
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 09.aprīlī                      Nr.9 

 

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 11 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), L.PUMPURE (RA), 

K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS 

(RA), E.VERNERS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, A.BRŪVERS, E.KĀPA, K.MIĶELSONE, 

G.PORIETIS, A.SPRICIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 12.30. 

M.SPRINDŽUKS aicina apstiprināt domes šā gada 09.aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 09.aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” ierīkošanai. 

2. Par līguma slēgšanu Vārpu ielas seguma izbūvei. 

3. Par nolikuma “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” projektu. 

4. Par koku cirsmu izsoles organizēšanu. 

5. Par sadraudzību ar Dusheti pašvaldību. 

1.§ 

Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” ierīkošanai 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.67 “Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” 

ierīkošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par līguma slēgšanu Vārpu ielas seguma izbūvei 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.68 “Par  līguma slēgšanu Vārpu ielas seguma izbūvei” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par nolikuma “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” projektu 

 (I.Briede) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.8 “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

4.§ 

Par koku cirsmu izsoles organizēšanu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.69 “Par koku cirsmu izsoles organizēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par sadraudzību ar Dusheti pašvaldību 

 (K.Miķelsone) 

Dome saņēma sadraudzības piedāvājumu no Dusheti (Gruzija) pašvaldības un tiek aicināta 

dalīties pieredzē Eiropas vērtību, demokrātiskas pārvaldes, likuma varas un cilvēktiesību 

stiprināšanai pašvaldības atbildības jomās, lai veicinātu demokrātiskas un decentralizētas 

pašvaldības attīstību, jo īpaši laikā, kad abas pašvaldības piedzīvo administratīvi teritoriālo 

reformu. Abu pašvaldību sadraudzība ir jānostiprina juridiski, noslēdzot sadraudzības līgumu. 

Domes mērķis ir iepazīt Dusheti, kā potenciālo Gruzijas pašvaldību partneri ekonomikas, 

pārvaldes, kultūras un tūrisma jomās, kā arī nodibināt draudzīgas attiecības. Sadraudzības 

veidošana atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) mērķiem „6.Attīstīts 

tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas”, „11.Attīstīta kultūra”, un  „15.Attīstīta 

sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”. 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, K.MIĶELSONE, P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, 

R.KUBULIŅŠ debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.10.13 – 0.19.10] par: 

1. iespēju deputātiem pieteikties komandējumam uz Dusheti domes delegāciju pārstāvju 

sastāvā; 

2. divu pašvaldību sadraudzības nosacījumiem un jomām; 

3. iespēju komandējumu izdevumu apmaksai piesaistīt Eiropas Savienības fondu 

finansējumu; 

4. iepriekšējo sadraudzības pieredzi kultūras jomā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.70 “Par sadraudzību ar Dusheti pašvaldību” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.49. 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


