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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:
Gundars Bojārs (LZP) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA),
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Jānis Leja (S),
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA),
Kristīne Savicka (LRA) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Imants Krastiņš (JKP); (neattaisnotu iemeslu dēļ): Raivis
Pauls (LZS).
Administrācijas darbinieki: Everita Kāpa, Edgars Liepiņš, Guntis Porietis.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 08:45.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Pierīgas pašvaldību nodibinājuma “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
likvidāciju.
2. Par Ādažu novada pašvaldības vienreizējas dotācijas pieteikšanu.
3. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. augusta nolikumā Nr.5
“Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”.
1.§
Par Pierīgas pašvaldību nodibinājuma “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
likvidāciju
(Māris Sprindžuks)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 74 “Par Pierīgas pašvaldību nodibinājuma “Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvalde” likvidāciju” 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 Ādažu novada pašvaldības vienreizējas dotācijas pieteikšanu
(Edgars Liepiņš)
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – likums) pārejas noteikumu 10.
punktā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā līdz 2021. gada 1. decembrim
pašvaldībai, kura izveidota, pašvaldībām apvienojoties, no valsts budžetā piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem tiek piešķirta vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai.
Ādažu novada pašvaldība var pretendēt uz dotācijas saņemšanu 131822 euro apmērā, ne vēlāk
kā līdz 2021. gada 15. septembrim iesniedzot Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk –
VRAA) pieteikumu, norādot pašvaldības domes lēmumu ar pamatojumu par pieprasīto
dotāciju un galvenajām izdevumu pozīcijām.
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 4. marta noteikumiem Nr. 142 “Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus” (turpmāk – noteikumi):
1) Aģentūra nedēļas laikā pēc pieteikuma saņemšanas pieņems lēmumu;
2) Aģentūra dotāciju pilnā apmērā pārskaitīs uz pieteikumā norādīto Valsts kases kontu;
3) pašvaldībai dotācija jāizlieto līdz 2021. gada 31. decembrim;
4) pašvaldības domes priekšsēdētājam līdz 2022. gada 1. februārim jāiesniedz VRAA
pārskats par dotācijas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma pārejas noteikumu 10.punktu un noteikumiem, Ādažu novada
pašvaldības dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības izdevumu tāmi vienreizējas dotācijas
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo
izdevumu līdzfinansēšanai (pielikumā).
2. Uzdot pašvaldības Administrācijas Grāmatvedības daļas vadītājam Edgaram Liepiņam
sagatavot Ādažu novada pašvaldības pieteikuma projektu vienreizējas dotācijas
saņemšanai, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā
radušos administratīvos izdevumus.
3. Uzdot pašvaldības domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam:
3.1. līdz 2021. gada 15. septembrim iesniegt VRAA šī nolēmuma 2. punktā norādīto
pieteikumu;
3.2. līdz 2022. gada 1. februārim iesniegt VRAA atskaiti par dotācijas izlietojumu;
3.3. veikt lēmuma izpildes kontroli.
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt saņemtās dotācijas izlietojumu
atbilstoši mērķim.
3.§
Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. augusta nolikumā Nr.5
"Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums"
(Everita Kāpa)
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 6 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. augusta
nolikumā Nr.5 “Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” un
sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 09:02.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

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