
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 21.jūnijā                      Nr.12 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: Ādažu novada Vēlēšanu komisijas vadītāja A.BERKMANE. 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, G.PORIETIS. 

Citi: Ādažu novada Vēlēšanu komisijas locekle I.BĒRZIŅA, Ādažu novada Vēlēšanu 

komisijas locekle S.ROZE, Ādažu novada Vēlēšanu komisijas locekle A.STRADIŅA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

A.BERKMANE ierosina par sēdes protokolētāju noteikt Kancelejas vadītāju J.Sviridenkovu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

A.BERKMANE informē, ka domē ievēlēti šādi deputāti: 

1) Adrija Keiša – Latvijas zemnieku savienība; 

2) Edvīns Šēpers – Latvijas zemnieku savienība; 

3) Karina Sprūde – “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija; 

4) Māris Sprindžuks – Latvijas Reģionu Apvienība; 

5) Liāna Pumpure – Latvijas Reģionu Apvienība; 

6) Kerola Dāvidsone – Latvijas Reģionu Apvienība; 

7) Valērijs Bulāns – Latvijas Reģionu Apvienība; 

8) Kristīne Savicka – Latvijas Reģionu Apvienība; 

9) Pēteris Pultraks – Latvijas Reģionu Apvienība; 

10) Edgars Verners – Latvijas Reģionu Apvienība; 

11) Pēteris Balzāns – Latvijas Reģionu Apvienība; 

12) Jānis Neilands – Latvijas Reģionu Apvienība; 

13) Jānis Beķers – Latvijas Reģionu Apvienība; 

14) Gundars Bojārs – Latvijas Zaļā partija; 

15) Raitis Kubuliņš – Latvijas Zaļā partija. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 21.jūnija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. 

2. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. 

3. Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas vēlēšanām. 

4. Par Attīstības komitejas vēlēšanām. 

5. Par Finanšu komitejas vēlēšanām. 

6. Grozījums Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

 (A.Berkmane) 

Informē, ka domes priekšsēdētāja vēlēšanu sarīkošanai jāievēl balsu skaitīšanas komisija. 

Izvirza I.Bērziņu, S.Rozi un A.Stradiņu.  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: I.Bērziņa, S.Roze un A.Stradiņa. 

A.BERKMANE aicina izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam.  

V.BULĀNS izvirza M.Sprindžuka kandidatūru. 

Citi kandidāti netiek pieteikti. 

M.SPRINDŽUKS piekrīt piedāvājumam. 

*** 

No plkst. 14.11 līdz plkst. 14.21 pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, 

balsošanai, balsu skaitīšanai. 

*** 

Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo A.STRADIŅA. Saskaņā ar š.g. 21.jūnija balsu 

skaitīšanas protokolu Nr.1 „Par balsu skaitīšanas rezultātiem Ādažu novada domes 

priekšsēdētāja vēlēšanās” (1.pielikums), balsu skaitīšanas komisija konstatēja: 

1. deputātiem izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes; 

2. par derīgām atzītas 15 vēlēšanu zīmes; 

3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav; 

4. par M.Sprindžuku balsoja 13 deputāti (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)); pret – 2 deputāti 

(G.BOJĀRS (LZP), R.KUBULIŅŠ (LZP)). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās 

daļas 10.punktu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus 

(1.pielikums), atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 2 (G.BOJĀRS (LZP), 

R.KUBULIŅŠ (LZP)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt deputātu M.SPRINDŽUKU par Ādažu novada domes priekšsēdētāju. 

M.SPRINDŽUKS pateicas par ievēlēšanu. Augstu vērtē iedzīvotāju uzticēšanos deputātiem, 

ievēlējot tos domē. Aicina deputātus godprātīgi pildīt pienākumus, lai attaisnotu iedzīvotāju 
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cerības un sekmētu Ādažu novada turpmāko attīstību, kā arī uz savstarpējo sadarbību kopējo 

mērķu sasniegšanā. 

Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks. 

2.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

 (M.Sprindžuks) 

Aicina izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. Izvirza P.Balzāna 

kandidatūru nevainojamās reputācijas un iepriekšējās pieredzes dēļ. 

Citi kandidāti netiek pieteikti. 

P.BALZĀNS piekrīt piedāvājumam. 

