
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021.gada 14.janvārī                                         Nr.1 

 

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), 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), Edvīns Šēpers 

(LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (neattaisnotu iemeslu dēļ): Jānis Beķers (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ināra Briede, Everita Kāpa, Guntis Porietis. 

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 

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos 

saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 16:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumā Nr.254 “Par bērnu 

uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”. 

2. Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveidošanu  ūdenstilpnē “Vējupe”. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām. 

1.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumā Nr.254 “Par 

bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā” 

(Ināra Briede) 

E.KĀPA vērš uzmanību uz nepieciešamību informēt līdz šīm brīdim ar informatīvajām 

vēstulēm apzinātos bērnu vecākus vai bērnu likumiskos pārstāvjus, kuri nav bērnu vecāki, par 

grupu komplektēšanas kārtības bērnu uzņemšanai Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības 

iestādē termiņa pagarinājumu no šā gada 1.marta uz šā gada 1.aprīli. Aicina laicīgi informēt 

bērnu vecākus vai bērnu likumiskos pārstāvjus, kuri nav bērnu vecāki, par termiņa 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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pagarinājumu, ņemot vērā līgumos starp bērnu vecākiem un privātajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm norādīto termiņu noslēgto līgumu izbeigšanai. 

I.BRIEDE informē, ka visi iepriekš apzinātie bērnu vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji, kuri 

nav bērnu vecāki, tiks laicīgi informēti par termiņa pagarinājumu. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), 

“Nebalso” (tehnisko iemeslu dēļ) – 1 (Edvīns Šēpers (LZS)),  DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.1 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 3.decembra 

lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu 

vidusskolā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveidošanu  ūdenstilpnē "Vējupe" 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.2 “Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveidošanu  

ūdenstilpnē “Vējupe”” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:19. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


