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Apvienotajam Ādažu novadam – jauna dome

1. jūlijā notika līdzšinējo Ādažu un Carnikavas novadu apvienošanās Ādažu novadā, kurā tagad ietilpst divi pagasti – Ādažu
pagasts un Carnikavas pagasts, kā to paredz Administratīvi teritoriālā reforma.
Apvienotā Ādažu novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē
par domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais Ādažu domes
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (Latvijas Reģionu Apvienība).
Balsošana notika atklāti, izmantojot vēlēšanu zīmes. Par Māri
Sprindžuku balsoja visi 15 no pašvaldībā ievēlētajiem deputātiem. Par priekšsēdētāja vietnieku pašvaldības funkciju jautājumos ievēlēts Imants Krastiņš (Jaunā konservatīvā partija), par
priekšsēdētāja vietnieci attīstības jautājumos ievēlēta Karīna
Miķelsone (Latvijas Reģionu Apvienība), izpilddirektora amatā
apstiprināts Guntis Porietis.
Tika izveidotas četras komitejas – Finanšu komiteja 15 cilvēku

sastāvā (Māris Sprindžuks, Kerola Dāvidsone, Valērijs Bulāns,
Kristīne Savicka, Karīna Miķelsone, Arnis Rozītis, Daiga Mieriņa, Genovefa Kozlovska, Gatis Miglāns, Raivis Pauls, Imants
Krastiņš, Arta Deniņa, Sniedze Brakovska, Jānis Leja, Gundars
Bojārs.)
Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja 7 cilvēku sastāvā
(Kerola Dāvidsone, Arta Deniņa, Raivis Pauls, Genovefa Kozlovska, Sniedze Brakovska, Kristīne Savicka, Arnis Rozītis), par
komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Kerola Dāvidsone, par komitejas priekšsēdētājas vietnieci – Arta Deniņa.
Attīstības komiteja 9 cilvēku sastāvā (Valērijs Bulāns, Sniedze
Brakovska, Imants Krastiņš, Jānis Leja, Karīna Miķelsone, Daiga Mieriņa, Gatis Miglāns, Māris Sprindžuks, Gundars Bojārs),
par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Valērijs Bulāns, par komitejas priekšsēdētāja vietnieci Sniedze Brakovska).
→ 3. lpp.
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1. lpp. → Apvienotajam Ādažu novadam – jauna dome
Tautsaimniecības komiteja 9 cilvēku sastāvā (Imants Krastiņš, Jānis Leja, Arnis
Rozītis, Valērijs Bulāns, Māris Sprindžuks, Daiga Mieriņa, Karīna Miķelsone, Gundars Bojārs, Gatis Miglāns). Par
komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Imants
Krastiņš, par komitejas priekšsēdētāja
vietnieku – Jānis Leja.
Kā ziņots iepriekš, 2701 balss jeb 44,36%
balsstiesīgo savu balsi atdeva par partiju
“Latvijas Reģionu Apvienība” (6 deputāti), 1472 jeb 24,17% vēlētāju balsoja par
“Latvijas Zemnieku savienību” (4 deputā-

ti), 684 jeb 11,23% savu balsi atdeva partijai “Jaunā konservatīvā partija” (2 deputāti), 413 jeb 6,78% vēlētāju balsoja par
sociāldemokrātisko partiju “Saskaņa” (1
deputāts), 402 jeb 6,60% vēlētāju savu
balsi uzticēja partijai “Kustība “Par!””,
“Jaunā Vienotība” (1 deputāts). Par partiju “Latvijas Zaļā partija” nobalsoja 340
jeb 5,58% vēlētāju (1 deputāts), par politisko partiju “KPV LV” – 42 jeb 0,69%
balsstiesīgo (0 deputātu). Atbilstoši vēlēšanu protokolam Ādažu novada domē
no partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”

ievēlēja Māri Sprindžuku, Kerolu Dāvidsoni, Valēriju Bulānu, Kristīni Savicku,
Karīnu Miķelsoni, Ievu Rozi), no partijas
“Latvijas Zemnieku savienība” – Daigu Mieriņu, Genovefu Kozlovsku, Gati
Miglānu, Raivis Paulu, no partijas “Jaunā konservatīvā partija”– Imantu Krastiņu un Artu Deniņu, no partijas “Kustība
“Par!””, “Jaunā Vienotība” – Sniedzi Brakovsku, no sociāldemokrātiskās partijas
“Saskaņa” – Jāni Leju, no “Latvijas Zaļās
partijas” – Gundaru Bojāru.
Monika Griezne

Godātie ādažnieki un carnikavieši,

Vēlētos Jums pateikties par doto uzticību. Darbu Ādažu domē uzsākuši 15 deputāti, kuriem sabiedrība devusi uzticību
un kuri pārstāv kā Carnikavas, tā Ādažu pagasta teritorijas. Ir ielikts pamats
plašai pārstāvniecībai un turpmākajam
darbam, lai aizstāvētu visu novada iedzīvotāju intereses. Paldies deputātiem par
doto vienbalsīgo uzticības mandātu turpināt iesāktos darbus un strādāt domes
vadībā, lai apvienotu abus novadus kopējiem mērķiem un darbam. Mūsu tālākais
ceļš būs kopīgs, tādēļ ceļa sākumā svarīgi vienoties par attīstības redzējumu un
veicamajiem darbiem.
Lai novada attīstība netraucēti turpinātos, tuvākā pusgada laikā jāpaveic nozīmīgi uzdevumi:
• Jāizveido vienota administratīvā sistēma, apvienojot izglītības pakalpojumus,
sociālos pakalpojumus, kultūras, sporta
un sabiedriskās kārtības pakalpojumus.
• Jāizstrādā vienoti Saistošie noteikumi,
kuri jau no nākamā gada visā novadā
turpmāk regulēs novada dzīvi.
• Jāizstrādā vienots 2022. gada budžets,
kas novada attīstību balstīs uz vienotām
prioritātēm.
Jāieliek pamats abu pagastu sabiedriskā
transporta uzlabošanai un līdzvērtīgu
pakalpojumu nodrošināšanai izglītības,
SEKO MUMS:

sociālo pakalpojumu un komunālās infrastruktūras jomās. Pirmais solis šajā
virzienā jau ir paveikts. Tikko dome apstiprināja kopēju Attīstības stratēģiju un
programmu nākamajiem gadiem. Šo dokumentu izveidē piedalījušies iedzīvotāji
no Ādažu un Carnikavas pagastiem, un
tas kalpos par pamatu investīciju plānošanā daudz gadu uz priekšu.
Vienota administratīvā sistēma
Jau pirmais jaunās domes darba mēnesis
parādīja, ka abu novadu administrācijas
strādā profesionāļi, spēcīgie speciālisti,
kuri zina savu arodu. Ir uzsākti nozīmīgi
projekti, tomēr abu administrāciju darba
organizācijā ir atšķirīgas tradīcijas un
pielietotās sistēmas. Lai izveidotu vienotu administratīvo komandu un darbības
mehānismus, domes deputāti Ādažu domes izpilddirektoram Guntim Porietim
uzticēja vadīt apvienotās domes administrāciju arī turpmāk.
Deputāti arī izveidoja Reorganizācijas
komisiju, kuras uzdevums ir, apvienojot
resursus, izveidot ērtu pašvaldības pakalpojumu pieejamību gan Carnikavā,
gan Ādažos. Ik nedēļu tiek uzklausīti
departamentu un iestāžu pārstāvji par
veicamajām funkcijām un uzdevumiem,
tiek meklēti risinājumi efektīvākai darba
organizācijai nākotnē. Deputāti plāno
līdz oktobrim pabeigt darbu pie jaunas
organizatoriskās struktūras izveides.
Vienoti saistošie noteikumi
Gan Ādažu, gan Carnikavas domes daudzu gadu garumā veidojušas savus novada Saistošos noteikumus, kas kalpoja
kā iekšējie novada “likumi” un regulēja
dzīvi novadā, piemēram, sociālais atbalsts iedzīvotājiem, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums, reklāmas izvietošanas kārtība, auto novietošana, suņu,
kaķu turēšana utml. Jaunā situācija prasa izveidot jaunus, vienotus regulējumus
apvienotajā novadā, tādēļ pusgada laikā
jāizvērtē iepriekšējā pieredze un jāiz-
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strādā jauni noteikumi. Deputātiem tas
prasīs izšķiršanos, jo pielietotā prakse
nereti bijusi atšķirīga, un mehāniska apvienošana daudzos gadījumos nebūs iespējama budžeta ierobežojumu dēļ. Būs
jāatrod zelta vidusceļš, veidojot nekustamā īpašuma nodokļa politiku, veidojot
vienotu sociālo politiku mazaizsargātākajām sabiedrības grupām. Esmu pārliecināts – deputāti spēs atrast labākos
risinājumus.
Jaunais budžets
2022. gadā pašvaldības sniegtie pakalpojumi un investīcijas jaunajā Ādažu
novadā balstīsies uz apvienotu budžetu. Deputāti definējuši daudzus uzdevumus, kuri paveicami nākamo 4 gadu
laikā – vienota izglītības sistēma, labs
sabiedriskais transports, veloceļi, ērti
pakalpojumi novada teritorijā u.c. Jaunā
situācija prasīs no deputātiem “visa laukuma pārredzēšanu” un izpratni par kopējiem izaicinājumiem un risinājumiem.
Deķa raušana katram uz savu ciemu vai
ielu nevar būt efektīvs risinājums. Tādēļ
šobrīd svarīgākais ir iepazīties ar kopējo situāciju, apzināt vajadzības, regulāri
tiekoties ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
speciālistiem.
Esmu pārliecināts, ka budžeta un administratīvo resursu apvienošana radīs jaunas iespējas efektīvāk organizēt
pakalpojumus novadā un labāk risināt
sabiedrībai nozīmīgus uzdevumus. Tas
dos grūdienu tālākai attīstībai un dzīves
kvalitātes celšanai novadā.
Aicinu ikvienu ar izpratni raudzīties uz
sākuma problēmām, kas objektīvi rodas,
savienojot 2 administrācijas, 2 saimnieciskas sistēmas, 2 izglītības sistēmas.
Sākums ir grūts, bet, apvienojot spēkus,
varam iegūt jaunu jaudu!
Strādāsim kopām, lai visi un ikviens
būtu ieguvējs no apvienotā novada!
Patiesā cieņā
Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs
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Cienījamie ādažnieki un carnikavieši!

Godājamie novadnieki,

Ādažu veiksmes stāsts
ir veidots no daudziem
mazākiem un lielākiem
labajiem darbiem. Ikdienā mēs par šiem labajiem
darbiem
aizmirstam,
bet, par laimi, ir novada
kaimiņi un ciemiņi, kuri
mums par to atgādina.
Dzīvojot Pierīgas skaistākajā vietā, kur Gauja
satiekas ar jūru, pēdējos
10 gadus esmu veltījusi
Ādažu novada attīstībai, tāpēc īpaši augstu
vērtēju iespēju turpināt
darbu pie apvienotā novada attīstības kā domes
priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos. Tā ir iespēja plānot apvienotā novada nākotni, izstrādāt un realizēt attīstības
projektus, iesaistīt abu pagastu cilvēkus kopīgā lēmumu pieņemšanā un budžeta plānošanā.
Dzīvojot un strādājot Ādažu novadā, es katru dienu satieku
cilvēkus, kuri strādā novada labā un jūtas atbildīgi par visu iedzīvotāju labklājību – esmu lepna un pateicīga ādažniekiem un
carnikaviešiem par paveikto mūsu novada attīstībā – gan par
šķietami vienkāršiem ikdienas darbiem: bērnu audzināšanu,
skolēnu mācīšanu, ielu tīrīšanu, puķu dobju kopšanu un laistīšanu, svaigas maizes smaržu, gan lielākiem projektiem: darbiem Ādažu un Carnikavas izglītības kvartālos, šogad uzsākto
Dienas centru, jauno PII “Piejūra”, uzņēmējdarbības teritoriju
attīstību u.c.
Uzņēmējdarbībā līdz šim pašvaldības mērķtiecīgi attīstīja infrastruktūru ar cerību piesaistīt investoru interesi. Šim ceļam
ir daudz trūkumu, un tas ir ļoti dārgs. Ādažos darbojas devīze
“Investors izvēlas”, un tā no pašvaldības prasa cita veida domāšanu. Tā prasa arī kvalitatīvu plānošanu, lai saglabātu līdzsvarotu novada attīstību. Jāiet uz priekšu.
Gads – pāri pusei, vasara – pilnbriedā, un klāt svētku laiks.
Vienmēr un visos laikos – labajos un visgrūtākajos – šis brīdis
mums bijis īpašs, gatavojoties nēģu sezonai. Prieks, ka novadā šovasar dzīve pamazām atgriežas ierastajās sliedēs. Lai arī
nevaram vēl svinēt novada svētkus ierastajā krāšņumā, Gaujas
svētkos kopā sanākot, esam atklājuši vasaras sezonu, vasaras
vidū atzīmējuši Zvejnieksvētkus un gatavojamies Nēģu svētkiem! Šīs vasaras karstās dienas bija arī brīnišķīgs laiks, lai
novērtētu mūsu dabas doto priekšrocību – veldzējošo Baltijas
jūru, dabas parku “Piejūra” un pludmali, ezerus un, protams,
Gauju.
Pašvaldības attīstības vadītājs nedrīkst būt darbīgs tikai sava
novada ietvaros – tikai šeit un tagad, mums jāskatās plašāk un
jāmeklē jaunas attīstības idejas – jādomā par “rītdienu”.
Ir apvienoti divi jaudīgi novadi – katrs unikāls un stiprs savās
tradīcijās, vēlos kliedēt iedzīvotāju bažas par iespējamo nevienlīdzību – kopējais darbs būs vērsts uz vienlīdzīgu un līdzsvarotu attīstību, kultūrmantojuma saglabāšanu un pakalpojumu
pieejamību!
Ādažu novada lielākā vērtība ir mūsu cilvēki, mūsu novadu veidojam mēs paši, lai ikviens novadnieks šeit ērti varētu dzīvot,
mācīties, strādāt un lepoties ar paveikto arī rītdien!

Ar pateicību novērtēju
izrādīto uzticību pārstāvēt Jūsu intereses
labāka novada izveidei.
Pasakos arī deputātiem
un vadības komandai,
ka esam to izveidojuši
tieši šādu – kur līdzsvarā ir ādažnieku un
carnikaviešu intereses
un kuras vērtības ir sadarbība, godīgums un
datos balstīti lēmumi.
Jauni laiki – jaunas iespējas! Skan klišejiski,
taču apvienotā Ādažu novada gadījumā tā ir taisnība, jo varam ar gudru plānošanu un resursu ieguldījumu panākt labākus dzīves apstākļus, nekā tas bija, dzīvojot atsevišķi. Ko
iegūs mūsu iedzīvotāji, ja pašvaldība gudri izmantos jauno
situāciju?
Pirmkārt, sasaistot Ādažu un Carnikavas pagastus ar ērtiem
mobilitātes risinājumiem, būtiski uzlabosies piekļuve jūrai,
daudzajiem ezeriem un pašvaldības pakalpojumiem. Praktiski tas nozīmēs drošus veloceliņus, lai mēs biežāk izvēlētos
velosipēdu, kas ļautu 10–20 minūšu laikā sasniegt galapunktu.
Tikpat svarīgs būs darbs pie biežākas vietējo mikroautobusu
satiksmes, lai mūsu 22 ciemu iedzīvotāji var sasniegt gan novada centrus, gan atpūtas iespējas.
Otrkārt, liksim lietā saziņas tehnoloģijas, lai veidotu dialogu
ar iedzīvotājiem, kuri pārstāv ciemu kopienas. Vietējais vislabāk zinās, kā ieguldīt pašvaldības naudu sava ciema labklājībai. Uzdevums ir aktivizēt vietējo sabiedrību, iegūt kopēju
viedokli un to nodot domei, lai budžeta lēmumi būtu sadarbības rezultāts. Šāda pieeja ļaus ciema iedzīvotājiem skatīties
ilgtermiņā uz savas vides attīstību, plānojot to gadu pa gadam.
Rezultātā mēs piedzīvosim gandarījumu, vērojot, kā katrs
ciems redz savu vīziju pakāpenisku īstenošanos.
Svarīgs jautājums – kur ņemt līdzekļus iecerēm? Atbilde slēpjas matemātikā. Ir divi fakti. Pirmais – vairāki tūkstoši iedzīvotāju nav deklarējušies savā dzīvesvietā. Otrais – budžeta
lauvas tiesu veido deklarēto iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ja
mēs panāksim, ka būtiski pieaug pastāvīgo iedzīvotāju deklarēšanās, pašvaldība iegūs pamatīgu papildinājumu budžetam.
Tāpēc aicināšu virzīt “Novadnieka kartes” izveidi, līdzīgi, kā
tā ar panākumiem darbojas Siguldā. Ar to iedzīvotāji varētu
saņemt finansiālu labumu no deklarēšanās – bezmaksas stāvvietas, atlaides vietējā transportā u. tml. Kartes uzturēšanas
izmaksas būtu krietni mazākas, nekā pozitīvais efekts uz budžetu. Ja iedzīvotāji redzēs labumu no deklarēšanās, tad mēs
varētu sagaidīt, ka karte sasniegs mērķi, kā to jau reiz pierādīja
nekustamā īpašuma atlaides deklarētajiem.
Tas būtu arī gudrs risinājums, lai sadalītu izmaksas starp
novadniekiem un viesiem. Piemēram, pašvaldība turpinātu
izveidot stāvlaukumus pie jūras, kur viesiem tas būtu maksas pakalpojums, taču deklarētajiem – par brīvu. Vienlaicīgi
atpelnīsim ieguldījumus un sniegsim praktisku labumu savējiem.
Ja jums ir idejas, kā labāk sasniegt mobilitātes, iedzīvotāju iesaistes un deklarēšanās mērķus, lūdzu, sazinieties ar mums.
Strādāsim kopā!

