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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 13.jūnijā           Nr. 14  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: Normunds ZVIEDRIS  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 12 deputāti:  

Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, 

Ilze PĒTERSONE, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, 

Māris SPRINDŽUKS, Karina SPRŪDE.  

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Juris ANTONOVS, Ilze PĒTERSONE, Edvīns ŠĒPERS. 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Maija DADZE, Everita KĀPA, Rita OZOLIŅA, 

Guntis PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par amatu savienošanas atļauju. 

2. Par neuzticības izteikšanu Ādažu novada domes priekšsēdētājam N.Zviedrim un Ādažu 

novada domes priekšsēdētāja vietniecei K.Sprūdei. 

3. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja atbrīvotā un neatbrīvotā 

vietnieku vēlēšanām. 

1. Par amatu savienošanas atļauju 

N.ZVIEDRIS informē par Ādažu novada domes (turpmāk – domes) Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja E.Vernera š.g. 12.jūnija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2692-V) ar lūgumu 

atļaut savienot domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” valdes locekļa amatu. E.Verners iesniegumā apliecina, ka darbu savienošana 

neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

nekaitēs amatpersonas tiešo pienāku veikšanai. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par 

amatu savienošanas atļauju”, kas paredz atļaut E.Verneram savienot domes Administratīvās 

komisijas priekšsēdētāja amatu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa amatu un ierosina 

pieņemt minēto lēmumu. 

J.RUKS uzskata, ka ņemot vērā to, ka Administratīvā komisija bieži izskata jautājumus, kas skar 

arī SIA „Ādažu Namsaimnieks” kompetenci (piemēram, zāles pļaušana), E.Verneram veidosies 

interešu konflikts, ieņemot SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa amatu. Ierosina 

E.Verneram izvēlēties tikai vienu no amatiem. 

K.SPRŪDE informē, ka līdzīgā situācijā ir arī Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieks 

O.Feldmanis, kurš, pildot pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumus, ir arī 

Administratīvās komisijas loceklis. 

J.RUKS atkārtoti uzsver, ka, viņaprāt, nav iespējams savienot SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes 

locekļa amatu ar Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu. 
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Atklāti balsojot, ar 4 balsīm „par” (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „pret” – 

8 (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

J.RUKS, M.SPRINDŽUKS) „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Neatļaut E.Verneram savienot domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa amatu. 

2. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai precizēt lēmumu atbilstoši sēdē nolemtajam. 

3. Pieņemt precizēto lēmumu Nr.141 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

4. Sagatavot lēmumu Nr.141 parakstīšanai. 

N.ZVIEDRIS nodot sēdes tālāku vadību domes priekšsēdētāja vietniecei K.SPRŪDEI. 

2. Par neuzticības izteikšanu Ādažu novada domes priekšsēdētājam N.Zviedrim un 

Ādažu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu  

2.1. K.SPRŪDE informē par P.Balzāna, A.Brūvera, V.Bulāna, K.Dāvidsones, P.Pultraka, 

L.Pumpures, J.Ruka un M.Sprindžuka pieprasījumu (Reģ. Nr.ADM/1-18/14/2649-B) par 

neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam N.Zviedrim un domes priekšsēdētāja vietniecei 

K.Sprūdei. 

V.BULĀNS informē, ka opozīcijas deputāti mēģināja sadarboties ar koalīcijas deputātiem, bet 

sadarbība nav veidojusies veiksmīga, līdz ar to domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja 

vietniece zaudē opozīcijas uzticību. 

E.PLŪMĪTE norāda, ka pieprasījums par neuzticības izteikšanu tika saņemts tajā dienā, kad ir 

pieņemts lēmums par SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa maiņu. Uzskata, ka šāda rīcība 

degradē deputāta darbu. 

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka pēdējo mēnešu domes darbs ir sliktas pārvaldības piemērs. 

