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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 26.maijā, plkst. 14:00 

 

I. Informācija: 

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

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu (ziņo A.Spricis) 

3. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ziemeļi” lokālplānojuma apstiprināšana un 

saistošo noteikumu izdošana (ziņo S.Grīnbergs) 

4. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” lokālplānojuma apstiprināšana un 

saistošo noteikumu izdošana (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 Ādažu ciemā „Ores” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Veclejas” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par dalību konkursā klientu apkalpošanas centru izveidei (ziņo J.Sviridenkova) 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu (ziņo A.Spricis)  

10. Par atbalstu biedrības „Gaujas Partnerība” darbībai 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā (ziņo I.Pērkone) 

11. Par Ādažu novada 27.05.2014. lēmuma Nr. 130 „Par nekustamā īpašuma „Āķi” 

atsavināšanu” atcelšanu (ziņo A.Spricis) 

12. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

13. Par līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par pašvaldības dzīvojamā 

fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus (ziņo G.Porietis) 

14. Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra noteikumos „Noteikumi par 

komandējumiem un darba braucieniem” (ziņo G.Porietis) 

15. Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās (ziņo 

G.Porietis) 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.22 „ Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā” (ziņo 

J.Tiļčiks) 

17. Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā 

iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” (ziņo I.Pērkone) 

18. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (ziņo E.Kāpa) 

IV. Citi jautājumi: 
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19. Par pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  (ziņo G.Porietis) 

20. Par līguma noslēgšanu par servitūta nodibināšanu (ziņo A.Spricis) 

21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr. 

21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mējām 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (ziņo N.Krasnova)  

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.19/2015 „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ādažu novadā” (ziņo N.Krasnova)  

23. Par domes š.g. 23.jūnija sēdes pārcelšanu (ziņo M.Sprindžuks) 

- SLĒGTĀ DAĻA- 

V. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

24. Par īres līguma pagarināšanu (ziņo N.Krasnova)  