Patiesā cieņā
Karīna Miķelsone, domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos

4

Patiesā cieņā
Imants Krastiņš, priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos
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Pētījums: Jaunais novadu dalījums nodrošinās lielāku ekonomisko vienlīdzību
Latvija kļuvusi daudz vienlīdzīgāka ekonomikas jomā, liecina Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) un Latvijas Mobilā Telefona (LMT)
pētījums par novadu ekonomisko aktivitāti. Pētījuma autors,
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš secinājis, ka jaunais novadu
dalījums ir ievērojami izlīdzinājis novadu ekonomisko aktivitāti. Daudz lielāks skaits ir tādu pašvaldību, kurās ir harmoniska attīstība, – proti, vidēji augsta ekonomiskā aktivitāte
gan darba dienās, gan brīvdienās. Bērziņš norādīja, ka daļēji tas, iespējams, ir pandēmijas nopelns – cilvēki varēja gan
strādāt, gan arī atpūsties savā novadā. Tas savukārt palīdzēja
atjaunoties vietējam biznesam, un cilvēki varēja saņemt pakalpojumus daudz lielākā mērā uz vietas. Pēc Bērziņa teiktā,
dati rāda – iespējams, tas saglabāsies arī pēc pandēmijas. Viņš
uzsvēra, ka tas būs lielākais jauno pašvaldību uzdevums, lai
vienlīdzība saglabātos. “Pašlaik aktuālākais jautājums ir, vai
Covid-19 ietekme saglabāsies arī pēc pandēmijas un aizvien
vairāk cilvēku dzīvos un strādās tieši reģionos. Jebkurā gadījumā šī krīze un attālinātais darbs ir unikāla iespēja reģioniem
īstenot ilgtspējīgas novadu attīstības stratēģijas, lai piesaistītu
sev iedzīvotājus ar labu izglītību un augstiem ienākumiem,”
norādīja Bērziņš.
Harmoniskāki novadi,
būtiski pieaudzis
pašpietiekamo novadu skaits
Pētījumā izmantota mobilā tīkla statistikas analīze un izveidotas novadu ekonomiskās aktivitātes kartes. Pēc Bērziņa teiktā,
tās uzskatāmi parāda, ka mazāku novadu apvienošana ir datos
pamatots lēmums.
Pētījumā novadi tiek dalīti vairākās grupās:
• darbarūķi – augsta aktivitāte darba dienās, bet vidēji zema
aktivitāte brīvdienās,
• harmoniskie – augsta un vidēji augsta aktivitāte darba dienās
un vidēja aktivitāte brīvdienās,
• pašpietiekamie – vidēji augsta aktivitāte darba dienās un brīvdienās,
• mērenie – vidēja ekonomiskā aktivitāte darba dienās un brīvdienās,
• atpūtnieki – vidēji zema aktivitāte darba dienās, bet vidēji
augsta aktivitāte brīvdienās,
• ballētāji – zema aktivitāte darba dienās, bet augsta aktivitāte
brīvdienās,
• hedonisti – minimāla aktivitāte darba dienās, bet maksimāli
augsta aktivitāte brīvdienās,
• apātiskie – zema aktivitāte darba dienās un vidējā aktivitāte
brīvdienās.
• “Arvien vairāk novadu pēc apvienošanas ir iedalāmi harmoniskajos, mērenajos un pašpietiekamajos novados, vairs nav
kādreizējo apātisko un hedonistu novadu, maz arī izteiktu ballētāju,” stāstīja Bērziņš.
• Viņš norādīja, ka, analizējot jaunās pašvaldības, ir svarīgi apskatīt situāciju pirms un Covid-19 pandēmijas laikā, jo tā būtiski mainījusi iedzīvotāju uzvedību un arī ekonomisko aktivitāti
dažādās Latvijas pašvaldībās, tāpēc pētījuma ietvaros izstrādātas divas jauno novadu kartes. Pirmā – 43 jaunveidojamās pašvaldības, balstoties uz 2018. gada datiem (pirms Administratīvi
teritoriālās reformas). Otrā – 43 jaunveidojamās pašvaldības,
balstoties uz 2020. gada datiem, kuros jau redzama Covid-19
pandēmijas ietekme.
• Neraugoties uz būtisku aktivitātes kritumu Covid-19 laikā,
2020. gadā tikai Rīga ir saglabājusi darbarūķa statusu. SavuSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

kārt 14 jaunie novadi ierindojami harmonisko novadu sarakstā. Būtiski pieaudzis pašpietiekamo novadu skaits – 16, skaidri
iezīmējot tās pašvaldības, kurās iedzīvotāju migrācija notiek
pārsvarā sava novada ietvaros. Tas nozīmē, ka cilvēki turpat
strādā, mācās, dzīvo, iepērkas un atpūšas.
• LMT datu karte: 2018. un 2020. gads

Avots: LMT

• Bērziņš uzsvēra, ka pētījums parādīja – iedzīvotājiem vajadzīga ne tikai sakārtota vide, bet arī labklājība, lai viņi paliktu dzīvot savā novadā. Tādēļ, pēc viņa domām, jāiesaista visi pagastu
un novadu iedzīvotāji lēmumu pieņemšanā.
• Saistībā ar pašvaldību vēlēšanām Bērziņš norādīja, ka tad,
kad Latvijā bija 119 novadu, cilvēki varēja vairāk ietekmēt, kas
notiek viņu pagastā. Savukārt sadalījums 43 novados nozīmē
to, ka viņu vēlēšanu biļeteni dod lielāku ietekmi valsts kopējā
politikā.
• LU jau kopš 2016. gada analizē LMT mobilā tīkla notikumu
statistiku, lai noteiktu gan reģionu ekonomisko aktivitāti un
iedzīvotāju mobilitāti, gan arī, piemēram, Covid-19 pandēmijā
noteikto ierobežojumu ievērošanu. Pētījuma ietvaros ir izstrādāta pieeja automatizētai reāllaika datu apstrādei, kas sniedz
ne tikai informāciju par aktuālo situāciju Latvijā, bet ļauj arī
veikt apsteidzošas darbības un izteikt lielajos datos balstītas
prognozes. LU BVEF un LMT izstrādātā pieeja pilnībā atbilst
vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, bet vienlaikus
ļauj precīzi novērtēt iedzīvotāju uzvedību, piemēram, konkrētas aktivitātes vietas, kustību un laiku.
• Pašvaldību vēlēšanas šoreiz notika jaunajās robežās, ieviešot
novadu reformu, kas paredz 119 pašvaldību vietā Latvijā izveidot 43. Vēlēšanas gan notika 40 vēlēšanu apgabalos, jo netika
vēlēti Rīgas domes deputāti, kā arī Satversmes tiesas sprieduma
dēļ domnieki Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā, kur vēlēšanas notiks 11. septembrī.

@Adazu_novads

Pēc lsm.lv

instagram.com/adazilv/
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Par konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” iegūto
naudas balvu Ādažos labiekārto “Dzīvo sapņu dārzu” un Vējupes pludmali
padarot apmeklētājiem ērtāku piekļuvi objektam, kā arī izveidot vizuāli pievilcīgu gan pašu “Dzīvo sapņu dārzu”, gan arī
Ādažu ciema centru. “Dzīvo sapņu dārzam” izveidots jauns nožogojums, jauni namiņi sīkdzīvniekiem un izveidota koka terase apmeklētāju ērtībai. Mini zoodārza labiekārtošanu pabeidza

Kā ziņojām iepriekš, konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” Ādažu novada pašvaldību titulēja kā ģimenei draudzīgāko pašvaldība Rīgas plānošanas reģionā,* kā arī piešķīra
naudas balvu 12 500 eiro apmērā, kas jāizmanto ģimenei ar
bērniem draudzīgu vietu labiekārtošanā vai jaunu vietu radīšanā. Iedzīvotājus aptaujā aicinājām balsot par vienu no diviem
iespējamajiem projektiem – “Dzīvo Sapņu dārza” vai Vējupes
pludmales labiekārtošanu. Kopumā aptaujā piedalījās 1006 dalībnieku – par “Dzīvo Sapņu dārza” labiekārtošanu nobalsoja
506 aptaujas dalībnieki, bet Vējupes pludmales labiekārtošanu
– 500 dalībnieku. Aptaujas rezultāti bija ļoti līdzīgi, kas aplie-

cināja, ka iedzīvotājiem būtiski ir abi
projekti, ko dome iespēju robežās
īstenoja.
Ādažu novada dome un Sabiedrības integrācijas fonds pērnā gada
nogalē noslēdza vienošanos par
konkursa “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2020” naudas balvas izmaksu.
Projekta “Dzīvo sapņu dārza labiekārtošana” mērķis bija labiekārtot mini zoodārza teritoriju, papildinot to ar labiekārtojuma elementiem, nodrošinot
drošākus un ērtākus mitināšanās apstākļus sīkdzīvniekiem,
6

jūnija beigās. Labiekārtošanas darbus veica SIA “JP Group” par
kopējo summu 10 830 eiro, ietaupot 1670 eiro no kopējām plānotajām izmaksām.
Ietaupījums novirzīts otrai idejai, par ko balsoja iedzīvotāji, –
Vējupes peldvietas labiekārtojuma elementu papildināšanai,
izgatavojot un uzstādot koka sauļošanās solus. Sauļošanās soli
Vējupes peldvietā uzstādīti iedzīvotāju komforta paaugstināša-

nai – tie norobežo pludmales volejbola laukumus no sauļošanās zonas un samazina risku, ka
bērni rotaļājoties ieskries aktīvo sportotāju vidū!
Jaunie sauļošanās soli Vējupē uzstādīti jūnija beigās.
Inita Henilane

* Rīgas plānošanas reģionā ietilpst divas pilsētas – Rīga un Jūrmala, kā arī 7 novadi.
ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Ādažos noslēgusies infrastruktūras izbūve
jau otrajam uzņēmēju kvartālam – Eimuru industriālajai teritorijai

Ir pabeigti Ataru ceļa 2. kārtas pārbūves
darbi ceļa posmā no īpašuma “Dālderlauki” līdz īpašumam “Bedrītes” (pagriezienam pie autoceļa A1) 937 metru garumā.

Šajā posmā ir izbūvēta arī drenāža un
veikta apzaļumošana. Ir pabeigti darbi arī Laveru ceļa
asfaltbetona
seguma posma pārbūvē, paaugstinot
820 metru garā
ceļa posma seguma
nestspēju. Ataru
ceļa 2. kārtas būvdarbus veica būvuzņēmējs AS “A.C.B.”,
būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA
“Firma L4”. Ataru un Laveru ceļu pārbūve

tika veikta projekta Eimuru industriālās
teritorijas infrastruktūras sakārtošana
ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros, nodrošinot publiskās infrastruktūras sakārtošanu komercdarbības
teritorijas piekļuvei, tā uzlabojot esošo
komersantu darbības efektivitāti un veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos. Projekts īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzekļus 1,29 miljoni eiro
apmērā.
Gunta Dundure

Turpinās Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana
Turpinās projekta* “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” īstenošana, lai teju pēc gada, 2022. gada 1. septembrī, līdz pat 660 skolēnu varētu uzsākt mācības modernā
un ergonomiskā vidē. Apstiprinātās kopējās projekta izmaksas
ir 11 600 000,00 eiro, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums –1 034 058,00 eiro un valsts budžeta dotācija
– 151 123,20 EUR.
Vilis Zinkevičs

* Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/032

Turpinās Dienas aprūpes un Rehabilitācijas centra būvniecība Ādažos

Foto – Monika Griezne

rehabilitācijas pakalpojumu centrs
34 bērniem ar
funkcionālās attīstības traucējumiem
un Dienas aprūpes
centrs 38 pieaugušajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem. Sociālās
rehabilitācijas centrs būs liels atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem. Dienas aprūpes centrs būs
būtisks atbalsts ģimenēm, kurās dzīvo cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jo

Jau iepriekš informējām, ka šā gada 17.
februārī dome noslēdza līgumu ar SIA
“Marels būve” par Dienas aprūpes centra
un Rehabilitācijas centra būvniecību. Īstenojot šo projektu, tiks izveidots Sociālās

centrs radīs iespēju ģimenēm pilnvērtīgāk
atgriezties darba tirgū un citās dzīves aktivitātēs. Savukārt mums, ādažniekiem, un
mūsu bērniem, tā būs iespēja kļūt tolerantākiem, iejūtīgākiem un saprotošākiem.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumu. Atbildīgais
būvdarbu vadītājs ir Māris Apelis. Būvuzraudzību nodrošina SIA “P.M.G.” Tālis Sedulis, bet autoruzraudzību nodrošina SIA
“Alberta projekts”.
Laima Jātniece

Ādažos noasfaltēta Zelmeņu iela
Atjaunots ceļa segums ar dubultās
virsmas apstrādi Austrumu ielā Ādažos

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Pašvaldības bērnudārzs “Piejūra”
Siguļos aicina pieteikt bērnus bērnudārza rindā
Foto – Ilze Cerbule
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Carnikavas pagasta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
“Piejūra” Siguļos aicina bērnu vecākus pieteikt savus bērnus
rindā uz pašvaldības bērnudārzu. “Piejūra” atrodas gleznainā
un klusā meža ielokā, vien 6 kilometrus no Ādažu, Carnikavas
un Kadagas ciemu centriem. Bērnudārzā atbilstoši 24.02.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 “Kārtībai, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” tiek uzņemti Carnikavas un arī Ādažu
administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no 1,6 līdz 7 gadu
vecumam.
2021. gadā renovētās telpās izveidotas komfortablas grupu telpas, plaša 250m2 sporta zāle, mūzikas telpa, Sajūtu telpa, Smilšu
telpa, atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) kabineti un āra rotaļu laukums. Pirmsskolā līdz 1. septembrim pakāpeniski tiks atvērtas 11 bērnu grupas, uzņemot

210 mazos carnikaviešus un ādažniekus no 1,6 līdz septiņu
gadu vecumam un nodrošinās darbu 49 profesionāliem darbiniekiem. Bērnu skaits grupās – no 18 līdz 20 bērniem.
Pieteikt Carnikavas un Ādažu administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi
Carnikavā var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv, izvēloties
kategoriju “Carnikavas novads” vai klātienē Carnikavas Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas
ielā 5, Carnikavā. Jautājumu gadījumā zvanīt PII “Piejūra”, tālr.
29389606.
Atgādinām – lai arī Ādažu un Carnikavas novadi no 1. jūlija
ir apvienoti, e-pakalpojumi.lv joprojām ir spēkā iepriekšējā
sistēma, tāpēc pieteikt Ādažu administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu rindā uz Ādažu pagasta pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādi elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv var, izvēloties sistēmā “Ādažu novada pašvaldība” vai klātienē Ādažu
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā
33A, Ādažos, savukārt pieteikt Carnikavas administratīvajā
teritorijā deklarētu bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēm Carnikavas pagastā elektroniski portālā
e-pakalpojumi.lv var, izvēloties sistēmā “Carnikavas novada
pašvaldība” vai klātienē Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.
Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts uzņemamo bērnu sarakstā, vecākam ir neierobežotas tiesības portālā e-pakalpojumi.lv
pieteikumā precizēt informāciju par bērnudārzu un vēlamo
mācību uzsākšanas laiku, kā arī savu kontaktinformāciju, savukārt bērna likumiskajam pārstāvim, kas nav bērna vecāks,
– tikai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā.
Antra Krasta

