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Ādažu novadā
2018.gada 11.septembrī

Nr.21

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 15 deputāti:
P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA) (no plkst. 13.52), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA)
(no plkst. 13.52), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP),
J.NEILANDS (RA) (no plkst. 13.51), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA),
K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, V.KUKK, G.PORIETIS.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 15.00.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 4.septembra ārkārtas sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Zemes jautājumi.
2. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Mtskhetas – Mtianeti reģionu Gruzijā.
Plkst. 13.51 J.NEILANDS piedalās sēdē.
1.§
Zemes jautājumi
(V.Kukk)
1.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā
Krievijas Federācijas pilsoņa Pāvela Revenko, deklarēta dzīvesvietas adrese: Alberta iela 1-4,
Rīga, pilnvarotā persona Elza Fromholde savā šā gada 7.septembra iesniegumā (reģ.
Nr.ĀND/1-18/18/2563) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā
īpašuma “Zandarti”, Baltezers, Ādažu novads, zemesgabalu 0,1074 ha platībā. Pamatojoties
uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto
darījumu izskatīšanas kārtību,
Plkst. 13.52 J.BEĶERS un V.BULĀNS piedalās sēdē.
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, KPV LV – Politiskā
partija “KPV LV”.
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Piekrist izsniegt Krievijas Federācijas pilsonim Pāvelam Revenko (PAVEL
REVENKO), dzimis 1962.gada 10.oktobrī, izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamā īpašuma “Zandarti”, Baltezers, Ādažu nov., apbūvei paredzēto zemesgabalu
0,1074 ha platībā (īpašuma kadastra numurs 80440130385, zemes vienības kadastra
apzīmējums 80440130385 ) sabiedriskās nozīmes objektu (atpūtas bāzes) apbūvei.
2.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Mtskhetas – Mtianeti reģionu Gruzijā
(M.Sprindžuks)
Pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona šā gada 3.septembra ielūgumu e-pastā “Par
uzaicinājumu piedalīties Rīgas plānošanas reģiona un Gruzijas vēstniecības Latvijā
organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā no šā gada 11.oktobra līdz 16.oktobrim uz
Mtskhetas – Mtianeti reģionu (Gruzija)”, domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ir uzaicināts
piedalīties un pārstāvēt Ādažu novada pašvaldību. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
62.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969
“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.punktu (turpmāk –
noteikumi), domes 2014.gada 25.februāra noteikumiem “Par komandējumiem un darba
braucieniem”,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Norīkot domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku komandējumā uz sešām dienām, no šā
gada 11.oktobra līdz 16.oktobrim uz Mtskhetas – Mtianeti reģionu (Gruzija).
2. Uzdot Grāmatvedības daļai:
2.1. apmaksāt “Latvia Tours” rēķinu par ceļa, apdrošināšanas un naktsmītnes
izdevumiem 884,75 euro (astoņi simti astoņdesmit četri eiro 75 centi);
2.2. izmaksāt Mārim Sprindžukam komandējuma dienas naudu 100 % apmērā par
sešām dienām –23,00 ASV dolāri (divdesmit trīs ASV dolāri) dienā, kas tiks
konvertēti euro pēc valūtas kursa izmaksas dienā.
3. Ar komandējumu saistītos izdevumus apmaksāt no Pārvaldes budžeta līdzekļiem
(EKK 2279).
4. Trīs darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma domes priekšsēdētājam
iesniegt Grāmatvedības daļā atskaiti par komandējumu noteikumos noteiktajā kārtībā.
5. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam veikt domes priekšsēdētāja
pienākumus Māra Sprindžuka prombūtnes laikā.
Sēdi slēdz plkst. 14.00.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2018.gada ________________

2