*** 

No plkst. 14.32 līdz plkst. 14.37 pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, 

balsošanai, balsu skaitīšanai. 

*** 

Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo A.STRADIŅA. Saskaņā ar š.g. 21.jūnija balsu 

skaitīšanas protokolu Nr.2 „Par balsu skaitīšanas rezultātiem Ādažu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās” (2.pielikums), balsu skaitīšanas komisija konstatēja: 

1. deputātiem izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes; 

2. par derīgām atzītas 15 vēlēšanu zīmes; 

3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav; 

4. par P.Balzānu balsoja 13 deputāti (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS 

(RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE 

(S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)); pret – 2 deputāti (G.BOJĀRS (LZP), 

R.KUBULIŅŠ (LZP)). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus 

(2.pielikums), atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 2 (G.BOJĀRS (LZP), 

R.KUBULIŅŠ (LZP)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt deputātu P.BALZĀNU par Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieku. 

P.BALZĀNS pateicas par tam izrādīto uzticību un aicina strādāt Ādažu novada un to 

iedzīvotāju labā, kā arī pateicas pašvaldības darbiniekiem par veiksmīgu sadarbību un 

atbalstu. 

3.§ 

Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas vēlēšanām 

 (M.Sprindžuks) 

Aicina deputātus pieteikties darbam Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā. 

P.BALZANS piesakās. 

K.DĀVIDSONE piesakās. 

L.PUMPURE piesakās. 

P.PULTRAKS piesakās. 

R.KUBULIŅŠ piesakās. 
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K.SAVICKA piesakās. 

J.BEĶERS izvira E.VERNERA kandidatūru. 

E.VERNERS piekrīt piedāvājumam. 

Citi kandidāti netiek pieteikti. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka atbilstoši domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.2.apakšpunktam, Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo komiteju ievēlē no 7 deputātiem. Ierosina balsot par pieteikto deputātu sarakstu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.2.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt Izglītības, kultūras, sporta un sociālo komiteju šādā sastāvā: 

1. P.Balzāns; 

2. K.Dāvidsone; 

3. R.Kubuliņš; 

4. P.Pultraks; 

5. L.Pumpure; 

6. K.Savicka; 

7. E.Verners. 

4.§ 

Par Attīstības komitejas vēlēšanām 

 (M.Sprindžuks) 

Aicina deputātus pieteikties darbam Attīstības komitejā. 

E.ŠĒPERS piesakās. 

A.KEIŠA piesakās. 

K.SPRŪDE piesakās. 

G.BOJĀRS piesakās. 

J.BEĶERS piesakās. 

E.VERNERS piesakās. 

V.BULĀNS piesakās. 

J.NEILANDS piesakās. 

M.SPRINDŽUKS piesakās. 

Citi kandidāti netiek pieteikti. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka atbilstoši domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktam, Attīstības komiteju ievēlē no 7 

deputātiem. Pamatojoties uz domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 90.6.apakšpunktu, izsludina trīs minūšu pārtraukumu. 

*** 

No plkst. 14.46 līdz plkst. 14.49 pārtraukums. 

*** 
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Plkst. 14.48 K.SPRŪDE atstāj sēdi. 

Plkst. 14.50 K.SPRŪDE piedalās sēdē. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par katru kandidātu atsevišķi, ņemot vērā, ka darbam 

Attīstības komitejā pieteicas deviņi deputāti. Ierosina balsot par deputāta E.Šēpera ievēlēšanu 

Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu E.Šēperu par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputātes A.Keišas ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputāti A.Keišu par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputātes K.Sprūdes ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 3 balsīm „par” (A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), 

„pret” – 10 (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „atturas” – 2 (G.BOJĀRS (LZP), 

R.KUBULIŅŠ (LZP)), DOME NOLEMJ:  

Neievēlēt deputāti K.Sprūdi par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta G.Bojāra ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – 8 (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), 

V.BULĀNS (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

K.SAVICKA (RA), E.VERNERS (RA)), „atturas” – 2 (K.DĀVIDSONE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA)), DOME NOLEMJ:  

