ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 12.jūnijā

Nr.12

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), 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).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Pēteris Balzāns (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Ināra Briede, Everita Kāpa, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis.
citi: Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Oksana Brūvere.
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
9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” un likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”,
sēde notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un
skaņas) režīmā.
Sēdi atklāj plkst. 10.30.
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”.
2. Par dalību Erasmus+ projektā “Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā”.
3. Par dalību Erasmus+ projektā “Katra rīcība rada cerību glābt mūsu planētu!”.
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ādažu novada izglītības iestāžu izcilāko audzēkņu
apbalvošanai.

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

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”
(Sarmīte Mūze)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.138 “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.
2.§
Par dalību Erasmus+ projektā “Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā”
(Oksana Brūvere)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.139 “Par dalību Erasmus+ projektā “Personu mobilitāte skolu
izglītības sektorā”” un sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 10.35 J.NEILANDS piedalās sēdē.
3.§
Par dalību Erasmus+ projektā “Katra rīcība rada cerību glābt mūsu planētu!”
(Oksana Brūvere)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.140 “Par dalību Erasmus+ projektā “Katra rīcība rada cerību glābt
mūsu planētu!”” un sagatavot to parakstīšanai.
4.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ādažu novada izglītības iestāžu izcilāko audzēkņu
apbalvošanai
(Ināra Briede)
Ar domes sēdes 2018.gada 23.janvāra lēmumu (protokols Nr.4 § 17) tika apstiprināts
nolikums “Naudas balvu piešķiršanas kārtība izglītības iestāžu izglītojamiem” (turpmāk –
nolikums), nosakot augstākus kritērijus naudas balvas saņemšanai, salīdzinot ar 2016.gada
22.marta domes apstiprināto nolikumu. Atbilstoši naudas balvas piešķiršanas nosacījumiem
2020.gadā naudas balva par izciliem sasniegumiem mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos pienākas 122 skolēniem (2019.g. – 94).
2020.gadā izcilāko skolēnu skaits ir pieaudzis par 28 skolēniem vai 29,8%, sasniedzot 122
skolēnus, kuru apbalvošanai nepieciešami 13649,42 euro. Izglītības un jauniešu lietu
pārvaldes budžetā 2020.gadā šim mērķim noteikti 10000 euro, kas nozīmē, ka ikviens skolēns
saņemtu 74,86% no paredzētās naudas balvas apjoma, līdzīgi kā 2017.gadā, kad naudas
balvas apjoms tika samazināts par 50%. Šajā gadā, kad mācības notika attālināti un ārkārtējās
situācijas rezultātā vairākas aktivitātes – skolēnu nodarbinātība, transporta izdevumu segšana
skolēnu nokļūšanai uz speciālām izglītības iestādēm jūnija mēnesī nebija iespējams īstenot, kā
arī Izcilnieku pasākuma organizēšanā tiešraidē youtube ir ieekonomēti līdzekļi, Izglītības un
jauniešu lietu pārvaldes budžetā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, kurus novirzīt izcilnieku
apbalvošanai. Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz Balvu piešķiršanas komisijas šā
gada 29.maija sēdes protokolu Nr.ĀND/1-9-13/20/1, ir 2 priekšlikumi:
1. veikt Izglītības un jauniešu pārvaldes budžeta grozījumus, piešķirot papildu 3649,42
euro izcilāko audzēkņu apbalvošanai (250 euro no EKK 2390 uz EKK 1150, 500 euro
no EKK 2233 uz EKK 1150 un 2899,42 euro no EKK 1119 uz EKK 1150).
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2. noteikt balvu apmēru proporcionāli samazinātā apmērā, t.i. 75% apmērā saskaņā ar
nolikuma 4.punktu.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu un nolikumu “Naudas
balvas piešķiršanas kārtība izglītības iestāžu izglītojamajiem”,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Atbalstīt priekšlikumu veikt Izglītības un jauniešu pārvaldes budžeta grozījumus,
piešķirot papildu 3649,42 euro izcilāko audzēkņu apbalvošanai (250 euro no EKK
2390 uz EKK 1150, 500 euro no EKK 2233 uz EKK 1150 un 2899,42 euro no EKK
1119 uz EKK 1150).
Sēdi slēdz plkst. 10:41.

Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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