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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 27.martā           Nr. 7  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: N.Zviedris  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 14 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Uģis DAMBIS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, 

Jānis RUKS, Māris SPRINDŽUKS, Edvīns ŠĒPERS, Karīna TINAMAGOMEDOVA. 

Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Pēteris BALZĀNS.  

Sēdē piedalās:  

domes administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Guntis PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 17.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Par Uģa Dambja iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas. 

 

1. Par Uģa Dambja iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas 

 

N.ZVIEDRIS ziņo, ka ir saņemts deputāta U.Dambja iesniegums par atbrīvošanu no deputāta 

pienākumu pildīšanas. Lūdz U.Dambi informēt deputātus par atkāpšanās iemesliem. 

 

U.DAMBIS informē, ka grib nolikt deputāta mandātu personisko apstākļu dēļ. 

 

M.SPRINDŽUKS pauž nožēlu par nespēju deputātiem sadarboties un augstu deputātu rotāciju 

domes sastāvā. Atzīmē arī problēmas starp lēmējvaru un izpildvaru, norādot uz 

nekonsekvento lēmumu pieņemšanu un domes vienotās politikas trūkumu noteikto jautājumu 

risināšanā. 

 

E.KĀPA pievienojas M.Sprindžuka teiktajam attiecībā uz komunikācijas problēmām starp 

lēmējvaru un izpildvaru un ierosina deputātus ciešāk sadarboties ar domes Administrāciju 

novada politikas izstrādē un realizēšanā. 

 

Deputāti (J.RUKS, V.BULĀNS, M.SPRINDŽUKS, A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS, 

K.DĀVIDSONE, J.ANTONOVS, E.ŠĒPERS, I.PĒTERSONE, L.PUMPURE) diskutē par 

iespējām veidot kvalitatīvāku domes darbību nākotnē, kā arī atzīmē problēmas domes esošajā 

darbā. Ierosina novada iedzīvotājiem arī līdzdarboties novada politikas izstrādē. 
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U.DAMBIS aicina deputātus diskutēt tikai par dienas kārtībā iekļauto jautājumu un ierosina 

noteikt citu domes sēdes laiku deputātu iepriekš norādīto problēmu risināšanai. 

 

N.ZVIEDRIS aicina deputātus nobalsot par U.Dambja iesnieguma par atbrīvošanu no 

deputāta pienākumu pildīšanas pieņemšanu. 

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu atbrīvot U.Dambi no deputāta pienākuma pildīšanas. 

 

 

Sēde slēgta 2014.gada 27.martā, plkst. 17.37.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 
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