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I. Informācija: 

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

2. Ādažu Sociālā dienesta informatīvs ziņojums (ziņo I.Roze) 

3. Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti (ziņo I.Pērkone) 

4. Informatīvs ziņojums par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem baznīcas celtniecības vietas 

izvēlei (ziņo A.Brūvers) 

5. Par ES fondu un pašvaldību projektu izpildi 2018.g. ceturtajā ceturksnī (ziņo 

M.Sprindžuks) 

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

6. Par grāmatas “Senie Ādaži” nosaukuma maiņu (ziņo K.Dāvidsone) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par administratīvā līguma papildināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par nekustamā īpašuma “Luksti” detālplānojuma atcelšanu daļā (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3 (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā 3 (ziņo 

S.Grīnbergs) 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

13. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” sadalīšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par finansējuma piešķiršanu sporta sacensību organizēšanai, dalībai sporta sacensībās 

un naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā  (ziņo  A.Rozītis) 

15. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk)  

16. Par Pļavu iela 13 zemes piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

17. Par “Atmatas” zemes piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

18. Par subsīdiju pilotēkai projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 

move more quickly” (ziņo I.Pērkone) 

19. Par jaunu amata vietu izveidošanu un struktūras izmaiņām pašvaldības iestādēs 

2019.gadā (ziņo L.Raiskuma) 

20. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā (ziņo L.Raiskuma) 

21. Par kopšanas cirtes sagatavošanu (ziņo R.Kubuliņš) 

22. Par telpām Ādažu Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai (ziņo E.Kāpa) 

23. Par grozījumiem domes 2018.gada 14.augusta lēmumā Nr.179 “Par apbūves tiesību 

nodibināšanu Gaujas iela 25B” (ziņo E.Kāpa) 
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24. Grozījumi  Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra  noteikumos Nr.12 “Par 

braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā” (ziņo 

E.Kāpa) 

25. Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas 

ielu un Vējupi (ziņo G.Porietis) 

26. Par aizņēmumu projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā” (ziņo S.Mūze) 

27. Par pašvaldības 2019.gada budžeta projektu (ziņo S.Mūze) 

V. Citi: 

28. Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā (ziņo S.Vasiļevska) 

29. Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu (ziņo 

A.Spricis) 

30. Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2019.gada februārī (ziņo 

K.Dāvidsone) 


