
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2017.gada 22.decembrī, plkst. 08:30 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu (ziņo G.Porietis) 

2. Par Ādažu novada domes investīciju projektu izpildi 2017.gadā (ziņo M.Sprindžuks) 

II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo grupām (ziņo I.Briede) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Birznieki” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaundumpji” 

(ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ciedrulauki” 

(ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par nekustamā īpašuma “Ozolāji” sadalīšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par nekustamā īpašuma “Mārtiņgaiļi” sadalīšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un 

izstrādes laika grafika izmaiņām (ziņo S.Grīnbergs)  

12. Par publisko ezeru ekspluatācijas noteikumiem (ziņo M.Groza) 

13. Par Polderu un meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumu plānu 2017.-2022.gadam 

(ziņo M.Groza) 

14. Par Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas parka koncepcijas apstiprināšanu (ziņo 

I.Grīviņa) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā SIA „Divi S” (ziņo P.Sluka) 

16. Par skulptūru pieņemšanu dāvinājumā (ziņo E.Pētersone) 

17. Par Tallinas šosejas šķērsošanu Stapriņu ciemā (ziņo A.Brūvers un P.Sabļins) 

18. Par SIA “Rīgas meži” sadarbības piedāvājumu (ziņo M.Griezne) 

19. Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepciju 

(ziņo O.Feldmanis)  

20. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk) 

21. Par eksperimentāla sabiedrisko pārvadājuma maršruta izveidi (ziņo J.Antonovs)  

22. Par atbalstu Ādažu novada pensionāru biedrībai 2018.gadā (ziņo K.Dāvidsone) 

23. Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu (ziņo I.Bērziņš) 

24. Par grozījumu Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas reglamentā (ziņo 

I.Henilane)  



2 

 

25. Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

pirmās daļas iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu (ziņo I.Henilane) 

26. Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu (ziņo E.Kāpa) 

27. Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā (ziņo G.Porietis) 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžeta (ziņo S.Mūze) 

V. Citi jautājumi: 

29. Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts īpašumā (ziņo A.Spricis) 

30. Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un “Vējavas iela 5” izsoļu rezultātiem (ziņo 

A.Spricis) 

31. Par Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.46/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” (ziņo N.Krasnova) 

32. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

33. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.252 “Par 

grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā” (ziņo E.Kāpa) 

34. Par grozījumu Ādažu novada domes 2011.gada 26.jūlija iekšējos noteikumos 

„Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas 

kārtību Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” (ziņo G.Porietis) 

35. Par apbalvojumu (ziņo G.Porietis) 

-Slēgtā daļa- 

36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (ziņo E.Kāpa) 


