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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 25.augustā, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Par pašvaldības saimnieciskā bloka plānotajām institucionālajām reformām (ziņo 

M.Sprindžuks) 

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

3. Par grozījumiem 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs” (ziņo K.Dāvidsone) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, 

„Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g. detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes 

uzsākšanu īpašumā „Kalndores” 3.z.v. un darba uzdevuma apstiprināšanu (ziņo 

S.Grīnbergs) 

5. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 

2.z.v. detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšana (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā “Pūcītes” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Nekustamo īpašumu Garkalnes ciemā “Āmuļi”, Āmuļu ielā 4 un Āmuļu ielā 6 

apvienošana un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Nekustamā īpašuma “Ķulleni” 6. zemes vienības atdalīšana no nekustamā īpašuma 

“Ķulleni” un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu (ziņo M.Šketika)  

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

10. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā (ziņo A.Dundurs) 

11. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

12. Par gāzes parāda nomaksu (ziņo N.Krasnova) 

13. Par debitoru parādu norakstīšanu (ziņo A.Vaivade) 

14. Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu (ziņo I.Bērziņš) 

15. Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam pirmās redakcijas un 

Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai (ziņo I.Pērkone) 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr.41 „Par dalību 

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

17. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 1.redakcijas apstiprināšanu (ziņo 

A.Spricis) 

18. Par Ādažu novada domes pretkorupcijas pasākuma plānu (ziņo G.Porietis) 

V. Citi jautājumi: 

19. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai (ziņo 

G.Porietis) 


