
FINANŠU KOMITEJAS SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2021.gada 19.janvārī, plkst. 12:00, attālināti 

 

1. Par Finanšu komitejas šā gada 19.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu (ziņo 

Māris Sprindžuks)  

2. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējuma atcelšanu (ziņo Kristīne 

Savicka)  

3. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā 

(ziņo Kristīne Savicka)  

4. 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)  

5. Par saistošo noteikumu "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās" projektu (ziņo 

Ieva Roze)  

6. 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)  

7. Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Digitālais komplekts dzimumu 

līdztiesības veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās” (ziņo Česlavs Batņa)  

8. Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiropieši ir laimīgi” (ziņo Česlavs Batņa)  

9. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2021.gadā (ziņo Ināra Briede)  

10. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm (ziņo Ināra 

Briede)  

11. 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)  

12. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai (ziņo Inga Pērkone)  

13. Par izdevumu kompensāciju darbiniekiem attālināta darba apstākļos (ziņo Laila 

Raiskuma)  

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

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

16. Par saistošo noteikumu "Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu" projektu (ziņo Everita Kāpa)  

17. Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu 

Ūdens” (ziņo Aivars Dundurs)  

18. Par pašvaldības 2021.gada budžeta projektu (ziņo Sarmīte Mūze)  

 

 


