
FINANŠU KOMITEJAS SĒDES 
DARBA KĀRTĪBA 

Carnikavā, 2022. gada 17. augustā, plkst. 9:00, Sēžu zālē 
 

1. Par Finanšu komitejas darba kārtības apstiprināšanu (ziņo Māris Sprindžuks)  
2. Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” (ziņo 

Ieva Pelcmane)  
3. Par nolikuma “Ojāra Vācieša literārās prēmijas konkursa nolikums” projektu (ziņo Gerda 

Liepiņa-Keiša)  
4. Par noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma Ādažu novada pašvaldībā” projektu 

(ziņo Rita Rossoha-Sadoviča)  
5. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu (ziņo Edvīns 

Šēpers)  
6. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu (ziņo Edvīns Šēpers)  
7. Par Ādažu novada bāriņtiesas iestāšanos biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācija” (ziņo Ineta Stasjule)  

8. Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu (ziņo Laila Raiskuma)  
9. Par noteikumu “Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada pašvaldībā” 

projektu (ziņo Laila Raiskuma)  
10. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības  22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu (ziņo Laila Raiskuma)  
11. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” (ziņo Laila Raiskuma)  
12. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” (ziņo Laila Raiskuma, 
Sanita Kronberga)  

13. Par nolikuma “Darba grupas deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā nolikums” projektu 
(ziņo Edgars Liepiņš)  

14. Par darba grupas izveidi deklarēšanās veicināšanas Ādažu novadā (ziņo Edgars Liepiņš)  
15. noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. noteikumos Nr. 7 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu (ziņo Mariss 
Martinsons)  

16. Par līguma slēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu (ziņo Vollijs Kuks)  
17. Par zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību līguma izbeigšanu pirms termiņa (ziņo 

Vollijs Kuks)  
18. Par atteikumu dot piekrišanu zemes “Ozolvilla” daļas iegūšanu īpašumā (ziņo Vollijs Kuks)  

19. Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu (ziņo Vollijs Kuks)  
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunkalni”, Ādaži, Ādažu pagasts, 

Ādažu novads (ziņo Miķelis Cinis)  
21. Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu  un izdevumu apmaksu skolēnu nokļūšanai uz 

mācību iestādēm Ādažu novadā no 2022. gada 1. septembra (ziņo Sandra Ozoliņa)  
22. Par grozījumiem Carnikavas pamatskolas 2022. gada budžeta tāmē (ziņo Raivis Pauls)  
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23. Ziņojums par normatīvajos aktos noteikto būvju ekspluatācijā pieņemšanas termiņu (ziņo 
Ainārs Grikmanis)  

24. Ziņojums par izpilddirektora 2. vietnieka amatu (ziņo Guntis Porietis)  

– SLĒGTĀ DAĻA – 
25. Ziņojums par papildu finansējumu izglītības ieguvei (ziņo Sandra Ozoliņa)  

 
 