Viņaprāt, koalīcija sabruka, deputātam U.Dambim noliekot deputāta mandātu, un aicina koalīciju 

meklēt cēloņus pašu rīcībā. Uzsver, ka deputātus ir jāciena un pret pozīciju un opozīciju 

attieksmei jābūt vienlīdzīgai. Norāda, ka dienā, kad pats tika atbrīvots no domes priekšsēdētāja 

amata, bija oficiāli paziņots par atstādināšanu, kā arī tika minēts atstādināšanas iemesls un fakti, 

bet par „Ādažu namsaimnieku” nekādi skaidrojumi deputātiem netika sniegti. Lūdz informēt par 

„Ādažu namsaimnieka” priekšsēdētāja atstādināšanas iemeslu. 

P.BALZĀNS nepiekrīt, ka lēmums par SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa maiņu un 

pieprasījums par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniecei 

ir saistīti. Norāda, ka tie ir divi neatkarīgi lēmumi. Atgādina, ka bija samazināts SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” valdes locekļu skaits no trīs līdz vienam, kas ļāva domei ieekonomēt finanšu 

līdzekļus. Uzskata, ka J.Krūze pildīja savus pienākumus profesionāli. Uzsver, ka viņam nav 

iebildumu pret N.Zviedri, bet N.Zviedris ir koalīcijas un domes vadītājs, kam jāuzņemas atbildība 

par veicamo darbu. Vērš uzmanību, ka strādā Ādažos kopš 1968.gada un uzskata, ka zina, kas ir 

vajadzīgs, lai padarītu Ādažus par labi attīstītu novadu. Atkārtoti uzsver nepieciešamību un augstu 

vērtē prasmi sadarboties ar dažādu partiju deputātiem. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 3  (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, 

K.SPRŪDE), „atturas” – 1 (N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ: 

Atbrīvot domes priekšsēdētāju N.Zviedri no amata. 

2.2. K.SPRŪDE informē, ka domes priekšsēdētāja vēlēšanu sarīkošanai jāievēl balsu skaitīšanas 

komisija. Izvirza G.Porieti, M.Dadzi un R.Ozoliņu.  

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

Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: M.Dadze, R.Ozoliņa, G.Porietis. 

K.SPRŪDE aicina izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam.  

V.BULĀNS izvirza M.Sprindžuka kandidatūru. 

A.KEIŠA izvirza N.Zviedra kandidatūru. 
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M.SPRINDŽUKS piekrīt piedāvājumam. 

N.ZVIEDRIS noraida piedāvājumu. 

.............. 

Pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai, balsu skaitīšanai. 

.............. 

Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo G.PORIETIS. Saskaņā ar 2014.gada 13.jūnija balsu 

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

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

1. deputātiem izsniegtas 12 vēlēšanu zīmes; 

2. par derīgām atzītas 12 vēlēšanu zīmes; 

3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav; 

4. vēlēšanu zīmju, kurās balsots pret visiem kandidātiem, nav; 

5. par M.Sprindžuku balsojuši 8 deputāti (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS); pret – 4 

deputāti (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS). 

Balsošanas rezultāts: M.SPRINDŽUKS ir ievēlēts par Ādažu novada domes priekšsēdētāju. 

3. Par neuzticības izteikšanu Ādažu novada domes  priekšsēdētāja atbrīvotai vietniecei 

K.Sprūdei un par priekšsēdētāja atbrīvotā un neatbrīvotā vietnieku vēlēšanām 

3.1. M.SPRINDŽUKS izsaka pateicību par viņam izrādīto uzticību. Pateicas par darbu 

N.Zviedrim, atzīmējot, ka domes priekšsēdētājs darbs ir sarežģīts un prasa lielu atbildību. Atzīmē, 

ka katrs var pieļaut kļūdas, bet no tām ir jāmācās. Vēlētāji izrādīja uzticību domei uz četriem 

gadiem un deputātiem ir jāprot ar darbiem to attaisnot un pierādīt. Vērš uzmanību, ka nesaskaņas 

traucē darbu un aicina deputātus sastrādāties, noliekot malā individuālos ego un ambīcijas, jo 

primārais, viņaprāt, ir deputāta solījums strādāt vēlētāju labā. Atkārtoti aicina visiem deputātiem 

piedalīties lēmumu pieņemšanā. Uzsver, nepieciešamību mazināt politiskos balsojumus un augstu 

novērtē spēju pieņemt atklātus lēmumus, vadoties no ādažnieku interesēm. Aicina balsot par 

domes priekšsēdētāja vietnieces K.Sprūdes atbrīvošanu no amata. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 3  (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – 1 (K.SPRŪDE), DOME NOLEMJ: 

Atbrīvot domes priekšsēdētāja vietnieci K.Sprūdi no amata. 

