
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2017.gada 24.oktobrī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Informatīvs ziņojums par Ādažu vidusskolas rezultātiem un sasniegumiem (ziņo 

I.Briede) 

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

3. Par Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzieniem un sagaidāmajiem rezultātiem 

(ziņotājs I.Briede) 

4. Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursiem (ziņo I.Briede) 

5. Par biedrības “Saules stariņi“ atbrīvošanu no nomas maksas (ziņotājs K.Dāvidsone) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Jāņogu ielā 33 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

7. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Ciedrulauki” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Katlapu ceļi 4” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi” 

(ziņo S.Grīnbergs) 

10. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes laika 

grafika izmaiņām (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai (ziņo 

I.Roze) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā (ziņo I.Roze) 

13. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām” 

(ziņo I.Roze) 

14. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30/2015 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem 

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” (ziņo I.Roze) 

15. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās” (ziņo I.Roze) 

16. Par nolikumu “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums” (ziņo 

L.Raiskuma) 

17. Par sabiedriskās tualetes ierīkošanu Līgo laukumā (ziņo A.Brūvers) 

18. Par tehnikas iegādi Saimniecības un infrastruktūras daļai (ziņo A. Brūvers) 

19. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk) 

20. Par Attekas iela 16 sadali (ziņo V.Kukk) 
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21. Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā (ziņo J.Antonovs) 

22. Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

nolikumā (ziņo P.Balzāns) 

23. Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

Uzraudzības padomes nolikumā (ziņo P.Balzāns) 

24. Par pārstāvniecību  pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde” Uzraudzības padomē (ziņo P.Balzāns) 

25. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (ziņo P.Balzāns) 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Attekas iela 11 (ziņo E.Kāpa) 

27. Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi (ziņo E.Kāpa) 

28. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens” (ziņo E.Kāpa) 

29. Par grozījumiem 2014.gada 22.jūlija lēmumā Nr.174 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem” (ziņo A.Spricis) 

30. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā (ziņo A.Vaivade) 

31. Par SAM 8.1.2. projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu (ziņo 

I.Pērkone) 

32. Par SAM 4.2.2. projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu (ziņo 

I.Pērkone) 

V. Citi jautājumi: 

33. Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” (ziņo 

I.Pērkone) 

34. Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām (ziņo G.Puķīte) 

35. Par deleģējuma līguma pagarināšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

apstrādei (ziņo J.Tiļčiks) 

36. Par grozījumiem 2017.gada 25.jūlija lēmumā Nr.154 “Par darba grupas izveidi” (ziņo 

D.Medniece) 

37. Par Ādažu novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata (ziņo L.Raiskuma) 

38. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu (ziņo L.Raiskuma) 

39. Par grozījumiem Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā (ziņo G.Porietis) 

40. Par SIA “Ādažu slimnīca” valdes locekļa P.Pultraka  pilnvaru pagarinājumu (ziņo 

M.Sprindžuks)  

41. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu (ziņo M.Sprindžuks) 


