
ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2022. gada 26. janvārī, plkst. 09:00, attālināti 

 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 26. janvāra darba kārtības 

apstiprināšanu (ziņo Māris Sprindžuks (LRA))  

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

(ziņo Guntis Porietis)  

3. Informatīvs ziņojums - biedrības "Gaujas Partnerība" darbības atskaite par 2021.gada 

2.pusgadu (ziņo Inga Pērkone)  

4. Informatīvs ziņojums - biedrības "Jūras Zeme" darbības atskaite par 2021.gada 

2.pusgadu (ziņo Inga Pērkone)  

5. Par pašvaldības finansiālu atbalstu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas 

’’Mātes Sibīrijā’’ sagatavošanai un izdošanai (ziņo Elita Pētersone)  

6. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā (ziņo Kristīne Lakševica 

(LRA))  

7. Par atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu (ziņo Ilona Gotharde)  

8. Par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 2022. gadā (ziņo 

Aija Kalvāne)  

9. Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm 2022. gadā (ziņo Aija 

Kalvāne)  

10. Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība" projektu (ziņo Aija Kalvāne)  

11. Par Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

39/2021 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības 

iestāžu pirmsskolas grupās” (ziņo Aija Kalvāne, Ilona Gotharde)  

12. Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā (ziņo 

Ināra Briede)  

13. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.97 “Par 

maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā” (ziņo Arnis 

Rozītis (LRA))  

14. Par subsīdijām sportam 2022.gadā (ziņo Arnis Rozītis (LRA))  

15. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 27.10.2021. sēdes protokollēmumā  

Nr.13, 64.§ “Par piemaksu darba izpildei paaugstināta riska un slodzes apstākļos 

Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanai” (ziņo Oskars 

Feldmanis)  

16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltās pļavas” (ziņo Zintis 

Varts)  

17. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu (ziņo 

Ingūna Urtāne)  

18. Par lokālplānojuma "Lielstapriņi", Stapriņos, Ādažu novadā, izstrādes uzsākšanu (ziņo 

Ingūna Urtāne)  
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19. Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma 

termiņa pagarināšanu (ziņo Silvis Grīnbergs)  

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Kreiļu ielā 5 un Kreiļu ielā 7 

(ziņo Silvis Grīnbergs)  

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lejupes ielā 8 

(ziņo Silvis Grīnbergs)  

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Asteri” (ziņo Silvis Grīnbergs)  

23. Par nekustamā īpašuma “Utukalns” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

24. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (ziņo Inita Henilane)  

25. Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu (ziņo Inita 

Henilane)  

26. Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” atsavināšanu (ziņo 

Nadežda Rubina)  

27. Par saistošo noteikumu "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs" 

projektu (ziņo Agris Grīnvalds)  

28. Par saistošo noteikumu "Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas 

atļaujām" projektu (ziņo Agris Grīnvalds)  

29. Par diferencētā maksājuma piemērošanu komunālajiem maksājumiem Atpūtas iela 1 

(ziņo Agris Grīnvalds)  

30. Par nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3 nodošanu pārvaldīšanā (ziņo Agris Grīnvalds)  

31. Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93” (ziņo Agris Grīnvalds)  

32. Par piekrišanu “Ezermuižas” zemes iegūšanai īpašumā (ziņo Vollijs Kuks)  

33. Par piekrišanu Svīru iela 16 zemes iegūšanai īpašumā (ziņo Vollijs Kuks)  

34. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Elīzes iela 10 (ziņo Vollijs Kuks)  

35. Par grozījumu Ādažu novada domes 30.06.2014. lēmumā “Par zemes starpgabalu 

noteikšanu” (ziņo Vollijs Kuks)  

36. Par izmaiņām Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā (ziņo Ilona Gotharde)  

37. Par izmaiņām domes komisiju sastāvā (ziņo Ilona Gotharde)  

38. Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai “Senči” (ziņo Ilona Gotharde)  

39. Par izmaiņām pašvaldības ārstniecības darbinieku darba samaksā (ziņo Laila 

Raiskuma)  

40. Par Infrastruktūras un vides nodaļas un Nekustamā īpašuma nodaļas reorganizāciju 

(ziņo Laila Raiskuma)  

41. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā (ziņo Laila 

Raiskuma)  

42. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra lēmumā 

Nr. 227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu” (ziņo 

Laila Raiskuma)  
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43. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1/2021 "Ādažu novada pašvaldības nolikums"" projektu 

(ziņo Guntis Porietis)  

-SLĒGTĀ DAĻA- 

44. Par īres līguma pagarināšanu sociālajam dzīvoklim Ziemeļu iela 17-6, Lilaste (ziņo 

Daiga Landsmane)  

 


