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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Carnikavā, Stacijas ielā 5, 2021. gada 24. augustā, plkst. 09:00, sēžu zālē 

 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24.augusta darba kārtības apstiprināšanu 

(ziņo Māris Sprindžuks)  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu 

(ziņo Guntis Porietis)  

3. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē "Mežavēji" 

(ziņo Ināra Briede)  

4. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” 

(ziņo Ināra Briede)  

5. Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolā (ziņo Igors Doriņš)  

6. Par saistošo noteikumu "Par kārtību Ādažu novada pašvaldības brīvpieejas bērnu 

rotaļu un sporta laukumos" projektu (ziņo Arnis Rozītis)  

7. Par subsīdijām sportam piešķiršanu dalībai Pasaules junioru čempionātā orientēšanās 

sportā (ziņo Arnis Rozītis)  

8. Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai (ziņo Edvīns Krūms)  

9. Par finansējuma pārcelšanu (ziņo Ieva Roze)  

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

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada 

pašvaldībā" projektu (ziņo Ieva Roze)  

11. Par sociālā atbalsta salīdzinājumu un bērnu ēdināšanas izmaksām (ziņo Daiga 

Landsmane)  

12. Par Ādažu novadā nereģistrētu ēku un ēku deklarēšanu nodokļu vajadzībām 2021.gada 

1.pusgada atskaiti (ziņo Ingūna Urtāne)  

13. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma  nodošanu publiskajai 

apspriešanai (ziņo Ingūna Urtāne)  

14. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

15. Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma apstiprināšanu (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B 

(ziņo Silvis Grīnbergs)  

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi” (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2 (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes” (ziņo Silvis Grīnbergs)  

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mālnieki” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  
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21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkalni” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezeriņi” (Dzīļu iela 13) (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči” (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi” 

(ziņo Silvis Grīnbergs)  

25. Par nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme” daļas un nekustamā īpašuma 

“Dzērveņu iela 32” nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu (ziņo Diāna 

Čūriška)  

26. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

komunālserviss” (ziņo Diāna Čūriška)  

27. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu (ziņo Diāna Čūriška)  

28. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu (ziņo Diāna Čūriška)  

29. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu (ziņo Diāna Čūriška)  

30. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu (ziņo Diāna 

Čūriška)  

31. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (ziņo Everita Kāpa)  

32. Par nolikuma "Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums" 

projektu (ziņo Everita Kāpa)  

33. Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu (ziņo 

Everita Kāpa)  

34. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1/2021 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” (ziņo Everita Kāpa)  

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

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (Smilgu 5.līnija, Ādaži) (ziņo Ilona 

Gotharde)  

37. Par nekustamā īpašuma Mežciema ielā 26, Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu 

novadā, turpmāko izmantošanu (ziņo Ilona Gotharde)  

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

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” (ziņo Laila Raiskuma)  

39. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 2 

“ Par Reorganizācijas komisiju” (ziņo Laila Raiskuma)  

40. Par pasākuma "Goda ādažnieks" atcelšanu 2021. gadā (ziņo Laila Raiskuma)  

41. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu (ziņo Laila Raiskuma)  

42. Par noteikumu "Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā" projektu (ziņo 

Jevgēnija Sviridenkova)  
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43. Par Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšanu un būvniecību (ziņo Jānis 

Tiļčiks)  

44. Par norobežojošo aizsargkonstrukciju izveidi gar Kadagas PII “Mežavēji” rotaļu 

laukumiem Kāpas ielā (ziņo Iveta Grīviņa-Dilāne)  

45. Par pagaidu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažu novadā (ziņo Artis Brūvers)  

46. Par pašvaldības zemesgabala Gaujas iela 10a, Ādaži nomas termiņa pagarināšanu āra 

kafejnīcas izvietošanai (ziņo Artis Brūvers)  

47. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu Saimniecības un 

infrastruktūras daļas vadītājam (ziņo Ivo Bērziņš)  

48. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa atrašanās vietu ārpus darba laika (ziņo 

Ivo Bērziņš)  

49. Par nekustamā īpašuma Kāpas iela 22, Kadaga, izsoles rezultātu apstiprināšanu (ziņo 

Inga Švarce)  

50. Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras piemēroto finanšu korekciju projekta 

Nr.8.1.2.0/17/I/032 "Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana" īstenošanā 

(ziņo Evija Šēfere, Kaspars Šteinbergs)  

51. Par Carnikavas pagasta pašvaldības budžeta izpildi uz šā gada 31. jūliju (ziņo Anita 

Snigireva)  

52. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2021. gada budžetā (ziņo Sarmīte Mūze)  

-SLĒGTĀ DAĻA- 

53. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu (ziņo Everita Kāpa)  

54. Par Carnikavas pašvaldības policijas darbinieku 2021. gada 20. jūlija iesniegumu (ziņo 

Rita Rossoha-Sadoviča)  

 


