
ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2020. gada 22. decembrī, plkst. 14:00 

ATTĀLINĀTI 

 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 22.decembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(ziņo Māris Sprindžuks)  

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada decembrī (ziņo Guntis Porietis)  

3. Par pašvaldības investīciju projektu izpildi (ziņo Māris Sprindžuks)  

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas 

kārtību Ādažu novadā” (ziņo Ieva Roze)  

5. Par līdzfinansējumu  komponista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto 

dziesmu izlases  grāmatas izdošanai (ziņo Kerola Dāvidsone)  

6. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Ozolmuiža” un 

“Ozolvilla” (ziņo Silvis Grīnbergs)  

7. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas” 

(ziņo Silvis Grīnbergs)  

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atvari” 

(ziņo Silvis Grīnbergs)  

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas 

ielā 27 un 29 (ziņo Silvis Grīnbergs)  

11. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lībieši” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

12. Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma apstiprināšanu (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

13. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunparks” (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

14. Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, 

dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā” 

(ziņo Karīna Miķelsone)  

15. Par nereģistrētu ēku apzināšanu un reģistrēšanu (ziņo Ingūna Urtāne)  

16. Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā (ziņo 

Nadežda Rubina)  

17. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā (ziņo Nadežda Rubina)  

18. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā un nomas termiņa pagarināšanu (ziņo 

Nadežda Rubina)  

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kadaga 2” zemes atsavināšanu (ziņo 

Nadežda Rubina)  

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo Everita Kāpa)  

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (ziņo Everita Kāpa)  

22. Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (ziņo Everita 

Kāpa)  

23. Par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

(ziņo Everita Kāpa)  

24. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo Everita Kāpa)  

25. Par izmaiņām domes amatu sarakstā (ziņo Laila Raiskuma)  

26. Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā (ziņo Sarmīte Mūze)  

27. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību biedrībās (ziņo Kristīne Savicka)  

28. Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” (ziņo Inita Henilane)  


