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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2016.gada 31.maijā, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Ādažu novada velokoncepcija (ziņo I.Grīviņa) 

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

3. Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē (ziņo I.Briede)  

4. Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē (ziņo I.Briede)  

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu (ziņo E.Kāpa) 

6. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Marikas”, „Lejasgundegas” un Priežu iela 9 

detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšana (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas 

uzsākšana (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Baltais rags” zemes ierīcības projekta 

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

9. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Pērkoni” divu zemes vienību apvienošana (ziņo 

S.Grīnbergs) 

10. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Priežuzeme” un „Priežumalas” apvienošana 

(ziņo S.Grīnbergs) 

11. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 35 divu zemes vienību apvienošana 

(ziņo S.Grīnbergs) 

12. Tirgus laukuma attīstības darba grupas ziņojums (ziņo A.Spricis) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā (ziņo L.Raiksuma) 

14. Par grozījumiem Administrācijas nolikumā (ziņo G.Porietis) 

15. Par grozījumiem Kancelejas reglamentā (ziņo G.Porietis) 

16. Par izmaiņām Kancelejas struktūrā un pašvaldības amatu sarakstā (ziņo 

L.Raiskuma) 

17. Par grozījumiem 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” (ziņo L.Raiskuma) 

18. Par grozījumiem 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.7 „Par kārtību, kādā piešķir 

Ādažu novada domes apbalvojumu” noteikumos (ziņo L.Raiskuma) 

19. Zemes jautājumi (ziņo V.Kuks) 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

23. Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu (ziņo A.Spricis) 
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24. Par iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām (ziņo P.Sluka)  

25. Par ēku energoefektivitātes projektiem (ziņo I.Henilane) 

26. Par dalību projektā „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” (ziņo 

G.Dundure) 

27. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” (ziņo N.Krasnova) 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

V. Citi jautājumi: 

29. Par sadarbības līguma pagarināšanu par tematiskā dārza izveidošanu (ziņo 

M.Sprindžuks) 

30. Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļu pienākumu pildīšanu (ziņo J.Krasikovs) 

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

- SLĒGTĀ DAĻA - 

32. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā (ziņo E.Kāpa) 

33. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā (ziņo E.Kāpa) 

34. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu (ziņo E.Kāpa)  

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu (ziņo E.Kāpa)  

36. Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu (ziņo E.Kāpa) 


