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Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisiju  

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Domes Vēlēšanu komisijas (turpmāk – 

Komisija) priekšsēdētājas 2017.gada 17.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/194) ar 

lūgumu papildināt Komisijas sastāvu ar vienu komisijas locekli. 2016.gadā darbu Komisijā 

pārtrauca E.Lauga. Iesniegumā norādīts, ka Komisijas priekšsēdētāja J.Stērniniece veselības 

stāvokļa dēļ ir atkāpusies no Komisijas priekšsēdētājas amata. Komisijas sēdē 16.01.2017. 

neviens no Komisijas locekļiem nepiekrita kļūt par Komisijas priekšsēdētāju, kā rezultātā tika 

uzrunāta iepriekšējā Komisijas  priekšsēdētāja A.Berkmane, kura piekrita kļūt par Komisijas 

priekšsēdētāju. Tā kā A.Berkmane nav Komisijas loceklis, pirms viņas apstiprināšanas par 

Komisijas locekli, Domei ir jānoskaidro, vai uz Komisijas locekļa amatu vēlas pretendēt citi 

Ādažu novada iedzīvotāji.  

Dome 2013.gada 24. septembrī pieņēma lēmumu 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”, ar kuru apstiprināja Komisiju 13 locekļu 

sastāvā.       

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk 

– Likums) 11. panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā 

ir izbeidzis, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu 

vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu.  

Ņemot vērā, ka 2013.gadā par Komisijas locekļiem tika apstiprināti visi pieteikušies kandidāti un  

Komisijas sastāvā šobrīd ir 12 locekļi, Domei nav vēlēšanu locekļu kandidātu, ko varētu uzaicināt 

kļūt par Komisijas locekli, un ir nepieciešams izsludināt jaunu kandidātu pieteikšanos.     

Pamatojoties uz Likuma 1. un 9. pantu, kā arī 11. panta ceturto daļu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt Ādažu novada domes Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 

2017.gada 20.februārim, pieteikumus iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā.  

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai izlikt redzamā vietā Domē un publicēt Domes mājaslapā 

paziņojumu par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.         

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


