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Nr.101
Par pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam

Ādažu novada dome izskatīja M.B. ((turpmāk – Iesniedzējs), adrese) 03.12.2018. iesniegumu (reģ.
Nr. ĀND/1-18/18/3680), ar lūgumu rast risinājumu, lai Ādažu novada Garkalnes ciema iedzīvotāji
(turpmāk – Garkalnes iedzīvotāji) turpmāk varētu izmantot Ādažu pasta nodaļas sniegtos
pakalpojumus.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1.

Pašlaik pasta piegāde Garkalnes iedzīvotajiem tiek veikta uz Garkalnes novada Garkalnes ciemā
esošo pasta nodaļu, kas sagādā dažādas neērtības: lai tiktu līdz citam novadam ir nepieciešams
izmantot saliktus autobusa maršrutus, kas prasa ilgu laiku un papildus izmaksas, bet par pasta
sūtījumu piegādi līdz mājām ir jāmaksā papildus naudu. Ikdienā Garkalnes Iedzīvotāji citus ar pastu
saistītus jautājumus risina Ādažos, izmantojot novada sabiedriskā transporta maršrutus.

2.

Lai turpmāk Garkalnes iedzīvotāji varētu saņemt pastu Ādažu ciema pasta nodaļā ir nepieciešams
mainīt Garkalnes ciemam Ādažu novadā pasta indeksu no līdzšinējā LV-2137 uz LV-2164. Pasta
indeksa maiņa skartu 140 Ādažu novada Garkalnes ciema adreses. Pasta indeksa maiņa nav saistīta
ar adrešu maiņu un tā neradīs nepieciešamību iedzīvotājiem veikt papildus darbības.

3. Pasta indeksa maiņu, kā arī iedzīvotāju informēšanu caur pastu un masu medijiem nodrošinātu
VAS Latvijas Pasts, kas ir atbalstījis šādu ieceri pie nosacījuma, ja tiks saņemts apliecinājums tam,
ka šādas izmaiņas atbalsta vairāki iedzīvotāji.
4. Dome no 22.02.2019 līdz 22.03.2019 ir informējusi iedzīvotājus par situāciju un veikusi aptauju
pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un klātienē, ar aptaujas anketu palīdzību, uzdodot jautājumu
“Vai piekrītat Garkalnes ciema pasta indeksa maiņai (LV-2137) uz Ādažu pasta indeksu (LV2164)?” Tika saņemtas kopā 282 balsis, t.sk. “par” nobalsoja 63% un “pret” – 37% respondentu.
(15.05.2019. Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopošanas akts 30.05.2019Nr. ĀND/10-3-6/19/17).
Pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, VAS Latvijas Pasts apliecinājumu, kā arī uz
Finanšu komitējas 21.05.2019 atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Atbalstīt pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam Ādažu novadā no līdzšinēja LV-2137 uz
Ādažu ciema pasta indeksu LV-2164.

2.

Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai sadarbībā ar VAS Latvijas Pasts saskaņot pasta indeksa
maiņas tuvāko iespējamo datumu un publicēt paziņojumu par pasta indeksa maiņu
informatīvajā izdevumā Ādažu Vēstis un domes tīmekļvietnē www.adazi.lv.
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