ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
Ādažos, 2018.gada 23.oktobrī, plkst. 14:00
I.

Informācija:
1. Pārskats par pašvaldības darbu
2. Ādažu Bērnu un jaunatnes skolas un Ādažu vidusskolas informatīvs ziņojums
3. ES fondu un lielāko pašvaldības projektu atskaite par 2018. g. 3. ceturksni

II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi:
4. Par grozījumiem 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par audzēkņu
vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”
5. Par grozījumiem 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”
6. Par grozījumiem 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas
pakalpojumu nodrošināšanai”
III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:
7. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Līči”
8. Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai
9. Par nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” un “Kalmes”
detālplānojuma atcelšanu daļā
10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vējputni”
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalndores”
12. Par grozījumiem 2018. gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”
13. Par saistošo noteikumu projektu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
kārtība Ādažu novadā”
14. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Par koplietošanas ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 39
Par apbūves tiesību maksas noteikšanu Gaujas iela 25B
Par nomas maksas noteikšanu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos
Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 5” un “Meža parka ceļš 7” atsavināšanu
Par koku cirsmas izsoles organizēšanu
Par zemes gabala “Kadagas centrs” daļas piešķiršanu nomā
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.243 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem
Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 “Ādažu novada
pašvaldības darba samaksas noteikumi”
Par pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Par grozījumiem 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30"Par teritoriju
kopšanu un būvju uzturēšanu"

V.Citi:
27. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra lēmumā Nr. 218
“Par dalību Erasmus+ programmas projektā Live Offline”
28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 26.jūnija lēmuma Nr.156 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā”
29. Par grozījumiem 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.9 „Darbinieku novērtēšanas
noteikumi”
30. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā
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