
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2018.gada 24.aprīlī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

1. Kapitāldaļu turētāja pārstāvja informācija par kapitālsabiedrību darbu 2017.gadā (ziņo 

M.Sprindžuks) 

2. SIA “Ādažu Namsaimnieks” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem 

un pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi (ziņo J.Krūze) 

3. SIA “Ādažu Ūdens” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un 

pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi (ziņo A.Dundurs) 

4. PSIA “Ādažu slimnīca” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un 

pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi (ziņo P.Pultraks) 

5. Par ES fondu un pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.gada pirmajā 

ceturksnī (ziņo M.Sprindžuks) 

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

7. Par “Baltā galdauta” valsts svētkiem 4.maijā Ādažu novada ciemos (ziņo E.Bukovska) 

II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

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

K.Dāvidsone)  

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 “Par nekustamā 

īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9 (ziņo 

S.Grīnbergs)  

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči” (ziņo S.Grīnbergs) 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un 

Austrumu ielā 14 (ziņo S.Grīnbergs)  

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baltmeldri” (ziņo S.Grīnbergs) 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

16. Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju (ziņotājs M.Arnavs, V.Kuks) 

17. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda” (ziņo E.Kāpa) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

18. Par saistošo noteikumu “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā” projektu (ziņo 

I.Roze) 

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

20. Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā (ziņo V.Kukk) 

21. Par telpu nomas līguma pagarinājumu (ziņo A.Brūvers) 

22. Par Kapavietu komisijas izveidi (ziņo J.Antonovs) 
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23. Kapavietu komisijas nolikums (ziņo J.Antonovs) 

24. Par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus 

(ziņo E.Kāpa) 

25. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās 

izglītības iestādēm” projektu (ziņo E.Kāpa) 

26. Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” (ziņo 

N.Krasnova) 

27. Par noteikumu “Grozījumi 24.02.2015. noteikumos Nr.4 “Ādažu novada pašvaldības 

aktīvu pārvaldība”” projektu (ziņo A.Vaivade) 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

29. Par pašvaldības 2018.gada budžeta I ceturkšņa izpildi (ziņo S.Mūze) 

30. Par Ādažu novada domes komiteju sēdēm un domes sēdi 2018.gada maijā (ziņo 

M.Sprindžuks) 

V. Citi jautājumi: 

31. Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažos” Laveru ceļa 

grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai 

(ziņo S.Mūze) 

32. Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu (ziņo 

A.Šmaukstelis) 

33. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā (ziņo I.Roze) 

34. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Daugavpili (ziņo L.Raiskuma) 

35. Par amatu savienošanas atļauju E.Verneram (ziņo E.Kāpa) 

36. Par grozījumiem domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22/2017 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

-Slēgtā daļa- 

37. Par īres līguma pagarināšanu (ziņo E.Kāpa) 

38. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu Muižas iela 8-5 (ziņo E.Kāpa) 

39. Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību “Kadaga 11” dz. 54 (ziņo E.Kāpa) 

 

 


