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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2017.gada 24.janvārī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu (ziņo G.Porietis) 

2. Biedrības “Gaujas Partnerība” atskaite par 2016.gada otro pusgadu (ziņo I.Pērkone) 

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA “Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” (ziņo J.Neilands) 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

4. Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai publiskās 

apspriešanas uzsākšanu (ziņo S.Grīnbergs)  

5. Par nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” 

detālplānojuma projekta īstenošanas kārtības precizēšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Par nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Mežlejas” un Lāceņu ielā 19 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Dadiņas” un „Silmači-2” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” 

detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu (ziņo E.Kāpa)  

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

10. Par nekustāmo īpašumu nodokļa atvieglojumiem Vēja iela 19; 21; 23; 26; 28; 30 (ziņo 

A.Spricis)  

11. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” (ziņo A.Spricis) 

12. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas 

izglītības ieguvei” (ziņo N.Krasnova) 

13. Par grozījumu Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas reglamentā (ziņo 

I.Henilane) 

14. Par grozījumu Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā 

(ziņo J.Antonovs) 

15. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu (ziņo V.Kukk) 

16. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

17. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā (ziņo E.Kāpa) 

IV. Citi jautājumi: 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” (ziņo V.Ligers) 

19. Par darba grupas izveidi (ziņo I.Grīviņa) 

20. Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisiju (ziņo E.Kāpa) 

21. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (ziņo E.Kāpa) 
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22. Par deputāta N.Zviedra 2016.gada 21.decembra pieprasījumu (ziņo M.Sprindžuks) 

- Slēgtā daļa - 

23. Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību (ziņo E.Kāpa) 


