
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 15.oktobrī                               Nr.22 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks: P.BALZĀNS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S) (no plkst. 13.46), 

J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), P.PULTRAKS (RA) (no plkst. 13.56), 

K.SAVICKA (RA), E.VERNERS (RA) (no plkst. 13.48). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS),. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, E.KĀPA, V.KUKK, G.PORIETIS, A.ROZĪTIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.45. 

P.BALZĀNS aicina apstiprināt domes šā gada 15.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 15.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā. 

2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.20 “Par telpu nomas 

maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”. 

3. Zemes jautājumi. 

Plkst. 13.46 S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA piedalās sēdē. 

1.§ 

Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā 

 (A.Brūvers) 

Plkst. 13.48 E.VERNERS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.192 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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2.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.20 “Par telpu nomas 

maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā” 

 (A.Rozītis) 

Ziņo par biedrības “BMX Ādaži” šā gada 19.septembra vēstuli Nr.19/09/2019 “Par Ādažu 

vidusskolas sākumskolas sporta zāles iznomāšanu biedrības “BMX Ādaži” sportistiem” (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/19/2859) ar lūgumu izvērtēt iespēju biedrības „BMX Ādaži” sportistiem, 

izņēmuma kārtā, bez maksas nodrošināt sporta zāli 2 (divas) reizes nedēļā līdz 2 (divām) 

stundām. 

E.KĀPA vērš uzmanību, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir noteikts vienots regulējums 

attiecībā uz pašvaldības telpu izmantošanu. Sabiedriskā labuma organizācijām ir tiesības 1 

(vienu) stundu 1 (vienu) reizi nedēļā izmantot noteiktās pašvaldības telpas bez nomas maksas. 

V.BULĀNS pauž viedokli, ka, lemjot par atbrīvošanu no nomas maksas, ir jāņem vērā Ādažu 

sākumskolas telpu izmantošanas grafiks, kā arī pašvaldībai nav lietderīgi iznomāt telpas bez 

maksas, ņemot vērā Ādažu sākumskolas telpu izmantošanas nosacījumus. Ierosina piedāvāt 

biedrībai izskatīt iespēju nomāt Ādažu vidusskolas sporta zāli. 

Plkst. 13.56 P.PULTRAKS piedalās sēdē 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.193 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā 

Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

3.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

3.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

Ukrainas  pilsonis A.S., deklarēta dzīvesvietas adrese: (adrese),  šā gada 2.oktobrī savā 

iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/2979) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Stapriņi, Ādažu novads, 

zemesgabalu 0,2079 ha platībā savrupmājas apbūvei. Pamatojoties uz likuma “Par zemes 

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

kārtību,  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis A.S., dzimis (dzimšanas dati), iegūst īpašumā nekustamā 

īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Stapriņi, Ādažu novads, apbūvei paredzēto 

zemesgabalu 0,2079 ha platībā (īpašuma kadastra numurs (numurs), zemes vienības 

kadastra apzīmējums (numurs)) savrupmājas apbūvei.  

Sēdi slēdz plkst. 13.57. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


