
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2019.gada 26.februārī, plkst. 14:00, Ceriņu zālē 

 

 

I. Informācija: 

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

2. Ādažu Kultūras centra informatīvs ziņojums (ziņo L.Tiļuga) 

3. Par pašvaldību rīcības alternatīvām un to ietekmi uz budžetu Ādažu vidusskolas jaunās 

ēkas būvdarbu aizkavējumu gadījumā (ziņo I.Briede)  

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai (ziņo S.Grīnbergs) 

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

S.Grīnbergs) 

6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Asteres” (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Sudraba ielā 12 (ziņo 

S.Grīnbergs) 

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Lejupes A” (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par nekustamā īpašuma Jāņogu ielā 29 sadalīšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par nekustamā īpašuma “Vējputni” sadalīšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” (ziņo 

N.Rubina)  

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Par dalības maksu Ādažu novada domes organizētajos sporta pasākumos (ziņo 

A.Rozītis)  

13. Par dalību projektā „Florbola bortu iegāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai” 

(ziņo I.Bērziņa) 

14. Par jaunu  grupu izveidi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (ziņo I.Briede) 

15. Par nolikuma “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2019”” projektu (ziņo I.Pērkone)  

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (ziņo I.Pērkone) 

17. Par ģeneratora nomu PSIA “Ādažu slimnīca” (ziņo A.Zēbergs) 

18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu reliģiskas apbūves realizācijai Gajas ielā 25B 

(ziņo A.Brūvers)  

19. Par Ādažu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.40/2018 “Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu” (ziņo N.Rubina) 
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20. Par Ādažu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

41/2018 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas uz 

publisku vietu Ādažu novadā” (ziņo A.Spricis) 

21. Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 3”, “Mežaparka ceļš 5”, “Mežaparka ceļš 

17” un “Mežaparka ceļš 19” atsavināšanu (ziņo A.Spricis) 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu izbūve Skuju un Gaujmalas ielās” (ziņo A.Spricis) 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu biedrībai “BMX Ādaži” 

(ziņo A.Vaivade) 

24. Par noteikumu “Ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu ieviešanas kārtība” 

projektu (ziņo G.Porietis) 

25. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

IV. Citi: 

26. Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.4 

“Kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtība”” 

projektu (ziņo S.Mūze) 

27. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

noteikumos „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” (ziņo G.Porietis) 

28. Zemes jautājumi (ziņo N.Rubina) 

29. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda” (ziņo E.Kāpa) 

30. Par iepirkuma “Atkārtots iepirkums - Sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 

pārtraukšanu (ziņo M.Sprindžuks) 

 

 