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
pagarina jauno audzēkņu uzņemšanu līdz 31. augustam
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola (turpmāk – CMMS) pagarina jauno audzēkņu uzņemšanu līdz augustam visās mūzikas specialitātēs un Mākslas nodaļā. Šogad iestājeksāmeni tiek
atcelti, nepieciešams vecāku iesniegums, kuru var aizpildīt:
• e-pakalpojumu
portālā
www.latvija.lv
(iesniegums iestādei Carnikavas Mūzikas un mākslas skola;
https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts);
• sūtot uz e-pastu CMMS iesnieguma veidlapu:
maksla@carnikava.lv – atbilstoši noformēts e-dokuments ar
drošu elektronisko parakstu (Ministru kabineta noteikumi
Nr.473);
• aizpildītu un parakstītu iesnieguma veidlapu var iemest pasta
kastēs, kas ir Jūras ielā 4 (pasta kaste atrodas pie sētas) un Atpūtas ielā 1 (pasta kaste atrodas, ieejot pa ēkas centrālajā durvīm,
labajā pusē), Carnikavā.
• aizpildot iesnieguma veidlapu klātienē, Atpūtas ielā 1, (1. stāvā), Carnikavā, pie Mākslas nodaļas durvīm ir galds un krēsls,
izdrukātas iesnieguma veidlapas, kuras aizpildītas var iemest
pasta kastē, kas atrodas, ieejot pa ēkas centrālajā durvīm, labajā
pusē;
• CMMS administrācijā Atpūtas ielā 1 (2. stāvā), Carnikavā,
iepriekš piesakoties pa tālruni 29231417 vai apmeklētāju pieņemšanas laikā darbdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00 (pusdienu
pārtraukums no plkst. 13.00–13.45).
Profesionālās ievirzes izglītības programmā uzņem audzēkņus
šādās specialitātēs:
8

• “Vizuāli plastiskā māksla”: sagatavošanas klasē (6–7 gadus
vecus bērnus), 1. klasē (7–9 gadus vecus bērnus).
• “Instrumentālā mūzika”: sagatavošanas klasē (6–7 gadus vecus bērnus), klavierspēlē (7–9 gadus vecus bērnus), vijoles spēlē
(7–9 gadus vecus bērnus), ģitāras spēlē (7–10 gadus vecus bērnus), pūšaminstrumentu spēlē – flauta, saksofons, klarnete,
trompete (7–10 gadus vecus bērnus), sitaminstrumentu spēlē
(7–10 gadus vecus bērnus), čella spēlē (7–9 gadus vecus bērnus).
Iesnieguma veidlapa pieejama CMMS mājaslapā
www.muzart.carnikava.lv sadaļā “Par skolu”/“Uzņemšana”.
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas administrācija
ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Tiks slēgta auto satiksme pār dzelzceļa pārbrauktuvi Garciemā
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Uzmanību autovadītājiem! Naktī no 24. uz 25. augustu un no 25. uz 26. augustu no plkst. 20.45–06.45 auto satiksme pār dzelzceļa pārbrauktuvi Garciemā (Carnikavas pagastā) remontdarbu laikā tiks slēgta! No 26. līdz 31. augustam kapitālo remontdarbu
veikšanas laikā satiksme tiks organizēta vienā joslā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
VAS “Latvijas dzelzceļš”

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2020” žūrija Carnikavā vērtēja labiekārtoto centra poldera aizsargdambi, uz kura ierīkots gājēju celiņš ar pērn uzbūvēto tiltiņu, savienojot Gauju, Vecgauju un atteku.
Aizsargdambis pieteikts nominācijā “Inženierbūve”, savukārt Carnikavas pamatskolas moduļu ēka skates “Gada labākā būve Latvijā
2020” žūriju ļoti patīkami pārsteigusi, jo ēkā apvienotas vairākas
funkcijas, kas būvei jāpilda pamatskolas pārbūves laikā. Skolas ēka

pieteikta nominācijā “Publiskā jaunbūve”. Kā zināms, šobrīd turpinās projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”
īstenošana, lai teju pēc gada, 2022. gada 1. septembrī, līdz pat 660
skolēnu varētu uzsākt mācības modernā un ergonomiskā vidē. Apstiprinātās kopējās projekta izmaksas ir 11 600 000,00 eiro, no tām
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 034 058, 00 eiro
un valsts budžeta dotācija – 151 123,20 eiro.

Jaunas video novērošanas kameras Stapriņu ciemā un Vējupes apkārtnē
Stapriņu ciemā un Vējupes apkārtnē pie gājēju tiltiņa uzstādītas video novērošanas kameras.
Ādažu pašvaldības policija un A/S “Dambis” īstenojuši projektu par septiņu video novērošanas kameru uzstādīšanu publiskajā
teritorijā ar mērķi uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību Ādažu novadā. Pateicoties policijai un A/S “Dambis” komandai, daļa
Stapriņu ciema, kā arī apkārtne pie Vējupes gājēju tiltiņa kļuvusi drošāka.
Inga Meija

Pēc novadu apvienošanās pakalpojumu
saņemšanas kārtība Ādažu un Carnikavas pagastos nemainās!
No 1. jūlija Ādažu un Carnikavas novadi
apvienoti Ādažu novadā, kurā ietilpst
Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. Vairs nepastāv līdzšinējās
atvasinātās publiskās personas
“Carnikavas novada dome” un
“Ādažu novada dome”, jo to apvienošanas rezultātā ir izveidota
jauna atvasināta publiska persona
“Ādažu novada pašvaldība”.
Abu bijušo pašvaldību iestādes un
struktūrvienības kādu laiku darbosies
paralēli (taču ne ilgāk kā līdz 2021. gada nogalei), katra savā
pagastā, līdz brīdim, kad pašvaldības dome pieņems lēmumus
par iestāžu apvienošanu.
Vai iedzīvotājiem gaidāmas izmaiņas?
Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pakalpojumus Ādažos
un Carnikavā var saņemt tāpat kā līdz šim, kā arī ir spēkā līdzšinējā kontaktinformācija – tālruņa numuri un e-pasti saziņai
ar pašvaldību un tās iestādēm. Kontaktinformācija publicēta
tīmekļvietnes www.adazi.lv, sadaļā “Kontakti”.
Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centrs
Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pakalpojumus klātienē sniedz pēc iepriekšēja
pieraksta, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv.
Carnikavas VPV Klientu apkalpošanas centrs
Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs klientus pieņem klātienē, taču, lai izvairītos
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

no drūzmēšanās un vienotos par ērtāko pieņemšanas laiku,
lūdzam sazināties ar centra darbiniekiem pa tālruņa numuriem 29840610, 22013888, 29124828 vai rakstot uz e-pastu
kac@carnikava.lv.
Vai jaunajā novadā ir spēkā vienoti pašvaldības saistošie noteikumi?
Nē, nav. Iepriekšējo pašvaldību saistošie noteikumi ir spēkā
katrs savā pagasta teritorijā līdz brīdim, kad pašvaldības dome
tos pakāpeniski pārskatīs un pieņems no jauna, bet ne vēlāk kā
līdz 2022. gada 1. jūnijam (izņemot par teritorijas plānojumu,
kas katrā pagastā būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim).
Tādējādi saistošajos noteikumos noteiktie pienākumi, tiesības, atbildības un priekšrocības katrā pagastā būs atšķirīgi, un
attieksies tikai uz sava pagasta iedzīvotājiem un juridiskajām
personām.
Teritorijas plānojums katrā pagastā būs spēkā līdz 2025. gada
31. decembrim!
Pie kā vērsties neskaidrību gadījumos par pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību?
Vispirms – iedzīvotāju dzīvesvietas pagasta VPV Klientu apkalpošanas centrā. Padziļinātu jautājumu gadījumā – pie attiecīgās
iestādes vai struktūrvienības vadītāja vai konkrētā speciālista,
pēc tam – pie pašvaldības izpilddirektora. Carnikavas pagastā
izpilddirektoru pārstāv Raimonds Garenčiks, bet visā novadā
kopumā par pašvaldības iestāžu darbu atbild izpilddirektors
Guntis Porietis. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties pie domes
deputātiem, domes priekšsēdētāja un viņa vietniekiem, kā arī iesniegt Ādažu novada pašvaldības domei adresētus iesniegumus.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Foto – facebook.com/Carnikavaspagasts

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2020” žūrija Carnikavā
vērtē Carnikavas pamatskolu un labiekārtoto centra poldera aizsargdambi
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Carnikavas pagastā līdz 1. novembrim jāsakopj īpašumam
piegulošā teritorija, pēc šī datuma “Carnikavas komunālserviss”
kā ielu apsaimniekotājs veiks ielas atbrīvošanu no stādījumiem
Krūmu un kokaugu stādījumi pašvaldības īpašuma ielas kadastra daļā (jūsu
īpašuma piegulošā teritorija) pasliktina
satiksmes drošību un apgrūtina ielu uzturēšanas darbus. Saskaņā ar pašvaldības 19.08.2020. saistošo noteikumu Nr.
2020/22 (turpmāk – Saistošie noteikumi)
21. punktu, īpašumiem piegulošajās teritorijās, kuras pieder pašvaldībai, aizliegts
stādīt un audzēt kokus, krūmus un citus
zaļumstādījumus. Vēršam uzmanību,
ka Saistošo noteikumu 3.2. apakšpunkts
paredz – nekustamā īpašuma īpašnieks
nodrošina piegulošās teritorijas kopšanu
(zālienu vai zālāju nopļaušanu, ietves tīrīšanu, piegulošās teritorijas atbrīvošanu
no atkritumiem, nokritušām lapām, no-

kaltušiem augiem un zariem, akmeņiem
un citiem priekšmetiem) līdz ielas brauktuves malai, bet ne tālāk kā 6 metri, t.sk.
pa nogāzi no nekustamā īpašuma robežas.
Civillikuma 1099. punkts nosaka – ja
koks izstiepj savus zarus virs kaimiņa zemes, kaimiņš var prasīt, lai zarus apcērt
līdz 4,5m augstumam no zemes, bet, ja
koka īpašnieks to nedara, tad viņš pats var
nocirst zarus līdz minētajam augstumam.
Pamatojoties uz augstākminēto, lūdzam
ievērot normatīvo aktu prasības un veikt
regulāru piegulošās teritorijas kopšanu.
Līdz 01.11.2021. aicinām veikt jūsu īpašuma piegulošās teritorijas sakopšanu
(stādījumu novākšanu). Informējam, ka
pēc 01.11.2021. p/a “Carnikavas komunāl-

serviss” kā ielu apsaimniekotājs veiks ielas
atbrīvošanu no stādījumiem (dzīvžogiem,
krūmājiem) bez tālākas celmu utilizācijas.
Vēršam uzmanību, ka Saistošo noteikumu 27. punktā paredzēta administratīvā
atbildība par 3.2. apakšpunktā minēto
noteikumu pārkāpšanu, izsakot brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 270 naudas vienībām, juridiskajām – līdz 700 naudas
vienībām.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar p/a “Carnikavas komunālserviss” Labiekārtošanas nodaļas
vadītāju Aivi Šumilu pa tālr. 29296448
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
p/a “Carnikavas komunālserviss”

Carnikavas pašvaldības policijai
ar Zivju fonda atbalstu iegādāts drons
Ādažu novada Carnikavas pagasta pašvaldības policijas vajadzībām ar Valsts zivju fonda atbalstu
iegādāts drons, kas sekmēs kontroles pasākumu veikšanu, tostarp arī diennakts tumšajā laikā, kā
arī nodrošinās efektīvu darbību koordinēšanu zivju resursu aizsardzībai paredzēto operatīvo pasākumu īstenošanas laikā. Lielākā daļa līdzekļu drona iegādei iegūta, piedaloties Valsts Zivju fonda
(VZF) izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā. Zivju fonda padome 29. aprīlī pieņēma lēmumu
piešķirt projekta “Drona iegāde Carnikavas novada Pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšanai
zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildei” īstenošanai 3 631,20 eiro. Kopējās drona iegādes un
personāla apmācību izmaksas ir 4038,00 eiro ar PVN.

Carnikavas pašvaldības policija

Noslēgts līgums par ventilācijas sistēmas
izbūvi Ādažu vidusskolas “A” un “B” korpusos

2015. gadā, izstrādājot “Tehniski ekonomisko pamatojumu jaunas izglītības
iestādes būvniecībai Ādažu novadā”, tika
veikts detalizēts Ādažu novada izglītības
pakalpojumu jomas izvērtējums, kurā
īpaša vērība tika pievērsta situācijai Ādažu vidusskolas (ĀVS) ēkas tehniskajam
stāvoklim. Pētījumā secināts, ka ĀVS
pastāv vairāki būtiski trūkumi vides pieejamības, akustikas, ilgtspējīgas dabas
resursu izmantošanas un energoefektivitātes jomā, tai skaitā mehāniskās ventilācijas sistēmas, nav darbspējīgā tehniskā
stāvoklī, tās nekad nav darbinātas. Dabīgās vēdināšanas, t.s. gravitācijas sistēmas
un kanāli, nav kopti, vietām pat aizdarīti
pilnībā, likvidējot gaisa caurplūdi, gaisa
caurplūdes restīšu vārsti nav regulējami,
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un to tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Klases tiek vēdinātas caur logiem,
radot nekontrolējamus siltuma zudumus
un nenodrošinot mikroklimata normatīvās prasības.
Ņemot vērā minētos trūkumus ēkas
energoefektivitātē un ĀVS lielo enerģijas
patēriņu, tika secināts, ka veicama virkne atjaunošanas būvdarbu, lai palielinātu ēkas energoefektivitāti, t.sk. gravitācijas vēdināšanas sistēmas kanālu
revīzija un sakārtošana, kā arī ventilācijas sistēmas pārbūve, ierīkojot rekuperācijas sistēmas ar gaisa siltuma atguvi.
Ventilācijas sistēmas izveidei 2019. gadā
ĀVS tika izstrādāta apliecinājuma karte.
2020.–2021. gadā tika uzsākts ventilācijas izbūves projekts, uzbūvējot to vienā
no trim ĀVS korpusiem – “C” korpusā.
Atlikušajā ēkas daļā ventilācija nedarbojas un būtu ierīkojama, lai nodrošinātu
ĀVS ēkas pilnvērtīgu iekļaušanos Ādažu
novada kopējā izglītības pakalpojumu
infrastruktūras tīklā.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
aprīļa beigās informēja pašvaldības, ka ir
iespēja pieteikties valsts budžeta finan-

sējumam augstas gatavības pašvaldību
investīciju projektiem, kas uzlabo mācību vidi pašvaldības dibinātas vispārējās
izglītības iestādē, centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecībai. Atbilstoši IZM vēstulē izteiktajam aicinājumam, Ādažu novada dome 13.05.2021.
pieņēma lēmumu “Par ventilācijas sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā”, kā arī iesniedza ventilācijas investīciju projektu
pieteikumu izsludinātajā konkursā. Jūnija beigās pašvaldība saņēma informāciju, ka Ādažu vidusskolas ventilācijas
projekts ir atbalstīts un apstiprināts
Ministru kabineta 29.06.2021. sēdē.
Lai saņemtu valsts budžeta finansējumu (400 000 EUR), Ādažu novada
pašvaldība 15.07.2021. noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības
aģentūru. Savukārt 28.07.2021., noslēdzoties iepirkumam “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas
“A” un “B” korpusā”, ar SIA “Moduls
Engineering” tika noslēgts būvdarbu
līgums (būvdarbu kopējās izmaksas –
398 508,65 EUR bez PVN).
Inga Pērkone

ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Pasaules kausa posms kamanu suņu sportā
11. un 12. septembrī Carnikavā, “Zibeņu” slēpošanas trasē

S
P
O
R
T
S

Starptautiskā Kamanu suņu sporta federācija (IFSS) piešķīrusi
Latvijai tiesības rīkot 2021./2022. gada sezonas Pasaules kausa
posmu kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos, kas 11. un 12.
septembrī norisināsies “Zibeņu” slēpošanas trasē Carnikavā,
un to rīkos “Dog Sport Carnikava”! https://ej.uz/ycsb
 Kopā ar Pasaules kausa posmu kamanu suņu sportā dalībnieki sacentīsies arī par Carnikavas kausu.
 Dalībnieki, kā ierasts kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos, sacentīsies četrās kategorijās – velokamanu (sešu un
četru suņu), skūteru (divu un viena suņa), baikdžoringā (suns
tandēmā ar velobraucēju) un kanikrosā (suns kopā ar skrējēju).
Sacensību ietvaros norisināsies arī aizraujošā stafete, kurā katrā komandā ir trīs dalībnieki – 1 kanikross, 1 suņa skūters, 1
baikdžorings.

