
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 17.novembrī                     Nr.19 

 

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

kārtībā.  

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

Domē pavisam 15 deputāti 1. 

Sēdē piedalās 9 deputāti:  

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

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

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), V.KLEBEKO (S), 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.HENILANE, E.KĀPA, G.PORIETIS, P.SABĻINS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā, plkst. 11.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 17.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu īpašumā. 

1.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu īpašumā 

 (M.Sprindžuks) 

Dome š.g. 13.septembrī noslēdza līgumu par pašvaldībai piederošās ielas Gaujas ielas A 

pārbūves būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi (turpmāk – projekts) līdz 

2017.gada rudenim, kura ietvaros tiks izbūvēts līdz 77 m garš Attekas ielas posms (turpmāk - 

nekustamais īpašums) no Gaujas ielas līdz nekustamā īpašuma “Attekas iela 6” sākuma 

robežai. Nekustamais īpašums atrodas uz autoceļa V46 un sastāv no zemes vienības 1.9 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0379, un ir piekritīgs valstij. Saskaņā ar nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo informāciju, īpašuma tiesiskais valdītājs ir 

Satiksmes ministrija, bet lietotājs saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu ir 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC). Nekustamajā īpašumā ir izbūvēta koplietošanas 

iela un tai noteikts lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā. Informē, ka Projektu uzraudzības komisijas (turpmāk – 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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komisija) š.g. 16.novembra sēdē tika izskatīti trīs iespējamie nekustamā īpašuma pārņemšanas 

varianti: 1) 10 m; 2) 77 m un 3) 1000 m. Komisija pieņēma lēmumu pārņemt autoceļa V46 

(Attekas iela, Ādažos) ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0379, daļu 77m garumā, virzienā no 

Gaujas ielas līdz nekustamā īpašuma “Attekas iela 6” sākuma robežai.  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.217 „Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS pateicas deputātam V.Klebeko par darbu domē, aizvietojot bērna kopšanas 

atvaļinājumā esošo deputāti K.Sprūdi, konstruktīvu sadarbību un sniegtajiem vērtīgiem 

komentāriem. 

*** 

 

Sēde slēgta 2016.gada 17.novembrī, plkst. 11.17.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


