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Ā D A Ž U  N O V A D A  D O M E S  S Ē D E S 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2015.gada 24.februārī, plkst. 14:00 
 

I. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu (ziņo G.Porietis) 

II. Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana: 

2. Par grozījumiem domes 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par ietves 

izmantošanu Gaujas ielā 11” (ziņo G.Porietis) 

3. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos (ziņo E.Kāpa) 

4. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos (ziņo N.Krasnova) 

III. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”” (ziņo E.Kāpa) 

6. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā (ziņo P.Pultraks) 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” lokālplānojuma nodošana publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par Centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas darbības rezultātiem (ziņo 

Z.Blūzmanis) 

9. Par koku un ilggadīgo stādījumu uzskaiti un vērtēšanu (ziņo I.Grīviņa) 

10. Par koncepcijas apstiprināšanu jaunu daudzgadīgo apstādījumu ierīkošanai  Pirmajā 

ielā un Gaujas ielā 16 (ziņo I.Grīviņa) 

11. Par ielu tirdzniecību (ziņo E.Kāpa) 

12. Par nolikumu „Atbalsts konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”” 

(ziņo I.Pērkone) 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Par dalību projektā „PROTI un DARI!” (ziņo I.Pērkone) 

14. Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada 

industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai (ziņo K.Berķe) 

15. Par noteikumu „Par dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” projektu (ziņo 

A.Blaževiča) 

16. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Baltezera nams” (ziņo 

V.Saleniece) 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „STONE DEVELOPMENT” 

(ziņo V.Saleniece) 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Lat Eko Food” (ziņo 

N.Krasnova) 

20. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 

22.februāra noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” projektu (ziņo 

N.Krasnova) 

21. Par noteikumu „Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldība” projektu (ziņo 

A.Vaivade) 

22. Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi (ziņo G.Porietis) 
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23. Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā (ziņo G.Porietis) 

24. Par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu (ziņo E.Kāpa) 

25. Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu (ziņo E.Kāpa) 

26. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” projektu 

(ziņo E.Kāpa) 

27. Par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes 

būvniecībai Ādažu novadā (ziņo I.Pērkone) 

28. Par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespēju izvērtējumu (ziņo I.Pērkone) 

29. Par grozījumiem domes 2014.gada 25.novembra nolikumā Nr.16 „Par Ādažu 

novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” (ziņo P.Sluka) 

VI. Citi jautājumi: 

30. Par skolēnu uzņemšanu 1.klasē 2015./2016.mācību gadā (ziņo D.Dumpe) 

31. Par grozījumu Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu” (ziņo I.Roze) 

32. Par Ilzes Pētersones-Jezupenokas iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta 

pienākumu pildīšanas uz prombūtnes laiku (ziņo M.Sprindžuks) 

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

34. Par grozījumiem 2012.gada 28.augustā apstiprinātā Iepirkumu komisijas reglamentā 

(ziņo E.Kāpa) 

35. Informatīvs ziņojums par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību (ziņo I.Pērkone) 

36. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu (ziņo L.Raiskuma) 

37. Par domes š.g. 24.marta sēdes pārcelšanu un 25.martu (ziņo M.Sprindžuks) 


