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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2016.gada 26.jūlijā, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Pārskats par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību (ziņo I.Pērkone) 

3. Ziņojums par AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu  

projektu, kas stāsies spēkā no š.g. 1.augusta, ietekmi uz Ādažu novada domes objektu 

izmaksām par elektroenerģijas patēriņu (ziņo A.Zēbergs) 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par Mazā Baltezera krasta attīrīšanu zemes īpašumā „Priežuzeme” (ziņo M.Šketika)  

5. Par Mazā Baltezera krasta attīrīšanu zemes īpašumā „Skalbes” (ziņo M.Šketika)  

6. Piecu zemesgabalu atdalīšana no nekustamā īpašuma „Kūlas” saskaņā ar spēkā esošo 

detālplānojumu (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Nekustamā īpašuma Iļķenes ciemā “Boķi” zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un 

izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Jaundumpji” zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana 

un izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā „Dūki” zemes ierīcības projekta apstiprināšana (ziņo 

S.Grīnbergs) 

10. Par Attekas ielas izbūves projektēšanu (ziņo K.Miķelsone) 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

11. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā (ziņo D.Dumpe) 

12. Par grozījumiem 2015.gada 28.jūlija lēmumā Nr.139 „Par kopprojekta „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” 

īstenošanu” (ziņo M.Šketika) 

13. Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (ziņo E.Kāpa) 

14. Grozījumi 2012.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 „Par Ādažu novada 

simboliku” (ziņo E.Kāpa) 

15. Par dzīvokļa „Kadaga 5”-44 atsavināšanu (ziņo E.Kāpa) 

16. Grozījumi Ādažu novada domes Būvvaldes reglamentā (ziņo G.Porietis) 

17. Par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 

(ziņo G.Porietis) 

18. Zemes jautājumi (ziņo V.Ligers) 

19. Par zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē (ziņo 

A.Brūvers) 

20. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā (ziņo G.Porietis) 

IV. Citi jautājumi: 

21. Par grozījumi Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā (ziņo 

G.Porietis) 

22. Par domes deputātu iesniegumu par Iepirkuma komisijas sastāva palielināšanu (ziņo 

M.Sprindžuks) 

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


