
ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

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

 

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

(ziņo Māris Sprindžuks)  

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

(ziņo Guntis Porietis)  

3. Par interešu izglītības programmas “Peldētapmācība” ieviešanu Carnikavas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” (ziņo Sanita Kronberga)  

4. Par izmaiņām bērnu uzņemšanai grupās Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Riekstiņš” (ziņo Sanita Kronberga)  

5. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti (ziņo Česlavs Batņa)  

6. Par subsīdiju dalībai sporta sacensībās (ziņo Arnis Rozītis)  

7. Par nolikuma "Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums" 

projektu (ziņo Alise Timermane-Legzdiņa)  

8. Par nolikuma "Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas 

komisijas nolikums" projektu (ziņo Alise Timermane-Legzdiņa)  

9. Par Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas 

izveidošanu (ziņo Alise Timermane-Legzdiņa)  

10. Par dalību atklātā projekta konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (ziņo Alise Timermane-Legzdiņa)  

11. Par nolikuma "Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikums" 

projektu (ziņo Aija Kalvāne)  

12. Par bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas apstiprināšanu (ziņo 

Aija Kalvāne)  

13. Par nolikuma "Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

nolikums" projektu (ziņo Aija Kalvāne)  

14. Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu (ziņo Aija Kalvāne)  

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

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

(ziņo Everita Kāpa)  

16. Par izglītības programmas “Mūsdienu ritma mūzika” īstenošanu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā (ziņo Kristīne Lakševica)  

17. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanu (ziņo Kristīne 

Lakševica)  

18. Par speciālo piemaksu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbiniekiem (ziņo Laila 

Raiskuma, Kristīne Lakševica)  

19. Par izmaiņām Sociālā dienesta struktūrā (ziņo Laila Raiskuma)  

20. Par izmaiņām Īpašumu un infrastruktūras nodaļa struktūrā (ziņo Laila Raiskuma)  

21. Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” (ziņo Laila Raiskuma, Linda Tiļuga)  
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22. Par nolikuma "Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra 

nolikumā Nr.22 “Amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas kārtība”" 

projektu (ziņo Linda Tiļuga, Aija Riba)  

23. Par Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta telpu nomas maksu (ziņo Gunita 

Dzene)  

24. Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1 (ziņo 

Raivis Pauls)  

25. Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Garajā ielā 20 (ziņo 

Raivis Pauls)  

26. Par nolikuma "Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums" projektu 

(ziņo Oskars Feldmanis)  

27. Par Ādažu novada pašvaldības Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas 

apstiprināšanu (ziņo Oskars Feldmanis)  

28. Par nolikuma "Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums" projektu (ziņo Monika 

Griezne)  

29. Par nolikuma "Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022” 

nolikums" projektu (ziņo Laura Bite)  

30. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas 

īstenošanu” (ziņo Laura Bite)  

31. Par zvejas rīku papildlimitu (ziņo Raimonds Garenčiks)  

32. Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, Ādažos (ziņo Raimonds Garenčiks)  

33. Par nolikuma "Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums" 

projektu (ziņo Agris Grīnvalds)  

34. Par saistošo noteikumu "Ādažu novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas 

izīrēšanas kārtība" projektu (ziņo Agris Grīnvalds)  

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu (ziņo Agris Grīnvalds)  

36. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Baznīcas un Piekrastes ielai (ziņo 

Artis Brūvers, Pēteris Sabļins)  

37. Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā (ziņo Pēteris Sabļins)  

38. Par pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu (ziņo Gunārs 

Dzenis)  

39. Par kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308 pārdošanu izsolē (ziņo 

Gunārs Dzenis)  

40. Par saistošo noteikumu "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ādažu 

novadā" projektu (ziņo Gunārs Dzenis)  

41. Par saistošo noteikumu "Par Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta saistošo 

noteikumu Nr. SN/2018/3 “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 

ūdensapgādes sistēmai” atzīšanu par spēku zaudējušiem" projektu (ziņo Gunārs 

Dzenis)  

42. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" 

maksas pakalpojumu cenrādi" projektu (ziņo Gunārs Dzenis)  
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43. Par saistošo noteikumu "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtība" projektu (ziņo Gunārs Dzenis)  

44. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" 

maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" projektu 

(ziņo Andris Solovjovs)  

45. Par atteikumu dod piekrišanu lauksaimniecības zemes “Stigas” iegūšanai īpašumā 

(ziņo Diāna Čūriška)  

46. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā “Podnieku iela 12” (ziņo Diāna 

Čūriška)  

47. Par nekustamā īpašuma “Ziedleju iela” pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez 

atlīdzības (ziņo Diāna Čūriška)  

48. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liliju iela 44” atsavināšanu (ziņo Diāna Čūriška)  

49. Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 10” iegūšanai īpašumā (ziņo Diāna Čūriška)  

50. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Carnikavas pagastā (ziņo Diāna 

Čūriška)  

51. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles rezultātiem (ziņo Diāna 

Čūriška)  

52. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātiem (ziņo Diāna 

Čūriška)  

53. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “Lācēni” un Rožīšu iela 11 

(ziņo Zintis Varts)  

54. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Poči” (ziņo Zintis 

Varts)  

55. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Braki” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

56. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ūbeļu ielā 2 un 4 un 

Krastupes ielā 6 (ziņo Silvis Grīnbergs)  

57. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 24 (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

58. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvzemnieki” (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas” (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

60. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Draudzības ielā 36 (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

61. Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

62. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai (ziņo Ingūna Urtāne)  

63. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām 

(ziņo Ingūna Urtāne)  

64. Par nekustamā īpašuma “Jaunbeitiņi” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu (ziņo Ingūna 

Urtāne)  
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65. Par adreses un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Garindriķu sūkņu stacija” 

(ziņo Nadežda Rubina)  

66. Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā (ziņo Nadežda Rubina)  

67. Par adresi un lietošanas mērķi īpašuma “Gaujmalas mežs” zemes vienībai 8044 008 

0309 (ziņo Nadežda Rubina)  

68. Par adrešu likvidēšanu neesošajiem adresācijas objektiem “Vadoņa salā” (ziņo 

Nadežda Rubina)  

69. Par adreses maiņu objektiem Veckūlu iela 48, Ādažos (ziņo Nadežda Rubina)  

70. Par nekustamo īpašumu “Kāpas iela 24” un “Ārputnu iela 8” atsavināšanu (ziņo 

Vollijs Kuks)  

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (ziņo Vollijs Kuks)  

72. Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” un “Kanāla iela 77” apvienošanu (ziņo Vollijs 

Kuks)  

73. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu (ziņo Inga Švarce)  

74. Par izmaiņām komisijas Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles 

sistēmas izvērtēšanai sastāvā (ziņo Ilona Gotharde)  

75. Par precizējumiem 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 15/2022 

“Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi” (ziņo Ilona 

Gotharde)  

76. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (ziņo Ilona Gotharde)  

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

78. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevām oficiālajiem dokumentiem un 

izklaidējoša rakstura pasākumiem" projektu (ziņo Everita Kāpa)  

79. Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz izglītības iestādi (ziņo Everita Kāpa)  

80. Par saistošo noteikumu "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. 

gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2022 "Par Ādažu novada pašvaldības 

budžetu 2022. gadam”" projektu (ziņo Sarmīte Mūze)  

81. Par aizņēmumu projekta “Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz 

Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana” 1. kārtas īstenošanai (ziņo 

Sarmīte Mūze, Artis Brūvers)  

82. Par SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru termiņa pagarināšanu 

(ziņo Guntis Porietis)  

83. Informatīvs ziņojums par bāriņtiesas pārskatu par darbību 2021.gadā (ziņo Ineta 

Stasjule)  

84. Par pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanas darba grupas ziņojumu (ziņo Mariss 

Martinsons)  

85. Informatīvs ziņojums par Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riestiņš" baseina 

izmantošanas maksu (ziņo Imants Krastiņš)  

86. Ziņojums par Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistēmas 

izvērtēšanas rezultātiem (ziņo Māris Sprindžuks)  


