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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2016.gada 23.februārī, plkst. 14:00 
 

I. Informācija: 

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

II. Sociālās komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu (ziņo P.Pultraks) 

3. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 100 gadu jubilejā (ziņo I.Roze) 

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

4. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas (ziņo 

K.Dāvidsone) 

5. Par grozījumiem 27.01.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” (ziņo 

N.Krasnova) 

6. Par grozījumiem 26.08.2014 Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā 

Nr.13 (ziņo I.Otaņķe) 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 55 detālplānojuma projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Lēmums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta pilnveidošanu 

(ziņo S.Grīnbergs)  

9. Par nekustamā īpašuma Birznieku ciemā Meldru ielā 2 zemes ierīcības projekta 

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

10. Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Ezera ielā 5 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Ziņojums par Baltezera kapu attīstības vīzijas izstrādi (ziņo J.Antonovs) 

12. Par 2016.gada atbalsta konkursa nolikumu iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli”. (ziņo I.Pērkone) 

13. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu” (ziņo A.Spricis) 

14. Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” 

(ziņo A.Brūvers) 

15. Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” (ziņo 

A.Brūvers) 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (ziņo V.Saleniece) 

18. Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem” – militārais mantojums (ziņo I.Pērkone, 

N.Masaļskis)  
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19. Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem” – ugunsdzēsēju depo (ziņo I.Pērkone, 

N.Masaļskis) 

20. Par dalību projektā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada 

administratīvās teritorijas ūdenstilpēs” (ziņo O.Feldmanis) 

21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 

Ādažu pašvaldības teritorijā” (ziņo E.Kāpa)  

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā (ziņo G.Porietis) 

23. Par grozījumu Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas reglamentā (ziņo 

G.Porietis) 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes Kancelejas reglamentā (ziņo 

J.Sviridenkova) 

25. Par Saimniecības un infrastruktūras daļas restrukturizāciju (ziņo J.Antonovs) 

26. Par grozījumiem Ādažu novada domes Darba samaksas nolikumā (ziņo G.Porietis) 

27. Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā (ziņo K.Miķelsone) 

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

V. Citi jautājumi: 

29. Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā (ziņo 

I.Briede) 


