ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2018.gada 5.jūnijā

Nr.13

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 12 deputāti:
P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA
(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA),
K.SPRŪDE (S) (no plkst. 13.50), E.ŠĒPERS (LZS).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), J.NEILANDS (RA), E.VERNERS (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, V.KUKK, S.MŪZE.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.45.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 5.jūnija ārkārtas sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Zemes jautājumi.
2. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas
2.kārtas izbūves finansēšanai.
3. Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastāvā.
4. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu.
1.§
Zemes jautājumi
(V.Kukk)
1.1. Par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:

1. Precizēt domes 2017.gada 24.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr.22 §
1.3.1.apakšpunktā “Par pašvaldības īpašuma “Vējpriedes” zemes daļas piešķiršanu nomā”
kadastra Nr. “8044 007 0203”, aizstājot ar “8044 008 0203”.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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2. Precizēt domes 2017.gada 24.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr.22 §
1.3.2.apakšpunktā “Par pašvaldības īpašuma “Vējpriedes” zemes daļas piešķiršanu nomā”
kadastra Nr. “8044 007 0203”, aizstājot ar “8044 008 0203”.
2.§
Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās izglītības
iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 2.kārtas
izbūves finansēšanai
(S.Mūze)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137 “Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”
izglītības iestādes jaunas ēkas 2.kārtas izbūves finansēšanai” un sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastāvā
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.138 “Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastāvā” un sagatavot to
parakstīšanai.
Plkst. 13.50 K.SPRŪDE piedalās sēdē.
4.§
Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu
(M.Sprindžuks)
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu
atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir
tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra
nedēļām, neskaitot svētku dienas. Ādažu novada pašvaldības 2017.gada 28.novembra Darba
samaksas nolikuma 20.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts
ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir 4 kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un
papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, un, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, Ādažu
novada domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka 2018.gada 4.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/118/18/1537), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 7 kalendārās dienas, tai
skaitā apmaksātas piecas darba dienas no šā gada 11.jūnija līdz 17.jūnijam,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 7
kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no 2018.gada 11.jūnija līdz
17.jūnijam.
2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju
M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā.
Sēdi slēdz plkst. 13.51.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2018.gada ________________
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