
ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

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

 

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

(ziņo Māris Sprindžuks (LRA))  

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

(ziņo Guntis Porietis)  

3. Par SIA “Ādažu ūdens” darbības stratēģiju 2022.-2027. gadam (ziņo Aivars Dundurs)  

4. Par SIA “Ādažu namsaimnieks” valdes locekļa J.Krūzes pilnvaru termiņa pagarināšanu 

(ziņo Juris Krūze)  

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

reorganizācijas plāna apstiprināšanu (ziņo Aija Kalvāne)  

6. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra lēmumā  

Nr.50 “Par 1. klasēm 2022./2023. mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības 

iestādēs” (ziņo Česlavs Batņa)  

7. Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu dienas aprūpes un rehabilitācijas centra 

“Ādažu Ūdensroze” pakalpojumiem (ziņo Iveta Mežīte)  

8. Par nolikuma "Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā" 

projektu (ziņo Inita Henilane)  

9. Par Efektīva pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa izstrādes darba 

grupu (ziņo Inga Pērkone)  

10. Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2022” (ziņo Inga Pērkone)  

11. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 28. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 40/2022 “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides 

pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā” (ziņo Agris 

Grīnvalds)  

12. Par saistošo noteikumu "Ielu tirdzniecības organizēšanas un saskaņošanas kārtība" 

projektu (ziņo Agris Grīnvalds)  

13. Par saistošo noteikumu "Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā" 

projektu (ziņo Agris Grīnvalds)  

14. Par saistošo noteikumu "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 

nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, 

Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļa" projektu (ziņo Ingūna Urtāne)  

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Aizupji”, Carnikavā (ziņo Zintis 

Varts)  

16. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Ziedoņu iela 3A un Ziedoņu iela 

5, Garupē (ziņo Zintis Varts)  

17. Par nekustamā īpašuma Kokgaujas iela 17, Carnikava zemes vienību apvienošanu (ziņo 

Zintis Varts)  

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Mežciema iela 20A, Garciemā 

(ziņo Zintis Varts)  
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19. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Jaunslejas un Slejas, Garkalnē 

(ziņo Zintis Varts)  

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 83, Kadagā (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Gaujas ielā 37, Ādažos (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Līvzemnieki”, Eimuros (ziņo 

Silvis Grīnbergs)  

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunbeitiņi”, Iļķenē (ziņo Silvis 

Grīnbergs)  

24. Par papildu finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Carnikavā, III. kārta” (ziņo Gunārs Dzenis)  

25. Par saistošo noteikumu "Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā" projektu (ziņo Elīna Klindžāne)  

26. Par atpūtas vietu pieņemšanu pašvaldības īpašumā un nekustamo īpašumu nodošanu 

pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai "Carnikavas komunālserviss" (ziņo Diāna Čūriška)  

27. Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņu uzturēšanai Alderos (ziņo Diāna 

Čūriška)  

28. Par piekrišanu zemes “Mencu iela 19A” iegūšanai īpašumā (ziņo Diāna Čūriška)  

29. Par adreses un nosaukuma maiņu īpašuma “Roznieki” objektiem (ziņo Nadežda Rubina)  

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

31. Par Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu (ziņo Nadežda 

Rubina)  

32. Par nekustamā īpašuma “Autoceļš V46” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (ziņo 

Nadežda Rubina)  

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (ziņo Vollijs Kukks)  

34. Par piekrišanu zemes “Zelta iela 2” iegūšanai īpašumā (ziņo Vollijs Kuks)  

35. Par ūdenstilpes un zemesgabala daļas nomu SIA “Promobius” (ziņo Laura Breidaka)  

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

projektu (ziņo Oskars Feldmanis, Gints Dzirkalis)  

37. Par saistošo noteikumu "Par Ādažu novada simbolikas izmantošanu" projektu (ziņo 

Ilona Gotharde)  

38. Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu (ziņo Ilona Gotharde)  

39. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 

35/2022 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu 

novadā” (ziņo Ilona Gotharde)  

40. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu pagastā (ziņo Everita Kāpa)  

41. Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai (ziņo Everita Kāpa)  

42. Par saistošo noteikumu "Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 12. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 31/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi”" projektu (ziņo Gunārs Dzenis)  


