
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 21.februārī                     Nr.4 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (SA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V) (no plkst. 

13.56), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA) (no plkst. 13.34), 

K.SPRŪDE (S) (no plkst. 13.32), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V) (no plkst. 13.32). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, L.RAISKUMA. 

Citi: Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O.FELDMANIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.30. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 21.februāra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”. 

2. Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”. 

3. Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”. 

4. Par  izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā. 

5. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu. 

1.§ 

Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” 

 (A.Brūvers) 

Plkst. 13.32 K.SPRŪDE un N.ZVIEDRIS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Dūņezerā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, SA – Sadarbība, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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2.§ 

Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” 

 (A.Brūvers) 

Plkst. 13.34 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Mazajā Baltezerā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs” 

 (O.Feldmanis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.24 “Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi 

Ādažu novada ūdenstilpēs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par  izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 

 (E.Kāpa) 

Ziņo par Agitas Berkmanes, Ilzes Bērziņas, Zanes Kubuliņas un Lienes Giņko Vēlēšanu 

komisijas locekļa kandidāta pieteikumiem (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/560, Nr.ĀND/1-18/17/562, 

Nr.ĀND/1-18/17/591, Nr.ĀND/1-18/17/592). Informē, ka Agita Berkmane un Ilze Bērziņa ir 

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotājas, pieteikumu iesniedzējs ir domes deputāte Kerola 

Dāvidsone. Atgādina, ka A.Berkmane 2013.gadā bija Vēlešanu komisijas priekšsēdētāja, 

savukārt I.Bēziņa – līgumdarbinieks. Informē, ka Liene Giņko strādā par auditoru Labklājības 

ministrijā, Zane Kubuliņa – auditors un valdes loceklis “VDI enerģi”, auditors Vides 

aizsadzības un reģionālās attīstības ministrijā, pieteikumu iesniedzējs – Latvijas Zaļā partija. 

Atgādina, ka ar domes 2013.gada 24.septembra lēmumu “Par grozījumiem Domes 2013.gada 

23.jūlija lēmumā Nr.159 “Par pieteikšanos uz Ādažu novada vēlēšanu komisijas sastāva 

apstiprināšanu” Vēlēšanu komisija tika apstiprināta 13 locekļu sastāvā. Skaidro, ka 

deputātiem ir jāpieņem lēmums par Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu [Piezīme: Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.pants nosaka, ka 

republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā 

un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un 

novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka 

attiecīgā dome.], kā arī ir jābalso par katru locekļa kandidātu iekļaušanai Vēlēšanu komisijas 

sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, P.BALZĀNS, E.PLŪMĪTE, A.BRŪVERS, K.DĀVIDSONE, 

K.SPRŪDE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.06.20 – 0.14.13] par: 

1. locekļu skaitu komisijā; 

2. locekļu kandidātiem. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par Vēlēšanu komisiju 15 locekļu sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (SA), V.BULĀNS 

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

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 5 (J.ANTONOVS (S), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE 

(S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Noteikt Vēlēšanu komisiju 15 locekļu sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par A.Berkmanes ievēlēšanu par Vēlēšanu komisijas locekli. 
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (SA), V.BULĀNS 

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

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 4 (E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), 

N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS (S)), DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt A.Berkmani par Vēlēšanu komisijas locekli. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par I.Bērziņas ievēlēšanu par Vēlēšanu komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (SA), V.BULĀNS 

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

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 4 (E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), 

N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS (S)), DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt I.Bērziņu par Vēlēšanu komisijas locekli. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par Z.Kubuliņas ievēlēšanu par Vēlēšanu komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (SA), V.BULĀNS 

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

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 4 (E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), 

N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS (S)), DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt Z.Kubuliņu par Vēlēšanu komisijas locekli. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par L.Giņko ievēlēšanu par Vēlēšanu komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 1 balsīm „par” (N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – 9 (P.BALZĀNS (RA), 

A.BRŪVERS (SA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), 

E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „atturas” 

– 3 (J.ANTONOVS (S), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S)), DOME NOLEMJ: 

Neievēlēt L.Giņko par Vēlēšanu komisijas locekli. 

E.KĀPA skaidro, ka, līdz ar to, ka L.Giņko nav ievēlēta par komisijas locekli, tā arī vairs nav 

Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāte, gadījumā, ja kāds no Vēlēšanu komisijas locekļiem tiks 

atbrīvots no amata. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (SA), V.BULĀNS 

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

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 5 (J.ANTONOVS (S), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE 

(S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.25 “Par  izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu 

 (L.Raiskuma) 

Ziņo par domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja V.Ligera š.g. 15.februāra 

iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/535) par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu š.g. 

28.februāri. Ierosina nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Arti Brūveru, pieņemot darbā par 

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāju ar š.g. 1.martu, pie nosacījuma, ka A.Brūvers  

līdz š.g. 28.februārim iesniedz personisku rakstveida iesniegumu par savu deputāta pilnvaru 

nolikšanu. 

Plkst. 13.56 I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA piedalās sēdē. 

E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, A.BRŪVERS, E.PLŪMĪTE debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.20.55 – 0.30.45] par: 

1. darba tiesisko attiecību pārtraukšanas un uzsākšanas kārtību; 
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2. A.Brūvera izglītību un atbilstību Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja 

amatam; 

3. precedentiem, pieņemot darbā Sporta daļas vadītāju P.Sluku un Saimniecības un 

infrastruktūras daļas projektu vadītāju J.Antonovu. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA)), „pret” – 5 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), 

E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – nav, “nebalso” – 2 (J.ANTONOVS (S), 

A.BRŪVERS (SA),) DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.26 “Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.02. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


