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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

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

I. Informācija: 

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

2. Par saimniecības bloka reformas izpildi (ziņo V.Ligers, J.Antonovs) 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Par Ādažu novada sabiedrības veselības veicināšanas koncepcijas apstiprināšanu (ziņo 

S.Kaša) 

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

4. Par telpas Gaujas ielā 16, Ādažos bezatlīdzības piešķiršanu Pensionāru biedrībai (ziņo 

I.Bērziņš) 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

5. Par nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un 

„Annas” detālplānojuma projekta īstenošanas kārtības precizēšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Par nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā „Gaujmalieši” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par nekustamo īpašumu Eimuru ciemā „Drunkas” un „Drunkas 2” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo 

S.Grīnbergs) 

8. Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Dumpji” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Zeduļi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumā “Vējupes ceļi” (ziņo I.Bērziņš) 

11. Par Gaujas ielas 25B attīstības priekšlikumiem (ziņo I.Grīviņa) 

12. Par pašvaldības neapbūvētās zemes izvērtējumu (ziņo V.Kukk) 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu (ziņo V.Kukk) 

14. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk)  

15. Par līdzfinansējumu SIA “Garkalnes ūdens” (ziņo A.Dundurs) 

16. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ādažos, III kārtu (ziņo A.Dundurs) 

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

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

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

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu (ziņo V.Saleniece) 

21. Par Laveru grants ceļa pārbūves sadalīšanu posmos (ziņo P.Sabļins/M.Šketika) 

22. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības (ziņo P.Sabļins 

P.Sabļins/M.Šketika) 
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23. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības (ziņo P.Sabļins 

P.Sabļins/M.Šketika)  

24. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā (ziņo P.Sluka) 

25. Par nekustamā īpašuma „Lindas iela 2” un „Lindas iela 4” piešķiršanu nomā (ziņo 

E.Kāpa) 

26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu (ziņo E.Kāpa) 

27. Par Ādažu novada domes š.g. 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2016 

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

28. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

(A.Vaivade) 

29. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai (G.Porietis) 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” (ziņo 

G.Porietis) 

31. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā (ziņo N.Krasnova) 

32. Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanas noteikumiem (ziņo J.Antonovs) 

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

VI. Citi jautājumi: 

34. Par atlaidi telpu nomai Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu vokālo ansambļu skatei 

(ziņo L.Tiļuga)  

35. Par mediācijas pakalpojumu (ziņo I.Briede) 

36. Par deputātes K.Sprūdes š.g. 7.decembra pieprasījumu (ziņo M.Sprindžuks) 

37. Par deputātes K.Sprūdes š.g. 19.decembra pieprasījumu (ziņo M.Sprindžuks) 

- Slēgtā daļa - 

VII. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (ziņo E.Kāpa) 

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


