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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 13.maijā           Nr. 11  

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: Normunds ZVIEDRIS  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 9 deputāti:  

Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Liāna 

PUMPURE, Jānis RUKS, Māris SPRINDŽUKS, Karina TINAMAGOMEDOVA.  

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, 

Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Edvīns ŠĒPERS. 

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Karīna MIĶELSONE, Vollijs KUKS. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.30. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Zemes jautājumi. 

2. Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr. 60 „Par dalību projektā „Sporta inventāra 

iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā””. 

3. Par grozījumiem 25.02.2014. lēmumā Nr.47 „Par dalību projektā „Vējupes publiskās 

pludmales labiekārtošana””. 

4. Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr.61 „Par dalību projektā „Skārienjutīgā ekrāna 

iegāde Ādažu vidusskolas muzejam””. 

 

1. Zemes jautājumi 

1.1. Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

V.KUKS ziņo par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

1.1.1. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu 

un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu,  

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

1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas 

iela 25, korpuss 2, Ādaži (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440070130, būves 

kadastra apzīmējums 80440070130001 ), dzīvokļa Nr.1 kopīpašuma domājamo daļu 

462/25349. 

2. Precizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas iela 25, korpuss 2 dzīvokļa Nr.1 telpu 

grupas ar kadastra apzīmējumu 80440070130001001 adresi: Gaujas iela 25 k-2 - 1, 

Ādaži, Ādažu nov. 
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3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  Gaujas iela 25 k-2 - 1, Ādaži, Ādažu novads. 

1.1.2. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu 

un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu,  

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

1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rūsas”, 

Baltezers (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440130277, būves kadastra 

apzīmējums 80440130277001 ), dzīvokļa Nr.7 kopīpašuma domājamo daļu 488/3657. 

2. Precizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rūsas” dzīvokļa Nr.7 telpu grupas ar kadastra 

apzīmējumu 80440130227001007 adresi: „Rūsas”-7, Baltezers, Ādažu nov. 

3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu „Rūsas”-7, Baltezers, Ādažu novads. 

1.1.3. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu 

un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu,  

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

1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rūsas”, 

Baltezers (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440130277, būves kadastra 

apzīmējums 80440130277001 ), dzīvokļa Nr.8 kopīpašuma domājamo daļu 427/3657. 

2. Precizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rūsas” dzīvokļa Nr.8 telpu grupas ar kadastra 

apzīmējumu 80440130227001008 adresi: „Rūsas”-8, Baltezers, Ādažu nov. 

3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu „Rūsas”-8, Baltezers, Ādažu novads. 

1.2. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

1.2.l. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsoņa A.V., dzīvojoša (adrese), pilnvarotās 

personas J.S. š.g. 12.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2120) par domes piekrišanu  

870/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, 

Baltezers zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz 

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību,   

atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME NOLEMJ:  

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A.V. (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 870/115610 

un 27110/115610  domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra 

Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.22 un garāžas 

uzturēšanai. 

1.2.2. V.KUKS ziņo par Ukrainas pilsoņa K.Š., dzīvojoša (adrese), pilnvarotās personas J.S. 

š.g. 12.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2119) par domes piekrišanu 845/115610 un 

27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 

ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par zemes 

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

kārtību, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis K.Š., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 845/115610 un 

27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra 
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Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.40 un garāžas 

uzturēšanai. 

1.2.3. V.KUKS ziņo par Kazahstānas Republikas pilsoņa A.T., dzīvojoša (adrese), pilnvarotās 

personas J.S. š.ģ. 12.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2121) par domes piekrišanu  

2/27110  domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha 

platībā 27110/115610 domājamās daļas reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,   

atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Kazahstānas Republikas pilsonis A.T., (dzimšanas dati),  iegūst īpašumā 2/27110 

domājamo daļu  no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) 

zemesgabala 1,31 ha platībā 27110/115610 domājamām daļām garāžas ēkas uzturēšanai. 

2. Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr. 60 „Par dalību projektā „Sporta 

inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā”” 

K.MIĶELSONE informē, ka noslēdzoties iepirkumu procedūrai ID. Nr. ĀND 2014/30, ir 

nepieciešams precizēt pašvaldības plānotās investīciju izmaksas Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādei, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei un Ādažu vidusskolai. Ir izstrādāts Ādažu 

novada domes (turpmāk – dome) lēmuma projekts „Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr. 

60 „Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu 

novadā””, kas paredz veikt grozījumus domes 18.03.2014. lēmuma Nr. 60 „Par dalību 

projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā”” 3.punktā, 

izsakot to šādā redakcijā: „3. Piedalīties projekta „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības 

iestādēs Ādažu novadā” īstenošanā, kura prognozētā summa ir 8 023,80 EUR (astoņi tūkstoši 

divdesmit trīs eiro 80 centi), ieskaitot PVN.”. Ierosina domei pieņemt minēto lēmumu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.125 „Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr. 60 „Par dalību 

projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.125 parakstīšanai. 

3. Par grozījumiem 25.02.2014. lēmumā Nr.47 „Par dalību projektā „Vējupes 

publiskās pludmales labiekārtošana”” 

 

K.MIĶELSONE informē, ka noslēdzoties iepirkumu procedūrai ID. Nr. ĀND 2014/43 EZF 

un cenu aptaujai, ir nepieciešams precizēt plānotās investīciju izmaksas ūdenstilpnes 

„Vējupe” publiskās pludmales labiekārtošanai. Ir sagatavots lēmuma projekts „Par 

grozījumiem 25.02.2014. lēmumā Nr. 47 „Par dalību projektā „Vējupes publiskās pludmales 

labiekārtošana”””, kas paredz veikt grozījumus domes 25.02.2014. lēmuma Nr. 47 „Par dalību 

projektā „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana”” 3.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

„3. Piedalīties projekta „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana” īstenošanā par kopējo 

summu EUR 9 831,45 (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro 45 eiro centi), bez 

PVN.”. Ierosina domei pieņemt minēto lēmumu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.126 „Par grozījumiem 25.02.2014. lēmumā Nr. 47 „Par dalību 

projektā „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana”””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.126 parakstīšanai. 
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4. Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr.61 „Par dalību projektā „Skārienjutīgā 

ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam”” 

L.PUMPURE informē, ka noslēdzoties iepirkumu procedūrai ID Nr. ĀND 2014/57 ELFLA, ir 

nepieciešams precizēt pašvaldības līdzfinansējumu skārienjutīgā ekrāna iegādei Ādažu 

vidusskolas muzejam. Ir sagatavots lēmuma projekts „Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā 

Nr. 61 „Skārienjutīgā ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam””, kas paredz veikt 

grozījumus domes 18.03.2014. lēmuma Nr. 61 „Skārienjutīgā ekrāna iegāde Ādažu 

vidusskolas muzejam” 3.punktā, izsakot to šādā redakcijā: „3. Piedalīties projekta 

„Skārienjutīgā ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam” īstenošanā par kopējo summu 

1499,00 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit deviņi eiro) bez PVN.”. Ierosina domei 

pieņemt minēto lēmumu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.127 „Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr. 61 „Skārienjutīgā 

ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.127 parakstīšanai. 

 

 

Sēde slēgta 2014.gada 13.maijā, plkst. 13.45.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


