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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 14.aprīlī               Nr. 7  

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 10 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA, 

Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Jānis NEILANDS, Edgars VERNERS. 

nepiedalās attaisnotu iemeslu dēļ: Kerola DĀVIDSONE, Vitālijs KLEBEKO, Liāna 

PUMPURE, Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Everita KAPA, Mārīte ŠKETIKA, Guntis PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:52 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā Nr.67 „Par 

piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā””. 

2. Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi materiālajos 

aktīvos”. 

1.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā Nr.67 „Par 

piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā”” 

 (M.Šketika) 

Carnikavas novada dome š.g. 2.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 „Par dalību kopprojektā 

„Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā”” ar kuru ir pilnvarojusi Carnikavas novada 

pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss” noslēgt sadarbības līgumu ar Ādažu 

novada pašvaldību par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā”. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.600 „Kārtība, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam 

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos””, kā arī Carnikavas novada domes lēmumu, ir 

nepieciešams precizēt Ādažu novada domes (turpmāk – dome) š.g. 25.marta lēmumu Nr.67 

„Par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā””.  

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.73 „Par grozījumiem lēmumā Nr. 67 „Par piedalīšanos 

kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā””” un sagatavot to parakstīšanai. 
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2.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” 

 (M.Šketika) 

Ziņo par domes Saimniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par piedalīšanos 

pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Jautājums tika izskatīts Attīstības komitejas š.g. 

10.marta sēdē un Finanšu komitejas 17.marta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.74 „Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu 

pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 14.aprīlī, plkst. 13.55.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


