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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažos, Ādažu novadā
2021. gada 9. augustā

Nr. 5

Sēde sasaukta likumā “Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 13 deputāti:
Valērijs Bulāns (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA).
Piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences režīmā ar
attēla, skaņas un balsošanas pieejamību - Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV),
Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS) un Gatis Miglāns (LZS).
Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ) - Kerola Dāvidsone (LRA) un Arta Deniņa (JKP).
Administrācijas darbinieki: Guntis Porietis, Everita Kāpa un Artis Brūvers.
Sēdi protokolē: Sintija Tenisa.
Sēdi atklāj Ādažu novada pašvaldības ēkā, Gaujas iela 33A, Ādaži, plkst. 17.00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē.
Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam.
Par finansējuma pārcelšanu.
Par nolikuma “Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” nolikums” projektu.
Par nolikuma “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” nolikums” projektu.
1.§
Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē
(Karīna Miķelsone)

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 33 “Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību
attīstības padomē” un sagatavot to parakstīšanai.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
JKP – Jaunā konservatīvā partija; Par!, JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku
savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa.
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2.§
Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm “Par” (A.Rozītis (LRA), D.Mieriņa (LZS), G.Miglāns (LZS),
G.Bojārs (LZP), J.Leja (S), K.Miķelsone (LRA), K.Savicka (LRA), M.Sprindžuks (LRA),
R.Pauls (LZS), S.Brakovska (Par!, JV), V.Bulāns (LRA)), “Pret” – nav, “Atturas” – 1
(G.Kozlovska (LZS)), “Nebalso” – 1 (I.Krastiņš (JKP)), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 34 “Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam” un sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par finansējuma pārcelšanu
(Artis Brūvers)
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Pašvaldības administrācijas Saimniecības un
infrastruktūras daļas (turpmāk – SID) priekšlikumus grozījumiem pašvaldības 2021. gada
budžetā:
1) Pašvaldība 28.07.2021. izsludināja cenu aptauju iepirkumam “Zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Mazajam Baltezeram, Dūņezeram un Vējupei”. 02.08.2021.
tika saņemts piedāvājums no SIA “Saldūdeņu risinājumi” par summu 7018 EUR ar PVN.
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus (turpmāk – ZEN) atjauno reizi 5 (piecos) gados.
SID 2021. gada budžeta tāmē noteikumu izstrādei paredzēti līdzekļi 3300 EUR ar PVN.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešami papildu līdzekļi 3718 EUR apmērā ar PVN, ko
iespējams iegūt no aizsargdambja kopšanas līdzekļu ekonomijas SID budžeta sadaļās EKK
0647/2244
2) Pašvaldība un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 12.05.2021. noslēdza līgumu par ceļa
seguma atjaunošanu Austrumu ielā, Kadaga, Ādažu pag., par summu 145 587,72 EUR ar
PVN. Ceļa seguma atjaunošanas laikā objektīvi radās neparedzēti papildu darbi par 5408,15
EUR ar PVN, ko iespējams iegūt no Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” (ĀPII)
2021. gada budžeta tāmes sadaļām EKK 0910/2241, kas bija paredzēti celiņu asfaltēšanai, jo
šogad minētie darbi netiks veikti.
3) Pašvaldība un SIA “Gludi LM” 17.06.2021. noslēdza līgumu par stāvlaukuma izbūvi un
seguma atjaunošanu Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu pag. (pie ĀPII) par kopējo summu 166
794,84 EUR ar PVN. Stāvlaukuma izbūves laikā objektīvi radās neparedzēti papildu darbi par
8370,32 EUR ar PVN (siltumtrases demontāža un komunikāciju grodu elementu atjaunošana),
ko iespējams iegūt no ĀPII 2021. gada budžeta tāmes sadaļām EKK 0910/2241, kas bija
paredzēti celiņu asfaltēšanai, jo šogad minētie darbi netiks veikti.
4) Pašvaldība 10.05.2021. nogādāja zāles pļaušanas traktoru MCCULOCH M145-97TC
remontuzņēmumam SIA “Antars”, lai veiktu tehnikas remontu. Defektācijas aktā Nr. AN12 ir
dokumentēta situācija un remonta izdevumu paredzamās izmaksas par 2719.54 EUR ar PVN,
respektīvi, tās ir neproporcionāli lielas, tāpēc izdevīgāk ir veikt jaunas traktora vienības iegādi
par 3630 EUR ar PVN.
SID 2021. gada budžeta tāmē pļaujmašīnas-traktora iegādei līdzekļi nav paredzēti, taču
minēto summu iespējams novirzīt no SID budžeta tāmes sadaļām EKK 0647/2244 (3000.00
EUR) un EKK 06451/5239 (630.00 EUR), kas bija paredzēti niedru pļaušanai un
aizsargdambja kopšanai.
Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 18 “Pašvaldības budžeta
izstrādāšanas un izpildes kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 19. punktā noteikts, ka grozījumus
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budžetā veic, ja nepieciešams mainīt veicamo pasākumu prioritātes, izmainot tam iepriekš
apstiprināto finansējumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 1., 2. un 3. punktu, kā arī Noteikumu 19. punktu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Atbalstīt šādus grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2021. gada budžetā:
1.1. pārcelt no SID 2021. gada budžeta tāmes sadaļām EKK 0647/2244 finanšu
līdzekļus 3718,00 EUR ar PVN, zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu
izstrādei;
1.2. pārcelt no ĀPII 2021. gada budžeta tāmes sadaļām EKK 0910/2241 finanšu
līdzekļus 5408,15 EUR ar PVN, ceļa seguma atjaunošanai Austrumu ielā,
Kadaga;
1.3. pārcelt no ĀPII 2021. gada budžeta tāmes sadaļām EKK 0910/2241 finanšu
līdzekļus 8370,32 EUR ar PVN, stāvlaukuma izbūvei un seguma atjaunošanai
Pirmā iela 26A, Ādaži;
1.4. pārcelt no SID 2021. gada budžeta tāmes sadaļām EKK 0647/2244 finanšu
līdzekļus 3000 EUR EUR ar PVN, un no EKK 06451/5239 sadaļām 630.00
EUR ar PVN, pļaujmašīnas-traktora iegādei;
2. Pašvaldības administrācijas finansistam veikt lēmuma 1. punktā minētos grozījumus
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada budžetā.
3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
4.§
Par nolikuma “Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 3 “Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” nolikums” un
sagatavot to parakstīšanai.
5.§
Par nolikuma “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 4 “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji”
nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 17.22.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Protokolētāja

Sintija Tenisa

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