
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 13.oktobrī                              Nr.21 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA) (no plkst. 12.21), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs 

Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis 

Neilands (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Pēteris Pultraks (RA), 

Liāna Pumpure (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Everita Kāpa, Volli Kukk, Guntis Porietis, Inga Švarce. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 12:40. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Zemes jautājumi. 

2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 26.maija lēmumā Nr.125 “Par 

kopšanas cirtes sagatavošanu”. 

3. Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

4. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

1.§ 

Zemes jautājumi 

(Volli Kukk) 

Kazahstānas Republikas pilsoņa Georgija Slastionova, deklarētā dzīvesvieta: Sējas iela 37A, 

Rīga, LV-1058, pilnvarotā persona Viktors Slastionovs savā šā gada 6.oktobra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/20/2927) lūdz domi izsniegt izziņu par domes piekrišanu iesniedzējam 

iegūt īpašumā nekustamā īpašuma “AC-1 Rīga-Ainaži 17.km, Fiksi”, Ādažu novads, 

zemesgabalu 0,1336 ha platībā kafejnīcas ēkas uzturēšanai ar mērķi komercdarbības objektu 

apbūvei. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI.nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Piekrist izsniegt Kazahstānas Republikas pilsonim Georgijam Slastionovam, dzimis 

15.10.1982., izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma “AC-1 Rīga-

Ainaži 17.km, Fiksi”, Ādažu nov., zemesgabalu 0,1336 ha platībā (īpašuma kadastra numurs 

80440010002, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440010002) komercdarbības objektu 

apbūvei.  

2.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 26.maija lēmumā Nr.125 “Par 

kopšanas cirtes sagatavošanu” 

(Volli Kukk) 

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 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Precizēt Ādažu novada domes 2020.gada 26.maija lēmumu Nr.125 “Par kopšanas 

cirtes sagatavošanu”, papildinot “Kadagas centrs” kopšanas cirti ar nogabalu Nr.6 un 

aizstāt kļūdaino zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 80440050105 ar pareizo 

kadastra apzīmējumu 80440050746. 

2. Precizēt īpašumā “Ziemeļvēji” kopšanas cirtei noteiktus nogabalus: Nr.1, Nr.2, Nr.3 

un Nr.4. 

3. Izteikt lēmuma nolēmuma 1.punktu šādā  redakcijā:  

“1. Domes Saimniecības un infrastruktūras daļai (SID) līdz 2020. gada 15. 

septembrim veikt īpašuma “Kadagas centrs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 

80440050746) nogabalos Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11, īpašuma 

“Ziemeļvēji” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050467) nogabalos Nr.1, 

Nr.2, Nr.3 un Nr.4 un īpašuma “Ūdensrožu parks” (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440050622) nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 augošo 

koku sagatavošanu atsavināšanai izsoles ceļā, t.i., veikt koku uzmērīšanu, cirsmas 

inventarizāciju un novērtēšanu.”. 

3.§ 

Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.213 “Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

(Māris 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, domes 2017.gada 28.novembra noteikumu Nr.11 “Ādažu 

novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 20.punktu, domes priekšsēdētāja Māra 

Sprindžuka šā gada 5.oktobra iesniegumu (Nr.ĀND/1-33-136/20/11), kurā viņš lūdz piešķirt 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 12 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 10 darba 

dienas no šā gada 19.oktobra līdz 30.oktobrim, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu – 12 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 10 darba dienas no 

2020.gada 19.oktobra līdz 30.oktobrim. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam aizvietot domes 

priekšsēdētāju Māri Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:47. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 


