
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2019.gada 27.augustā, plkst. 14:00, Ceriņu zālē 

 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu 

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

2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4 “Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”  

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembra nolikumā “Ādažu 

novada pašvaldības Ētika kodekss”  

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma apstiprināšanu  

5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni 2”  

6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Rīgas gatvē 140 un Muižas 

ielā 1, 3 un 3B  

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujaspūces”  

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Birznieku ielā 30  
9. Par nekustama īpašuma “Kadaga 2” nomas termiņa pagarināšanu  

10. Par nekustamo īpašumu Elīzes iela 7 un Elīzes iela 7A nomas termiņa pagarināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI”” 

12. Par Attīstības programmas (2016-2022) Vides pārskata monitoringa ziņojumu  

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Zemes jautājumi  

14. Par zemes vienības daļas noteikšanu 

15. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā  

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””  

17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumā  Nr.9 “Par 

subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā” 

18. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem  

19. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā  

20. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Sporta cīņas federācija”  

21. Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālās izglītības iestādi  

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.novembra lēmumā Nr.88 “Par 

Kapavietu komisijas izveidi”  

23. Par izmaiņām bāriņtiesas struktūrā  

24. Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta reglamentā Nr.4 “Ādažu 

novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas reglaments”  

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

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”  

V. Citi: 

26. Par grozījumu Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu Ādažu novadā”  

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

Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”  
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28. Par grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.11 “Ādažu 

novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika”  

29. Par korupcijas riska novēršanas plānu  

30. Par projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Ādažu novadā"  

31. Par pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu Ādažu vidusskolā un Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā  

 


