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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2017.gada 25.jūlijā, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Biedrības “Gaujas Partnerība” pusgada atskaite (ziņo I.Perkone) 

3. Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” pusgada atskaite (ziņo A.Brūvers) 

4. Par pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un 

apakškomitejās (ziņo M.Sprindžuks) 

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

5. Par grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

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

izglītības ieguvei ” (ziņo E.Kāpa) 

6. Par saistošo noteikumu “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu (ziņo 

J.Sviridenkova) 

7. Par grozījumu Ādažu novada domes š.g. 20.jūnija iekšējos noteikumos Nr.5 “Valsts 

budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (ziņo P.Balzāns) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

8. Par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu 

(ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Grietiņas” (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Langas” (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4 

(ziņo S.Grīnbergs) 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Nūrnieki” zemes 

vienībai “Ziedoņi” (ziņo S.Grīnbergs) 

13. Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 25A un “Mazdārzi” apvienošanu (ziņo 

S.Grīnbergs) 

14. Par darba grupas izveidi polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei (ziņo M.Šketika) 

15. Par darba grupas izveidi (ziņo D.Medniece) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu aglomerācijas paplašināšanu Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā (ziņo A.Dundurs) 

17. Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III 

kārta” (ziņo A.Dundurs)  

18. Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II 

kārta” (ziņo A.Dundurs) 

19. Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi Alderu ciemā (ziņo A.Brūvers) 

20. Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu 

pašvaldības īpašumā (ziņo E.Kāpa) 
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21. Par zemes piešķiršanu nomā Attekas ielā 11 (ziņo V.Kukk) 

22. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk) 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Deivida Duhovnija dūrainis” 

(ziņo V.Saleniece) 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam Attekas ielā 23A (ziņo 

A.Spricis) 

25. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta 

izdarīšanu (ziņo A.Spricis) 

26. Par domes š.g. 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.22/2017 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

27. Par grozījumiem Administrācijas nolikumā (ziņo E.Kāpa) 

28. Par grozījumiem Sabiedrisko attiecību daļas reglamentā (ziņo E.Kāpa) 

29. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas amatiem (ziņo L.Raiskuma) 

30. Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par pievienošanos 

POLARIS procesam (ziņo N.Masaļskis) 

31. Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 

more quickly” izpildes pasākumos (ziņo A.Zēbergs) 

32. Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas būvprojekta 

ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un inženierbūvju izbūves finansēšanai 

(ziņo S.Mūze) 

33. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

V. Citi jautājumi: 

34. Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai (ziņo 

S.Mūze) 

35. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 

19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību 

Ādažu novadā” (ziņo N.Krasnova) 

36. Par L.Grieznes atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā (ziņo E.Kāpa) 

37. Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē (ziņo 

P.Balzāns) 

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam “Pērāji” (ziņo A.Spricis) 

- Slēgtā daļa - 

VI. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītais jautājums: 

39. Par dalības vasaras nometnē apmaksu (ziņo I.Roze)  


