
Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdes  
DARBA KĀRTĪBA 

2022. gada 2. februārī, plkst. 09:00, Attālināti 
 

1. Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 2022. gada 2. februāra sēdes darba 
kārtības apstiprināšanu (ziņo Kerola Dāvidsone)  

2. Par iespējamo sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti padziļināto kursu apmācību 
mācību priekšmetos "Fizika" un "Ķīmija" 12.klasē (ziņo Česlavs Batņa, pieaicināts 
RTU pārstāvis Juris Blūms)  

3. Par biedrības "Drosmīgs nākotnei!" sadarbības piedāvājumu specializēto kursu 
īstenošanā 12.klasē Ādažu vidusskolā (ziņo Česlavs Batņa)  

4. Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas darbinieku sarakstā (ziņo Raivis Pauls)  

5. Par naudas balvu piešķiršanu Ādažu novada pedagogiem (ziņo Sniedze Brakovska, 
pieaicināts SIA "Baltsum" pārstāvis Mārtiņš Spravņiks)  

6. Par saistošo noteikumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" projektu (ziņo 
Daiga Landsmane, Gunārs Dzenis, Ieva Roze, Ilona Gotharde)  

7. Par darbības turpināšanu Vidzemes tūrisma asociācijā (ziņo Olga Rinkus, Jānis 
Galakrodznieks)  

8. Par  pabalsta personas apsveikšanai jubilejā izmaksu naudā (ziņo Ieva Roze)  

9. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu (ziņo Igors Doriņš)  

10. Par naudas balvas piešķiršanu audzēkņiem un viņu pedagogiem (ziņo Igors Doriņš)  

11. Par nolikuma "Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums" projektu (ziņo 
Dagnija Zilberte)  

12. Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu (ziņo Agris Grīnvalds)  

13. Par Carnikavas novada domes 2019. gada 21. augusta saistošo noteikumu Nr. 
SN/2019/23 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem" (ziņo Ilona Gotharde)  

14. Par pabalstiem daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā (ziņo Everita Kāpa)  

15. Par radošām darbnīcām un vasaras nometnēm (ziņo Alise Tinenmane-Legzdiņa)  

16. Par nolikuma "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās  izglītības programmu 
licencēšanas komisijas nolikums" projektu (ziņo Aija Kalvāne)  

17. Par Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās  izglītības 
programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu (ziņo Aija Kalvāne)  

18. Saistošo noteikumu "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada 
izglītības iestādēs" projektu (ziņo Aija Kalvāne)  

19. Par pedagoģiskā darba procesu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs 2022.gada vasarā (ziņo Aija Kalvāne)  

20. Par iekļaujošās izglītības darba grupu (ziņo Aija Kalvāne)  

21. Par izglītojamo skaita samazinājuma pirmsskolas izglītības grupās finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz bērnu rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm (ziņo Aija Kalvāne)  


