
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2017.gada 26.septembrī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu (ziņo I.Henilane) 

2. Par Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija lēmuma Nr.159 “Par nekustamo 

īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā” 

izpildi (ziņo A.Brūvers) 

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

3. Par atteikumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos (ziņo I.Briede) 

4. Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā (ziņo L.Tiļuga) 

5. Par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas Futbola nodaļas reorganizāciju (ziņo 

D.Puķīte) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par Ādažu novada domes noteikumu “Noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

neapbūvētas zemes nomu” projektu (ziņo J.Antonovs) 

7. Par Ādažu novada teritorijā esošās pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas 

kārtību (ziņo J.Antonovs) 

8. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas 

dārzi” (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 

30 (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8 (ziņo 

S.Grīnbergs) 

11. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Koku ielā 15, 

Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku ielā 19 un Koku ielā 21 (ziņo S.Grīnbergs) 

12. Par iespēju piešķirt nomā zemes gabalu (ziņo A. Brūvers) 

13. Par Latvijas Valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā (ziņo A.Brūvers)  

14. Par Ādažu novada domes noteikumu “Noteikumi par pilnīgi vai daļēji sagruvušas, 

bīstamas vai ainavu bojājušas būves sakārtošanu vai nojaukšanu” projektu (ziņo 

A.Spricis) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu (ziņo I.Briede) 

16. Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm (ziņo 

I.Briede) 

17. Par īres tiesību izsoli dzīvokļiem „Kadaga 5”-14 un „Kadaga 5”-44 (ziņo A.Brūvers) 

18. Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” atsavināšanu (ziņo A.Brūvers) 

19. Par mobilās lietotnes iegādi (ziņo A.Brūvers) 

20. Par 22.08.2017. lēmuma Nr.188 “Par dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo 

ceļu projektā” atcelšanu (ziņo I.Pērkone) 
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21. Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!” (ziņo I.Pērkone) 

22. Par grozījumiem 27.10.2015. lēmumā Nr.206 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu 

vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16” (ziņo D.Dumpe) 

23. Par zemes jautājumiem (ziņo V.Kukk) 

24. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu (ziņo A.Brūvers) 

25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Divi S” (ziņo N.Krasnova) 

26. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” (ziņo A.Spricis) 

27. Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 

novadā” (ziņo D.Medniece) 

28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes” (ziņo J.Sviridenkova) 

29. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2017.gadā (ziņo A.Vaivade) 

30. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā (ziņo A.Vaivade) 

V. Citi jautājumi: 

31. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā Vietējie dārgumi – dalīsimies ar labāko (ziņo D.Dumpe) 

32. Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs” 

(ziņo O.Feldmanis) 

33. Par grozījumiem domes 2014.gada 23.augusta noteikumos Nr.11 “Darbinieku 

novērtēšanas noteikumi” (ziņo L.Raiskuma)  

34. Par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās (ziņo I.Bērziņš) 

35. Par domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.19/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” atcelšanu (ziņo N.Krasnova) 

36. Par Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu (ziņo E.Kāpa) 

37. Par Ādažu novada domes š.g. 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.26/2017 

“Grozījumi Ādažu novada pašvaldības nolikumā” (ziņo E.Kāpa) 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

39. Par transporta izdevumu segšanu (E.Kāpa) 