Carnikavas pagasta seniorus aicina piedalīties
bezmaksas vingrošanas nodarbībās līdz 15. septembrim

Carnikavas pagasta iedzīvotājiem, īpaši Kalngalē un tuvējā apkārtnē dzīvojošajiem senioriem, ir iespēja piedalīties bezmaksas
vingrošanas nodarbībās no šā gada 9. augusta līdz 15. septembrim.
Nodarbības notiek: Kalngalē, pie estrādes (lietus gadījumā –
Cīruļu ielā 10, zem jumta).

Nodarbību laiks: pirmdienās un trešdienās plkst. 10.00.
Nodarbībām jāpiesakās, zvanot trenerei Inārai Liseckai pa
tālr. 26449636.
Veselības speciālisti iesaka regulāri veikt fiziskas aktivitātes,
īpaši svarīgi tas ir “mājsēdes” laikā un pēc tās. Laika pārbaudi izturējis un vienkāršs veids, lai vispusīgi uzturētu ķermeni
formā, ir vingrošana. Vingrošanas nodarbības notiks, sēžot uz
krēsliem vai stāvot kājās, tāpēc nodarbībās var piedalīties arī
tad, ja, piemēram, sāp ceļgali vai ir kādi citi ierobežojumi. Būs
iespēja apgūt arī elpošanas un enerģiju medicīnas vingrojumu
tehnikas.
Noderīgi zināt: Jāģērbjas ērtā apģērbā, kas ļauj brīvi kustēties.
Nodarbības notiek ārā, tāpēc lūgums ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Arī cepurīte, jakas, ko var ērti novilkt/uzvilkt, noderēs.
Ināra Lisecka

Ģimeniskas sporta aktivitātes Ģimeņu sporta festivālā “Viss bumbās”!
Biedrība “Garkalnes Olimpiskais centrs” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu* Ādažu novada Garkalnes
ciemā organizēja ģimenisku sporta festivālu “Viss bumbās”.
Organizatori priecājas, ka pulcējuši daudz aktīvu sportot gribētāju (ap 280 dalībnieku) tik dažādās disciplīnās kā “Mini futbols pieaugušajiem”, “Pludmales volejbols”, “Šaušana mērķī”,
“Stipro skrējiens pāri Gaujai”, “Futbols bērniem” un “Zolīte”.
Ģimenēm bija sarūpētas arī 7 aktīvas un jautras stafetes, kā arī
radošā darbnīca. Festivāla mērķis bija ar vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un brīvprātīgo darbu organizēt saturīgi kvalitatīvu un

drošu sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu ģimenēm
ar bērniem, kas veicina vietējo ģimeņu līdzdalību un aktīvu iesaisti kopienas pasākumos, popularizējot aktīvu brīvā laika pavadīšanu visai ģimenei. Festivāla moto – “Viss mūsu ģimenēs
ir bumbās!”, kur vārda “bumbās” katrs pirmais burts simbolizē
kādu vērtību, attiecīgi – bērnus, uzmanību, mērķtiecību, brīvību, ātrumu un sapņus! Festivāla noslēgumā viesus priecēja
grupa “The Bad Habits”.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Noslēdzies Ādažu novada Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021
Ādažu
novada
dome šogad jau
sesto reizi organizēja Ādažu novada
jauno uzņēmēju
atbalsta konkursu.
Konkursa mērķis
ir veicināt jauno
komersantu veidošanos Ādažu
novadā, sekmējot
jaunu darba vietu
radīšanu, jaunu
produktu un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16. jūnijā, un tika saņemti divi
projektu pieteikumi.
14. jūlijā noslēdzās projektu vērtēšanas otrā kārta, kurā 1. vietu,
saņemot vidējo punktu skaitu “30.75” ieguva projekts “Zīmola
“Lanitium” izveide”. Pamatojoties uz saņemto vērtējumu, projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai 2000 eiro apmērā.
Otrs iesniegtais projekts ieguva vidējo punktu skaitu “21.25”,
bet saskaņā ar konkursa nolikuma 34. un 35. punktu par godalgotu vietu ieguvējiem var kļūt pretendenti, kuri saņem ne
mazāk kā pusi no maksimālā punktu skaita, t.i., vismaz 27,5

punktus, tādēļ nevarēja saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu projekta īstenošanai.
Līgums ar konkursa uzvarētāju par projekta
īstenošanu tiks slēgts pēc uzņēmuma/saimnieciskās darbības veicēja/individuālā komersanta
reģistrācijas un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
pašvaldībā.
Projekta “Zīmola “Lanitium” izveide” ietvaros plānots uzsākt
uzņēmējdarbību un, izmantojot slapjās filcēšanas tehniku uz
zīda (nuno tehnika), izgatavot bērnu un pieaugušo apģērbus,
cimdus, cepures, šalles, rotas, čības, somas un dažādus citus
aksesuārus. Filcs mūsdienās vairs nav tikai materiāls, no kura
gatavo ziemas zābakus jeb “vaļiņkus”. Pateicoties nuno tehnikai, kurā apvieno dabīgos materiālus – zīda audumu, merino
vilnu un dabīgās šķiedras (kā viskoze, lins), var izgatavot plānu,
elastīgu un izturīgu materiālu. Topošā uzņēmēja ir uzsākusi un
turpina tiešsaistes apmācības pie nuno filcēšanas meistares un
apgūst dažādus izstrādājumu veidus, tehnikas, lai turpmāk ar
individuāliem, oriģināliem un īpašiem, ar rokām tapušiem izstrādājumiem varētu priecēt savus klientus. Projekta ietvaros
plānots iegādāties inventāru un izejmateriālus izstrādājumu
ražošanas uzsākšanai, kā arī izstrādāt jaunu mājaslapu un veikt
mārketinga aktivitātes produktu atpazīstamības veidošanai un
pārdošanas apjomu palielināšanai.
Laura Bite

Dodies dabā,
ņemot līdzi fotokameru,
un piedalies fotokonkursā!
Ja Tev patīk doties dabā un noķert pasakainus mirkļus, aicinām piedalīties Ādažu novada domes fotokonkursā “Mans
Ādažu novads”. Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Fotogrāfijām jāraksturo daba, cilvēki, notikumi, vietas vai svētki
Ādažu novadā. Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim līdz konkursa norises beigām – 17. septembrim! Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi: dome@adazi.
lv ar norādi “Fotokonkursam”. Konkursa pirmās vietas ieguvējs balvā saņems
100,00 eiro, otrās – 80,00 un trešās vietas ieguvējs – 60,00 eiro. Atzinības rakstus konkursa uzvarētājiem pasniegsim pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā novembrī, naudas balva
tiks pārskaitīta uz laureāta konta numuru pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa
dalībnieku fotogrāfijas tiks izmantotas domes publicitātes materiālu, tīmekļvietnes
un informatīvo izdevumu veidošanā.
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi/Fotokonkurss
“Mans Ādažu novads”.
Monika Griezne

Ādažniece Kerija Grietiņa iegūst godalgoto trešo vietu
starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Baltic Voice”
Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Baltic Voice”, kas norisinājās Lietuvā, spilgti
sevi pieteica ādažniece Kerija Grietiņa, iegūstot godpilno 3. vietu. Sveicam un lepojamies!
Šogad konkursā piedalījās vairāk nekā 100 bērnu un jauniešu no Lietuvas, Igaunijas, Armēnijas, Ukrainas, Krievijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Kanādas, Beļģijas un Kirgizstānas.
Latviju festivālā pārstāvēja piecas solistes dažādās vecuma grupās. Sveicam arī “Bērnu
Estrādes studijas” jaunās dziedātājas – Alisi Liepiņu ar iegūto 5. vietu un Kati Katrīnu Lejiņu – ar izcīnīto 4. vietu! Kerija jau divus gadus dzied un apgūst skatuves mākslu “Bērnu
Estrādes studijā” pie skatuves mentores, dziedātājas un TV ētera un aizkadra personības
Agneses Šīrantes, sapņo kļūt par dziedātāju, un šis ir pirmais lielais solis pretī mazās
mākslinieces lielajam sapnim!
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Iepazīstam deputātus!
Lai abu apvienoto novadu iedzīvotāji zinātu, pie kā vērsties pēc padoma jaunajā, apvienotajā Ādažu novadā, svarīgi iepazīstināt ar visiem Jūsu interešu pārstāvjiem jaunajā domē. Lai labāk iepazītu katru no deputātiem, “Ādažu Vēstis” lūdza atbildēt uz
četriem jautājumiem – ko katrs vēlētos īstenot, pilnveidot ādažnieku/carnikaviešu labā nākamajos četros gados, kādas īpašības
sevī un citos vērtē visaugstāk un kādas ir viņu nozīmīgākās vērtības. Tāpat – lūdzām dalīties ar kādu svarīgu dzīves atziņu.

Šeit un citviet rakstā foto no no privātā arhīva

Māris Sprindžuks

Vēlos izveidot kvalitatīvu dzīves telpu ar sakārtotām, apgaismotām ielām, ciematiem, kas savienoti ar gājēju un velo celiņiem, ar labām skolām un bērnudārziem un uzlabotu sabiedriskā transporta sistēmu.
Svarīga jūsu dzīves atziņa – Lai noturētu līdzsvaru, tev jāturpina kustēties. (A. Einšteins)
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk – Vīrs
un vārds.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene un bērni.
Karīna Miķelsone

Pēdējo piecu gadu laikā
Carnikavas un Ādažu
pašvaldību un ciemu
attīstībai piesaistīti vairāk nekā 20 miljoni eiro.
Finansējums, kas piesaistīts no ES un valsts,
tiek izmantots dažāda
rakstura projektos, no
kuriem redzamākie ir
infrastruktūra,
tāpēc
turpmākajos gados vēlos ieviest jaunus, kā arī
turpināt esošos projektus, turklāt koordinēt
tos efektīvi, saimnieciski
un kvalitatīvi, kā arī informēt par tiem sabiedrību. Nākamo gadu laikā paredzēts pabeigt šobrīd realizācijā
esošus projektus: Dienas centru Ādažos un sociālo pakalpojumu attīstības projektus Carnikavā, Carnikavas skolas kvartāla
attīstību, pretplūdu projekta aktivitātes Gaujas kreisajā krastā,
ūdenssaimniecības un notekūdeņu attīrīšanas attīstības projektus novadā, kvalitatīvu zaļās infrastruktūras attīstību un
citus. Man ļoti rūp daba/jūras piekraste, tāpēc vēlos, lai šīs un
citas dabas vērtības saglabātos! Iedzīvotāji šeit tik labi jūtas, pateicoties kvalitatīvai dzīves telpai, ko sniedz dabas pieejamība
apvienojumā ar drošu vietu, kur mācīties un strādāt. Vēlos stiprināt Carnikavas un Ādažu pagastu attīstību, veidot iedzīvotājiem drošu un sakārtotu dzīves telpu. Jūtu sevī atbildību, spēku
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

un zināšanas, ko turpmāk dot Carnikavas un Ādažu vienlīdzīgai attīstībai!
Svarīga jūsu dzīves atziņa – Ikviena personība ir vērtība. Gan
ģimenē, gan sabiedrībā. Pašvaldībā attīstības virzītājs un lielākā vērtība ir iedzīvotājs.
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk –
Spēja otru cienīt. Cilvēku attiecību pamatā ir savstarpēja cieņa.
Tā ir arī pamats ilgai un kvalitatīvai sadarbībai – cieņa pret vajadzībām un vēlmēm; cieņa pret vērtībām; cieņa pret pasaules
uzskatiem un viedokli, cieņa pret plāniem un mērķiem.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene. Esmu meita, sieva,
divu pusaudžu un bērndārznieces mamma. Bērni, iemīļotais
darbs. Man svarīgās cilvēcīgās vērtības – patiesums, miers, mīlestība.
Arta Deniņa

Es vēlos, lai pašvaldības darbu virzītu pamatprincips – pašvaldība iedzīvotājiem.
Lai starp domi un iedzīvotājiem pastāvētu laba komunikācija,
lai iedzīvotāji tiktu
iesaistīti lēmumu pieņemšanā un lai iedzīvotāju vajadzības un
ieceres tiktu sadzirdētas, izvērtētas un,
cik vien iespējams,
atbalstītas.
Tā kā man īpaši rūp
izglītības joma novadā, es vēlos pielikt
pūles, lai Ādažu novadā, sakopojot labākos Latvijas mācībspēkus, mēs spētu noturēt savus pedagogus un piesaistīt trūkstošos. Lai to īstenotu, būtisks ir jautājums par pedagogu atalgojumu un mājokļu fondu. Vēlos, lai pašvaldības bērnudārzos
auklītes atalgojumā saņemtu vairāk. Četru gadu laikā minētajās jomās vajadzētu notikt pakāpeniskiem uzlabojumiem.
Papildu minētajam, es vēlos, lai Ādažu novadā mēs viens otram
nekautrētos teikt paldies. Tāpēc aicināšu novadā ieviest jaunas
tradīcijas. Balvas Gada pedagogs Ādažu novadā mērķis būs izcelt un pateikties pedagogiem par viņu profesionālo meistarību un ieguldījumu skolēnu izaugsmē. Savukārt, lai motivētu
skolēnus tiekties uz augstākiem mācību sasniegumiem un attīstīt savas spējas, vēlos novada skolās ieviest Izaugsmes balvu.
Šī balva, kā manis līdzdibinātās Carnikavas vecāku biedrības
“Nākotnes iela” iniciatīva, kopš 2014. gada sevi ir pierādījusi kā
motivējošu rīku sekmju uzlabošanā Carnikavas pamatskolas
skolēnu vidū. Uzskatu, ka šo balvu kā jaunu tradīciju ir vērts
ieviest visā Ādažu novadā.
Svarīga jūsu dzīves atziņa – Dod, Dieviņi, kalnā kāpt, ne no
kalna lejiņā; dod, Dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt.
Īpašības, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk, –
Atvērtību, atklātību, taisnīgumu, empātiju.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene un veselība.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Valērijs Bulāns

Vēlos pabeigt darbu pie
Administratīvi
teritoriālās reformas, sekmīgi
īstenojot novadu apvienošanu un izveidojot jaudīgu, darbspējīgu pašvaldības administrāciju, kas
nodrošinās ilgtspējīgu un
līdzsvarotu visa novada
attīstību. Tāpat ir svarīgi
izstrādāt jauno novada
teritorijas
plānojumu,
apbūves noteikumus ar
skaidriem un nepārprotamiem nosacījumiem.
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības inves-

tīcijām būs:
1) Ceļu un ielu infrastruktūras attīstība, ieskaitot velo un gājēju
celiņus ar apgaismojumu;
2) Labvēlīgas vides nodrošināšana uzņēmējdarbības attīstībai,
veicinot jaunu darbavietu radīšanu;
3) Līdzsvarota atbalsta nodrošināšana visām sabiedrības grupām;
4) Atbalsts vispusīgām kultūras, sporta un fiziskām aktivitātēm
novadā.
Svarīga jūsu dzīves atziņa – Nedari otram to, ko tu pats negribi saņemt atpakaļ.
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk – Godīgums, atklātība, drosme uzņemties atbildību un atzīt savas
kļūdas.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene, draugi, brīvība, neatkarība.
Sniedze Brakovska

