
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 1.augustā                      Nr.17 

 

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), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), 

R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA 

(RA), E.ŠĒPERS (LZS). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), L.PUMPURE 

(RA), P.PULTRAKS (RA), E.VERNERS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: G.DUNDURE, E.KĀPA, K.MIĶELSONE, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16.45. 

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt domes šā gada 1.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 1.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu “Eimuru 

industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”. 

1.§ 

Par grozījumiem 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu “Eimuru 

industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

 (G.Dundure) 

Dome šā gada 21.jūnijā saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu Nr.39-2-

60/5344 Par projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/18/I/007 atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu 

(trešās atlases kārtas ietvaros). Atbilstoši lēmumā norādītajam, projekta “Eimuru industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā” iesniegumā  Nr.3.3.1.0/18/I/007 tika veikti precizējumi. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Informē par projekta “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” plānotajām 

indikatīvajām izmaksām. 

K.MIĶELSONE vērš uzmanību, ka projekta kopējās izmaksas netiek mainītas un pēc 

iepirkuma rezultātiem tās var tikt precizētas. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.146 “Par grozījumiem 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 

“Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.51. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


