
FINANŠU KOMITEJAS SĒDES 

D A R B A  K Ā R T Ī B A  

2018.gada 18.decembrī, plkst. 14.00, Ceriņu zālē 

 

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

1. Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu iegādi un izdošanu (ziņo K.Dāvidsone) 

2. Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu (ziņo P.Balzāns) 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Par remontu pašvaldības īpašumā “Alderi 2” - 1 (ziņo A.Brūvers) 

4. Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma “Dailas” detālplānojuma administratīvā 

līguma papildināšanai (ziņo S.Grīnbergs) 

III. Finanšu komitejā izskatāmie jautājumi: 

5. Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti (ziņo 

S.Grīnbergs) 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (ziņo V.Saleniece) 

7. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 201 “Par 

maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē” 

(ziņo A.Vaivade) 

8. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par 

pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Strautiņš”” (ziņo A.Vaivade) 

9. Par pašvaldības saistošajos noteikumos iekļaujamām zemes nomas maksām (ziņo 

N.Rubina)  

10. Par pašvaldības zemesgabala Pirmā iela 29A nomas termiņa pagarināšanu (ziņo 

N.Rubina) 

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

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

13. Par Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līguma Nr. JUR 2018-02/113 

termiņa pagarināšanu (ziņo A.Brūvers) 

14. Par saistošo noteikumu “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” projektu (ziņo A.Spricis) 

15. Par projektu “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” (ziņo I.Pērkone)  

16. Par grozījumiem domes 2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās 

daļas saskaņošanu” (ziņo I.Henilane) 

17. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu (ziņo E.Kāpa) 

18. Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Vējpriedes” (ziņo E.Kāpa) 

19. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu (ziņo E.Kāpa) 

20. Par finansiālu atbalstu Garkalnes evanģēliski luteriskai draudzei (ziņo S.Mūze) 

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


