ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2021.gada 29.aprīlī

Nr.6

Ārkārtas domes sēde notiek attālināti, izmantojot Zoom platformu
Ārkārtas domes sēde sasaukta plkst.13:00
Ārkārtas domes sēdi vada:
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Ārkārtas domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Guntis Ruskis
Ārkārtas domes sēdē nepiedalās deputāti: Edgars Jansons, Andris Puide, Dace Štrodaha, Andrejs
Kirillovs, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts, Ira Dūduma
Ārkārtas domes sēdē piedalās darbinieki:
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina
Ārkārtas domes sēdi protokolē:
Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla
Darba kārtība:
1. Par zaudējumu atlīdzināšanu.

1.
Par zaudējumu atlīdzināšanu
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
G.Sušiņina ziņo, ka ir saņemts iesniegums no Ž.C. par to, lai viņam atlīdzinātu zaudējumus. Zaudējumus
viņš iedala mantiskajos un nemantiskajos. Savu prasību viņš pamato ar to, ka zaudējumu viņam nodarīja
Administratīvā komisija, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, kurā viņš ir pie administratīvās
atbildības sauktā persona. Pārbaudot visus apstākļus un vairākkārt uzklausot Ž.C. viedokli, tika
konstatēts sekojošais – administratīvā pārkāpuma lieta pret viņu uzsākta 2020.gada 10.martā. Gala
lēmums pieņemts šī gada februārī. Pie administratīvās atbildības minētā persona nav saukta, jo ar
Administratīvās komisijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lieta ir izbeigta. Lieta bija nonākusi arī
tiesā, kura nav skatījusi šo ietu pēc būtības, bet atgriezusi to atpakaļ Administratīvajai komisijai par
pamatojumu norādot, ka lietā nav pilna lēmuma. Pilnais lēmums ir sastādīts 2021.gada februārī un tas
ir par to, lai izbeigtu administratīvā pārkāpuma lietvedību, nesaucot Ž.C. pie administratīvās atbildības.
Lēmumprojekts bija sagatavots redakcijā noraidīt viņa pieteikumu pilnā apmērā uz kārtējo domes sēdi,
kas notika 28.aprīlī. Bet ņemot vērā šīs personas personīgo dalību šajā domes sēdē un arī viņa
uzklausīšanu, domes lēmuma projekts netika pieņemts, jo tas bija jāpapildina. Lēmumprojekts pēc
vakardienas personas norādītajiem apstākļiem tika papildināts, tika pielikts klāt juridiskais izvērtējums,
kas nemaina sagatavoto lēmumprojektu pēc būtības, bet ir papildināts ar faktisko un juridisko

izvērtējumu, lai lēmumprojekts būtu aktuāls no visām pusēm un lai tas saturētu pilnīgi visu informāciju,
ko šī persona ir nodevusi domes rīcībā. Lēmumprojekta lemjošā daļa joprojām ir sagatavota, ka nav
pamata atlīdzināt Ž.C. jebkādus viņa pieteiktos zaudējumus un šis pieteikums ir noraidāms pilnā
apmērā.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns,
Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu:
1. Noraidīt Ž.C. pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas Tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.1).

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.13:15.
Pielikumā apstiprināts 1 (viens) ārkārtas domes sēdes lēmums.
Domes priekšsēdētājs:

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine:

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.aprīlī.

