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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 20.maijā           Nr. 12  

 

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 13 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija 

KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Jānis RUKS, Māris 

SPRINDŽUKS, Edvīns ŠĒPERS, Karina TINAMAGOMEDOVA.  

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Artis BRŪVERS, Liāna PUMPURE. 

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Maija DADZE, Guntis PORIETIS. 

uzaicinātās personas: Ādažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Jolanta 

STĒRNINIECE. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.45. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.214 „Par  

grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23. jūlija lēmumā Nr. 159 „Par pieteikšanos 

uz Ādažu novada vēlēšanu komisiju” un  vēlēšanu  komisijas sastāva apstiprināšanu””. 

 

1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.214 

„Par  grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23. jūlija lēmumā Nr. 159 „Par 

pieteikšanos uz Ādažu novada vēlēšanu komisiju” un  vēlēšanu  komisijas sastāva 

apstiprināšanu”” 

J. STĒRNINIECE ziņo par Ādažu novada domes Administratīvās komisijas locekles Edītes 

Laugas š.g. 15.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2181-L) ar lūgumu atļaut savienot 

Ādažu novada domes Administratīvās komisijas locekles amatu ar Ādažu novada vēlēšanu 

komisijas locekles amatu. Iesniegumā E.Lauga norāda, ka Ādažu novada domes 

Administratīvās komisijas locekles un Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu 

pildīšana neradīs interešu konfliktu un šo amatu savienošana nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošajām ētikas normām. Ziņo par Ādažu novada domes Administratīvās 

komisijas locekles Lienes Krūzes š.g. 15.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2194-K) 

ar lūgumu atļaut savienot Ādažu novada domes Administratīvās komisijas locekles amatu ar 

Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekles amatu. Iesniegumā L.Krūze norāda, ka Ādažu 

novada domes Administratīvās komisijas locekles un Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekļa pienākumu pildīšana neradīs interešu konfliktu un šo amatu savienošana nav pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām. Informē, ka ir sagatavoti divi lēmuma 
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projekti „Par amatu savienošanas atļauju”, kas atļauj E.Laugai un L.Krūzei savienot Ādažu 

novada domes Administratīvās komisijas locekļu amatus ar Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekļu amatiem. Ierosina domei pieņemt minētos lēmumus. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.128 „Par amatu savienošanas atļauju” un lēmumu Nr.129 „Par 

amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.128 un lēmumu Nr.129 parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 13.maijā, plkst. 13.50.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