M.SPRINDŽUKS aicina izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja atbrīvotā vietnieka amatam. 

V.BULĀNS izvirza P.Balzāna kandidatūru. 

P.BALZĀNS piekrīt piedāvājumam. 

.............. 

Pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai, balsu skaitīšanai. 

.............. 

Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo G.PORIETIS. Saskaņā ar 2014.gada 13.jūnija balsu 

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

atbrīvotā vietnieka vēlēšanās” (protokola pielikums Nr.2), balsu skaitīšanas komisija konstatēja: 

1. deputātiem izsniegtas 12 vēlēšanu zīmes; 

2. par derīgām atzītas 12 vēlēšanu zīmes; 

3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav; 

4. vēlēšanu zīmju, kurās balsots pret visiem kandidātiem, nav; 

5. par P.Balzānu balsojuši 9 deputāti (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, 

N.ZVIEDRIS); pret – 3 deputāti (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE). 

Balsošanas rezultāts: P.BALZĀNS ir ievēlēts par Ādažu novada domes priekšsēdētāja 

atbrīvoto vietnieku. 



 4 

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

labā, kā arī novēl visiem deputātiem veiksmīgu sadarbību. 

3.2. M.SPRINDŽUKS atzīmē, ka ar prieku strādās vienā komandā ar P.Balzānu, kā arī pateicas 

K.Sprūdei par paveikto darbu gada garumā. Aicina izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja 

neatbrīvotā vietnieka amatam. 

V.BULĀNS izvirza A.Brūvera kandidatūru. 

A.BRŪVERS piekrīt piedāvājumam. 

.............. 

Pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai, balsu skaitīšanai. 

.............. 

Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo G.PORIETIS. Saskaņā ar 2014.gada 13.jūnija balsu 

skaitīšanas protokolu Nr.3 „Par balsu skaitīšanas rezultātiem Ādažu novada domes priekšsēdētāja 

neatbrīvotā vietnieka vēlēšanās” (protokola pielikums Nr.3), balsu skaitīšanas komisija konstatēja: 

1. deputātiem izsniegtas 12 vēlēšanu zīmes; 

2. par derīgām atzītas 12 vēlēšanu zīmes; 

3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav; 

4. vēlēšanu zīmju, kurās balsots pret visiem kandidātiem, nav; 

5. par P.Balzānu balsojuši 8 deputāti (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS); pret – 4 

deputāti (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS). 

Balsošanas rezultāts: A.BRŪVERS ir ievēlēts par Ādažu novada domes priekšsēdētāja 

neatbrīvoto vietnieku. 

M.SPRINDŽUKS pateicas deputātiem par balsošanu un novēl visiem veiksmīgu sadarbību. 

E.PLŪMĪTE atgādina domes š.g. 28.janvāra sēdes protokolā M.Sprindžuka ierakstītos vārdus: 

„Kad lietas sāka skart iepirkuma daļu, sāku saprast, ka tas sāk pārkāpt manis nospraustās sarkanās 

līnijas (ar manu sirdsapziņu) ...”. Aicina jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam un domes 

priekšsēdētāja vietniekiem ievērot „sarkano līniju ar sirdsapziņu”. 

M.SPRINDŽUKS atbild, ka augstu vērtē ētiskos principus darbā un aicina E.Plūmīti arī tos 

ievērot. Atkārtoti aicina visus deputātus uz sadarbību jautājumu risināšanā un lēmumu 

pieņemšanā. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 13.jūnijā, plkst. 13.45.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece       K.Sprūde 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


