
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 4.aprīlī                                   Nr.7 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), 

J.VEINBERGS (SA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): E.PLŪMĪTE (ZZS), N.ZVIEDRIS (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRUVERS, E.KĀPA, S.MŪZE, A.VAIVADE. 

Citi: Sociālā dienesta vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: Kancelejas lietvedības sekretāre L.KAPITONOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 15:00. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 4. aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā. 

2. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā. 

3. Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un 

rekonstrukcija” 1.-3.kārtas īstenošanai. 

4. Par Ādažu novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu. 

 

1.§ 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

A.I (turpmāk - Iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta (adrese), bet dzīvojošs (adrese) savā š.g. 

13.marta iesniegumā lūdz piešķirt pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ugunsgrēku dzīves vietā 

(adrese). Savu lūgumu Iesniedzējs pamato ar to, ka š.g. 6.janvārī sadega iesniedzēja drēbes, 

mīkstais inventārs, ugunsgrēka dzēšanas laikā ar ūdeni tika sabojāta elektrotehnika. 

 

 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, SA – Sadarbība, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.90 “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

2.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Informē par grozījumiem domes 2017.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 

„Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS (SA))., „pret” – 2 (A.KEIŠA 

(neatkarīgā deputāte)), K.SPRŪDE (S)), „atturas” – 1 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V)), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3.§ 

Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un 

rekonstrukcija” 1.-3.kārtas īstenošanai 

(S.Mūze) 

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk., ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), , lai 

nodrošinātu kvalitatīvas infrastruktūras pakalpojumus Ādažu novadā,  kā arī pamatojoties uz 

Ādažu novada attīstības programmas (2011. – 2017.) vidēja termiņa prioritātēm Nr.1. 

“Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra ” un Nr. 2.„Attīstīta satiksmes infrastruktūra un 

satiksmes drošība”, uzdevumu Nr.2.1.2. „Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un 

ceļus”, pasākumu aktivitātēm Nr.2.1.2.2.„ Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana” un 

Nr.2.1.2.4. „Pašvaldības ielu segumu atjaunošana”, investīciju plāna 6.punktu “Pašvaldības 

ielu segumu atjaunošana (Gaujas ielas posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu), kā arī ņemot 

vērā to, ka 2016.gada 12.februārī noslēdzās iepirkuma procedūra ar identifikācijas numuru 

ĀND 2016/02 “Konsultāciju un būvuzraudzības pakalpojumi Gaujas ielas A rekonstrukcijas 

apvienotās projektēšanas un būvniecības projekta ietvaros” par kopējo summu 50578 EUR 

(ieskaitot PVN) un 2016.gada 18.jūlijā - iepirkuma procedūra ar identifikācijas numuru ĀND 

2016/93 “Gaujas iela A, Ādažos, pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” par kopējo 

summu 3242800 EUR (ieskaitot PVN), kurai 2017.gada 28.martā tika noslēgta papildu 

vienošanās, samazinot summu uz 2850500 EUR (ieskaitot PVN) un, lai nodrošinātu sakārtotu 

inženiertehnisko infrastruktūru, ierosina pieņemt sagatavoto lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), 

J.VEINBERGS (SA)), „pret” – 1 (K.SPRŪDE (S)), „atturas” – 1 (A.KEIŠA (neatkarīgā 

deputāte)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.91 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, 

pārbūve un rekonstrukcija” 1.-3.kārtas īstenošanai”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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4.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

(A.Vaivade) 

 

Informē par Ādažu novada pašvaldības 2016.gada pārskatu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.92 “Par Ādažu novada pašvaldības 2016.gada pārskata 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.20. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        L.Kapitonova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


