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„Saistošie noteikumi par detālplānojuma
grozījumu Ādažu novada nekustamajiem
īpašumiem „Aleksandri-1”, „Aleksandri-2”, „Aleksandri-3”, „Aleksandri-4”,
„ Aleksandri-5”,
„ Aleksandri-6”,
„Aleksandri-7”, „Aleksandri-8”, „Vilkvālītes” un „20 kV EPL Ādaži-Lilaste” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem”.
Noteikt, ka detālplānojuma grozījumi
īstenojami pa kārtām, pirmajā kārtā izbūvējot Ādažu novada detālplānojuma grozījumos nekustamajiem īpašumiem „Aleksandri-1”, „Aleksandri-2”, „Aleksandri-3”,
„Aleksandri-4”, „Aleksandri-5”, „Aleksandri-6”, „Aleksandri-7”, „Aleksandri-8”,
„Vilkvālītes” un „20 kV EPL Ādaži-Lilaste”
paredzētās ūdensapgādes, notekūdeņu
kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas, kā
arī ielu pirmo kārtu, nosakot, ka ēkas varēs
nodot ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā
izbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā.
Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu
īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu
uzlabošanai un detālplānojuma grozījumu
īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
Noteikt, ka adreses jaunizveidotajiem
apbūves gabaliem tiek piešķirtas tikai pēc
tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pirmajā
kārtā izbūvējamie objekti vai kad pirmajā
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kārtā izbūvējamiem objektiem ir izstrādāti
un Ādažu novada būvvaldē akceptēti būvprojekti, novērtētas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu izmaksas un starp Ādažu novada domi un plānojuma ierosinātāju vai tā
tiesību pārņēmēju ir noslēgta rakstiska vienošanās, kas garantē detālplānojuma grozījumu īstenošanas pirmajā kārtā paredzēto
objektu izbūvi un kurā ietvertas pirmajā
kārtā izbūvējamo objektu izmaksas, un kad
plānojuma ierosinātājs vai tā tiesību pārņēmējs šo vienošanos ir reģistrējis Zemesgrāmatā.
 Par SIA „Gaujas centrs” valdes locekļa izvirzīšanu
Dome nolēma izvirzīt par SIA „Gaujas
centrs” valdes locekli uz trim gadiem
Kristīni Žukovsku.
 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu no
rezerves fonda
Dome nolēma novirzīt no Ādažu novada Rezerves fonda 6765,46 LVL uz
Nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas
daļas budžetu Gaujas aizsargdambja atjaunošanai.
 Par
līguma slēgšanu ar SIA
„Garkalnes ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ādažu novada Baltezera ciema aglomerācijā
Dome nolēma noslēgt līgumu ar SIA
„Garkalnes ūdens” par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu, līguma termiņš –
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2019.gada 31.decembris.
SIA „Ādažu Ūdens” 2010.gada
pārskatu
Dome apstiprināja SIA „Ādažu
Ūdens” 2010.gada pārskatu ieņēmumos
– 334 654 Ls, izdevumos – 334 620 Ls,
peļņa – 34 Ls.
 Par SIA „Ādažu Namsaimnieks”
2010. gada pārskatu
Dome apstiprināja SIA „Ādažu
Namsaimnieks” 2010.gada pārskatu ieņēmumos – 777 073 Ls, izdevumos – 640 012
Ls, zaudējumi – 59 945 Ls.
 Par PSIA „Ādažu Slimnīca” 2010.
gada pārskatu
Dome apstiprināja PSIA „Ādažu
Slimnīca” 2010.gada pārskatu ieņēmumos
– 272 318 Ls, izdevumos 252 963 Ls, peļņa
– 19 355 Ls. Iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai ERAF projekta līdzfinansēšanai.
 Par izmaiņām Ādažu novada vēlēšanu
komisijas sastāvā
Dome nolēma noteikt Ādažu novada
vēlēšanu komisiju 13 locekļu sastāvā.
Atcelt Ādažu novada domes 2010. gada
26.oktobra sēdes lēmumu Nr.169.
 Dome izskatīja citus juridisko un
fizisko personu iesniegumus un pieņēma
lēmumus šajos jautājumos.
 Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties
Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.
 Par

Tiek organizēti semināri LEADER veida
pro<ektu pieteikumu iesniedzē<iem
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

No 15. aprīļa līdz 16. maijam biedrībā
„Gaujas Partnerība” iespējams iesniegt projektu pieteikumus LEADER veida pasākumu īstenošanai Ādažu novadā. 1. kārta kā
Lauku attīstības programmas (t.s. „lauku”),
tā arī Rīcības programmas (t.s. „zivju”) rīcībām tikai izsludināta 2010. gadā, un šogad
notiek projektu pieteikumu pieņemšanas
2. kārta.
Lai nodrošinātu sekmīgu projektu
iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu,

biedrība „Gaujas Partnerība” rīko divus
seminārus par to, kā aizpildīt un iesniegt
projektu iesniegumu veidlapas:
• 2011. gada 26. aprīlī plkst. 18.00
Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras un
radošās izglītības centrā, Ceriņu zālē,
tiek rīkots seminārs „LEADER veida
pasākumi zivju teritorijas attīstībai”.
Seminārā tiks stāstīts par to, kā sagatavoties projektu iesniegšanai Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam pasākuma ietvaros.
• 2011. gada 27. aprīlī plkst. 18.00

Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras un
radošās izglītības centrā, Ceriņu zālē
tiek rīkots seminārs „LEADER veida
pasākumi lauku teritorijas attīstībai”.
Seminārā tiks stāstīts par to, kā sagatavoties projektu iesniegšanai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam
pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros.
Vairāk informācijas skatīt biedrības
„Gaujas Partnerība” mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, kā arī Ādažu novada domes
mājas lapā www.adazi.lv („Aktualitātes” /
„LEADER”).

