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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2017.gada 23.maijā, plkst. 14:00 

 

I. Informācija: 

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

2. Administratīvās komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam (ziņo 

E.Verners) 

3. Iepirkumu komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2016.gadam (ziņo 

A.Brūvers) 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par Multifunkcionāla dienas aprūpes centra darba grupas izveidi (ziņo I.Roze) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

5. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika 

izmaiņām (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā “Lācīši”, “Kaijas” un “Lagūnas” 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta 

izstrādes pārtraukšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā “Līči” zemes vienības ar kad. apz. 8044 014 

0092 zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā “Lantveiduļi” sadalīšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par darba grupas izveidi ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanai (ziņo 

M.Šketika) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

11. Par zemes jautājumiem (ziņo V.Kukk) 

12. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

13. Par iekšējā normatīvā akta “Ādažu novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas 

normas” projektu (ziņo J.Krasikovs) 

14. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora iecelšanu (ziņo L.Raiskuma) 

15. Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.88 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu” 

(ziņo E.Kāpa) 

16. Par grozījumiem 2015.gada 24.februāra Ādažu novada domes noteikumos Nr.4 

“Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldība” (ziņo A.Vaivade) 

17. Par noteikumu “Kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes 

kārtība” projektu (ziņo G.Porietis) 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (ziņo 

J.Veinbergs) 
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19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.44/2015 „Par kārtību rotaļu un sporta kaukumos” (ziņo E.Plūmīte) 

20. Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju projekta īstenošanai (ziņo S.Mūze) 

21. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

V. Citi jautājumi: 

22. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai (ziņo S.Mūze) 

23. Par aizņēmumu  investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un 

rekonstrukcija: 4 kārtas “Gaujas ielas lietus kanalizācijas būvniecība” īstenošanai 

(ziņo S.Mūze)  

24. Par Ādažu novada pašvaldības pārvaldībā esošo ūdensobjektu apsaimniekošanas un 

izmantošanas koncepcijas apstiprināšanu (ziņo M.Šketika) 

25. Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli” (ziņo S.Kaša) 

26. Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” 

īstenošanu (ziņo I.Henilane) 

27. Par 2017.gada 28.februāra lēmuma Nr.33 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem 

(ziņo I.Grīviņa) 

28. Par 24.01.2017. lēmuma Nr.18 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem (ziņo 

I.Grīviņa) 

29. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un 

būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu” projektu (ziņo A.Spricis) 

30. Par grozījumiem domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 „Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” (ziņo N.Krasnova) 

31. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (ziņo E.Kāpa) 

32. Par deputāta iesniegumu par Parka ielas apgaismojumu un ielas seguma stāvokli (ziņo 

M.Sprindžuks) 

33. Par komiteju sēdēm un domes sēdi š.g. jūnijā (ziņo M.Sprindžuks) 


