
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 18.aprīlī                      Nr.8 

 

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 11 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), 

J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE 

(S), J.VEINBERGS (SA), N.ZVIEDRIS (V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): K.DĀVIDSONE (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.50. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 18.aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par domes š.g. 28.marta lēmuma Nr.60 “Par uzņemšanu Ādažu  pirmsskolas izglītības 

iestādē” pārbalsošanu. 

1.§ 

Par domes š.g. 28.marta lēmuma Nr.60 “Par uzņemšanu Ādažu  pirmsskolas izglītības 

iestādē” pārbalsošanu 

 (M.Sprindžuks) 

Kanceleja, gatavojot domes š.g. 28.marta sēdes protokola Nr.6 12.§ un noklausoties audio 

ieraksta2 otrā balsojuma rezultātus, konstatēja, ka paziņotais balsošanas rezultāts nesakrīt ar 

faktisko deputātu balsojumu, kā rezultātā lēmums nevarēja būt pieņemts. Lai lēmums būtu 

leģitīms, nepieciešams atkārtoti nobalsot par to.  

J.SVIRIDENKOVA informē, ka paziņotais balsojuma rezultāts bija: 8 “par”, 5 “pret” un 1 

“atturas”, savukārt deputātu personālbalsojuma rezultāts bija: 7 “par”, 6 “pret” un 1 “atturas” 

[Piezīme: Balsojuma rezultāti – domes š.g. 28.marta sēdes audio ieraksta laiks 0.39.53 – 

0.41.53 https://www.youtube.com/watch?v=5e1saxd9Oeg&feature=youtu.be.]. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, SA – Sadarbība, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
2 Atbilstoši domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 130.1 

punktam, audioierakstu izmanto attiecīgās sēdes protokola vai protokollēmuma projekta precizēšanai. 

https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=yUv4zczS-p4JcgLuBju_BRNIyL-W5KMttkLicFtUk4e0_KksEYfUCAFodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTVlMXNheGQ5T2VnJmZlYXR1cmU9eW91dHUuYmU.
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.KEIŠA 

(neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE 

(ZZS), J.VEINBERGS (SA), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – 2 (V.BULĀNS (RA), K.SPRŪDE 

(S)), „atturas” – 1 (M.SPRINDŽUKS (RA)), DOME NOLEMJ: 

Apstiprina lēmumu Nr.60 “Par uzņemšanu Ādažu  pirmsskolas izglītības iestādē”. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.56. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


