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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

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

I. Informācija: 

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

2. Par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību 2015.gadā (ziņo I.Pērkone) 

3. Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu attīstīšanai 

(K.Miķelsone) 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par Gaujas ielas posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai detālplānojuma projekta 

izstrādes uzsākšana (ziņo S.Grīnbergs) 

5. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Marikas” un Priežu ielā 9 detālplānojuma 

projekta izstrādes uzsākšana (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

publiskās apspriešanas uzsākšana (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Bārdas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

Nr. 8044 008 0519 zemes ierīcības projekta apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Meldras” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0120 atdalīšana no nekustamā 

īpašuma „Saulītes” un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana (ziņo 

S.Grīnbergs) 

10. Par noteikumu projektu „Enerģētikas politika Ādažu novada pašvaldībā” (ziņo 

G.Porietis) 

11. Par grozījumu projektu Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.21/2015 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (ziņo E.Kāpa) 

12. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībās (ziņo E.Kāpa) 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījums 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) 

14. Par Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ādažu (Baltezera) Evanģēliski luteriskā 

baznīca” lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšana (ziņo S.Grīnbergs) 

15. Par lēmuma „Par attīstības programmas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu 

saņemšanai” projektu (ziņo I.Pērkone) 

16. Par Ādažu novada prioritāšu noteikšanu (ziņo I.Pērkone) 

17. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā (ziņo P.Balzāns) 

18. Par vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamajam  pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē (ziņo P.Balzāns) 
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19. Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.44/2015 „Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos” (ziņo E.Kāpa)  

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

21. Par atteikumu zemes īpašumā tiesību saglabāšanai (ziņo V.Kuks) 

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

23. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā (ziņo 

L.Raiskuma) 

24. Par pašvaldības 2016.gada budžeta projektu (ziņo S.Mūze) 

V. Citi jautājumi: 

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

26. Par līguma darbības ar personu apvienību SIA „Civitta Latvija” atjaunošanu par 

pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas 

novados” (ziņo E.Kāpa, I.Pērkone, uzaicināts SIA „Civitta Latvija” prokūrists Māra 

Paršāne) 

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

28. Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu (ziņo G.Porietis) 

 

 

 


