ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
Ādažos, 2021.gada 26.janvārī, plkst. 14:00, attālināti
1. Par Ādažu novada domes šā gada 26.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu (ziņo
Māris Sprindžuks)
2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada janvārī (ziņo Guntis Porietis)
3. Par informatīvu ziņojumu par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību 2020.gada II
pusgadā (ziņo Inga Pērkone)
4. Par bērnu zīmējumu konkursu (ziņo Inga Pērkone)
5. Par nēģu taci (ziņo Artis Brūvers)
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” atsavināšanu (ziņo Artis
Brūvers)
7. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Vidlauku ielai (ziņo Artis Brūvers)
8. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Petriķēni” (ziņo Silvis
Grīnbergs)
9. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
(ziņo Silvis Grīnbergs)
10. Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma
apstiprināšanu (ziņo Silvis Grīnbergs)
11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Alpi” (ziņo Silvis Grīnbergs)
12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2 (ziņo Silvis
Grīnbergs)
13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Sapņi” (ziņo Silvis Grīnbergs)
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzērves” (ziņo
Silvis Grīnbergs)
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pakalni” (ziņo
Silvis Grīnbergs)
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 un
“Marikas” (ziņo Silvis Grīnbergs)
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Marikas” (ziņo Silvis Grīnbergs)
18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči” (ziņo Silvis Grīnbergs)
19. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējuma atcelšanu (ziņo Kristīne Savicka)
20. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā (ziņo
Kristīne Savicka)
21. Par saistošo noteikumu "Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos
noteikumos Nr.29/2016 "Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā"" projektu (ziņo Ieva Roze)
22. Par saistošo noteikumu "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un
maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās" projektu (ziņo Ieva
Roze)

23. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.3 „ Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo atbalstu
aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai”" projektu (ziņo Ieva Roze)
24. Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Digitālais komplekts dzimumu līdztiesības
veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās” (ziņo Česlavs Batņa)
25. Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiropieši ir laimīgi” (ziņo Česlavs Batņa)
26. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības
iestādēs 2021. gadā (ziņo Ināra Briede)
27. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm (ziņo Ināra Briede)
28. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ādažu novada domes 25.07.2017. saistošajos
noteikumos Nr. 24/2017 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu
Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”" projektu (ziņo Ināra Briede)
29. Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu
Ūdens” (ziņo Aivars Dundurs)
30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” (ziņo Inga Pērkone)
31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju” (ziņo Inga Pērkone)
32. Par izdevumu kompensāciju darbiniekiem attālināta darba apstākļos (ziņo Laila
Raiskuma)
33. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2021.gadā (ziņo Laila
Raiskuma)
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo Everita Kāpa)
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (ziņo Everita Kāpa)
36. Par saistošo noteikumu "Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu" projektu (ziņo Everita Kāpa)
37. Par saistošo noteikumu "Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija
saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”" projektu (ziņo
Everita Kāpa)
38. Par Ādažu novada domes 2020.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.
35/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos
Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu
novadā” (ziņo Everita Kāpa)
39. Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam (ziņo Sarmīte Mūze)
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