Mana cieša pārliecība ir, ka apvienotajā
Ādažu novadā infrastruktūrai, pirmkārt,
ir jābūt drošai un
orientētai uz vietējo
iedzīvotāju vajadzībām. Es vēlos panākt,
lai pašvaldība prioritāri atbalstītu ielu,
ceļu, apgaismojuma
infrastruktūras sakārtošanu
(tostarp
attālākos novada ciemos), velojoslu un gājēju ceļu izveidi starp
novada teritorijā esošajiem ciemiem. Manas kā deputātes prioritātes pašvaldības investīcijām noteikti būs droša Carnikavas un Ādažu velosavienojuma izveide – lai Carnikavas puses iedzīvotāji var doties ar
velosipēdu uz Ādažiem strādāt, mācīties vai iepirkties, savukārt
Ādažu puses iedzīvotāji var ar velosipēdu doties baudīt Piejūras
dabas parka vērtības un apmeklēt jūras piekrasti. Tāpat ir ļoti
svarīgi veidot velosavienojumu Kalngale–Carnikava paralēli P1
šosejai. Iespējams, ka ir jāatsakās no kādiem citiem projektiem,
bet uzskatu, ka cilvēka cienīgai infrastruktūrai ir jābūt pieejamai jebkuram apvienotā Ādažu novada iedzīvotājam.
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Ļoti svarīgs uzdevums būs Eimuru ceļa asfaltēšana (ceļa savienojums starp Kalngali un Ādažiem), tādējādi padarot iedzīvotājiem novada centru ērti sasniedzamu, kā arī, sasniedzot
mērķi, ka novada teritorijas ir savstarpēji savienotas. Šī ceļa
asfaltēšana dos papildu jaudu arī novada uzņēmējiem un ļaus
apgūt jaunas uzņēmējdarbības teritorijas.
Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu attīstīt mūsu pašvaldībā, ir sporta infrastruktūras (brīvpieejas āra sporta laukumi,
vingrošanas iekārtas, āra trenažieri) izbūve iedzīvotājiem visos
novada lielākajos ciemos, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmos
Ādažos un Carnikavā.
Protams, es vēlos, lai arī apvienotajā Ādažu novadā bērniem ir
pieejama moderna un kvalitatīva izglītība, un lai mūsu skolas
būtu ne tikai labākās Pierīgā, bet TOP 3 līmenī visā Latvijā.
Svarīga dzīves atziņa – Mums nav tālu jāceļo, lai atrastu dārgumu, ko meklējam. Skaistais un labais atrodas tieši tur, kur
mēs esam – mūsu brīnišķīgajā apvienotajā Ādažu novadā. Un
tikai tad, kad spējam saskatīt skaisto un labo, kas atrodas tepat
blakus, spēsim ieraudzīt skaisto un labo, kad apceļosim pasauli.
Īpašības, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk –
Godīgumu, sadarbības prasmes, atklātību, cieņu pret līdzcilvēkiem, humora izjūtu.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Mana nozīmīgākā dzīves vērtība, protams, ir mana ģimene. Savukārt mieru un harmoniju es
rodu dabā, kas ir viena no svarīgākajām mūsu novada vērtībām.
Kristīne Savicka

Lielākos spēkus vēlos virzīt uz vienotas izglītības
iestāžu
infrastruktūras
sakārtošanu, apvienojot
gan pašvaldības, gan privātā sektora spēkus visos
līmeņos, nodrošinot kvalitatīvas izglītības pieejamību, plašu interešu izvēli
un radošu platformu katra
bērna talantu attīstīšanai.
Manā skatījumā izglītības
jomas veiksmes atslēga ir
pedagogs, tāpēc vēlos atbalstīt un strādāt pie pedagogu atbalsta centra izveides. Kā arī man ir svarīgas
aktivitātes un iniciatīvas
veselības, sporta un kultūras jomā, kultūrvērtību saglabāšana un jauniešu intereses.
Īpašu vērību pievērsīšu arī sabiedriskā transporta pieejamībai
un drošiem gājēju/velo ceļiem.
Svarīga dzīves atziņa – Nekad nenolaist rokas, mēģināt vēl un
vēl, un vēl vienu reizi. Kā arī man ļoti tuva atziņa ir par to, ka
visgrūtāk ir mainīt sevi, tāpēc it visā sev atgādinu, ka vienmēr
jāsāk ar sevi.
Īpašības, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk, –
Atbildību, drosmi, toleranci.
Atbildība par to, kas es esmu, ko es domāju un ko es daru. Drosme uzņemties šo atbildību un tolerance pret apkārtējiem.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – To ir daudz, man vienmēr ir
licies ļoti svarīgi dzīvot, būt un domāt saskaņā ar vērtībām. Pēc
dzīves situācijām kādas vērtības kļūst vairāk un kādas – mazāk
spilgtas, bet šobrīd, nedomājot par prioritātēm, gribu nosaukt
– brīvība, ģimene, mīlestība, draugi, patiesums, stabilitāte, disciplīna, kustība, pilnveidošanās.
ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Kerola Dāvidsone

Darbojoties izglītības jomā,
redzu Ādažus kā demokrātiski domājošu sabiedrību,
kurā katram ir iespēja iegūt
zināšanas, prasmes un iemaņas ne tikai pirmsskolā,
pamatskolā un vidusskolā,
bet arī profesionālajā, speciālajā un interešu izglītībā
mūža garumā. Tā kā novads ir kļuvis plašāks, jāattīsta visa veida transporta
infrastruktūra, kas savienotu iedzīvotāju dzīvesvietas ar sabiedrībai svarīgiem
objektiem.
Svarīga dzīves atziņa –
Vienīgā cīņa, kas dzīvē jāizcīna, ir katram pašam ar sevi. Viss
pārējais ir sadarbība.
Īpašības, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk, –
Godprātību.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene, kuru atbalstīt un kura
atbalsta. Darbs, kas dod gandarījumu pašam un labumu sabiedrībai.

Gatis Miglāns

Vēlos, lai vienlīdzīgi attīstās
un pilnveidojas gan Carnikavas, gan
Ādažu pagasti!
Ir nepieciešama abu esošo
sporta stadionu pārbūve un
to
moderna
aprīkošana. Ir
steidzami jāmeklē risinājumi sadarbībā
ar Satiksmes
ministriju un
Latvijas Valsts
ceļiem, lai uzlabotu satiksmes organizāciju uz A1 šosejas. Šobrīd šī šoseja rada haosu un sarežģījumus mūsu un pārējiem
valsts iedzīvotājiem, un tā tam nav jābūt. Pēdējā laika notikumi ir parādījuši, cik ļoti mūsu novadam ir nepieciešams savs
ugunsdzēsības depo, jātiecas uz projekta realizāciju dzīvē.
Esmu stingri nostājies pret azartspēļu vietām mūsu novadā, vēlos tās novirzīt maksimāli tālu no ģimenēm, un ir uzsākts darbs
pie mērķa realizēšanas.
Svarīga jūsu dzīves atziņa – Panākumi ir ceļš no vienas neveiksmes pie nākamās, nezaudējot entuziasmu.
(Vinstons Čērčils).
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk, –
Godīgums! Tas man ir svarīgs gan vārdos, gan darbos! Un attiecīgi uzņemties atbildību gan par padarīto, gan nepadarīto,
gan to, kas vēl jāpadara!
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Manas dzīves prioritātes vienmēr ir bijušas ģimene, draugi un pozitīva attieksme pret darbu!
Tie ir mani dzinuļi, kas man liek darīt lietas vēl labāk!

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Jānis Leja

Vēlos turpināt pilnveidot ar
infrastruktūru saistītos jautājumus. Labiekārtotajā skolā panākt augstvērtīgu mācību procesu un interesantu,
daudzveidīgu ārpusskolas
pulciņu darbu. Vēlos nodrošināt ērtu, stabilu saikni
starp pašvaldību un carnikaviešiem, attīstīt uzņēmējdarbību Carnikavā, iedzīvotājiem nodrošinot darba vietas.
Svarīga jūsu dzīves atziņa –
Vārdiem un solījumiem jāsaskan ar darbiem.
Īpašība, ko citos cilvēkos un
arī sevī vērtējat visaugstāk, – Godprātība, atklātība.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene, lojalitāte, darbs, veselība.

Gundars Bojārs

Jaunajā, apvienotajā novadā
jāuzlabo iedzīvotāju un viņu
ievēlēto pārstāvju savstarpējā
komunikācija, lai iedzīvotāji
pēc iespējas vairāk tiktu iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Būtu
jāizveido e-pārvalde, jāorganizē pašvaldības referendumi, ja
tā tos varētu dēvēt, aptaujas.
Objektīvu un likumīgu iemeslu dēļ būvvaldes darbs notiek
aizvien lēnāk. Jāgaida vairāki
mēneši, lai sagatavotu lēmumu par zemes robežu maiņu
vai saņemtu būvatļauju. Jāveic
izpēte un analīze, kāpēc tā notiek. Agrāk lēmumus par zemes
robežu maiņu sagatavoja ierēdņi paši, bet tagad jāgaida līdz domes sēdei. Ja būvvaldes darbinieks ir atvaļinājumā, nav neviena, kurš sagatavotu lēmumprojektu. Jāstrādā pie dabas resursu
pārvaldības, jo šobrīd nav kopējas politikas ne vides pārraudzībā, ne pārvaldībā. Nav vides pārraudzības pār atkritumiem,
notekūdeņiem… Ainava kā vērtība nav aizsargāta. Gauja plūst
caur bieziem krūmiem, tās krasti ir aizauguši. Ja vajag ievilkt
elektrību, var nocirst lielu ozolu. Nav definēts, kas ir mūsu vērtības, piemēram, meži – pašvaldības vai privātajā īpašumā esošie. Vai tie ir mūsu vērtība? Pašvaldībai pašai nav pat teikšanas
pār dabas parku “Piejūra”, kas atrodas tās teritorijā.
Svarīga jūsu dzīves atziņa – Pirms izprast vārdus, vajadzētu
mēģināt izprast klusumu. Mēs šodien pārāk cenšamies pārkliegt viens otru un aizvien mazāk spējam ieklausīties un sadzirdēt.
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk –
Drosmi, jo bailes paralizē un sastindzina. Bailes rada naidu.
Arī no visa svešā, nezināmā un liek uztvert nezināmo kā ienaidnieku. Bailes rada vēlmi kļūt par valdnieku, bet tas nozīmē,
ka agri vai vēlu – arī pār mums kāds valdīs. Bet ir sabiedrības,
kas dzīvo, balstoties nevis varas, bet mīlestības un sadarbības
attiecībās. Esmu saticis šādas kopienas Peru, Argentīnā, Sāmu
zemē.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Mīlestība, cilvēcīgums, uzticīgums, ģimene, draugi, kopiena, godīgums.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Daiga Mieriņa

Vispirms vēlreiz liels paldies
visiem iedzīvotājiem, kuri man
deva uzticības mandātu. Mūsu
Latvijas Zemnieku savienības
programma ir ļoti ambicioza,
bet galvenā doma ir – visu ciemu
līdzsvarota attīstība. Skaidrs, ka
lielu daļu no mūsu programmas
īstenot neizdosies, jo vienkārši visam nepietiks līdzekļu, kā
arī tas, ka šobrīd neesam varas
pozīcijās. Bet mūsu programmā
ir arī daudz dažādu iniciatīvu,
kas prasa labo gribu, piemēram,
kopā ar iedzīvotājiem ieviest
“līdzdalības budžetu”, kur procentuālu daļu no budžeta sadala
starp vietējām kopienām, kuras tad tālāk pašas lemj par to, ko
tās vēlas ar šiem līdzekļiem darīt, vai nu būvēt sporta vai rotaļu
laukumu, vai atjaunot kādu ielu, vai ko citu. Katrā gadījumā – tā
būtu viņu izšķiršanās. Stēla Lāčplēša ordeņa kavalieriem, plostnieku muzejs, vecā muižas parka atgūšana, Blusu kroga (amatnieku māja) atjaunošana – tie ir tikai daži no kultūras projektiem un, protams, ceļi un infrastruktūra. Galvenais mērķis ir
atrast līdzsvaru starp visiem projektiem un vajadzībām.
Man ļoti patīk lasīt grāmatas, un viens citāts no grāmatas: “Patiesajā lietu kārtībā cilvēks nedara kaut ko, lai būtu laimīgs –
cilvēks jau ir laimīgs un tieši tādēļ dara kaut ko.” (“Sarunas ar
Dievu”, Nīls Donalds Volšs).

Arnis Rozītis

Jaunajam novadam nepieciešama sporta halle. Noteikti tas
prasīs vairāk nekā četrus gadus,
finansiāli ļoti liels projekts, milzīgi ieguldījumi un šobrīd arī
ārēju finansējumu šāda veida
projektam nevar piesaistīt. Tā
kā šobrīd Carnikavā remontē
skolu, uz brīdi esam zaudējuši vienu sporta zāli. Ādažos ir
divas pašvaldības sporta zāles,
bet tās ir noslogotas. Vienu pilnībā aizņem skolēni un Sporta
skola. Šobrīd biedrības sporta zālēs tiek ļoti ierobežotos laikos.
Sportot gribētāju skaits aug, pieprasījums arī strauji aug, ar esošo infrastruktūru nepietiek. Sporta halle ir liels mērķis, un mans
mazs sapnītis – uzcelt novadā multifunkcionālu halli, ar vairākām zālēm, domājot ilgtermiņā, lai visiem pietiek vietas.
Steidzami nepieciešams sakārtot abus stadionus! Nav nepieciešams būvēt lielas tribīnes utt., bet pamatlietas – sintētiskais
segums – iedzīvotājiem, vidusskolai, Sporta skolai. Izveidot tāllēkšanas un mešanas sektorus, lai vidusskolas un sporta skolas
skolēni varētu pilnvērtīgi darboties. Un, protams, lielāks atbalsts
sporta biedrībām! Mums ir ļoti laba un spēcīga sporta skola, kas
nes arī daudz medaļu. Un mums noteikti vajag pilnveidot un
turpināt attīstīt Sporta skolu.
Un lai turpinātu pēctecību, nepieciešams izveidot arī pieaugušo
sporta komandas, lai Sporta skolas audzēkņiem pēc absolvēšanas nebūtu jāpamet dzimtais novads, bet varētu sportot tepat,
uz vietas. Un arī iedzīvotāji būtu priecīgi, jo būtu iespēja atbalstīt
savas komandas. Novads tās sen jau ir pelnījis!
Tās ir trīs galvenās prioritātes, lai sports vairāk attīstītos.
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk, –
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Labestību, sirsnīgumu, izpalīdzību, mērķtiecību, vēlmi padarīt
apkārtējo vidi labāku. Bet galvenais, lai cilvēks nav, atvainojos
par izteicienu, “kretīns”. Cilvēciskums ir visam pamatā. Varbūt
esmu naivs, bet uzskatu, ka labais vairo labo!
Genovefa Kozlovska

Jaunajā apvienotajā Ādažu
novadā ir jābūt pašiem savai sociālās aprūpes iestādei novada senioriem!
Pašlaik mūsu novada iedzīvotājiem, kas vecumdienās
paši vairs nespēj par sevi
parūpēties, nav iespējas
mūža nogalē būt vietā, kur
pagājusi liela daļa dzīves, tā
vietā vecie ļaudis ir “izmētāti” aprūpes iestādēs visā
Latvijā.
Ir izstrādāta ideja par pansionātu līdzās ar ārstu praksēm Gaujas krastā, Garajā ielā 20,
Carnikavā. To varēs īstenot, kad skolēni atsākts mācības pārbūvētajā Carnikavas pamatskolā, Nākotnes ielā 1.
Pansionātam jābūt pašvaldības iestādei, lai varam būt droši, ka
mūsu cilvēkiem ir pieejami vislabākie dzīves apstākļi un aprūpe!
Svarīga jūsu dzīves atziņa – Viss, kas notiek, notiek uz labu…
Un viss dzīvē atnāk atpakaļ, gan labais, gan ļaunais…
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk –
GODS! Var pazaudēt dzīvē lielas naudas summas, taču Jums ir
iespēja to atkal nopelnīt. Bet pazaudēto GODU jūs nenopirksiet
ne par kādu naudu!
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene! Cilvēku cieņa – neskatoties ne uz ieņemamo amatu, ne materiālo stāvokli!
Par nākotni gribu teikt – bez lepnības un augstprātības saliksim Carnikavas un Ādažu novadu labāko pieredzi kopā, lai kļūtu divtik spēcīgi un saticīgi!
Raivis Pauls

