ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2019.gada 1.augustā

Nr.16

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 10 deputāti:
G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA) (no plkst. 16.42), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA
(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA),
K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS) (no plkst. 16.41).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), L.PUMPURE
(RA), P.PULTRAKS (RA), E.VERNERS (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: M.ARNAVS, A.BRŪVERS, E.KĀPA, G.PORIETIS.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16.30.
M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt domes šā gada 1.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 1.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā.
1.§
Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā
(A.Brūvers, M.Arnavs)
Ziņo par nepieciešamību atbalstīt papildu līdzekļu piešķiršanu 28645 euro apmērā divu jauno
grupu izveidei 36 bērniem (pirmajā stāvā grupa tiks izveidota 16 bērniem, un otrajā stāvā – 20
bērniem) Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII “Strautiņš”),
pārdalot finansējumu no Ķiršu ielai rezervētajiem līdzekļiem.
Informē par vienkāršotu ĀPII “Strautiņš” atjaunošanas projektu ēkas pirmajā un otrajā stāvā
(pielikums).
Plkst. 16.41 E.ŠĒPERS piedalās sēdē.
Plkst. 16.42 V.BULĀNS piedalās sēdē.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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M.SPRINDŽUKS, K.DĀVIDSONE, A.BRŪVERS, A.KEIŠA, M.ARNAVS, G.PORIETIS
debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.04.27 – 0.13.00] par:
1. projektā piedāvāto risinājumu: ziemas dārza platības samazināšanu uz pusi, gaiteņu
platības izmantošanu veidojamo grupu platības palielināšanai;
2. ierosinājumu nomainīt ziemas dārza logus un tam nepieciešamo papildu finansējumu
6000 euro apmērā;
3. priekšlikumu atbalstīt pieprasīto finansējumu 28645 euro apmērā, pēc iepirkuma
rezultātu saņemšanas, ja nepieciešams, veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada
budžetā.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1/2019 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16.44.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2019.gada ________________
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