Neievēlēt deputātu G.Bojāru par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta J.Beķera ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 
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K.SPRŪDE (S), E.VERNERS (RA)), „pret” – 2 (A.KEIŠA (LZS), E.ŠĒPERS (LZS)), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu J.Beķeru par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta E.Vernera ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 4 (A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), „atturas” – 1 (G.BOJĀRS 

(LZP)), DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu E.Verneru par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta V.Bulāna ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(G.BOJĀRS (LZP)), DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu V.Bulānu par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta J.Neilanda ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), 

J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (K.SPRŪDE (S)), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu J.Neilandu par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta M.Sprindžuka ievēlēšanu Attīstības komitejā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.3.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu M.Sprindžuku par Attīstības komitejas locekli. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka Attīstības komiteja ievēlēta šādā sastāvā: 

1. J.Beķers; 

2. V.Bulāns; 

3. A.Keiša; 

4. J.Neilands; 
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5. M.Sprindžuks, 

6. E.Šēpers; 

7. E.Verners. 

5.§ 

Par Finanšu komitejas vēlēšanām 

 (M.Sprindžuks) 

M.SPRINDŽUKS informē, ka atbilstoši domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.1.apakšpunktam, Finanšu komiteju ievēlē no 15 

deputātiem. Aicina deputātus pieteikties darbam Finanšu komitejā. 

Visi deputāti piesakās darbam Finanšu komitejā. 

E.KĀPA lūdz informēt, vai kādam deputātam ir iebildumi pret cita deputāta kandidatūru. 

Deputātiem iebildumu nav. 

P.BALZĀNS aicina balsot par pieteikto deputātu sarakstu. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par pieteikto deputātu sarakstu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu, 54.pantu, kā arī saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 5.1.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā: 

1. P.Balzāns; 

2. J.Beķers; 

3. G.Bojārs; 

4. V.Bulāns; 

5. K.Dāvidsone; 

6. A.Keiša; 

7. R.Kubuliņš; 

8. J.Neilands; 

9. P.Pultraks; 

10. L.Pumpure; 

11. K.Savicka; 

12. M.Sprindžuks; 

13. K.Sprūde; 

14. E.Šēpers; 

15. E.Verners. 

6.§ 

Grozījums Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā 

 (E.Kāpa) 

Informē par nepieciešamību veikt grozījumu domes 2010.gada 28.septembrī apstiprinātajā 

Administratīvo aktu strīdu komisijas (turpmāk – komisija) nolikumā, ņemot vērā domes š.g. 

20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

5.2.apakšpunktu, kā arī nepieciešamību izskatīt domei iesniegtās trīs sūdzības par izdotajiem 

administratīvajiem aktiem 30 dienu laikā no dokumentu saņemšanas datuma. 

E.ŠĒPERS ierosina komisijas sastāvā ievēlēt pa vienam deputātam no Attīstības komitejas un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par precizēto komisijas sastāvu, iekļaujot tajā pa vienam 

deputātam no Attīstības komitejas un Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Izteikt Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.1. Komisijas sastāvā ar balsošanas tiesībām ietilpst: 

3.1.1. domes priekšsēdētāja vietnieks - Komisijas priekšsēdētājs; 

3.1.2. domes izpilddirektors; 

3.1.3. jurists; 

3.1.4. Attīstības komitejas deputāts; 

3.1.5. Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas deputāts.”. 

2. Pieņemt nolikumu Nr.7 “Grozījums Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

E.KĀPA aicina Attīstības komitejas un Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 

deputātus pieteikties darbam Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

E.ŠĒPERS piesakās. [Piezīme: Attīstības komitejas deputāts.] 

P.BALZĀNS ierosina P.Pultraka kandidatūru [Piezīme: Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālās komitejas deputāts.] 

P.PULTRAKS piekrīt piedāvājumam. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta E.Šēpera ievēlēšanu Administratīvo aktu strīdu 

komisijā. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu E.Šēperu par Administratīvo aktu strīdu komisijas locekli. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par deputāta P.Pultraka ievēlēšanu Administratīvo aktu 

strīdu komisijā. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), 

J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(P.PULTRAKS (RA)), DOME NOLEMJ:  

Ievēlēt deputātu P.Pultraku par Administratīvo aktu strīdu komisijas locekli. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.13. 

 

 

Vēlēšanu komisijas vadītāja        A.Berkmane 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


