
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2018.gada 20.februārī                      Nr.5 

 

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 12 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), G.BOJĀRS (LZP), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), 

R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), 

K.SPRŪDE (S) (no plkst. 13.58), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), L.PUMPURE (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.55. 

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

Apstiprināt domes šā gada 20.februāra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Zemes jautājumi. 

1.§ 

Zemes jautājumi 

 (M.Sprindžuks) 

1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

Ukrainas pilsoņu N.Š. un O.Š., dzīvojošu (adrese), pilnvarotā persona M.E. šā gada 

14.februārī iesniedza iesniegumus (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/423 un ĀND/1-18/18/426) par 

domes piekrišanu nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Ādaži, Ādažu novads, apbūvēta 

zemesgabala 0,793 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot domes 

rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos“ VI. nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību,  

Plkst. 13.58 K.SPRŪDE piedalās sēdē. 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 (G.BOJĀRS (LZP)), DOME NOLEMJ:     

Piekrist, ka Ukrainas pilsoņi N.Š., dzimusi (dzimšanas datums) un O.Š., dzimis 

(dzimšanas datums), iegūst īpašumā ( katrs 1/2 domājamās daļas apmērā) nekustamā 

īpašuma “(nosaukums)”, Ādaži, Ādažu novads, zemesgabalu (kadastra apz. (numurs)) 

0,793 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.59. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 
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