ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
Ādažos, 2019.gada 25.jūnijā, plkst. 14:00, Ceriņu zālē
I.

Informācija:
1. Pārskats par pašvaldības darbu

II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi:
2. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
3. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:
4. Par jauna darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Slejas” un “Jaunslejas”
detālplānojumam
5. Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma apstiprināšanu
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 5 un
Katlapu ielā 7
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sudraba ielā 12
8. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA “Veselība Pluss”
9. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumos Bērzu un Ziedu ielā
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi:
10. Zemes jautājumi
11. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
12. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
13. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumā
14. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas finansēšanu
15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Ādažu novadā”
16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos
Nr.30/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”
17. Par grozījumiem līgumā par telpu nomu Sociālā dienesta vajadzībām
18. Par grozījumiem 2017. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 234 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu
novada Dzimtsarakstu nodaļā”
19. Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas
nolikumā” projektu
20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.240 “Par
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu”
21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta noteikumos Nr.8 “Darbinieku
atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā”
22. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā
V.Citi:
Par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu ārstniecības personu atalgojumā
Par subsīdijām sportistu dalībai studentu 30. Pasaules Vasaras Universiādē
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vējavas ielas būvniecībai
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Mežaparka celš 3
Par Par saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 „Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”
28. Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai
starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
29. Par informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra
30. Par Izlītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas š.g. jūlija sēdi
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Slēgtā daļa –

31. Par Bāriņtiesas darbu

