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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2015.gada 27.oktobrī, plkst. 14:00 
 

I. Informācija: 

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

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā (ziņo P.Pultraks) 

3. Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu (ziņo 

I.Roze) 

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

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 16 „ Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā.” (ziņo E.Kāpa) 

5. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 17 „ Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolā.” (ziņo E.Kāpa) 

6. Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas 

(ziņo K.Dāvidsone) 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par darba grupas izveidošanu veloceliņu tīkla attīstības koncepcijas sagatavošanai 

Ādažu novadā (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par Ādažu novada 26.05.2015. saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu novada 

Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu vai atteikumu uzsākt 

detālplānojuma grozījumus (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu (ziņo S.Grīnbergs)  

11. Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Ķulleni” un Baltezera ielā 21 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

12. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ābeļziedi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

13. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 13 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu (ziņo S.Grīnbergs) 

14. Par Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepciju (ziņo I.Grīviņa) 

15. Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos (ziņo E.Kāpa) 

16. Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai (ziņo 

V.Ligers) 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

17. Par atteikumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Senči”, 

Garkalnē, Ādažu novadā (ziņo V.Kuks) 
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18. Par grozījumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikumā (ziņo I.Patmalnika) 

19. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā (ziņo P.Sluka) 

20. Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi (ziņo 

E.Kāpa) 

21. Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi (ziņo 

E.Kāpa) 

22. Par pašvaldības mantas iznomāšanu (ziņo E.Kāpa) 

23. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16 

(ziņo E.Kāpa) 

24. Par deleģējuma līguma slēgšanu (ziņo E.Kāpa) 

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

26. Par Ādažu novada domes 2008.gada 28.oktobra lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu 

izpildi (ziņo A.Spricis) 

27. Grozījumi Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā (ziņo L.Raiskuma) 

28. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā” finanšu plānu un 

SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu (ziņo A.Dundurs) 

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

30. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas pasākumiem 2015.-

2016.gadā (ziņo S.Mūze). 

VI. Citi jautājumi: 

31. Par pašvaldības kustamas mantas – automašīnas Ford Transit otrās izsoles 

noteikumiem (ziņo A.Šmaukstelis) 

32. Par domes Finanšu komitejas sēdi š.g. novembrī (ziņo M.Sprindžuks) 


