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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2016.gada 27.septembrī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Par K.Sprūdes š.g. 23.septembra iesniegumu (ziņo M.Sprindžuks) 

3. Par SAM un citu investīciju projektu attīstības gaitu un sasniegtiem rezultātiem 

Ādažu novadā (ziņo K.Miķelsone) 

4. Par jaunās skolas ēkas projekta attīstību un esošo situāciju (ziņo K.Miķelsone) 

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

5. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums (ziņo I.Patmalnika) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Skolas ielā 24 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Nūrnieki” zemes vienības „Ziedoņi” zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs)  

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 50 un 

Draudzības ielā 52 un Draudzības ielas un Podnieku-Attekas ielu krustojuma 

konceptuālo risinājumu (ziņo P.Sabļins)  

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par jaunās skolas ēkas un pieguļošo dzīvojamo ēku kvartāla attīstību (ziņo 

M.Sprindžuks) 

10. Par projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

īstenošanu (ziņo G.Dundure) 

11. Par izmaiņām reģionālā vietējās nozīmes maršrutā Nr.5721 (ziņo A.Spricis)  

12. Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību (ziņo A.Spricis) 

13. Par lēmuma projektu „Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra amatu sarakstā” (ziņo 

L.Raiskuma)  

14. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (ziņo E.Kāpa) 

15. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (ziņo I.Bērziņš) 

16. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā Everything begins with the first step (ziņo D.Dumpe) 

17. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā A Child is a World (ziņo D.Dumpe) 

18. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas budžetā 

(ziņo D.Puķīte) 

19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.08.2016. lēmumā Nr.170 „Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” (ziņo D.Puķīte) 

20. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 
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21. Ādažu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas reglaments (ziņo A.Blaževiča) 

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

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

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

25. Par materiālās palīdzības pabalstu ieviešanu daudzbērnu ģimenēm (ziņo 

A.Vaivade) 

26. Par grozījumiem lēmumā par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra 

telpām (ziņo A.Vaivade) 

27. Par maksas noteikšanu kultūras pasākumu nodrošināšanā Ādažu Kultūras centrā 

(ziņo A.Vaivade) 

28. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.13 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo G.Porietis) 

29. Par grozījumiem 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par 

pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” (ziņo G.Porietis) 

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

G.Porietis) 

31. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā (ziņo S.Mūze) 

32. Par nomas maksas noteikšanu (ziņo S.Mūze) 

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

V. Citi jautājumi: 

34. Par aizņēmumu Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta īstenošanā (ziņo S.Mūze) 

35. Par aizņēmumu projekta „Gaujas iela A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 

īstenošanai (ziņo S.Mūze) 

36. Par īres līguma pārslēgšanu (ziņo E.Kāpa) 

37. Par iztikas minimumu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (ziņo 

E.Kāpa) 

38. Par profesionālās izglītības programmas īstenošanu Ādažu vidusskolā 2016.gadā 

(ziņo D.Dumpe) 

39. Par deputātu iesniegumu (ziņo M.Sprindžuks) 

- Slēgtā daļa - 

40. Par transporta izdevumu segšanu (ziņo E.Kāpa) 

41. Par nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanu (ziņo A.Spricis) 


