
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2018.gada 27.novembrī, plkst. 14:00 

I. Informācija: 

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

2. Atskaite par dalību biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” (ziņo 

A.Blaževiča) 

3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas informatīvs ziņojums (ziņo K.Savicka) 

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

4. Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.29/2016 

„Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu 

novada pašvaldībā” (ziņo I.Roze)  

5. Par aktualizēto Sabiedrības veselības veicināšanas koncepciju (ziņo I.Henilane) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par atbalstu līguma par siltumenerģija piegādi un lietošanu pagarināšanai ar 

SIA”Balteneko” (ziņo J.Krūze)  

7. Par nekustamā īpašuma “Attekas iela 24” apbūves tiesību izsoles organizēšanu (ziņo 

A.Brūvers) 

8. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam 

Kroņa ielā 1 (ziņo S.Grīnbergs) 

9. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma  projektu nekustamajam īpašumam “Oši” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

10. Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai (ziņo S.Grīnbergs) 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 17 

(ziņo S.Grīnbergs) 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi” (ziņo S.Grīnbergs) 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes” (ziņo S.Grīnbergs) 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 11 

(ziņo S.Grīnbergs) 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūcītes” (ziņo 

S.Grīnbergs) 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks” 

(ziņo S.Grīnbergs) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

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

nolikumā (ziņo P.Balzāns) 

18. Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas piešķiršanu nomā (ziņo L.Breidaka) 

19. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā (ziņo L.Raiskuma) 

20. Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā (ziņo L.Raiskuma) 

21. Par grozījumiem darbinieku novērtēšanas noteikumos (ziņo L.Raiskuma) 
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22. Par grozījumiem darba samaksas nolikumā (ziņo L.Raiskuma) 

23. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku 

iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more 

quickly” izpildes pasākumos” (ziņo I.Pērkone) 

24. Par subsīdiju pilotēkām projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 

move more quickly” (ziņo I.Pērkone) 

25. Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” (ziņo 

G.Dundure)  

26. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā (ziņo N.Rubina) 

27. Zemes jautājumi (ziņo V.Kukk) 

28. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu īpašumā “Kadagas centrs” (ziņo V.Kukk) 

29. Par nekustamo īpašumu Attekas iela 26, Attekas iela 43 un Attekas iela 45 zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu (ziņo A.Brūvers) 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “KADAGA” (ziņo V.Saleniece) 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo A.Spricis) 

33. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” (ziņo I.Bērziņš) 

34. Par nekustamā īpašuma „Rožlauki” nomas maksas palielināšanu (ziņo E.Kāpa) 

35. Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Ūdens” (ziņo 

E.Kāpa) 

36. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 5.decembra nolikumā Nr.12 

“Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums” (ziņo 

E.Kāpa) 

37. Par Ādažu novada domes 2018.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31/2018 

“Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 29. maija saistošajos noteikumos 

Nr.15/2018 “ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” (ziņo E.Kāpa) 

38. Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei (ziņo M.Sprindžuks) 

39. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā (ziņo S.Mūze) 

V. Citi: 

40. Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā” projektu (ziņo J.Tiļčiks) 

41. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 8.decembra lēmumā Nr.277 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu” (ziņo A.Spricis)  

42. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” (ziņo A.Brūvers) 

43. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.28/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”” (ziņo N.Krasnova) 

44. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā (ziņo E.Kāpa) 
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45. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

46. Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 24.janvāra nolikumā „Arhīva ekspertu 

komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

47. Par grozījumu Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra nolikumā 

„Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

48. Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 10.oktobra nolikumā „Ētikas komisijas 

nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

49. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra nolikumā „Ādažu novada 

pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

50. Par grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra nolikumā 

„Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

51. Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 25.novembra nolikumā „Ādažu 

novada Medību koordinācijas komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

52. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta nolikumā Nr. 10 

„Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

53. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra nolikumā „Ādažu novada 

domes Administratīvās komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

54. Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 23.janvāra nolikumā Nr.1 

„Līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas nolikums” (ziņo E.Kāpa) 

55. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (ziņo J.Sviridenkova) 

56. Par domes sēdi 2018.gada decembrī (ziņo M.Sprindžuks) 

-Slēgtā daļa- 

57. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu (ziņo E.Kāpa) 

58. Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā (ziņo E.Kāpa) 

59. Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā (ziņo E.Kāpa) 


