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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2016.gada 26.aprīlī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Par SIA „Ādažu Ūdens” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem (ziņo 

A.Dundurs) 

3. Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem 

(ziņo J.Krūze) 

4. Par SIA „Ādažu Slimnīca” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem (ziņo 

P.Pultraks) 

5. Par pašvaldības budžeta izpildes rezultātiem (ziņo S.Mūze)  

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par Ādažu novada domes Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam 

(ziņo I.Roze) 

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

7. Par Ādažu novada bibliotēkas stratēģisko plānu (ziņo M.Dzirniece)  

8. Par bērnu uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpuskārtas (ziņo 

I.Briede) 

9. Par bērnu uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpuskārtas (ziņo 

I.Briede) 

10. Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē (ziņo I.Briede) 

11. Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu. (ziņo I.Briede) 

12. Par grozījumiem 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” 

(ziņo N.Krasnova) 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Par darba grupas izveidošanu autostāvvietu izvietojumam (ziņo S.Grīnbergs) 

14. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Kalndores” lokālplānojuma izstrādes uzsākšana 

un darba uzdevuma apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

15. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Nūrnieki” zemes vienības „Ziedoņi” zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo 

S.Grīnbergs) 

16. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Buses” un „Straumes” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

17. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas 

Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma nodošana publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai (ziņo S.Grīnbergs) 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

18. Par atteikumu izsniegt atļauju mazās alus darītavas darbībai (ziņo E.Kāpa) 

19. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu (ziņo A.Spricis)  
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20. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

21. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (ziņo V.Kuks) 

22. Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā (ziņo E.Kāpa) 

23. Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā (ziņo 

E.Kāpa) 

24. Par darba grupas izveidošanu apstādījumu teritoriju labiekārtošanas, ierīkošanas un 

aizsardzības jautājumos (ziņo I.Grīviņa)  

25. Par Publiskās ārtelpas koncepcijas un Apstādījumu koncepcijas kopsavilkumu (ziņo 

I.Grīviņa)  

26. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā (ziņo L.Raiskuma) 

27. Par dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem (ziņo 

L.Raiskuma) 

28. Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu (ziņo A.Vaivade) 

29. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites (ziņo 

A.Vaivade) 

30. Par noteikumu projektu „Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un 

izmaksāšanas kārtība” (ziņo A.Vaivade) 

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

G.Porietis) 

32. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā (ziņo E.Kāpa) 

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „PTH” (ziņo V.Saleniece) 

34. Par gāzes parāda nomaksu (ziņo I.Bērziņš) 

35. Par transporta līdzekļa nodošanu lietošanā (ziņo I.Bērziņš) 

VI. Citi jautājumi: 

36. Par grozījumiem bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa 

nolikumā (ziņo I.Briede) 

37. Par radošo darbnīcu programmu izvērtēšanas komisiju (ziņo I.Briede) 

38. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos (ziņo N.Krasnova) 

39. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada pašvaldības 

sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (ziņo E.Kāpa) 

40. Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām (ziņo E.Kāpa) 

41. Par amatu savienošanas atļauju (ziņo E.Kāpa) 

42. Par amatu savienošanas atļauju (ziņo E.Kāpa) 

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

44. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Vitebsku (Baltkrievija) (ziņo 

M.Sprindžuks) 


