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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2017.gada 28.februārī, plkst. 14:00 

 

I. Steidzamie jautājumi: 

1. Par deputāta mandāta nolikšanu (ziņo M.Sprindžuks) 

2. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu (ziņo M.Sprindžuks) 

3. Par amatu savienošanas atļauju (ziņo E.Kāpa) 

4. Par piekrišanu īpašumu atsavināšanai (ziņo E.Kāpa) 

5. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā (ziņo L.Raiskuma) 

6. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2017.gadā (ziņo L.Raiskuma) 

II. Informācija: 

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

8. Par saistošajiem noteikumiem Nr.24/2016 “Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu 

un aizsardzību” (ziņo A.Spricis) 

III. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par saistošo noteikumu “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem” projektu 

(ziņo I.Roze) 

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

10. Par radošo darbnīcu organizēšanu (ziņo I.Briede) 

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

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu (ziņo I.Briede) 

12. Par nolikuma “Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 

balvām” projektu (ziņo P.Sluka) 

13. Par grozījumiem Ādažu novada sporta attīstības stratēģijā 2016.-2022.gadam (ziņo 

P.Sluka) 

V. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

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

15. Par nekustamo īpašumu Garkalnes ciemā “Podkalni”, “Podlejas”, “Podmalas”, 

“Grantiņi” un “Slejmalas” detālplānojuma projekta atcelšana (ziņo S.Grīnbergs) 

16. Par nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Pasta ielā 1, Pasta ielā 1A un Gaujas ielā 3 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

(ziņo S.Grīnbergs) 

17. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Vēja ielā 17 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

18. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 4 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

19. Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā “Jaundumpji” zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumu precizēšanu (ziņo S.Grīnbergs) 
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20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dadiņas” un 

“Silmači-2” (ziņo S.Grīnbergs) 

21. Par nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā “Gaujmalieši” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

22. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Jaunkārkli” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

VI. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

23. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai (ziņo G.Porietis) 

24. Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu (ziņo G.Porietis) 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

27. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk) 

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

29. Par papildinājumiem sadarbības līgumā par koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību (ziņo M.Šketika) 

30. Par pilnvarojumu Ādažu pašvaldības policijai (ziņo A.Šmaukstelis) 

31. Par pilnvarojumu Ādažu pašvaldības policijai (ziņo A.Šmaukstelis) 

32. Par atteikšanos no energoefektivitātes projekta īstenošanas (ziņo I.Henilane) 

VII. Citi jautājumi: 

33. Par nolikuma “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli” 2017” projektu (ziņo I.Henilane) 

34. Par dalību projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācijā 

(ziņo I.Briede) 

35. Par grozījumiem 17.01.2017. lēmumā Nr.6 “Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas 

izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēm” (ziņo S.Mūze) 

36. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu (ziņo M.Sprindžuks) 


