
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2018.gada 26.jūnijā, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

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

2. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas (ziņo I.Briede) 

3. Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un malkas nojumju izvietošanu īpašumā “Alderi 

1/1A” (ziņo A.Brūvers) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Ādažu novada pašvaldība pārņem un pieņem 

dāvinājumā ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi” projektu (ziņo A.Brūvers) 

5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Birznieku ielā 30 (ziņo 

A.Petskojs) 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 

12 un Austrumu ielā 14 (ziņo A.Petskojs) 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena” (ziņo 

A.Petskojs) 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Līči” (ziņo 

A.Petskojs) 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks” (ziņo A.Petskojs) 

10. Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

11. Par nelikumīgās būvniecības seku likvidāciju Meža ielā (ziņo P.Sabļins) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Par izmaiņām Bāriņtiesas struktūrā (ziņo U.Andersone, L.Raiskuma) 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu (ziņo V.Saleniece) 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu (ziņo V.Saleniece) 

15. Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā (ziņo V.Kukk) 

16. Par Gaujas iela 10A zemes daļas iznomāšanu (ziņo V.Kukk) 

17. Par zemes vienību robežu aktualizāciju (ziņo V.Kukk) 

18. Par līdzfinansējumu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā (ziņo J.Neilands) 

19. Par līdzfinansējumu BMX trases izbūvei (ziņo I.Henilane)  

20. Par kokmateriāla atsavināšanu (ziņo A.Spricis) 

21. Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu (ziņo G.Porietis) 

V. Citi: 

22. Par pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (ziņo G.Porietis) 

23. Par grozījumiem domes 2014.gada 23.decembra iekšējos noteikumos „ Pašvaldības 

mantas un finanšu resursu izmantošanas kārtība” (ziņo G.Porietis) 
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24. Par Ādažu novada domes 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 

“Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm” (ziņo 

N.Krasnova) 

25. Par grozījumiem domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu  

novada pašvaldības nolikums” (ziņo N.Krasnova) 

26. Par publiskās apspriešanas rezultātiem (ziņo G.Porietis) 

-Slēgtā daļa- 

VI. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu (ziņo N.Krasnova) 


