
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021. gada 13. maijā                             Nr. 10 

 

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 Kuzmina- 

Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns 

Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Liāna Pumpure (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Inita Henilāne, Nataļja Krasnova, Inga Pērkone, 

Guntis Porietis, Arnis Rozītis.  

Sēdi protokolē: Sintija Tenisa.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 

videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 09:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par ventilācijas sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā. 

2. Par subsīdijām sportam 2021.gadā. 

3. Par Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma atjaunošanu Ādažu ciemā, 1. kārtas 

īstenošanu. 

1.§ 

Par ventilācijas sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā 

(Inga Pērkone) 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, I.PĒRKONE debatē par [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.00.20-0.06.45] par projektu “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolā “A” un “B” 

korpusā” un prognozētajām izmaksām. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.105 “Par ventilācijas sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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2.§ 

Par subsīdijām sportam 2021.gadā 

(Arnis Rozītis) 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem 

Nr.11/2020 “Par subsīdijām sportam Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi), dome izskatīja 

vienu pieteikumu subsīdijas saņemšanai sportista dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 

7.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, Noteikumu 3. un 6.punktu, domes Sporta daļas vadītāja 

atzinumu un finanšu aprēķinu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komitejas 

05.05.2021., atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 2021. gadā Andreja Rižova dalībai Eiropas 

čempionātā sambo jauniešiem un junioriem, kas norisināsies 26.05. – 27.05.2021. 

Limasolā (Kiprā), par kopējo summu EUR 300, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Grāmatvedības daļai līdz š.g. 10. jūnijam izmaksāt Noteikumos noteiktajā kārtībā 

šī lēmuma pielikumā noteiktajiem saņēmējiem tiem piešķirto subsīdiju. 

3.§ 

Par Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma atjaunošanu Ādažu ciemā, 1. kārtas 

īstenošanu 

(Artis Brūvers) 

M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS, A.BRŪVERS, I.HENILĀNE debatē par [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.08.50-0.14.15] projektu “Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma 

atjaunošana Ādažu ciemā, 1.kārta” un prognozētajām izmaksām. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.106 “Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:15. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Māris Sprindžuks  

 

Domes sēdes protokolētāja        Sintija Tenisa 

 

 

Protokols parakstīts 2021. gada ________________ 


