
ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

DARBA KĀRTĪBA 
Ādažos, 2022. gada 25. aprīlī, plkst. 09:00, attālināti 

 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 25. aprīļa darba kārtības apstiprināšanu 

(ziņo Māris Sprindžuks)  

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

(ziņo Guntis Porietis)  

3. Par nolikuma "Ādažu novada pašvaldības Ētikas kodekss" projektu (ziņo Rita 

Rossoha-Sadoviča)  

4. Par nolikuma "Ētikas komisijas nolikums" projektu (ziņo Rita Rossoha-Sadoviča)  

5. Par Ētikas komisijas izveidošanu (ziņo Rita Rossoha-Sadoviča)  

6. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta saistošo noteikumu Nr. 19/2022 

“Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” publicēšanu (ziņo Rita Rossoha-

Sadoviča)  

7. Par nolikuma "Atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikums" projektu (ziņo Alise Timermane- Legzdiņa)  

8. Par atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu (ziņo Alise Timermane- Legzdiņa)  

9. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. 

februāra saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība”" projektu (ziņo Alise Timermane- 

Legzdiņa)  

10. Par sadarbību Latvijas skolēnu sadraudzības projektā “Izaicini.lv” (ziņo Aija Kalvāne)  

11. Par pirmsskolas izglītības vai bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas 

civiliedzīvotāju bērniem (ziņo Aija Kalvāne)  

12. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

reorganizāciju (ziņo Aija Kalvāne)  

13. Par grozījumiem Sporta nodaļas 2022.gada budžetā (ziņo Arnis Rozītis)  

14. Par saistošo noteikumu "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu 

novadā" projektu (ziņo Oskars Feldmanis, Gints Dzirkalis)  

15. Par saistošo noteikumu "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai 

personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā" projektu (ziņo Ieva 

Roze)  

16. Par saistošo noteikumu "Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

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

(ziņo Iveta Mežīte)  

17. Par nolikuma "Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 29.09.2021. nolikumā Nr. 

11 “Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums”" projektu (ziņo Iveta 

Mežīte)  

18. Par pieturas “ALFA” iekļaušanu reģionālās nozīmes autobusu kustības sarakstos (ziņo 

Raimonds Garenčiks)  
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19. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajos 

noteikumos Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā Ādažu novadā”" projektu (ziņo Raimonds Garenčiks)  

20. Par noteikumu "Ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu ieviešanas un izpildes 

kārtība" projektu (ziņo Inita Henilane)  

21. Par grozījumiem 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr.29 “Par dalību Nacionālajā 

veselīgo pašvaldību tīklā” (ziņo Inita Henilane)  

22. Par projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas 

pagastā” pieteikumu biedrības "Jūras zeme" ELFLA3 rīcībā "Atbalstīt ciemu un 

apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību" (ziņo Inita Henilane)  

23. Par Enerģētikas darba grupu (ziņo Inga Pērkone)  

24. Par informācijas stenda nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

komunālserviss” (ziņo Iveta Grīviņa-Dilāne)  

25. Par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi 

nodošanu publiskajai apspriešanai (ziņo Iveta Grīviņa-Dilāne)  

26. Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un 

būvniecība Lilastē” (ziņo Iveta Grīviņa-Dilāne)  

27. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas šosejā 

37), Baltezerā (ziņo Ingūna Urtāne)  

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vairogu iela 9 un 

Vairogu iela 11, Gauja (ziņo Zintis Varts)  

29. Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Pirmā iela 38A, Ādažos (ziņo 

Zintis Varts)  

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Mežlejas”, Kadagā (ziņo Zintis 

Varts)  

31. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kūlas”, Ādažos (ziņo Zintis 

Varts)  

32. Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai (ziņo Silvis Grīnbergs)  

33. Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 

(ziņo Silvis Grīnbergs)  

34. Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 

19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā (ziņo Silvis Grīnbergs)  

35. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un 

Gaujas ielā 3, Ādažos (ziņo Silvis Grīnbergs)  

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Podnieku ielā 8, Ādažos (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Ķulleni” un Ezera ielā 9, 

Baltezerā (ziņo Silvis Grīnbergs)  

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Vējavas ielā 66, Ādažos (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  
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39. Par redakcionāliem labojumiem 27.04.2021. lēmumā Nr.85 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes”” (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

40. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Ādažu 

novadā" projektu (ziņo Ainārs Grikmanis)  

41. Par saistošo noteikumu "Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās Ādažu novadā" projektu (ziņo Gunārs Dzenis, Ainārs Grikmanis)  

42. Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17 (ziņo Artis Brūvers)  

43. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks” (ziņo Artis 

Brūvers)  

44. Par zemes vienību saraksta apstiprināšanu jaunveidojamās Ādažu pilsētas robežas 

noteikšanai (ziņo Nadežda Rubina)  

45. Par nosaukumu piešķiršanu plānotām zemes vienībām (ziņo Nadežda Rubina)  

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

47. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Bērzu iela 24” (ziņo Diāna Čūriška)  

48. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes iela 9” atsavināšanu (ziņo Diāna 

Čūriška)  

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai (ziņo Vollijs 

Kuks)  

50. Par piekrišanu zemes “Kanāla iela 61” iegūšanai īpašumā (ziņo Vollijs Kuks)  

51. Par transportlīdzekļu un inventāra nodošanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss” (ziņo Elīna Klindžāne)  

52. Par p/a "Carnikavas komunālserviss" dalību projektu konkursā “4.3.1. Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta” 

(ziņo Lauris Bernāns, Elīna Klindžāne)  

53. Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas iespējām pārejai uz atjaunojamiem 

energoresursiem” (ziņo Anrijs Zēbergs)  

54. Par dalību EKII konkursā apgaismojuma atjaunošanai (ziņo Anrijs Zēbergs)  

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

un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” (ziņo Laila Raiskuma)  

56. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

10/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā” (ziņo Oskars Feldmanis, 

Ilona Gotharde)  

57. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 29. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2021“Par kārtību Ādažu novada pašvaldības 

bērnu rotaļu un sporta laukumos”" projektu (ziņo Ilona Gotharde)  

58. Par noteikumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. noteikumos Nr. 7 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”" projektu (ziņo 

Ilona Gotharde)  

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

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

61. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (ziņo Ilona Gotharde)  
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62. Par atbrīvošanu no darba komisijā (ziņo Ilona Gotharde)  

63. Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada budžetā (ziņo Sarmīte Mūze)  

64. Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” ziņojums par licencēto 

makšķerēšanu Gaujā un Braslā (ziņo Artis Brūvers)  

65. Ziņojums par Ādažu vidusskolas, Ādažu kultūras centra un KPII inženiertehnisko 

sistēmu vadības pakalpojuma nomu (ziņo Anrijs Zēbergs)  

66. Ziņojums par pašvaldības projektu izpildi 2022.gada I ceturksnī (ziņo Māris 

Sprindžuks)  

-SLĒGTĀ DAĻA- 

67. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā (ziņo Ilona Gotharde)  

68. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu „Kadaga 8”-16 (ziņo Ilona Gotharde)  

69. Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli (ziņo Agris Grīnvalds)  

 


