
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 12.novembrī                              Nr.26 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS 

(RA), L.PUMPURE (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): R.KUBULIŅŠ (LZP). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, K.MIĶELSONE, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 12.45. 

M.SPRINDŽUKS aicina apstiprināt domes šā gada 12.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 12.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību projektā “2019 CEF Telecom Call - Public Open Data”. 

2. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Gaujas iela 25 k2 dz. 43. 

1.§ 

Par dalību projektā “2019 CEF Telecom Call - Public Open Data” 

 (K.Miķelsone) 

SIA “ZZ Dats”, sadarbībā ar SIA “Tilde”, savā šā gada 7.novembra vēstulē “Par sadarbību 

Eiropas komisijas rīkotajā projektā” (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/3477) aicina domei piedalīties 

“2019 CEF Telecom Call - Public Open Data” projektā (projekta Nr. CEF-TC-2019-2 

(turpmāk – Projekts)), lai veicinātu publiskās pārvaldes iestāžu datu atvēršanu, pieejamību un 

atkalizmantošanu, tuvinot publisko pārvaldi iedzīvotājiem. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.212 “Par dalību projektā “2019 CEF Telecom Call - Public Open 

Data”” un sagatavot tos 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 zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Gaujas iela 25 k2 dz. 43 

 (E.Kāpa) 

Ziņo par V.G., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv T.G., šā gada 11.novembra iesniegumu (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/19/3510) ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Gaujas iela 25 k-2 dzīvoklim Nr.43 piekrītošās domājamās daļas no zemes, 

pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 4. un 

7.pantu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.213 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” sagatavošanu un īstenošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.52. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


