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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2016.gada 22.martā, plkst. 14:00 
 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu (ziņo G.Porietis) 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 30.06.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.30/2015 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem 

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” (ziņo E.Kāpa) 

III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 

(ziņo K.Savicka) 

4. Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 

skolā” (ziņo I.Otaņķe)  

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Vectiltiņi” lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 16 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jaunceriņi” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Puķu ielā 14 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par nekustāmo īpašumu Eimuru ciemā „Briljanti” un „Vējiņi” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo 

S.Grīnbergs) 

10. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ores” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

(ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Upmalas 119”, „Upmalas 120” un 

„Upmalas 121” apvienošanu (ziņo S.Grīnbergs) 

12. Par dalību projektā „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” (ziņo 

M.Šketika) 

13. Par dalību projektā „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana” (ziņo 

M.Šketika) 

14. Par noteikumiem „Grozījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 

noteikumos” (ziņo G.Porietis) 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (ziņo 

G.Porietis) 
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V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Par telpu nomu futbola nodarbībām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai (ziņo 

I.Otaņķe)  

17. Par nolikuma projektu par naudas balvas piešķiršanu Ādažu novada izglītības 

iestāžu izglītojamajiem (ziņo I.Briede) 

18. Par Ādažu novada sporta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam (ziņo P.Sluka) 

19. Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvas 

īstenošanas monitoringa ziņojumu (ziņo I.Pērkone) 

20. Par precizējumiem Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam 

(ziņo I.Pērkone) 

21. Par dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā (ziņo I.Pērkone) 

22. Par Ādažu vidusskolas dalību 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi” ietvaros (ziņo I.Pērkone) 

23. Par konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss” nolikumu (ziņo 

I.Pērkone) 

24. Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam apstiprināšanu (ziņo 

I.Pērkone) 

25. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (ziņo E.Kāpa) 

26. Par noteikumiem „Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība” (ziņo 

G.Porietis) 

27. Par grozījumiem noteikumos par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto 

izdevumu segšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un 

darbiniekiem (ziņo G.Porietis) 

28. Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā (ziņo G.Porietis) 

29. Par saistošajiem noteikumiem „Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” (ziņo 

G.Porietis) 

30. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā (ziņo 

G.Porietis) 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

32. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

V. Citi jautājumi: 

33. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (ziņo E.Kāpa) 

34. Par grozījumu Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par 

tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu” (ziņo A.Spricis) 

- Slēgtā daļa - 

VI. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (ziņo P.Pultraks) 