Apvienojoties diviem
ambicioziem novadiem
vienā, ir svarīgi jauno
novadu būvēt uz stabiliem pamatiem un vietu zem jumta atrodot
visiem novada iedzīvotājiem. Sekošu līdzi,
lai augošās novadnieku vēlmes salāgotos
ar šī brīža reālajām
iespējām bez negatīvas ietekmes nākotnē.
Iesaistīšos jaunā novada izglītības politikas veidošanā, lai tās
nozīmīgumu visās darbībās un visos jautājumos sajūt ikviens
– skolēni, ģimenes, skolotāji. Meklēšu iespējas novadam izveidot atbalsta vietu, kur novada jaunieši līdz 25 gadu vecumam
var vērsties un saņemt atbalstu, lai attīstītu savas pirmās idejas
uzņēmējdarbībā.
Svarīga jūsu dzīves atziņa – No pieredzes profesionālā futbola
gaitās zinu, ka nezaudēt spēli var arī karjeras spēli aizvadošs
vārtsargs, bet uzvarēt var tikai visa komanda kopā.
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk, –
Visaugstāk citos cilvēkos un arī sevī es vērtēju veiksmīgu tikšanu galā ar grūtāko lietu uz Zemes šīs – dotā vārda noturēšanu.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – Ģimene, atvērtība, izcilība,
mērķtiecība, taisnīgums.
ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Imants Krastiņš

Kopā ar pašvaldības komandu veidosim jauno novadu tādu, kas ir arvien labāk pieskaņots mūsu cilvēku
dzīves ritmam – strādājam pārsvarā
Rīgā vai novada centrā un baudām
neskarto dabu, sporta iespējas, kultūras un pašdarbnieku aktivitātes
savā ciemā. Tas nozīmē, ka veltīsim
resursus, lai mūsu vide būtu zaļa,
droša un veselīga, kā arī bagāta ar
nodarbēm gan jauniem, gan senioriem.
Virzīšu tādus projektus, kas ļauj pārvietoties starp novada ciemiem pa drošiem veloceļiem, kā arī izmantot regulāru vietējo

transportu, lai piekļūtu pašvaldības pakalpojumiem un novada
atpūtas vietām. Vēlos attīstīt pašvaldības un vietējo ciemu kopienu sadarbību, lai iztērētie līdzekļi vislabāk atbilstu vietējo
cilvēku vajadzībām. Svarīgi ir iesaistīt mūsu cilvēkus svarīgu
lēmumu pieņemšanā ikdienā un izmantojot saziņas iespējas.
Svarīga Jūsu dzīves atziņa – Ikkatrs cilvēks, kuru sastopu savā
ceļā, vismaz vienā lietā ir stipri pārāks par mani. Un to es cenšos
no viņa mācīties, lai pilnveidotos un labāk saprastu viens otru.
Īpašība, ko citos cilvēkos un arī sevī vērtējat visaugstāk – patiesumu un godīgumu. Īpaši mūsdienās esam tik ļoti uztrenējušies staigāt “maskās”, ka patiesas attiecības, kas balstās savstarpējā godīgumā, ir īsts dārgakmens.
Nozīmīgākās dzīves vērtības – ticība, ģimene un draugi. Ar
sievu audzinām trīs mazas meitiņas, kuras ir mūsu patiesības
par sevi spoguļi un palīdz mums kļūt labākiem.
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Līdz 4. oktobrim noteiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Gaujas ielā
Lai izbūvētu Gaujas krasta stiprinājumus, līdz 4. oktobrim noteiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Gaujas ielā no Ādažu Kultūras centra līdz Kadagas tiltam un slēgta pārvietošanās pa aizsargdambi no Vējupes ietekas Gaujā līdz Kadagas tiltam.

Carnikavas pievienošana Ādažiem atbilst Satversmei
Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā par administratīvi
teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo
pašvaldību hartai pēc vairāku novadu domju pieteikumiem.
Konstatēts, ka attiecībā uz Carnikavas novadu administratīvi
teritoriālā reforma atbilst Satversmei. Kā zināms, reformas rezultātā līdzšinējais Carnikavas novads tiek pievienots Ādažu
novadam. Satversmes tiesa secināja, ka līdzšinējais Carnikavas
novads iedzīvotāju skaita ziņā neatbilst reformas pamatā eso-

šajam kritērijam par minimālo iedzīvotāju skaitu Pierīgas novadā. Savukārt jaunais Ādažu novads atbilst reformas pamatā
esošajiem kritērijiem. Turklāt jaunais Ādažu novads ir ģeogrāfiski vienots, un tajā kopā ar līdzšinējā Carnikavas novada iedzīvotājiem būs vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju. Tādējādi, lemjot par līdzšinējā Carnikavas novada iekļaušanu Ādažu novadā,
likumdevējs ir ievērojis reformas mērķi un kritērijus.
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Aprinkis.lv

Paraksta memorandu par sociālā darba attīstību Latvijas pašvaldībās

Foto – Laima Jātniece

Parakstot šo memorandu, pašvaldību deputāti apliecina izpratni par sociālā darba un sociālās palīdzības nozīmi, apņemoties savu pilnvaru darbības laikā īstenot memorandā izvirzītos
mērķus, kas ir šādi: atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus
administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, kā arī iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā,
sadarbībā ar novada sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam atbilstošu samaksu, rūpēties par mūsdienīgu darba vidi sociālajam
dienestam un telpām, kurās tiek ievērotas gan sociālo darbinieku, gan sociālā dienesta klientu vajadzības, nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības vadības un iesaistīto
institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības
sargāšanas jomās. Veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā nozīmē cilvēku labklājību un iespējas īstenot savu potenciālu,
veselīgas attiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā
arī ilgtspējīgu vietējo kopienu.

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Aicinām iepazīties ar jaunajiem noteikumiem par virszemes
ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novada Ādažu pagastā
Jauno noteikumu mērķis ir saglabāt, uzturēt un labiekārtot
ūdensobjektus un nodrošināt piekrastes vides saglabāšanu
līdzsvarā ar krastu nostiprināšanu un mazizmēra kuģniecības
līdzekļu piestātņu būvniecību. Noteikumos ir precizēti laipu,
piestātņu un peldbūvju izbūves nosacījumi, nosakot arī to parametrus un saskaņošanas kārtību, jo laipām, peldbūvēm un
piestātnēm ir konkrēti parametri. Lai veiktu būvniecību, jāsniedz pieteikums Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un

infrastruktūras daļā vai būvvaldē. Šobrīd tiek veikts ūdensobjektu vērtējums. Pamatojoties uz saņemto vērtējumu, dome
lems par nomas maksas noteikšanu. Jaunajos noteikumos tiek
paredzēts, ka tiks veikta ūdensobjektu noma. Jaunie Saistošie
noteikumi par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā publicēti “Latvijas Vēstnesī”:
https://www.vestnesis.lv/op/2021/138.9.
Laura Breidaka

Novadā kursē jauni un mūsdienīgi aprīkoti autobusi ar gaisa jonizatoriem
SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, iegūstot tiesības valsts rīkotajā konkursā uz
10 gadiem nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu vietējas
nozīmes reģionālajos maršrutos, autobusu
parku papildinājis ar 31 lielas ietilpības
“VDL Futura” autobusu un 21 mazas ietilpības “VDL MIDEURO” uz Mercedes
Benz Sprinter bāzes būvētu mikroautobusu, kas ražoti Nīderlandē.
“Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir jābūt
pieejamam jaunam, videi draudzīgam, ar
modernām tehnoloģijām aprīkotam autobusam, neatkarīgi no dzīvesvietas, lai
veicinātu izmantot sabiedrisko transportu, nevis privāto auto nokļūšanai iecerētajā galamērķī,” norāda SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” valdes locekle Dace

Aizupiete. Autobusi ir aprīkoti ar gaisa
jonizatoru, kas iznīcina jebkuras baktērijas, tostarp arī COVID-19, kas šobrīd ir vitāli svarīgi, lai ierobežotu vīrusa izplatību
un inficēšanās risku, padarot sabiedrisko
transporta vidi drošu”, akcentē Dace Aizupiete. Jonizators ir uz īpašu elektroizlādes metodi balstīts gaisa attīrītājs, kuru
dēvē arī par gaisa vitamīnu ražotāju. Jonizators uzlādē gaisa daļiņas negatīvi un uzlabo gaisa kvalitāti. Visi autobusi aprīkoti
ar audio un vizuālās informācijas sistēmu,
informācija par maršrutu un pieturām
tiks pārraidīta monitoros un atskaņota audiāli. Visas sēdvietas ir aprīkotas ar drošības jostām, individuālo apgaismojumu,
sēdvietas ir numurētas arī Braila rakstā,
lai pasažieriem ar redzes invaliditāti at-

vieglotu atrast sēdvietu. 97% autobusu
ir pielāgoti personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, un tajos paredzēta
speciāla vieta ratiņkrēsla novietošanai.
Pasažieriem ar dzirdes invaliditāti būs
pieejama audio dzirdes cilpa, kas atskaņos
nākamo pieturu skaļāk. Pasažieriem būs
pieejami bezskaidras naudas norēķini un
bezmaksas WI-FI. Autobusos ir uzstādīta
elektroniskā kontroles ierīce (GPS) un videonovērošana, kas fiksē biļešu tirdzniecības zonu. Visi transportlīdzekļi ir aprīkoti
ar alkohola pārbaudes sistēmu, kā arī tie
ir aprīkoti ar ventilācijas un apkures sistēmas iekārtām, lai transportlīdzekļa salonā nodrošinātu gaisa temperatūru robežās
no +16C līdz +24C atbilstoši sezonai.
“Latvijas Sabiedriskais Autobuss”

Carnikavas pagasta ciemos izvietoti ārtelpu tenisa galdi

Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste L. Andrijonoka un izpilddirektors R.
Garenčiks simboliskā saspēles mačā.

Izglītības un jaunatnes lietu speciālistes Lauras Andrijonokas
iniciatīvas rezultātā Carnikavas novada domes 2020. gada nogalē iesniedza pieteikumu biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajai 10.
projektu kārtai, kurā guva atbalstu projektam “Aktīvās atpūtas un
sporta inventāra iegāde Carnikavas novadā”. Projekta mērķis bija
2021. gadā iegādāties un izvietot Carnikavas novada teritorijā (Car-

nikavas un Garciema ciemos) ārtelpu tenisa galdus, lai veicinātu
sabiedrības, īpaši jauniešu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, rekreāciju, socializēšanos, sportiskumu un piederības sajūtu novada
ciemiem. Projekts ticis realizēts, un šobrīd Ādažu novada Carnikavas pagasta Carnikavas ciemā (Zvejnieku ielā 3A) un Garciemā
(Mežciema ielā 26) izvietoti ārtelpu tenisa galdi. Ikviens interesents
aicināts izmantot publiski un brīvi pieejamos tenisa galdus, ievērojot personīgo drošību, sabiedrisko kārtību un, ņemot līdzi nepieciešamo inventāru – galda tenisa raketes un bumbiņas.
Projekts “Aktīvās atpūtas un sporta inventāra iegāde Carnikavas
novadā” (projekta Nr.20-04-AL11-A019.2201-000001) īstenots
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansētās Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam projekta ietvaros.

Carnikavas policijas darbu apkopojums jūlijā
Šā gada jūlijā Carnikavas pagasta policija reģistrējusi 167 notikumus. Mēneša laikā kopā uzsākti 229 administratīvā pārkāpuma
procesi, gan par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, gan par iebraukšanu dabas parkā “Piejūra”, gan Saistošo
noteikumu vai citu nozaru likumu neievērošanu. Administratīvā komisija ir izskatījusi un pieņēmusi lēmumus 64 administratīvā pārkāpuma procesos. Vasarā veiktas papildu patruļas
novadā esošās ūdenstilpnēs ar peldlīdzekļiem, kontrolējot makšķerēšanas un zvejošanas noteikumu ievērošanu, atpūtas kuģu
vadīšanas un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu. Patruļās ar
kvadricikliem tiek apsekots dabas parks “Piejūra”. Par pārkāpumiem dabas parkā “Piejūra” ir paredzēta atbildība līdz 1000
18

eiro, kā arī atgādinām, ka laika posmā no 01.06. līdz 15.08.2021.
aizliegts atrasties Ummja ezerā. Veicot ikdienas patruļas, veiktas
gan profilaktiska rakstura pārrunas, gan noskaidrotas personas,
kuras neievēro likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” prasības. Informācija nosūtīta Dabas aizsardzības pārvaldei personu saukšanai pie administratīvās atbildības.
Aicinām ziņot par sabiedriskās kārtības traucēšanu Carnikavas pagasta policijai pa diennakts mobilo tālruni
22006686, mobilajā aplikācijā Mobio.lv, e-pasta adresē:
policija@carnikava.lv, vai atstājot iesniegumus pastkastē, pie
ieejas pasta nodaļā, Stacijas ielā 7, Carnikavā.
Carnikavas pagasta policija
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Stiprina Gaujas kreiso krastu Ādažos
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Jau iepriekš informējām,
ka
pagājušajā gadā
tika pārbūvēts
a izsa rgda mbis
no A1 šosejas
līdz sūkņu stacijai
“Kārkli”
1,55 km garumā,
kā arī uzbūvēta jauna sūkņu
stacija. Ar šiem darbiem noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā* pirmā kārta,
taču šogad jūlijā atsākti projekta 1. daļas 2. kārtas būvdarbi –
Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve. Līdz 2022. gada
oktobrim paredzēts izbūvēt Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu ar rievsienu izbūvi 3 posmos, kuru kopējais garums ir
1,317km. Līdz šā gada rudenim plānots izbūvēt rievsienu pie
Kadagas tilta (RS-2) un sūkņu stacijas “Kārkli” (RS-3), savukārt nākamajā (2022.) gadā – rievsienu pie Ādažu attīrīšanas
ietaisēm. Kā zināms, pēdējos divus, trīs gadus Gaujas krasts
strauji iegrūst. Šā gada laikā krasta zona atkāpās par pāris
metriem, tāpēc kā pagaidu risinājums tika izmantota krasta
stiprināšana ar celmiem. Arī projekta otrajā kārtā būvdarbi
tiek veikti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.
Laura Bite, Monika Griezne

*Projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1. daļa”. Projekta 1. kārta – “Plūdu un
krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 1. kārta,
esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve”, projekta 2. kārta – “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana 2. kārta, Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve”.
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Aicina piedalīties biedrības “Gaujas
Partnerība” organizētajā aptaujā
par biedrības līdzšinējo darbību un
finansējuma izlietojuma lietderību
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par biedrības “Gaujas
Partnerība” līdzšinējo darbību, kā arī ELFLA finansējuma
izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu novada attīstību, aicinām piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība”
organizētajā aptaujā! Anketu elektroniski var aizpildīt:
https://ej.uz/GP_2021.
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un aizpildīt šeit:

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Līdz 1. novembrim Carnikavā, Stacijas ielas laukumā,
slēgta satiksme pie pašvaldības ēkām Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7
Līdz 1. novembrim Carnikavā Stacijas ielas posma būvniecības laikā slēgta satiksme Stacijas ielas laukumā pie pašvaldības
ēkām Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7. Piekļūšana autotransportam tiek nodrošināta pa jaunizbūvēto ielas daļu. Iebraukšana

un izbraukšana – pa Rīgas ielu (pie Ziedu ielas). Atvainojamies
par sagādātajām neērtībām! Lūdzam sekot satiksmes organizācijas norādēm!

