ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 21.aprīlī

Nr.8

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 15 deputāti:
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA),
Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana KuzminaŽuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne
Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Ināra Briede, Laila Raiskuma, Everita Kāpa, Guntis Porietis.
citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai
mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un likuma “Par valsts
institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid -19 izplatību”, sēde notiek
attālināti izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas)
režīmā.
Sēdi atklāj plkst. 13:30.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par pabalsta personas apsveikšanai jubilejā izmaksu naudā.
2. Par ēdināšanas atbalstu skolēniem ārkārtējā situācijā.
3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”.
4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11
„Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”.
5. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu.
-SLĒGTĀ DAĻA6. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu (sociālais dzīvoklis).

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
1

1.§
Par pabalsta personas apsveikšanai jubilejā izmaksu naudā
(Ieva Roze)
Dome izskatīja Sociālā dienesta ierosinājumu personas apsveikšanu jubilejā veikt naudā,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 1.punktu.
Domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.30/2015 “Par Ādažu novada pašvaldības
pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 9.² punktā noteikts, ka personas
apsveikšanai jubilejā sasniedzot 70, 75, 80, 85, 90, 95 un 100 gadu vecumu, izlieto pabalstu
natūrā, pašvaldībai iegādājoties un piegādājot personai kliņģeri, ziedus un apsveikuma kartiņu
par kopējo summu līdz 20 euro.
Valstī noteiktās ārkārtējas situācijas laikā apsveikumu elementu iegāde un piegāde jubilāriem
apdraud gan jubilāru, gan iesaistīto pašvaldības darbinieku veselību un degradē jubilejas
svinību būtību.
Pašvaldības ieskatā ir samērīgi turpināt jubilāru sveikšanu, aizstājot pabalstu natūrā ar
pabalstu naudā. Ierosinājuma izpilde neradīs domei papildu finanšu izdevumus, jo Sociālā
dienesta budžeta tāmē 2020.gadam ir noteikti nepieciešamie līdzekļi (EKK 6423).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.30/2015 “Par Ādažu novada
pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 9.² punktu, kā arī
to, ka jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada
7.aprīļa sēdē,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Noteikt, ka valstī izsludinātās ārkārtējas situācijas laikā Ādažu novada domes
2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30/2015 “Par Ādažu novada
pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” noteiktais
pabalsts personas apsveikšanai jubilejā 20 euro apmērā, izmaksājams naudā uz klienta
norādīto bankas kontu.
2. Uzdot Ādažu novada Sociālā dienesta vadītājam nodrošināt šī nolēmuma 1.punkta
izpildi.
2.§
Par ēdināšanas atbalstu skolēniem ārkārtējā situācijā
(Ināra Briede)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.79 "Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā" un
sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.80 "Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra
lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”"
un sagatavot to parakstīšanai.
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4.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11
„Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.4 "Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra
noteikumos Nr.11 „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”" un
sagatavot tos parakstīšanai.
5.§
Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.81 "Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu" un sagatavot to
parakstīšanai.
- SLĒGTĀ DAĻA6.§
Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu (sociālais dzīvoklis)
(Everita Kāpa)
Satur konfidenciālu informāciju.
Sēdi slēdz plkst. 13:58.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2020.gada ________________
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