
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2018.gada 13.novembrī                     Nr.26 

 

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 15 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA) (no plkst. 16.35), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-

ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA) (no plkst. 16.31), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, I.HENILANE, E.KĀPA, G.PORIETIS, 

A.SPRICIS. 

Citi: Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore D.PUĶĪTE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16.30. 

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

Apstiprināt domes šā gada 13.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par deputāta ievēlēšanu komitejā.  

2. Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai. 

3. Par grozījumiem 2018.gada 25.septembra lēmumā Nr.215 “Par Ādažu sporta centra 

telpas izmantošanu ĀBJSS nodarbībām”. 

4. Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un 

īstenošanu”. 

5. Par Ādažu novada domes 25.10.2018. lēmuma Nr.210 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašuma Gaujas ielā 36 A” precizēšanu. 

6. Par izmaiņām Projekta uzraudzības komisijas sastāvā. 

7. Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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1.§ 

Par deputāta ievēlēšanu komitejā 

 (M.Sprindžuks) 

Informē, ka dome šā gada 01.novembrī informēja domes Vēlēšanu komisiju, ka saskaņā ar 

Centrālās vēlēšanu komisijas šā gada 19.oktobrī apstiprinātiem 13.Saeimas vēlēšanu  

rezultātiem domes deputāte K.Sprūde (politiskā partija “Saskaņa”) ir apstiprināta par 

13.Saeimas deputāti (vēstules reģ. Nr.ĀND/1-12-1/18/1284). Saeimas vēlēšanu likuma 

6.panta trešā daļa nosaka, ka Republikas pilsētas domes vai novada domes deputātu var 

pieteikt par Saeimas deputāta kandidātu, taču ievēlēšanas gadījumā viņš zaudē domes 

deputāta mandātu. Ņemot vērā, ka K.Sprūde zaudē deputāta mandātu, dome lūdza Vēlēšanu 

komisiju izskatīt jautājumu par nākamā kandidāta stāšanos amatā. 

Plkst. 16.31 J.NEILANDS piedalās sēdē. 

Velēšanu komisija savā šā gada 01.novembra vēstulē (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3377) informē, 

ka šā gada 01.novembrī tika sasaukta komisijas sēde un izskatīts jautājums par nākamā 

kandidāta stāšanos amatā. Pārbaudot domes Vēlēšanu komisijas 2017.gada 03.jūnija 

protokolu pēc balsu skaitīšanas galīgā rezultāta, komisija paziņoja, ka nākamais kandidāts no 

sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” ir Svetlana Kuzmina-Žuravļova. 

Dome šā gada 05.novembrī nosūtīja S.Kuzminai-Žuravļovai vēstuli (reģ. Nr.ĀND/1-

12/18/1294) ar lūgumu ne vēlāk kā līdz šā gada 12.novembrim rakstiski paziņot lēmumu 

piekrist vai noraidīt domes piedāvājumu kļūt par domes deputāti. 

Šā gada 12.novembrī S.Kuzmina-Žuravļova rakstiski piekrita kļūt par domes deputāti 

(iesnieguma reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3469).  

Informē, ka atbilstoši domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 5.1.apakšpunktam, Finanšu komiteju ievēlē no 15 deputātiem. 

Ierosina balsot par S.Kuzminas-Žuravļovas ievēlēšanu Finanšu komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 51.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes 2017.gada 20.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.1.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputāti S.Kuzminu-Žuravļovu par Finanšu komitejas locekli. 

Plkst. 16.35 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

2.§ 

Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.245 “Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem 2018.gada 25.septembra lēmumā Nr.215 “Par Ādažu sporta centra 

telpas izmantošanu ĀBJSS nodarbībām” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.246 “Par grozījumiem 2018.gada 25.septembra lēmumā Nr.215 

“Par Ādažu sporta centra telpas izmantošanu ĀBJSS nodarbībām”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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4.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu 

un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” 

 (I.Henilane, L.Breidaka) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.247 “Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 

“Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par Ādažu novada domes 25.10.2018. lēmuma Nr.210 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašuma Gaujas ielā 36 A” precizēšanu 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.248 “Par Ādažu novada domes 25.10.2018. lēmuma Nr.210 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma Gaujas ielā 36 A” 

precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par izmaiņām Projekta uzraudzības komisijas sastāvā 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.249 “Par izmaiņām Projekta uzraudzības komisijas sastāvā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

 (K.Dāvidsone) 

Pamatojoties uz domes 2016.gada 23.augusta noteikumiem Nr.7 „Par Ādažu novada 

pašvaldības apbalvojumiem” (turpmāk – noteikumi), Apbalvošanas komisijas šā gada 

8.novembra sēdes protokolu Nr.1, sagatavots lēmuma “Par Ādažu novada domes 

apbalvojumu piešķiršanu” projekts. 

A.KEIŠA lūdz informēt par parakstu skaitu, kas tika saņemti par izvirzītajiem kandidātiem. 

K.DĀVIDSONE informē, ka visos pieteikumos par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ir 

noteikumiem atbilstošs parakstu skaits. 

A.KEIŠA informē, ka 2016.gadā par SIA „Purni” veterinārārsti Intu Kokinu tika savākti 

vairāk, kā 350 paraksti. 

M.SPRINDŽUKS vērš uzmanību, ka apbalvojumu piešķiršanas mērķis ir izteiktu atzinību 

personām par ieguldījumu novada iedzīvotāju, pašvaldības un valsts labā, izplatītu labākās 

prakses piemērus un audzinātu pašapziņu un lepnumu par novadu. 

P.PULTRAKS izsaka iebildumu par lēmuma projekta 1.3.apakšpunktā norādītās personas 

apbalvošanu, vēršot uzmanību, ka tā tika iesaistīta tiesvedības procesā un 2017.gada beigās, 

2018.gadā sākumā konkursa kārtībā ieguva iespēju nomāt telpas PSIA “Ādažu slimnīca”. 

Vērš uzmanību, ka persona nav PSIA “Ādaži slimnīca” darbinieks. 

K.DĀVIDSONE informē, ka komisija, izskatot pieteikumu, iepazinās arī ar šo faktu, bet, 

ņemot vērā, ka kandidāte tika pieteikta apbalvošanai vairākus gadus pēc kārtas, komisija 

pieņēma lēmumu piešķirt apbalvojumu minētai personai par nozīmīgu ieguldījumu veselības 

aprūpē. 
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P.PULTRAKS lūdz izskatīt iespēju nobalsot par lēmuma projekta 1.3.apakšpunktu. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par apbalvojuma “Goda raksts” un sudraba nozīmītes 

piešķiršanu Ludmilai Zeiļukai. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA 

(RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 

(P.PULTRAKS (RA)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt apbalvojuma “Goda raksts” un sudraba nozīmītes piešķiršanu Ludmilai 

Zeiļukai. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.250 “Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.51. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


