
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 18.oktobrī                     Nr.16 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti 1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), V.KLEBEKO (S), J.NEILANDS 

(RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), 

N.ZVIEDRIS (V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, S.MŪZE, G.PORIETIS. 

citi: iedzīvotājs N.BREIDAKS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16:00. 

M.SPRINDŽUKS aicina apstiprināt darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 18.oktobra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldībai. 

2. Par grozījumiem 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”. 

3. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

1.§ 

Par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldībai 

 (E.Kāpa) 

Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 31, 

Rīga, LV-1887, savā š.g. 21.septembra vēstulē Nr.1.17/7474 “Par neizīrēto valsts dzīvokļu 

īpašumu nodošanu pašvaldībai” (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4427-P) lūdz izvērtēt iespēju pārņemt 

pašvaldības īpašumā neizīrētos valsts dzīvokļu īpašumus Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9 un Nr.10 

Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu novadā. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

                                                 
1 Sākot ar š.g. 16.maiju domes sēžu protokolos tiek norādīta deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse; S – Saskaņa; V – Vienotība; ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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Pieņemt lēmumu Nr.197 „Par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldībai” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par grozījumiem 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” 

 (E.Kāpa) 

Ņemot vērā, ka iepirkumu procedūru rezultātā tika noskaidrotas patiesās izmaksas projekta 

“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana” realizācijai, ir nepieciešams veikt 

grozījumus domes š.g. 31.augustā lēmumā Nr.174 “Par SIA “Ādažu Ūdens” notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.198 „Par grozījumiem 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA 

„Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – vienu kalendārā nedēļu no š.g. 24. līdz 

30.oktobrim, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, domes 2014.gada 

22.aprīļa nolikuma Nr.9 „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums” 

3.8.apakšpunktu (š.g. 14.oktobra iesniegums, reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4899-S). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 

(M.SPRINDŽUKS (RA)), DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 1 (vienu) kalendāro nedēļu no š.g. 24.oktobra līdz 30.oktobrim, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 41.panta 1.daļu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, Ādažu novada 

pašvaldības Darba samaksas nolikuma 3.8.apakšpunktu un Ādažu novada domes 

priekšsēdētāja M.Sprindžuka š.g. 14.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/16/4899-

S). 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā viņa pienākumus pildīt domes 

priekšsēdētāja pirmajam vietniekam P.Balzānam.  

 

Sēde slēgta 2016.gada 18.oktobrī, plkst. 16.06.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


