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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 27.janvārī, 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. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par grozījumu Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie 

noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” (ziņo I.Roze) 

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 

„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai” (ziņo I.Roze) 

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” (ziņo 

I.Roze) 

5. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 

„Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 

Ādažu novadā” (ziņo I.Roze) 

6. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.05.2011.saistošajos noteikumos Nr. 18 

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” (ziņo 

I.Roze) 

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

7. Par saistošajiem noteikumiem „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 

pirmsskolas izglītības ieguvei” (ziņo N.Krasnova) 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

8. Saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā 

īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem” izdošana (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšana, zemes vienības atdalīšana un adreses un lietošanas 

mērķa piešķiršana (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Viesturi” zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

(ziņo S.Grīnbergs) 

11. Nekustamā īpašuma „Veclilavas” 2. zemes vienības atdalīšana un jaunas adreses un 

lietošanas mērķa piešķiršana atdalāmajai zemes vienībai (ziņo S.Grīnbergs) 

12. Nekustamo īpašumu apvienošana nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma 

teritorijā, zemes vienību atdalīšana saskaņā ar detālplānojumā noteikto 1.kārtu un adrešu 

un lietošanas mērķu piešķiršana (ziņo S.Grīnbergs) 

13. Par gājēju celiņa izbūvi no Mazstapriņu ielas Z daļas, šķērsojot īpašumu Stapriņi un 

savienojot ar esošo gājēju tiltu (ziņo M.Sprindžuks) 

14. Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu (ziņo 

I.Pērkone) 
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V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos „Par Ādažu 

novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (ziņo 

V.Kuks) 

16. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (ziņo V.Saleniece) 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „DECENTS” (ziņo V.Saleniece) 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „TĪKS” (ziņo V.Saleniece) 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Lange un Kompānija” (ziņo 

V.Saleniece) 

21. Par telpu nomas līguma pagarināšanu (ziņo P.Sluka) 

22. Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu (ziņo E.Kāpa) 

23. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā (ziņo E.Kāpa) 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” (ziņo E.Kāpa) 

25. Par dalību Interreg Centrāl Baltijas programmas projektā (ziņo I.Perkone) 

26. Par amatu vietu likvidēšanu un jaunu amatu vietu izveidošanu (ziņo L.Raiskuma) 

27. Par atalgojumu 2015.gadā (ziņo L.Raiskuma) 

28. Par Ādažu novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu un pašvaldības vidējās 

izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (ziņo S.Mūze) 

29. Informatīvs ziņojums par situāciju par privātīpašnieku saskaņojumiem par Gaujas ielas 

veloceliņu un apgaismojumu projektu (G.Dundure) 

30. Par pašvaldības 2015.gada budžetu (ziņo S.Mūze) 

VI. Citi jautājumi: 

31. Par amatu savienošanas atļauju L.Krūzei (ziņo E.Kāpa) 

32. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (E.Kāpa) 

33. Par administratīvā akta piespiedu izpildi (ziņo E.Kāpa) 

34. Par telpām bibliotēkai (ziņo G.Porietis, K.Miķelsone) 

35. Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu (ziņo A.Dundurs) 

- SLĒGTĀ DAĻA - 

36. Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas (ziņo E.Kāpa) 

 


