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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 9.jūnijā             Nr. 11 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 12 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA, 

Vitālijs KLEBEKO (no plkst. 16:53), Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Edvīns 

ŠĒPERS (no plkst. 16:50), Edgars VERNERS, Normunds ZVIEDRIS. 

nepiedalās attaisnotu iemeslu dēļ: Kerola DĀVIDSONE, Jānis NEILANDS Edmunds 

PLŪMĪTE. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Guntis PORIETIS, Vollijs KUKS. 

citi dalībnieki: Sociālā dienesta vadītāja Ieva ROZE. 

Sēdi protokolē: Lietvedības sekretāre Sintija TENISA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16:45 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Zemes jautājumi. 

2. Par vasaras nometnes apmaksu maznodrošināto ģimeņu bērniem. 

 

1.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.KUKS) 

1.1.Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. 

Plkst.16:50 E.Šēpers piedalās sēdē. 

Baltkrievijas pilsonis S. P. š.g. 28.maijā iesniedza iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-  

18/15/2466) par domes piekrišanu pie dzīvokļa īpašuma (adrese), piederošo 2048/58612 

domājamo daļu no koplietošanas zemesgabala 0,7327 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 11 balsīm „par”, „pret” - nav, „atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka, Baltkrievijas pilsonis S. P., dzimis 1982.gada 27.septembrī, iegūst 

īpašumā 2048/58612 domājamo daļu no nekustamā īpašuma  (adrese), Ādažu nov., 

koplietošanas zemesgabala (kadastra apz.80440110194) 0,7327 ha platībā, dzīvokļa 

īpašuma Nr. (dzīvokļa numurs), kadastra numurs 80449001804, uzturēšanai.   
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Plkst.16:53 V.Klebeko piedalās sēdē. 

1.2. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

1.2.1. T. K., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 6.jūnija iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/2647) 

lūdz piešķirt nomā Garkalnes ciema Lazdu iela 7 mazdārziņa zemesgabalu Nr.6 personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai.  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. un 18.punktu,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” - nav, „atturas” - nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim T. K. nekustamā īpašuma Lazdu iela 7 

mazdārziņa Nr.6 zemesgabalu 0,056 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi - 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.1.punktu. 

4. Zemes ierīcības inženierei R. Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

1.2.2. L. G., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 2.jūnija iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/2589) 

lūdz piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabalu personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. un 18.punktu,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” - nav, „atturas” - nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim L. G. nekustamā īpašuma „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.41 zemesgabalu  0,03 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi- 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3.  Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.1.punktu. 

4. Zemes ierīcības inženierei R. Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

2.§ 

Par vasaras nometnes apmaksu maznodrošināto ģimeņu bērniem 

 (I.Roze) 

Informē par biedrības ,,EURIKA” rīkoto vasaras nometni bērniem no trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm no š.g.15.jūnija līdz 18.jūnijam. Jautājums tika izskatīts Sociālās 

komitejas š.g. 2.jūnija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.107 „Par vasaras nometnes apmaksu maznodrošināto ģimeņu 

bērniem” un sagatavot to parakstīšanai. 

Sēde slēgta 2015.gada 9.jūnijā, plkst. 16.55.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 
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Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