Carnikavas Komunālserviss

Žurnālists Uģis Joksts ikdienā no Ādažiem uz Rīgu brauc ar auto un minas ar velo

Lai ikvienu iedrošinātu savā ikdienā ieviest kaut mazus, bet
planētai draudzīgus dzīves paradumus, šī gada februārī uzsākta dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņa “Es daru tā!”.
Tā deva iespēju 50 videostāstos smelties idejas no dažādiem
cilvēkiem, kā ar prieku dzīvot dabai draudzīgāk. Kampaņas
ietvaros aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane devās ciemos pie iedvesmojošiem un radošiem cilvēkiem, kuri
dzīvo tā, lai mums visiem uz šīs planētas pietiktu vietas. Viņa
viesojās arī pie TV žurnālista Uģa Joksta, kuram dabai drau-

dzīga dzīvošana nav sveša – viņš restaurē vecus ābeļdārzus, ikdienā daudz pārvietojas ar riteni un rūpējas, lai viņa bērniem
būtu tīrs gaiss, dzidrs ūdens un skaista dzīve. Uģa ikdienas
pārvietošanās recepti var definēt īsi – brauc ar mašīnu, minies
ar riteni. Viņš pusceļu no mājām Ādažos uz darbu LTV ēkā
Zaķusalā mēro ar auto, vedot velosipēdu uz jumta, bet otru
pusi – minot pedāļus, līdz sasniedz galamērķi. “Es pat braucu
uzvalkā, ja vajag. Ja nekur nesteidzies – piecas minūtes šurp
vai turp neko nemaina. Es neko nevedu uz muguras, man ir
soma, kurā es salieku visas darba lietas un feini pa veloceliņu
Brīvības ielā nokļūstu Rīgas centrā,” atklāj žurnālists. Uz Madaras Botmanes jautājumu “Kāpēc tāda izvēle?”, Uģis atbild
– ātrāk, ērtāk un foršāk, kā galveno iemeslu izceļot ērtumu, jo
pilsētas centrā pārvietoties ar velosipēdu ir krietni vienkāršāk
nekā ar auto.
Kopumā “Es daru tā!” viesojās arī pie TV personības Evelīnas
Strazdiņas, kura pievērš uzmanību atkritumu šķirošanai, šefpavāra Ērika Dreibanta, kurš gan savai ģimenei, gan restorāna apmeklētājiem gatavo maltītes no vietējiem un sezonāliem
produktiem, kā arī ļāva iepazīties ar Gata Gāgas, “Prāta Vētras”
ģitārista Jāņa Jubalta, autosportista Valtera Zviedra un daudzu
citu dabai draudzīgo ieradumu pieredzi. Visus videostāstus
iespējams skatīties “Es daru tā!” Facebook lapā. Vides Filmu
studija dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņu “Es daru tā!”
īsteno ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.
Sandra Baltruka

Turpinās daudzveidīgas fiziskās
veselības veicināšanas aktivitātes Ādažos augustā!
Ar Ādažu novada pašvaldības domes atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novadā” augustā turpinās dažādas fiziskās veselības veicināšanas aktivitātes bērniem bez maksas:
DEJU NODARBĪBAS “BODY JAM, STOMP UN TAP RITMI”
divās grupās: 7–11 gadus veciem bērniem un 12–16 gadus veciem jauniešiem
Nodarbību datumi

Speciāliste un tālruņa nr.

7–11 gadus veciem bērniem: 17.08., 18.08., 19.08.,
20.08. no plkst. 17.00–18.00

Pieteikšanās uz nodarbībām pie deju pedagoga Māra
Pūres pa tālruni 29242766, sūtot īsziņu vai WhatsApp,
norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, nodarbības datumu.
Pieteikšanās būs apstiprināta, kad saņemsiet atbildi no pedagoga īsziņas vai WhatsApp veidā.

12–16 gadus veciem bērniem: 16.08., 17.08., 18.08.,
19.08., 20.08. no plkst. 18.00–19.00
Nodarbības notiek dabā pie Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas.

Lūgums ņemt vērā, ka dalībnieku skaits nodarbībās dabā ir ierobežots un notiek, ievērojot COVID-19 pandēmijas ierobežojumus.
Nodarbību dalībnieki tiek reģistrēti dalībnieku sarakstos, un projekta publicitātes mērķu nodrošināšanai nodarbību laikā var tikt
uzņemtas fotogrāfijas.

Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivitātēm,
pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv
un Facebook – facebook.com/adazilv.
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Aktivitātes

tiek

īstenotas

projekta

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Inita Henilane

ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Carnikavā un Ādažos aizvadīts
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku notikums “Saulesvija”
apskatāmi svētku mājaslapā nacgavilet.lv, svētku profilā digitālajā platformā “Youtube”, kā arī sabiedrisko mediju portālā
LSM.lv, savukārt septembrī pirmizrādi piedzīvos režisora Paula
Dombrovska dokumentālā filma pēc Dzintara Dreiberga idejas.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises notiek
no 12. jūlija līdz oktobra beigām. Svētku kopējo programmu
veido 15 dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā,
instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā
mākslā, folklorā. Norises plānotas pašvaldībās, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, brīvā dabā. Jebkurā svētku norisē dalībnieku
skaits ir no 1 līdz tajā brīdī valstī atļautajam skaitam, nenotiek
plaša pulcēšanās, nenotiek centralizēti mēģinājumi un garš
mēģinājumu process. Norises tiek iemūžinātas videoierakstos.
Visi videomateriāli tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām
kā spilgta 21. gadsimta liecība.
Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece, Aija Riba

Ādažos un Carnikavā viesojās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku auto, novadam kļūstot par daļu no “Saulesvija” ceļa, ko šogad video formātā rada svētku radošā komanda.
Svētku vērienīgais notikums “Saulesvija” no tradicionāla klātienes notikuma – svētku dalībnieku gājiena Rīgā – aizvijies
daudz garākā ceļā pa visu Latviju. Ceļš “Saulesvija” veidots
kā klātienes mirkļu un video fiksējums norisēs, kurā nepilnas
stundas garumā ikvienā pašvaldībā īpašais svētku vēstnesis
kopā ar atraktīvu ceļotāju-sveicinātāju nodeva svētku organizatoru pateicības un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apguva svētku
repertuāru, veidoja video sveicienus un video priekšnesumus,
piedalījās videoklipu filmēšanā. Pašvaldības sagaidīja svētku
auto, pulcējušies nelielās grupiņās sava kolektīva ietvaros un
ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.
Notikuma laikā svētku auto no 12. jūlija līdz 29. jūlijam ieripoja
katrā no 43 Latvijas pašvaldībām. Katras dienas videoapskati
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Ar gardēžu un amatnieku tirgu,
baudot muzikālo pavadījumu, aizvadīti Zvejnieksvētki Carnikavā
Zvejnieksvētkos Carnikavā valdīja sevišķi karsta vasara, bet tas netraucēja baudīt svētku atmosfēru ar gardēžu un amatnieku tirgu,
muzikālo pavadījumu, vizināšanos zvejnieku laivās līdz Gaujas ietekai jūrā, kā arī iepazīstot zvejnieku ikdienu, amata vēsturi un
pat dažādas zivju sugas Carnikavas novadpētniecības centra interaktīvajā izstādē “Lielas zivis, mazas zivis”. Paldies Tautas namam
“Ozolaine” un visiem citiem, kuri palīdzēja šiem brīnišķīgajiem svētkiem tapt!

Foto – Gerda Keiša
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Novadpētniecības centrā Carnikavā atraktīvā veidā izzina zvejnieku ikdienu
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Zvejnieksvētku laikā Carnikavas Novadpētniecības centra klēts ēkā ģimenēm
bija iespējams piedalīties interaktīvā izstādē – nodarbībā “Lielas zivis, mazas
zivis”, uzzinot vairāk par zivju sugām
Latvijas upēs, ezeros un Baltijas jūrā, pētīt zivju uzbūvi, vairošanos, ēdienkarti
un dzīvesveidu. Zvejnieku mājas “Cēlāji”
galvenajā ēkā varēja sekot līdzi stāstam
par vietējo zvejnieku dzīvi un ikdienu,
kā arī iepazīties ar jūras arāju galvenā
palīga – zvejas laivas darināšanas un iz-

mantošanas vēsturi. Vietējais zvejnieks
vizināja ūdensmīlētājus ar zvejas laivu
no Carnikavas Novadpētniecības centra
piestātnes līdz Gaujas ietekai jūrā.
Interaktīvā izstāde un izglītojošā programma “Lielas zivis, mazas zivis” būs
atrodama Novadpētniecības centrā visu
vasaras sezonu. Interaktīvās izstādes
apmeklējumam vislabāk pieteikties iepriekš, saziņai: olga.rinkus@carnikava.lv,
tālruņa numurs 29128086.

KATOĻU KAPUSVĒTKI

SENIORU SPORTA SPĒLES

Sestdien, 28. augustā plkst. 12.00,
Garkalnes kapos (ar sv. Misi)

11. septembrī Gaujas ielā 16, Ādažos
Spēļu sākums plkst. 13.00,
reģistrācija no plkst. 12.00

AKTĪVĀS ATPŪTAS, SPORTA
UN KULTŪRAS SVĒTKI
ĀDAŽU NOVADĀ

Pirms sv. Mises Grēksūdzes sakraments;
Pēc kapusvētkiem priesteris svētīs
jaunuzstādītos pieminekļus, krustus un
kapu vietas.
Plašāka informācija:
tālr. 25909060 priesteris Ilmārs
tālr. 26434830 kapelāns Raimonds
Ievērosim epidemioloģiskās prasības!
Ievērosim 2m distanci un lietosim sejas
maskas!
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
15. septembrī plkst. 13.00
Gaujas ielā 16, Ādažos

Ivars Dimdiņš

4. septembrī
no plkst. 9.00 visas dienas garumā
Ādažu Sporta centra stadionā

Publicēti saistošie noteikumi
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv
publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi:
Nr.19/2021 (22.06.2021.) “Par virszemes Nr.2/2021 (27.07.2021.) “Par Ādažu novada
ūdensobjektu izmantošanu un apsaimnie- pašvaldības saistošo noteikumu publicēšakošanu Ādažu novadā.”
nas vietu.”
ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Veidojam jauno ģerboni kopā!
Aicinām dalīties ar idejām par jauno novada ģerboni!
Godātie carnikavieši un ādažnieki!
Ar 2021. gada 1. jūliju vairs nav spēkā līdzšinējie novadu ģerboņi, un līdz šā gada 23. novembrim jāizveido jauns ģerbonis, kas jāiesniedz apstiprināšanai Kultūras ministrijā.

Aicinām jūs dalīties ar saviem priekšlikumiem, kādām
vērtībām, simboliem, objektiem un tradīcijām, jūsuprāt,
jābūt iekļautām jaunā, apvienotā Ādažu novada ģerbonī.
Priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@adazi.lv
līdz 10. septembrim.

Carnikavas zvejnieki vieni no pēdējiem Latvijā savas
motorizētās kocenes nomainīja pret jaudīgākiem ūdens spēkratiem
laivām jeb kārbām, kuras bija populāras jau pirms Pirmā pasaules kara. Visām kārbām bija masts, bura, un, ja nebija motora, to aizvietoja četri airu pāri – pilnībā paļauties uz tā laika
motoriem vien nevarēja. Ar starpkaru laikā būvētajām kārbām
brauca arī pēc Otrā pasaules kara. Padomju laikā nāca sarežģījumi – uz vienas laivas nedrīkstēja strādāt vairāki vienas ģimenes locekļi, lai nepieļautu mēģinājumus bēgt no PSRS. Mūsdienās Carnikavas zvejnieki darbā izmanto metāla laivas – vieni
no pēdējiem Latvijā tie nomainīja savas motorizētās kocenes
pret jaudīgākiem ūdens spēkratiem.
Attēlos zemāk apskatāmas dažādu laiku laivas no Carnikavas Novadpētniecības centra arhīva un carnikaviešu ģimenes albumiem.
Olga Rinkus

Paziņojums par izsoli
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Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās
mantas sākumcenu pārdod Ādažu novada pašvaldības nekustamos
īpašumus – neapbūvētas zemes vienības Mežgarciemā, Carnikavas
pagastā, Ādažu novadā:
 Muzeja ielā 1;
 Muzeja ielā 2.
Izsoles solis – EUR 500.
 Izsoles pretendentu reģistrācija notiek līdz 24.08.2021. plkst.
23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”/“Aktuālās izsoles”,
kā arī šādas adresēs: https://ej.uz/dgok un Elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.
 Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā – 17.08.2021. no
plkst. 11.00–11.30.
 Izsoles sākums – 04.08.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums –
03.09.2021. plkst. 13.00.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Foto – Carnikavas Novadpētniecības centra arhīvs un carnikaviešu ģimenes albumi

Pirmos Zvejnieksvētkus 1936. gadā svinēja kā Zvejnieku un
zemnieku svētkus, tāpēc tajos piedalījies arī tā laika zemkopības ministrs, kurš kopā ar zvejniekiem devies jūrā plekšu zvejā.
Padomju okupācijas gados visplašāk Zvejnieksvētkus svinēja
kolhoza paspārnē, kad tika rīkotas dažādas sacensības, darba
kolektīvi piedalījās gājienos un klāja kopējus galdus. Svētkos
tika “iesvētīti” arī jaunie kolhoza zvejnieki.
Visos laikos viens no zvejnieku sūrā darba stūrakmeņiem bijusi
laiva. Senatnē zvejnieki tās pašrocīgi darināja vecā mēnesī, lai
laivai būtu ilgs mūžs un zvejniekiem – liels loms. Carnikavas
“Kaķos” kādreiz dzīvoja brangs laivu meistars Bērtulis Tomsons, kurš koka airu laivu varējis uztaisīt vien četrās dienās. 20.
gadsimta pirmajā pusē mūsu zvejnieki brauca ar lielām koka
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Apstiprināti jaunā Ādažu novada plānošanas dokumenti
Ādažu novada dome 2021.07.27. domes sēdē atbalstīja un vienbalsīgi nobalsoja “Par” Ādažu novada attīstības programmas (2021.–
2027.) (turpmāk – Attīstības programma) un aktualizētās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.–2037.) (turpmāk
– aktualizētā Stratēģija) gala redakciju apstiprināšanu. Abi plānošanas dokumenti ir pirmie Latvijā, kas ir apstiprināti kādā no
pašvaldībām pēc 2021. gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas.
Atgādinām:
• Darbs pie jaunā novada attīstības programmas izstrādes tika
uzsākts jau 2020. gada jūlijā, kad tika pieņemts lēmums par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, kā arī Ādažu un Carnikavas novada domes parakstīja sadarbības līgumu par minētā
dokumenta izstrādi.
• Lēmums par Stratēģijas aktualizāciju tika pieņemts 2020. gada
septembrī.
• Abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts kopīgs Vides
pārskats.
• Plānošanas dokumentu izstrāde notika 5 darba grupās.
• 01.09.2020.–31.10.2020. tika organizēta iedzīvotāju aptauja (tajā
piedalījās 1059 respondenti).
• Dokumentu 1. redakcijas tika apstiprinātas šī gada martā un
07.04.2021.–21.05.2021. notika to publiskā apspriešana.
Plānošanas dokumentos Ādažu novadam noteiktās 4 ilgtermiņa
prioritātes:
✓ Labas infrastruktūras novads – attīstīta tehniskā infrastruktūra, pielāgošanās klimata pārmaiņām, attīstīta transporta infrastruktūra, nodrošinot novada dažādo teritoriju savienojamību
un mobilitāti, pretplūdu un meliorācijas sistēmu darbības nepārtrauktība.
✓ Videi draudzīgs un darbīgs novads – klimatneitralitāte, inovatīva un vieda uzņēmējdarbība, atbalsts uzņēmējdarbībai un
digitalizācija, jaunas darba vietas, kā arī vides pieejamība un tās
aizsardzība.
✓ Izglītots un labklājīgs novads – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei, darba tirgum, sporta aktivitātēm,
kultūras aktivitātēm, pieejama sociālā aizsardzība un iekļaušana.
✓ Pašu pārvaldīts novads – resursu sinerģiska apvienošana, sadarbība, ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju kopienu attīstība un iesaiste novada pārvaldībā, vieda un efektīva pārvaldība.
Aktualizētās Stratēģijas
materiāli pieejami:
https://ej.uz/AdazuStrategija

Attīstības programmas
materiāli pieejami:
https://ej.uz/Adazi2021-2027

Ādažu novads. SIA “Grupa 93”

Paldies ikvienam, kas iesaistījās plānošanas dokumentu izstrādē, piedaloties darba
grupās, iedzīvotāju aptaujā vai sniedzot rakstiskus priekšlikumus!

