
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 13.augustā                      Nr.18 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks: P.BALZĀNS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 10 deputāti:  

J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA 

(S), J.NEILANDS (RA) (no plkst. 12.42), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), 

E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): M.SPRINDŽUKS (RA), (neattaisnotu iemeslu dēļ): 

G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, G.PORIETIS, L.RAISKUMA. 

citi: Č.BATŅA, Ādažu vidusskolas direktora p.i., direktora vietniece izglītības jomā 

administratīvajā darbā D.DUMPE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 12.40. 

P.BALZĀNS ierosina apstiprināt domes šā gada 13.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 13.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu vidusskolas direktora iecelšanu. 

2. Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam. 

1.§ 

Par Ādažu vidusskolas direktora iecelšanu 

 (P.Balzāns, K.Dāvidsone) 

Ar domes šā gada 28.maija lēmumu Nr.107 “Par Ādažu vidusskolas direktora amatu” domes 

izveidotā Ādažu vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisija šā gada 2.augustā 

par atklāta amata pretendentu konkursa uzvarētāju atzina Česlavu Batņu un ierosina domei 

apstiprināt viņu amatā.  

Informē, ka konkursa ietvaros tika saņemti 26 pretendentu pieteikumi, no kuriem konkursa 

pirmajai kārtai tika izvirzīti 16 pretendenti, konkursa otrajai kārtai – 10 pretendenti un 

konkursa trešajai kārtai – 4 pretendenti. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Plkst. 12.42 J.NEILANDS piedalās sēdē. 

P.BALZĀNS lūdz Č.Batņam informēt deputātus par savu pieredzi. 

Č.BATŅA informē, ka 10 gadus viņa profesionālā pieredze ir saistīta ar izglītību: tika strādāts 

nelielas lauku skolās, bija atbildīgs par izglītības darbu mūzikas skolā, strādāja par Ikšķiles 

skolas direktoru un tagad strādā Ikšķiles novada domē par domes priekšsēdētāja vietnieku. 

Vērš uzmanību, ka vēlās turpināt profesionālo izaugsmi, kā arī īstenot savas līdz šim 

nerealizētās idejas izglītības jomā. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.147 “Par Ādažu vidusskolas direktora iecelšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

*** 

Deputāti apsveic Č.Batņu ar iecelšanu par Ādažu vidusskolas direktoru un pateicās par 

ilggadējo un godprātīgo darbu Ādažu vidusskolas direktora p.i., direktora vietniecei izglītības 

jomā administratīvajā darbā D.Dumpei. 

*** 

2.§ 

Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam 

 (P.Balzāns, K.Dāvidsone) 

Č.Batņa savā šā gada 7.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/2331) lūdz domei atļaut 

viņam savienot Ādažu vidusskolas direktora amatu ar Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka amatu un Ikšķiles novada pašvaldības jauktā kora “Ikšķile” diriģenta amatu. 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA lūdz skaidrot, vai amatu savienošana ļaus Č.Batņam pilnvērtīgi 

pildīt katra amata pienākumus. 

Č.BATŅA skaidro, ka, strādājot par Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieku, viņam 

nav noteikts pastāvīgais darba laiks un darbs tiek apmaksāts pēc faktiski nostrādātajām 

stundām. Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieka darbu turpmāk plāno veikt pamatā 

vakaros vai izmantot attālinātā darba iespējas, veicot saskaņošanas darbus. Uzskata, ka 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieka darbs netraucēs viņam pilnvērtīgi un 

godprātīgi pildīt Ādažu vidusskolas direktora darbu. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.148 “Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.50. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


