ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 17.martā

Nr.6

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 14 deputāti:
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP) (no plkst. 13.54), Valērijs
Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA) (no plkst. 13.42), Pēteris Pultraks (RA) (no
plkst. 13.48), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Ināra Briede, Everita Kāpa, Guntis Porietis.
citi: Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:40.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Par publiska pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanu.
Par izglītojamo uzturēšanas izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā.
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums.
Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkurss.
Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas
komisijas izveidošanu.
1.§
Par publiska pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanu
(Linda Tiļuga)

M.SPRINDŽUKS, L.TIĻUGA, E.ŠĒPERS, E.KĀPA debatē [domes sēdes audio ieraksta
laiks 0.01.25 – 0.04.55] par:
1. valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ieviestiem ierobežojošiem pasākumiem;
2. nepieciešamību taupīt pašvaldības budžeta līdzekļus, jo pastāv iespēja, ka sakarā ar
ārkārtējo situāciju var tikt veikti grozījumi valsts budžetā, kas var ietekmēt arī
pašvaldības budžetu;
Plkst. 13.42 Jānis Neilands piedalās sēdē.
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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3. ierosinājumu papildināt lēmuma projektu ar atsauci uz atbildīgu attieksmi pret
pasākumā iestāstītajiem pašvaldības darbiniekiem, dalībniekiem un apmeklētājiem,
minot to kā vēl vienu argumentu pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanai (E.Kāpa
vērš uzmanību, ka lēmuma projekts tika sagatavots pirms valstī tika izsludināta
ārkārtējā situācija).
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA),
Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.53 “Par publiska pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
***
S.Kuzmina-Žuravļova lūdz informēt par NBS Ādažu garnizona karavīru brīvu pārvietošanas
pa novada teritoriju.
M.Sprindžuks skaidro, ka sazinājās ar NBS Ādažu garnizona priekšnieku S.Gaugeru, kurš
informēja, ka kontingents NBS Ādažu garnizonā uzturas ilgstoši, pēdējā laikā jaunie karavīri
nav atbraukuši, kā arī tiek ievēroti visi noteiktie ierobežojumi sakarā ar izsludināto valstī
ārkārtējo situāciju. Ierosina domei sadarbībā ar NBS Ādažu garnizonu sagatavot novada
iedzīvotājiem informatīvo paziņojumu par NBS Ādažu garnizona karavīru pārvietošanas pa
novada teritoriju.
***
2.§
Par izglītojamo uzturēšanas izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā
(Ināra Briede)
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 24.punktā noteikta
kārtība, ka aprēķinot izmaksas 2020.gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē,
aprēķinā iekļauj pašvaldības budžetā saimnieciskajā gadā plānotos izglītības iestādes
ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2.,
3. un 4.klasē.
Ādažu novada dome konstatēja, ka 2020.gada 1.janvārī pašvaldības izglītības iestādēs bija
šāds audzēkņu skaits:
1) Ādažu PII “Strautiņš” – 362 audzēkņi, no kuriem 9 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā –
6, Carnikavā – 2, Garkalnē – 1);
2) Kadagas PII – 200 audzēkņi, no kuriem 43 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 15,
Carnikavā un Saulkrastos – 4 katrā, Garkalnē un Bauskā – 3 katrā, Dobelē – 2,
Burtniekos, Daugavpilī, Engurē, Iecavā, Ikšķilē, Inčukalnā, Jaunpiebalgā, Limbažos,
Pļaviņās, Ropažos, Saldū un Talsos – 1 katrā).
3) Ādažu vidusskolā - 1578 skolēni, no kuriem 186 deklarēti citās pašvaldībās
(Carnikavā – 79, Rīgā – 43, Garkalnē – 34, Saulkrastos – 9, Limbažos un Siguldā – 3
katrā, Saldū un Sējā – 2 katrā, Burtniekos, Grobiņā, Ikšķilē, Jēkabpilī, Jūrmalā,
Krimuldā, Ķekavā, Priekuļos, Rūjienā, Stopiņos un Ventspilī - 1 katrā).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 9. un 24. punktu,
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Plkst. 13.48 Pēteris Pultraks piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas"
– nav, DOME NOLEMJ:
1. Atcelt domes šā gada 28.janvāra lēmumu “Par viena izglītojamā uzturēšanas
izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (protokola Nr.3
§ 11).
2. Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs nošā gada 1.janvāra (pielikums).
3.§
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums
(Ināra Briede)
K.DĀVIDSONE, I.BRIEDE, M.SPRINDŽUKS, K.SAVICKA, J.NEILANDS, E.KĀPA
debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.10.00 – 0.16.00] par:
1. ierosinājumu pagarināt projektu iesniegšanas termiņu līdz šā gada 1.oktobrim (E.Kāpa
vērš uzmanību, ka, pārceļot projektu iesniegšanas termiņu, būs attiecīgi jāpagarina
projektu izpildes termiņš, kas patreiz ir līdz šā gada 30.decembrim, kā arī jāpārceļ uz
nākamo gadu konkursam noteikto finansējumu);
2. jauniešu ieinteresētību konkursā un iespējamo iesniegto projektu skaitu, kā arī
ierosinājumu veikt konkursa nolikumā minēto termiņu korekcijas, ja netiks saņemts
pietiekošs projektu skaits vai tiks saņemts jauniešu lūgums, ņemot vērā ārējos
apstākļus, pagarināt projektu iesniegšanas termiņu.
Plkst. 13.54 Gundars Bojārs piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.4 “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” un sagatavot
to parakstīšanai.
4.§
Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkurss
(Ināra Briede)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.5 “Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu
konkurss” un sagatavot to parakstīšanai.
5.§
Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas
komisijas izveidošanu
(Ināra Briede)
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Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta pirmo daļu un Ādažu novada domes 17.03.2020. nolikuma “Skolas vecuma
bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa” 7.1.punktu
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa
(turpmāk – konkurss) vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:
1.1. Kerola Dāvidsone – deputāte;
1.2. Liāna Pumpure – deputāte;
1.3. Kristīne Savicka – deputāte;
1.4. Ināra Briede – izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste;
1.5. Jevgēnija Sviridenkova – Kancelejas vadītāja.
3. Apstiprināt K.Dāvidsoni par Komisijas priekšsēdētāju.
4. Apstiprināt K.Savicku par Komisijas priekšsēdētājas vietnieci.
5. Komisijai organizēt darbu Konkursa nolikumā noteiktā kārtībā.
6. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam.
***
M.SPRINDŽUKS informē par deputātes A.Keišas ierosinājumu organizēt komiteju un domes
sēdes attālināti.
G.PORIETIS informē par normatīvo aktu regulējumu, organizējot domes sēdes attālināti, kā
arī tam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu un citu pašvaldību pieredzi šī jautājuma
risināšanā.
M.SPRINDŽUKS aicina domes Administrāciju izvērtēt iespēju organizēt komiteju un domes
sēdes attālināti un informēt deputātus par rezultātu, ja nepieciešams, organizējot
izmēģinājuma sēdi.
***
Sēdi slēdz plkst. 14:00.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2020.gada ________________
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