
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 20.augustā                      Nr.19 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks: P.BALZĀNS. 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA) ) (no plkst. 13.41), A.KEIŠA (LZS), 

R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA) (no plkst. 

13.41), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA), 

P.PULTRAKS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): M.SPRINDŽUKS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

G.BOJĀRS (LZP). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, G.PORIETIS, N.RUBINA, V.KUKK, I.ŠVARCE. 

citi: Ādažu bāriņtiesas priekšsēdētāja U.ANDERSONE un I.SPERGA - Ādažu bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amata kandidāte. 

Sēdi protokolē: S.TENISA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.40. 

P.BALZĀNS ierosina apstiprināt domes šā gada 20.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldības zemes gabalu apbūves tiesību noteikšanu ceļa posma izbūvei Attekas ielā. 

2. Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” atsavināšanu. 

3. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata. 

4. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

Plkst. 13.41 J.NEILANDS piedalās sēdē. 

Plkst. 13.41 V.BULĀNS piedalās sēdē. 

1.§ 

Par pašvaldības zemes gabalu apbūves tiesību noteikšanu ceļa posma izbūvei Attekas 

ielā 

 (N.Rubina) 

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

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Pieņemt lēmumu Nr.149 “Par pašvaldības zemes gabalu apbūves tiesību noteikšanu 

ceļa posma izbūvei Attekas ielā” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” atsavināšanu 

 (V.Kukk) 

Deputāti vienojas nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” izsoles noteikumos iekļaut nosacījumu 

par piekļūšanas iespēju nodrošināšanu pie blakus esošā īpašuma. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.150 “Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” atsavināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.151 “Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

Deputāti pateicās U.Andersonei par godprātīgo darbu vadoot Ādažu bāriņtiesu. 

*** 

4.§ 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.152 “Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

*** 

Deputāti apsveic I.Spergu ar ievēlēšanu Ādažu bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā. 

*** 

Sēdi slēdz plkst. 13.55. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


