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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2017.gada 20.jūnijā, plkst. 14:00 

 

I. Informācija: 

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

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” (ziņo 

I.Roze) 

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

3. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas (ziņo 

I.Briede) 

4. Par grupu paplašināšanu Ādažu PII 2017.gadā (ziņo S.Breidaka)  

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dižlejas” (ziņo S.Grīnbergs) 

6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 15 (ziņo 

S.Grīnbergs) 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 

un Katlapu ielā 3 (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Smilškalni 1” 

(ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 

16 (ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltkrasti” (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līdumnieki” (ziņo S.Grīnbergs) 

12. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pasta ielā 1B (ziņo S.Grīnbergs) 

13. Par nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo 

noteikumu „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” 

lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

izdošanu (ziņo S.Grīnbergs)  

14. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība (ziņo 

J.Tiļčiks) 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā (ziņo 

L.Raiskuma) 

16. Par piedāvājumu uzstādīt LED displejus centrālajās ielās Ādažu novadā (ziņo 

I.Grīviņa) 

17. Par Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķinu un sadales 

kārtību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (ziņo I.Briede) 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AVATARS” (ziņo V.Saleniece) 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “KP Grupa” (ziņo V.Saleniece) 
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20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kostbar” (V.Saleniece) 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Projektu un investīciju grupa 

Ievas Nami” (V.Saleniece) 

22. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Ādažu novada 

pašvaldībai (ziņo V.Kukk) 

23. Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Noras”, Ādažu novadā (ziņo 

V.Kukk) 

24. Par grozījumiem noteikumos „Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (ziņo V.Kukk) 

25. Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanu un lietošanu (ziņo J.Antonovs) 

VI. Citi jautājumi: 

26. Par sadarbību mūžizglītības kursu organizēšanā (ziņo I.Briede)  

27. Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada pašvaldības 

sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (ziņo N.Krasnova) 

28. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par 

Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai”” (ziņo N.Krasnova)  

29. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

30. Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (ziņo G.Porietis) 

31. Par Ādažu novada pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu 

Attekas iela 11 (ziņo E.Kāpa). 

32. Par saistošo noteikumu “Ādažu novada pašvaldības nolikums” projektu (ziņo 

G.Porietis) 

33. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu (ziņo M.Sprindžuks) 


