
ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2022. gada 23. februārī, plkst. 09:00, attālināti 

 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 23. februāra darba kārtības 

apstiprināšanu (ziņo Māris Sprindžuks)  

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

(ziņo Guntis Porietis)  

3. Par dalību Nordplus programmas 2022. gada projektu konkursā (ziņo Česlavs Batņa)  

4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru (ziņo Česlavs Batņa)  

5. Par naudas balvu piešķiršanu audzēkņiem un viņu pedagogiem (ziņo Igors Doriņš)  

6. Par nolikuma "Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums" projektu (ziņo 

Dagnija Zilberte)  

7. Par darba grupas izveidi iekļaujošās izglītības modeļa izstrādei (ziņo Aija Kalvāne)  

8. Par darba grupas izveidi izglītojamo un pedagogu apbalvošanas modeļa izstrādei (ziņo 

Aija Kalvāne)  

9. Par Carnikavas novada domes 23.03.2016. nolikuma Nr. INA/2016/11 “Par 

Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu” atzīšanu par 

spēku zaudējušu (ziņo Aija Kalvāne)  

10. Par pedagoģiskā darba procesu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs 2022. gada vasarā (ziņo Aija Kalvāne)  

11. Par atveramo 1. klašu skaitu un izglītojamo maksimālo skaitu klasē Ādažu novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (ziņo Aija Kalvāne)  

12. Par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu 

Ādažu novada pašvaldībā (ziņo Aija Kalvāne)  

13. Par nolikuma "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijas nolikums" projektu (ziņo Alise Timermane- Legzdiņa)  

14. Par Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu (ziņo Alise Timermane- 

Legzdiņa)  

15. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

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

(ziņo Guntis Porietis)  

16. Par nolikuma "Grozījumi Ādažu novada sociālā dienesta 29.09.2021. nolikumā Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums”" projektu (ziņo Ieva Roze)  

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

18. Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, 

telpu un laukumu  nomas maksām (ziņo Edvīns Krūms)  

19. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu novada kultūras centra telpu nomu un 

pakalpojumu maksām (ziņo Olga Rinkus, Aija Riba)  

20. Par telpu nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” (ziņo Antra 

Krasta)  
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21. Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mežavēji” (ziņo Irēna Kuzņecova)  

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.02018. lēmumā Nr.200 ’’Par 

pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē 

’’Strautiņš’’ (ziņo Sandra Breidaka)  

23. Par telpu nomas maksu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” (ziņo 

Sanita Kronberga)  

24. Par telpu nomas maksu pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos (ziņo Ivo Bērziņš)  

25. Par noteikumu "Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi" projektu (ziņo Mirdza 

Dzirniece)  

26. Par noteikumu "Carnikavas bibliotēkas lietošanas noteikumi" projektu (ziņo Ilze 

Ezermale)  

27. Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija” (ziņo Jānis Galakrodznieks, Olga 

Rinkus)  

28. Par kanalizācijas sistēmas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai (ziņo Aivars Dundurs)  

29. Par saistošo noteikumu "Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā" projektu 

(ziņo Oskars Feldmanis)  

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

31. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

3/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 

(ziņo Agris Grīnvalds)  

32. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

5/2022 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” (ziņo Agris 

Grīnvalds)  

33. Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabala daļai Cīruļu ielā 13 (ziņo Agris 

Grīnvalds)  

34. Par saistošo noteikumu "Par Carnikavas novada domes 2019. gada 21. augusta 

saistošo noteikumu Nr. SN/2019/23 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”" projektu (ziņo Ilona Gotharde)  

35. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

projektu (ziņo Ilona Gotharde)  

36. Par komisijas izveidošanu Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles 

sistēmas izvērtēšanai (ziņo Ilona Gotharde)  

37. Par līguma par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu slēgšanu ar VAS "Latvijas 

dzelzceļš" (ziņo Ilona Gotharde, Gunārs Dzenis)  

