
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2019.gada 22.oktobrī, plkst. 14:00, Ceriņu zālē 

 

I. Informācija: 

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

2. Pārskats par Ādažu vidusskolas 2019.gada darbu (ziņo Č.Batņa) 

3. Atskaite par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija) (ziņo M.Sprindžuks 

4. Atskaite par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Viļņu (Lietuva) (ziņo 

M.Sprindžuks) 

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

5. Par darba grupas izveidi  daudzbērnu ģimeņu atbalstam (ziņo I.Briede) 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par grozījumiem  Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” (ziņo I.Salcēvičs) 

7. Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Teņi” apvienošanu (ziņo S.Grīnbergs) 

8. Par Ādažu novada domes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam “Asteres”” precizēšanu (ziņo S.Grīnbergs) 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par grozījumiem Ādažu novada domes 27.08.2019. lēmumā Nr. 165 “Par izdevumu 

apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālās izglītības iestādi” (ziņo I.Briede) 

10. Par subsīdiju motokrosa sacensību organizēšanai (ziņo V.Naumovs) 

11. Par adrešu sakārtošanu Ādažu novadā (ziņo N.Rubina) 

12. Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5” (ziņo N.Rubina) 

13. Par nekustamā īpašuma daļas maiņu Baltezera kapu paplašināšanai (ziņo N.Rubina) 

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

15. Par nekustamo īpašumu maiņu (ziņo N.Rubina) 

16. Par SIA “GENESIS-INVEST” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (ziņo 

V.Saleniece) 

17. Par traktortehnikas iegādi (ziņo A.Brūvers) 

18. Par amatu izmaiņām domes Administrācijas struktūrā (ziņo A.Brūvers) 

19. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” (ziņo A.Brūvers) 

20. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju (ziņo I.Pērkone) 

21. Par līguma laušanu ar SIA “AK Transgroup” (ziņo E.Kāpa) 

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 28 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā” (ziņo E.Kāpa) 

23. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra nolikumā Nr. 15 

“Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” (ziņo G.Porietis) 
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24. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā (ziņo G.Porietis) 

25. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” (ziņo G.Porietis) 

26. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.14 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” (ziņo L.Raiksuma) 

V. Citi: 

27. Par SIA “Garkalnes ūdens” atskaiti (ziņo G.Krievs) 

28. Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.277 “Par 

darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei” (ziņo G.Porietis) 

29. Par atbalstu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā īstenošanai (ziņo K.Miķelsone) 

30. Par grozījumu Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra nolikumā Nr.1 “Atbalsta 

konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”” (ziņo 

I.Pērkone) 

31. Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” (ziņo 

I.Pērkone)  

32. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu (ziņo 

M.Sprindžuks) 

 


