
1 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2017.gada 28.martā, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

1. Informācija par Gaujas svētkiem Ādažos (ziņo L.Tiļuga) 

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

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

3. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Volejbola federācija” (ziņo D.Puķīte) 

4. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Vieglatlētikas savienībā” (ziņo D.Puķīte) 

5. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Peldēšanas federācija” (ziņo D.Puķīte) 

6. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Orientēšanās federācija” (ziņo D.Puķīte) 

7. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Futbola federācija” (ziņo D.Puķīte) 

8. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Florbola savienība” (ziņo D.Puķīte) 

9. Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Džudo federācijā” (ziņo D.Puķīte) 

10. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Cīņas federācija” (ziņo D.Puķīte) 

11. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Basketbola savienībā” (ziņo D.Puķīte) 

12. Par atteikumu uzņemt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas 

(ziņo I.Brede) 

13. Par dalību ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” (ziņo I.Briede) 

14. Par dalību ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (ziņo 

I.Briede) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

15. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Vectiltiņi” zemes vienības ar kad. apz. 8044 

004 0019 lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu 

(ziņo S.Grīnbergs) 

16. Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Stelpes” detālplānojuma grozījumu projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

17. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

18. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

19. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai 

(ziņo S.Grīnbergs) 

20. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 30 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

21. Par nekustamo īpašumu Eimuru ciemā „Briljanti” un „Vējiņi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

22. Par lēmuma par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jaunkārkli” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu precizēšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

23. Par kopprojektu „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam 

Baltezeram” (ziņo M.Šketika) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

24. Par telpu nomu futbola nodarbībām (ziņo D.Puķīte) 
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25. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas 

izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (ziņo K.Savicka) 

26. Par konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2017” nolikumu (ziņo 

I.Henilane) 

27. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk)  

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

29. Par „Alderu krastmala” daļas piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (ziņo N.Krasnova) 

31. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu (ziņo N.Krasnova) 

32. Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 

19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību 

Ādažu novadā” (ziņo N.Krasnova) 

33. Par Juridiskās un iepirkuma daļas reglamentu (ziņo G.Porietis) 

34. Par pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas nolikumu (ziņo G.Porietis) 

35. Par grozījumiem 23.08.2016. lēmumā Nr.170 “Par transportlīdzekļu izmantošanu 

Ādažu novada pašvaldībā” (ziņo G.Porietis) 

36. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos “Par 

informācijas uzturēšanu Ādažu novada pašvaldības mājaslapā” (ziņo G.Porietis) 

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

38. Par kokmateriāla atsavināšanu (ziņo A.Brūvers) 

V. Citi jautājumi: 

39. Par SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa J.Krūzes pilnvaru pagarinājumu (ziņo 

M.Sprindžuks, uzaicināts J.Krūze) 

40. Par SIA “Ādažu Ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru pagarinājumu (ziņo 

M.Sprindžuks, uzaicināts A.Dundurs) 

41. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 22.novembra lēmumā Nr.232 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” (ziņo G.Porietis) 

42. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” (ziņo G.Porietis) 

43. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumā Nr. 209 “Par 

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi” (ziņo G.Porietis) 

44. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumā Nr.13 “Par 

lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu” (ziņo G.Porietis) 

45. Par sadarbības līguma noslēgšanu (ziņo N.Krasnova) 

46. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Lindas iela 2” un 

“Lindas iela 4” (ziņo E.Kāpa) 

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

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

49. Par amatu savienošanas atļauju (ziņo E.Kāpa) 

50. Par amatu savienošanas atļauju (ziņo E.Kāpa) 

51. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu (ziņo E.Kāpa) 


