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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 11.martā           Nr. 4  

 

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

kārtībā.  

 

Domes sēdi vada: N.Zviedris  

Domē pavisam 15 deputāti  

 

Domes sēdē piedalās 13 deputāti:  

Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Uģis DAMBIS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, 

Jānis RUKS, Māris SPRINDŽUKS (piedalās no plkst. 13:50), Karīna 

TINAMAGOMEDOVA.  

Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Juris ANTONOVS, Edvīns ŠĒPERS. 

 

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Guntis Porietis, Everita Kāpa, Vollijs Kuks. 

 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova 

  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.45. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. 

2. Slēgtā daļa – Par dzīvokļa piešķiršanu bez vecāku gādības palikušai personai 

pilngadību sasniedzot. 

 

1. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

 

1.1. V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsones N.V. pilnvarotā pārstāvja J.S. 

2014.gada 6.marta iesniegumu par domes piekrišanu 844/115610 domājamās daļas 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.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone N.V. iegūst īpašumā 844/115610 domājamo 

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

zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

 

1.2. V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsoņa M.S. 2014.gada 4.marta iesniegumu 

par domes piekrišanu 1479/115610 domājamās daļas 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.  
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis M.S. iegūst īpašumā 1479/115610 domājamo 

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

zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

 

1.3. V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsoņa O.K. 2014.gada 4.marta iesniegumu 

par domes piekrišanu 833/115610 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.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis O.K. iegūst īpašumā 833/115610 un 

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

Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un garāžas 

uzturēšanai. 

 

1.4. V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsones J.P. pilnvarotā pārstāvja J.S. 

2014.gada 7.marta iesniegumu par domes piekrišanu 1178/115610 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.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone J.P. iegūst īpašumā 1178/115610 un 

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

Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un garāžas 

uzturēšanai. 

 

1.5. V.KUKS informē par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „...” pilnvarnieka A.P. 

2014.gada 5.marta iesniegumu par domes piekrišanu 833/115610 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.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „...” iegūst īpašumā 833/115610 un 

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

Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un garāžas 

uzturēšanai. 

 

1.6. V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsoņa P.S. pilnvarotā pārstāvja A.B. 

2014.gada 7.marta iesniegumu par domes piekrišanu 1519/115610 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.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis P.S. iegūst īpašumā 1519/115610 un 

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

Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un garāžas 

uzturēšanai. 

 

1.7. V.KUKS informē par Ukrainas pilsoņa O.F. pilnvarotās personas G.G. 2014.gada 7.marta 

iesniegumu par domes piekrišanu 50/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma 

„Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1211/115610 domājamās daļas reģistrācijai 
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zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis O.F. iegūst īpašumā 50/100 domājamo daļu no nekustamā 

īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 

1211/115610 domājamās daļas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

 

1.8. V.KUKS informē par Ukrainas pilsoņa D.F. pilnvarotās personas G.G. 2014.gada 7.marta 

iesniegumu par domes piekrišanu 50/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma 

„Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1211/115610 domājamās daļas reģistrācijai 

zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis D.F. iegūst īpašumā 50/100 domājamo daļu no nekustamā 

īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 

1211/115610 domājamās daļas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

 

1.9. V.KUKS informē par Latvijas Republikas nepilsones T.Č. 2014.gada 3.marta iesniegumu 

par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Cielavu ielā 16 zemes 0,1163 ha platībā 

reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.   

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone T.Č. iegūst īpašumā Cielavu ielā 16, Ādažos 

zemesgabalu 0,1163 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440040583) dārza 

mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

 

1.10. V.KUKS informē par Latvijas Republikas nepilsones J.B. 2014.gada 3.marta 

iesniegumu par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Cielavu ielā 18 zemes 0,1246 ha platībā 

reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone J.B. iegūst īpašumā Cielavu ielā 18, Ādažos 

zemesgabalu 0,1246 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440040585) dārza 

mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

 

1.11. V.KUKS informē par Latvijas Republikas nepilsoņa J.K. 2014.gada 6.marta iesniegumu 

par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 4 zemes 0,1413 ha platībā reģistrācijai 

zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību.   

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis J.K. iegūst īpašumā Vidus ielā 4, Stapriņos 

zemesgabalu 0,1413 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440030245) 

dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

 

1.12. V.KUKS informē par Latvijas Republikas nepilsoņa D.S. 2014.gada 6.marta iesniegumu 

par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Strazdu ielā 2  zemes 0,0865 ha platībā reģistrācijai 

zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību.   

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 
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Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis D.S. iegūst īpašumā Strazdu ielā 2, Ādažos 

zemesgabalu 0,0865 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440040568) dārza 

mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

 

1.13. V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsones A.P. 2014.gada 3.marta iesniegumu 

(reģ. Nr. ADM/1-18/12/935) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Strazdu ielā 17 zemes 

0,0938 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Keiša), DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone A.P. iegūst īpašumā Strazdu ielā 17, Ādažos 

zemesgabalu 0,0938 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440040584) dārza 

mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

 

-Slēgtā daļa- 

2. Par dzīvokļa piešķiršanu bez vecāku gādības palikušai personai pilngadību 

sasniedzot 

 

Ierobežotas pieejamības informācija. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 11.martā, plkst. 14.05.  

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 


