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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 

Ādažos, 2017.gada 25.aprīlī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. SIA “Ādažu Ūdens” atskaite par domes deleģēto uzdevumu izpildi 2016.gadā (ziņo 

A.Dundurs) 

3. SIA “Ādažu Namsaimnieks” atskaite par domes deleģēto uzdevumu izpildi 2016.gadā 

(ziņo J.Krūze) 

4. PSIA “Ādažu slimnīca” atskaite par domes deleģēto uzdevumu izpildi 2016.gadā (ziņo 

P.Pultraks) 

5. Par Valsts ceļu, ielu un gājēju ietvju pārņemšanu pašvaldības valdījumā (ziņo 

A.Brūvers) 

6. Uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas (2016-2022) izpildi 2016.gadā (ziņo 

I.Henilane) 

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

7. Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaku valstība” atbrīvošanu no nomas 

maksas (ziņo K.Dāvidsone) 

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

(ziņo K.Dāvidsone) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

9. Par Ādažu novada energopārvaldības sistēmas ieviešanu (ziņo A.Zēbergs) 

10. Par nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā Zelta ielā 8 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par nekustamā īpašuma Divezeru ciemā “Birznieki” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

12. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Zābaku ielā 4 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Zemes jautājumi (ziņo M.Šketika) 

14. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā (ziņo M.Šketika) 

15. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un 

būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu” projektu (ziņo D.Medniece) 

16. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu (ziņo S.Grīnbergs) 

17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.03.2016. lēmumā Nr.52 “Par nekustamā 

īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (ziņo E.Kāpa) 

18. Par noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanas noteikumi” projektu 

(ziņo N.Krasnova) 

19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
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līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai” (ziņo G.Porietis) 

V. Citi jautājumi: 

20. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu 

mājai “Ozoli” (ziņo G.Porietis) 

21. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu 

mājai Pirmā iela 25 (ziņo G.Porietis) 

22. Par saistošajiem noteikumiem Nr.2/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

22.oktobra saistošos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”” 

(ziņo A.Spricis) 

23. Par Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekļu atalgojumu Ādažu novada domes 

2017.gada 3.jūnija vēlēšanu organizēšanai (ziņo A.Vaivade) 

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

25. Par aizņēmumu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes fasādes vienkāršotās 

atjaunošanas projektēšanai  plānotā ERAF projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros (ziņo S.Mūze) 

26. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Dižtirgus” lietoto preču un mantu tirdziņa 

organizēšanai, Rīgas gatve 7, Ādaži (ziņo E.Kāpa) 


