
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2018.gada 24.jūlijā, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību iepriekšējā pusgadā (ziņo I.Pērkone) 

3. Par ES fondu un pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.g. II ceturksnī (ziņo 

M.Sprindžuks)  

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

4. Par nolikuma “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikums” projektu 

(ziņo S.Breidaka) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā  (ziņo L.Raiskuma) 

6. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Kalnsētas krastmala” kopšanu (ziņo 

A.Brūvers) 

7. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam 

Zelmeņu ielā 17 (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam 

“Mākoņi” (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas 

dārzi” darba uzdevuma grozīšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes” (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A (ziņo 

S.Grīnbergs) 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši” (ziņo S.Grīnbergs) 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Grietiņas” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un 

“Kadagas centrs” (ziņo S.Grīnbergs) 

15. Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

16. Par zemes vienību daļu piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

17. 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) 

18. 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 A.Spricis) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

20. Par telpu nomu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļas 

nodarbībām (ziņo D.Puķīte) 

21. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk) 



2 

 

22. Par neapbūvēta zemes gabala “Kadagas centrs” daļas nomas izsoli (ziņo E.Kāpa)  

23. Par Ādažu novada “Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisiju” izveidošanu 

(ziņo R.Kubuliņš) 

24. Par nolikuma “Mežu un ūdenstilpju  apsaimniekošanas komisijas nolikums” projektu 

(ziņo R.Kubuliņš) 

25. Par nekustamā īpašuma “Smilškalni 1” pieņemšanu pašvaldības īpašumā (ziņo 

A.Brūvers) 

26. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.8 

“Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu novada izglītības iestāžu 

skolēniem” (ziņo J.Antonovs) 

27. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

V. Citi: 

28. Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu (ziņo G.Porietis) 

29. Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 

“Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (ziņo E.Kāpa) 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

31. Par 2018.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Ādažu novadā” (ziņo E.Kāpa) 


