ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2021. gada 8. jūnijā

Nr. 13

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
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), Edvīns
Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Ivo Bērziņš, Ināra Briede, Everita Kāpa, Guntis Porietis.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 12:30.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par bērna pārcelšanu no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes uz Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādi “Strautiņš”.
2. Par bērnu skaitu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”, īstenojot iekļaujošo
izglītību.
3. Par finanšu līdzekļu pārcelšanu Skolas ielas būvprojekta izpildei.
4. Par Ādažu novada domes sēdi 2021.gada jūnijā.
1.§
Par bērna pārcelšanu no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes uz Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādi “Strautiņš”
(Ināra Briede)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134 “Par bērna pārcelšanu no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes
uz Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš”” un sagatavot to parakstīšanai.
2.§
Par bērnu skaitu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”, īstenojot iekļaujošo
izglītību
(Ināra Briede)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135 “Par bērnu skaitu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
“Strautiņš”, īstenojot iekļaujošo izglītību” un sagatavot to parakstīšanai.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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3.§
Par finanšu līdzekļu pārcelšanu Skolas ielas būvprojekta izpildei
(Ivo Bērziņš)
Domes Iepirkumu komisija šā gada 12. maijā pieņēma lēmumu par iepirkuma “Skolas ielas
seguma atjaunošana no betona bruģakmens” (ID.Nr.ĀND 2021/58) rezultātiem, piešķirot līguma
slēgšanas tiesības SIA “Kvinta BCL”, ar līgumcenu 46106,77 euro neieskaitot PVN (t.i. 55789,19
euro ar PVN).
Autoruzraudzības izmaksas veido 1000 euro, neieskaitot PVN (t.i. 1210 euro ar PVN).
Būvuzraudzības izmaksas veido 1200 euro, neieskaitot PVN (t.i. 1452 euro ar PVN).
Saimniecības un infrastuktūras daļas šā gada budžetā ir finansējums 43560 euro apmērā. Starpība
starp budžetā apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem un faktiskajām paredzamajām izmaksām ir
18292 euro.
Pašvaldības ieskatā ir lietderīgi būvprojekta realizācijai izmantot valsts mērķdotācijas līdzekļus,
kas paredzēti pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, savukārt pašvaldības budžetā apstiprināto
finansējumu 43560 euro apmērā novirzīt Pirmās ielas stāvlaukuma rekonstrukcijai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī 21. panta
pirmās daļas 19. punktu, domes šā gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2021 “Par
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Skolas ielas seguma atjaunošanu no betona bruģakmens, finansējot ar
būvniecību saistītos izdevumus 58452 euro apmērā no valsts mērķdotācijas finanšu
līdzekļiem (EKK 2246/06493).
2. Uzdot domes finansistei S. Mūzei sagatavot grozījumu projektu domes 2021. gada
budžetā šī nolēmuma 1. punkta izpildei.
4.§
Par Ādažu novada domes sēdi 2021. gada jūnijā
(Māris Sprindžuks)
Saskaņā ar domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 78.punktu domes kārtējā sēde notiek mēneša
ceturtajā otrdienā, plkst. 14.00, un atsevišķos gadījumos domes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt
sēdi citā laikā.
Lai nodrošinātu šā gada jūnijā iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu domē, kā
arī ņemot vērā, ka šā gada 22. jūnijs ir pirmssvētku darba diena, pamatojoties uz nolikuma
78.punktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Sasaukt domes sēdi šā gada 22.jūnijā, plkst. 10.00.
Sēdi slēdz plkst. 12:57.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2021. gada ________________

2

