
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 08.janvārī                     Nr.1 

 

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:  

P.BALZĀNS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA) (no plkst. 13.47), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA) (no plkst. 13.52), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS 

(RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.BEĶERS (RA), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: S.MŪZE, A.SPRICIS, E.KĀPA. 

Sēdi protokolē: S.TENISA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.45. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 08.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

2. Par kokmateriālu cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

4. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2019.gadā. 

1.§ 

Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.1 „Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par kokmateriālu cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(A.Spricis) 

Plkst. 13.47 V.BULĀNS piedalās sēdē. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 

(S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības 

iestādēm” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2019.gadā 

(S.Mūze) 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija 

noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” noteiktā kārtībā, kā arī ņemot vērā Izglītības likuma 

17.panta 2.² daļā minēto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas 

izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas atbilstoši izglītojamo skaitam uz 

2019.gada janvāra sākumu, tika apzināts izglītojamo skaits Ādažu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs un to uzturēšanas izdevumi. 

Plkst. 13.52 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta 2.² daļu, Ministru kabineta 2016.gada 

28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 

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

Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 2019.gadā (pielikums). 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.53. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


