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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 28.jūlijā, plkst. 14:00 
 

I. Informācija: 

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

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bedrītes” 

(ziņo S.Grīnbergs) 

3. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Mežaparks” detālplānojuma grozījumu 

projekta izstrādes uzsākšana īpašumā Gravas ielā 14-2 un darba uzdevuma 

apstiprināšana vai atteikums uzsākt detālplānojuma grozījumus (ziņo S.Grīnbergs) 

4. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Veclilavas” detālplānojuma projekta nodošana 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (ziņo S.Grīnbergs) 

5. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 39 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā (ziņo P.Sluka) 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo D.Medniece) 

9. Par parāda piedziņas izpildes atlikšanu (ziņo E.Kāpa) 

10. Par nelikumīgās būves „Nūrnieku pirts” zemesgabalā ar kad.nr.8044 008 0383 uz 

Čiekuru ielas piespiedu nojaukšanas uzsākšanu (ziņo D.Medniece) 

11. Par tirdzniecības laukuma Ādažos, Gaujas ielā 7 tehniskā projekta izmaiņām (ziņo 

K.Berķe) 

12. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumiem 

(ziņo M.Šketika) 

13. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

14. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo D.Medniece) 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo G.Porietis) 

17. Par grozījumiem Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā (ziņo G.Porietis) 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (ziņo 

E.Kāpa) 

19. Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu (ziņo O.Feldmanis) 

20. Par grozījumiem 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.209 „Par Nekustamā īpašuma 

un saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību” (ziņo L.Raiskuma) 
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21. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā (ziņo L.Raiskuma) 

22. Minimālās prasības pašvaldības dzīvokļu tehniskajam stāvoklim (ziņo M.Arnavs) 

23. Par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” īstenošanu (ziņo M.Šketika)  

24. Par projekta „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā Ādažu novadā” Garciema ceļa novadgrāvju ŪSIK 52112:27, 52112:30, 

52112:62 atjaunošanu (ziņo M.Šketika) 

IV. Citi jautājumi: 

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

26. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes termiņu 

precizēšanu (ziņo I.Pērkone) 

27. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2011.-2017.gadam) 2.monitoringa 

ziņojumu (ziņo I.Pērkone) 

28. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai (ziņo 

G.Porietis) 

29. Par grozījumiem 26.11.2013. iekšējos noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” (ziņo G.Porietis) 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.74 „Par 

Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” (ziņo M.Šketika) 

31. Par transporta līdzekļa degvielas patēriņu (ziņo I.Bērziņš) 


