
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 8.martā                        Nr.3 

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, 

J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS. 

nepiedalās: (attaisnotu iemeslu dēļ): E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS; (neattaisnotu iemeslu dēļ): 

V.KLEBEKO. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:50. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par 

pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta 

izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu”. 

2. Par amatu savienošanas atļauju. 

1.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par 

pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta 

izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu” 

 (A.Brūvers) 

Š.g. 23.februārī ar domes lēmumu Nr.34 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 

22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par 

jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības 

nodrošināšanu”, tika veikts grozījums iepirkuma komisijas sastāvā. Darbam iepirkuma 

komisijā tika ievēlēti: U.Bratuškins, arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes dekāns, un 

R.Sīmane, arhitekte. RSīmane atteicās no darba iepirkuma komisijas sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.35 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 

22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu 
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iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un 

autoruzraudzības nodrošināšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

  

2.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

 (E.Kāpa) 

J.Prišpetjeva savā š.g. 7.marta iesniegumā lūdz atļaut veikt apmācību bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbiniekiem š.g. 22. un 24.martā. 

J.Prišpetjeva ar domes 2015.gada 22.decembra lēmumu Nr.257 „Par bāriņtiesas locekļu 

ievēlēšanu” ir ievēlēta par Ādažu novada bāriņtiesas locekli, tādejādi kļūstot par valsts 

amatpersonu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 

otrās daļas izpratnē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.36 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 8.martā, plkst. 13.58.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