38. Par zemes vienības nomu Stacija "Carnikava" (ziņo Ilona Gotharde, Gunārs Dzenis)  

39. Par nolikuma "Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2022”" projektu (ziņo Inga Pērkone)  

40. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju (ziņo Inga Pērkone)  

41. Par Attīstības programmas (2021-2027) Uzraudzības ziņojumu par 2021.gadu (ziņo 

Inga Pērkone)  

42. Par adreses maiņu zemes vienībai 8044 011 0208 (ziņo Nadežda Rubina)  
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43. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām daudzīvokļu mājā Ūbeļu iela 10, Ādažos (ziņo 

Nadežda Rubina)  

44. Par nosaukuma piešķiršanu Smilgu ielai un adrešu maiņu (ziņo Nadežda Rubina)  

45. Par saistošo noteikumu "Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas 

noteikumi" projektu (ziņo Nadežda Rubina)  

46. Par pašvaldības zemesgabala “Jaunbērziņu skvērs” nomas termiņa pagarināšanu (ziņo 

Nadežda Rubina)  

47. Par nekustamo īpašumu Dambju iela 11 un 13, Carnikava zemes vienību apvienošanu 

(ziņo Zintis Varts)  

48. Par nekustamā īpašuma Ķīvīšu iela 2 zemes vienību apvienošanu (ziņo Zintis Varts)  

49. Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma atcelšanu daļā (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

50. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunbeitiņi” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

51. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baloži” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

52. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Utukalns” (Kanāla iela 

25C), Alderi (ziņo Silvis Grīnbergs)  

53. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 37 (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

54. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

kartē" projektu (ziņo Ainārs Grikmanis)  

55. Par saistošo noteikumu "Pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 

nolikums" projektu (ziņo Gunārs Dzenis)  

56. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu (ziņo Gunārs Dzenis)  

57. Par p/a “Carnikavas komunālserviss” darbinieku mēnešalgu apstiprināšanu (ziņo 

Gunārs Dzenis)  

58. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 41” (ziņo Diāna Čūriška)  

59. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 44” (ziņo Diāna Čūriška)  

60. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

komunālserviss” (ziņo Diāna Čūriška)  

61. Par piekrišanu zemes Dzērveņu ielā 39 iegūšanai īpašumā (ziņo Vollijs Kuks)  

62. Par zemes vienības daļas noteikšanu (ziņo Vollijs Kuks)  

63. Par Ādažu novada domes 2007. gada 28. augusta lēmuma (Nr. 9 §. 5.5.), ar kuru 

izsniegta atļauja organizēt azartspēles Rīgas gatvē 47, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu 

novadā, atcelšanu (ziņo Rita Rossoha-Sadoviča)  

64. Par saistošo noteikumu "Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā" projektu (ziņo 

Imants Krastiņš (JKP), Rita Rossoha-Sadoviča)  

65. Par noteikumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”" projektu (ziņo Laila Raiskuma)  

66. Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā (ziņo Laila Raiskuma)  
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67. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 

43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” (ziņo Laila 

Raiskuma)  

68. Par Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja iecelšanu amatā (ziņo Laila Raiskuma)  

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

70. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (ziņo Everita Kāpa)  

71. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (ziņo Everita Kāpa)  

72. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (ziņo Everita Kāpa)  

73. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda” (ziņo Everita Kāpa)  

74. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām (ziņo Everita Kāpa)  

75. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu 

novadā" projektu (ziņo Everita Kāpa)  

76. Par Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

41/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas apriti” (ziņo Everita Kāpa)  

77. Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā (ziņo Guntis 

Porietis)  

78. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” (ziņo Guntis Porietis)  

79. Par noteikumu "Grozījums Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. noteikumos Nr. 1 

“Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”" projektu (ziņo Guntis 

Porietis)  

80. Informatīvs jautājums par situāciju Ādažu vidusskolas pirmsskolā (ziņo Česlavs 

Batņa)  

 


