
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2018.gada 27.decembrī, plkst. 10:00 

Ādažu Kultūras centra VĒSTURES UN MĀKSLAS GALERIJĀ 

 

I. Informācija: 

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

2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” informatīvs ziņojums (ziņo 

S.Breidaka) 

3. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” informatīvs ziņojums (ziņo 

I.Kuzņecova) 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai (ziņo S.Grīnbergs) 

5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujaspūces” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18 (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Meistari” un “Katlapegles” 

(ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un 

“Gaujmaļi” (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2 

(ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par nekustamo īpašumu “Ozoli 5” un “Ozoli 6” apvienošanu (ziņo S.Grīnbergs) 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu iegādi un izdošanu (ziņo K.Dāvidsone) 

13. Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu (ziņo P.Balzāns) 

14. Par remontu pašvaldības īpašumā “Alderi 2” - 1 (ziņo A.Brūvers) 

15. Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti (ziņo 

S.Grīnbergs) 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (ziņo V.Saleniece) 

17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 201 “Par 

maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē” 

(ziņo S.Mūze) 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par 

pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Strautiņš”” (ziņo S.Mūze) 

19. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” projektu (ziņo N.Rubina)  
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20. Par pašvaldības zemesgabala Pirmā iela 29A nomas termiņa pagarināšanu (ziņo 

N.Rubina) 

21. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā (ziņo N.Rubina) 

22. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pārjaunojumu (ziņo N.Rubina) 

23. Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

24. Par Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līguma Nr. JUR 2018-02/113 

termiņa pagarināšanu (ziņo A.Brūvers) 

25. Par saistošo noteikumu “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” projektu (ziņo A.Spricis) 

26. Par grozījumiem domes 2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās 

daļas saskaņošanu” (ziņo I.Henilane) 

27. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu (ziņo E.Kāpa) 

28. Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Vējpriedes” (ziņo E.Kāpa) 

29. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu (ziņo E.Kāpa) 

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

IV. Citi: 

31. Par Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.34/2018 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu”” (ziņo A.Spricis) 

32. Par Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.39/2018 ”Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.24/2017 ”Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” (ziņo J.Sviridenkova) 

33. Par jauktā kora „Saknes” iekļaušanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā (K.Dāvidsone) 

34. Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim (ziņo E.Kāpa) 

35. Par noteikumu “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” projektu (ziņo 

G.Porietis) 

36. Par komiteju un domes sēdi 2019.gada janvārī (ziņo M.Sprindžuks) 

 


