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1. Teritorijas plānošanas jautājumi  

1.1. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta 

apstiprināšanu. 

1.1.1. Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšana 

un saistošo noteikumu „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošana. 

1.2. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu. 

1.2.1. Nekustamo īpašumu Garkalnes ciemā “Slejas” un “Jaunslejas” detālplānojuma 

projekta izstrādes uzsākšana. 

1.3. Par detālplānojuma projekta darba uzdevuma papildināšanu. 

1.3.1. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” 

detālplānojuma projekta darba uzdevuma papildināšana. 

1.4. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

1.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

1.5. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. 

1.5.1. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā “Pūcītes” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

1.5.2. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Gaujiena” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

1.5.3. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Druvas ielā 2 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

1.6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

1.6.1. Nekustamo īpašumu Iļķenes ciemā “Lejštāles” un “Vecštāles” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšana. 

1.6.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Saules ielā 7 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

1.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

1.7.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 30 sadalīšana. 

2. Par iespēju slēgt vienošanos par ceļa servitūtu tiesību atcelšanu uz nekustamajiem 

īpašumiem Lejštāles un Vecštāles. 

3. Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju. 

4. Par artēziskās akas "Podnieki" nojaukšanu. 

5. Par neapbūvētas zemes nomu Ādažu novada nekustamajos īpašumos “Jaunsalnieki” 

un Gaujas iela 3. 

6. Par zemes gabala maiņu. 

7. Par konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2018” nolikumu. 

8. Par vides degradējošiem objektiem Ādažu novadā. 

9. Par iekšējo noteikumu projektu “Par būvatļaujās noteikto termiņu kontroli un 

būvatļauju saņēmēju informēšanu par to”.  

 

 