Inga Pērkone
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Kopš 2016. gada Ādažu novadā apstiprināti 22 LEADER projekti

Rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”
apstiprinātie projekti
Projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu
kompostēšana”

Projekta īstenotājs – SIA “UVK Pakalpojumi”
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2017.
(1. kārtas projekts)
Projekta mērķis – notekūdeņu attīrīšanas rezultātā radušos dūņu kompostēšanas laukuma ierīkošana, lai būtu iespējama dūņu komposta sagatavošana tālākai
realizācijai; projekts nodrošinās jauna
produkta – dūņu komposta – pieejamību gan uzņēmumiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, kā arī risinās problēmu ar
notekūdeņu attīrīšanas atkritumu utilizāciju.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
70 000,00
Projekts “Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū”

Projekta īstenotājs – SIA “Soira”
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2017.
(1. kārtas projekts)
Projekta mērķis – īstenojot projektu,

SVVA stratēģijas vīzija – Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un
nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.
Vīzijas sasniegšanai tika izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi:
1. M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (rīcība
1.1.);
2. M2 Vietējās teritorijas sakārtošana (rīcība 2.1.);
3. M3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (rīcība 2.2.).

nostiprināt uzņēmuma konkurētspēju
vietējā teritorijā, piedāvājot ar novadu
saistītu produkciju, tādējādi veicinot
Ādažu atpazīstamību Latvijā un ārpus
tās, kā arī uzlabot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus, iegādājoties jaudīgākas ražošanas iekārtas un papildinot materiāli
tehnisko bāzi labākiem darba apstākļiem.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
16 272,90
Projekts “Alus darītavas iekārtu iegāde”

Projekta īstenotājs – SIA “Rose Brewery”
Projekta īstenošanas laiks: 2017.–2018.
(2. kārtas projekts)
Projekta mērķis – paplašināt savu darbību, lai nodrošinātu ekskluzīva alus brūvēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un datorizētu aprīkojumu, projekta
ietvaros plānots iegādāties 7 jaunas alus
fermentēšanas tvertnes, glikola dzesētāju, pudeļu pildīšanas iekārtu, mazgāšanas iekārtu, etiķešu līmēšanas iekārtu,
izveidot 3 jaunas darbavietas.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
31 777,90
Projekts “Andžeja Grauda bungu skolas Ādažu filiāles izveide”

(2. kārtas projekts)
Projekta mērķis – izveidot Andžeja
Grauda bungu skolas filiāli Ādažos, kas
kļūtu par galveno bundzinieku meku
Latvijā, iedvesmojot bērnus un jauniešus
jēgpilni pavadīt brīvo laiku un piepildīt
savus sapņus. Projekta īstenošanai paredzēts gan uzbūvēt Bungu skolas ēku
Ādažu novadā, gan iegādāties skolas
darbības nodrošināšanai nepieciešamos
pamatlīdzekļus.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
51 457,38
Projekts ““Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos”

Projekta īstenotājs – SIA “Ārpus”
Projekta īstenošanas laiks: 2018.–2019.
(3. kārtas projekts)
Projekta mērķis – izveidot “Ārpus” alus
darītavu Ādažos un ražot jaunu produktu – jaunu alus šķirņu pasaules labākajos alus stilos, radot jaunas darba vietas,
tādejādi uzlabojot vietējā reģiona darba
tirgu un veicinot ražošanas attīstību teritorijā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
17 500,00
Projekts “PII “Brīvā Austras Skola”
saimnieciskās darbības paplašināšana
Ādažu novadā”

Projekta īstenotājs – SIA “Andžeja
Grauda bungu skola”
Projekta īstenošanas laiks: 2017.–2021.

Atklāts konkurss tika izsludināts projektu iesniegumu pieņemšanai LEADER programmas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
1

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Šeit un citviet rakstā foto no projektu īstenotāju un biedrības “Gaujas Partnerība” arhīva, projektu publicitātes foto.

Biedrība “Gaujas Partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG),
kas darbojas Ādažu novadā un kopš 2009. gada – divus plānošanas periodus – administrēja Lauku attīstības programmas
LEADER veida pasākumus šajā novadā. 2016. gada sākumā
saņemot Zemkopības ministrijas lēmumu par biedrības Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas apstiprināšanu, biedrība katru gadu izsludināja atklātu projektu konkursu, aicinot interesentus iesniegt savas projektu idejas kādā
no SVVA stratēģijā norādītajām rīcībām.
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Projekta īstenotājs – SIA “Brīvā Austras
skola”
Projekta īstenošanas laiks: 2019.–2020.
(4. kārtas projekts)
Projekta mērķis – jauna uzņēmuma
saimnieciskās darbības attīstība, jaunu produktu un pakalpojumu radīšana
VRG teritorijā, to realizēšana tirgū tādejādi veicinot ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību, iesaistot vietējos
uzņēmējus ekonomisko jautājumu risināšanā, lai pilnveidotu un paplašinātu
pirmskolas izglītības nodrošināšanu
Ādažu novadā un palielinātu reģiona
konkurētspēju. Sniegtie pakalpojumi ir
vērsti uz pirmskolas izglītības nodrošināšanu, bērniem no 1,5 gadu vecuma
līdz 6 gadu vecumam, kā arī reģiona
pakalpojumu attīstīšanu, veicinot mazo
uzņēmumu attīstību un darbības dažādošanu, kas balstīta uz vietējo resursu
ilgtspējīgu izmantošanu nostiprināšanu
un atjaunošanu, kā arī nodarbinātības
paaugstināšanu VRG teritorijā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
11 541,34
Projekts “Jauna koncepta izbraukuma
kafejnīcas ģimenēm ar bērniem izveide”

Projekta īstenotājs – SIA “KU KUU
PARKA KAFEE”
Projekta īstenošanas laiks: 2020. (5.
kārtas projekts)
Projekta mērķis – uzsākt saimniecisko
darbību izveidojot jauna koncepta ēdināšanas pakalpojumu, kas specializēsies kā
mobilā kafejnīca ģimenēm ar bērniem;
iegādāties darbības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu. Projekta ietvaros plānots iegādāties CSDD un PVD
prasībām atbilstošu izbraukuma ēdināšanas treileri ar aprīkojumu (plauktu un
virsmu sistēma, elektroinstalācija, ūdens,
kanalizācijas, ventilācijas sistēmas, elektroierīces ēdiena pagatavošanai un uzglabāšanai), kā arī elementus ēdināšanas
/spēļu zonai, kas tiks izvietota pie treilera
izbraukumu vietās. Treileris tiks izgatavots pēc individuāla pasūtījuma, piemērots ēdienu pagatavošanas specifikai.
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Piedāvātās preces un pakalpojumi nodrošinās ģimenēm draudzīgu ēdināšanu
drošā un piemērotā vidē. Spēļu zonā tiks
piedāvātas galda un aktīvās spēles, tādējādi veicinot izglītojoši attīstošo spēļu
kultūru novadā, Pierīgā. Tiks veicināta
vecāku un bērnu kopā darbošanās.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
12 705,00
Projekts “Jauna izglītības pakalpojuma
radīšana Ādažos – interešu izglītības
pakalpojumu uzsākšana, veicot sākuma ieguldījumus iestādes informācijas
un komunikācijas tehnoloģiskās bāzes
risinājumu izstrādei un aprīkojuma iegādei”

Projekta īstenotājs – SIA “Alba Lira”
Projekta īstenošanas laiks: 2020.–2021.
(5. kārtas projekts)
Projekta mērķis – radīt jaunu izglītības
pakalpojumu Ādažos, izveidojot interešu izglītības iestādi, veicot sākuma ieguldījumus iestādes identitātes izstrādē,
mārketinga pasākumu īstenošanā, kā arī
informācijas un komunikāciju tehnoloģiskās bāzes izveidē un nepieciešamā
aprīkojuma iegādē, lai veidotu inovatīvas
mācību programmas, sekmētu bērnu digitālās prasmes un attīstītu praksē balstītas kompetences modernā un saturiski
kvalitatīvā vidē, kā arī lai nodrošinātu
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu pedagogiem un izglītojamajiem, piedāvājot radīt tehniskās inovācijas iekļaujošu
vidi. Veicināt izglītības pakalpojumu dažādošanu un attīstīšanu Ādažu novadā,
piedāvājot licencētus interešu izglītības
pulciņus, izglītojošas nometnes un meistarklases bērniem vecumā 6 – 15 gadiem.
Sekmēt zināšanu bāzes attīstību lauku
apvidos, piedāvājot plašu mūsdienīgu
interešu izglītības pieejamību Ādažu novadā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
8 774,93

Projekts “Skaistumkopšanas privātprakse Ādažos”

Projekta īstenotājs – Sabīne Ulberte
Projekta īstenošanas laiks: 2021. (6.
kārtas projekts)
Projekta mērķis – skaistumkopšanas
privātprakses sniedzamo pakalpojumu
attīstīšana, iegādājoties aprīkojumu un
izveidojot jaunas darba vietas, t.sk., vienu personai ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros tiks izveidota
ārstniecības iestāde, kurā tiks sniegti
pakalpojumi saistībā ar ādas veselību un
estētiku.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
4 509,80
Projekts “Zobārstniecības pakalpojumu modernizācija Ādažu novadā”

Projekta īstenotājs – SIA “D&S”
Projekta īstenošanas laiks: 2021. (6.
kārtas projekts)
Projekta mērķis – iegādāties modernu
stomatoloģijas iekārtu “Anthos A3”, kas
ļauj veikt kvalitatīvas stomatoloģiskās
manipulācijas. Stomatoloģijas iekārtā ietilpst: pacienta krēsls, kas nodrošina ērtības gan pacientiem, gan stomatologam,
ārsta instrumentu vadības panelis ar
iespēju programmēt un saglabāt atmiņā
dinamisko instrumentu darba parametrus, hidrobloks, kas nodrošina autonomu ūdens padevi un asistenta bloks uz
pagriežamas konsoles.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
12 050,53
Turpinājums septembra numurā
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Domes ārkārtas sēde (02.06.2021.)

Sēdē piedalās 11 deputāti: Māris Sprindžuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs
Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Kristīne Savicka (RA), Edvīns
Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par A.Sozinova atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot Andreju Sozinovu no
Administratīvās komisijas locekļa amata.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
2. Par Ādažu novada ilgtspējīgas enerģē-

tikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības
plānu līdz 2030. gadam”.
Balsojums: “Par” – 10, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi).
3. Par grozījumiem domes 13.05.2021.
lēmumā Nr.105.
Lēmums: Veikt grozījumus domes
13.05.2021. lēmumā Nr.105 “Par ventilā-

Domes ārkārtas sēde (08.06.2021.)
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks
(RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers
(RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša
(LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA),
Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS),
Edgars Verners (RA).
1. Par bērna pārcelšanu no Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādes uz Ādažu

pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš”.
Lēmums: Pārcelt (vārds, uzvārds) (personas kods) no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes uz Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš” ar 01.09.2021.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par bērnu skaitu Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādē “Strautiņš”, īstenojot
iekļaujošo izglītību.
Lēmums: Veikt izmaiņas 2021./2022. m.g.
uzņemamo bērnu skaitā (dzimuši 2018.g.),

Domes ārkārtas sēde (15.06.2021.)
Sēdē piedalās 12 deputāti: Māris Sprindžuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis
Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris

Pultraks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA).
1. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt (vārds, uzvārds) (personas kods) ģimenei 5 cilvēku sastāvā vien-

Domes kārtējā sēde (22.06.2021.)
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks
(RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers
(RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša
(LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA),
Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS),
Edgars Verners (RA).
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai
starptautiskā konkursā “Baltic Voice” Lietuvā.
Lēmums: Piešķirt finansiālu atbalstu 150
euro apmērā (vārds, uzvārds) (vārds, uzvārds) dalībai starptautiskā bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursā “Baltic Voice”
Lietuvā (Jodkrante), kas norisināsies no
01.07. līdz 04.07.2021. Līdzekļus paredzēt
no budžeta izdevumiem Kultūras centram.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par domes atbalsta izmaksu tāmes maiņu pensionāriem 2021.gadā.
Lēmums: Atbalstīt grozījumus Ādažu novada pensionāru biedrības šā gada budžeta
tāmē ar mērķi iegādāties 4 tūrisma laivas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par subsīdijām sportam 2021.gadā.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības subsīdijas
piešķiršanu šajā gadā vienu sporta sacensību organizēšanai Ādažu novadā par kopējo
summu 500 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
4. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības peSEKO MUMS:

dagogu atalgojumā.
Lēmums: Veikt grozījumu ar domes
26.01.2021. lēmumu Nr.25 “Par pašvaldības
amatpersonu un darbinieku mēnešalgām
2021. gadā” apstiprinātā domes amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2021.
gadam sadaļās “Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” – 0910”, “Kadagas
pirmsskolas izglītības iestāde – 0920” un
“Ādažu vidusskola - 0952”, un noteikt mēneša darba algas likmi šādiem amatiem:
pirmsskolas skolotājs, speciālais pedagogs,
logopēds un psihologs.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu
vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē
ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt (vārds, uzvārds)
(personas kods) Ādažu vidusskolas pirmsskolā ārpus kārtas. Nodrošināt vietu (vārds,
uzvārds) (personas kods) vienā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm rindas
kārtībā.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
6. Par grozījumu domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada
domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”. Noteikt grupu

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

cijas sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā”.
Izteikt lēmuma 1. punktu jaunā redakcijā: “1. Atbalstīt projektu “Ventilācijas
sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas
“A” un “B” korpusā” (turpmāk – Projekts)”. Papildināt lēmumu ar jaunu 1.1
punktu: “1.1 Projekta īstenošanai paredzēt valsts līdzfinansējumu 400 000 eiro
apmērā, nodrošinot ne mazāk kā 40%
valsts budžeta finansējuma izlietošanu
līdz 31.12.2021.”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
samazinot uzņemamo bērnu skaitu par 2
bērniem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par finanšu līdzekļu pārcelšanu Skolas
ielas būvprojekta izpildei.
Lēmums: Apstiprināt Skolas ielas seguma
atjaunošanu no betona bruģakmens, finansējot ar būvniecību saistītos izdevumus
58452 euro apmērā no valsts mērķdotācijas
finanšu līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
reizēju pabalstu krīzes situācijā 3500 EUR
apmērā, pārskaitot to uz (vārds, uzvārds)
personīgo kontu (konta numurs). Finansējumu lēmuma izpildei paredzēt no Sociālā
dienesta budžeta tāmes līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
komplektēšanas kārtību uzņemšanai ĀVS
ar 2021. gada 1. aprīli: 20 vietas (1 grupa)
2016. gadā dzimušiem bērniem; 20 vietas (1
grupa) 2017. gadā dzimušiem bērniem; 20
vietas (1 grupa) bērniem, kuri dzimuši no
01.01.2018. līdz 01.09.2018.” Noteikt grupu
komplektēšanas kārtību uzņemšanai ĀVS ar
2021. gada 1. septembri: 20 vietas (1 grupa)
2016. gadā dzimušiem bērniem; 20 vietas (1
jaukta vecuma grupa) bērniem, kuri dzimuši no 01.01.2017. līdz 01.09.2018.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par pedagoģiskā darba procesu Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”
un Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
“Strautiņš”.
Lēmums: Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu ĀPII “Strautiņš” no šā gada 1. jūlija līdz
31. jūlijam un KPII “Mežavēji” no šā gada 1.
augusta līdz 31. augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par finanšu līdzekļu pārcelšanu bērnu
laukuma aprīkojuma iegādei.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas sākumskolas 2021. gada budžeta tāmes finanšu līdzekļu 6000 euro apmērā pārcelšanu no
pasākuma “Skolas linoleja vaskošana 8000
kv.m” uz Ādažu vidusskolas pirmsskolas
2021. gada budžeta tāmes pasākumu “Āra
bērnu laukuma pilnveidošana, nojumes izbūve”.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
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9. Par piekļuvi pie īpašumiem “Lauri” un
Lauri 2”.
Lēmums: Slēgt uz laiku līdz jauna pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanai,
bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim vienošanos ar īpašumu “Lauri” un
“Lauri 2” īpašniekiem par pašvaldībai piederošā zemes gabala Pirmā iela 28A, Ādaži,
Ādažu novads, daļas izmantošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
10. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu
nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 61.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 61, Ādažos,
Ādažu novadā, zemes vienībai, nodrošinot
pamatojumu publiskās apbūves objektu attīstībai, tai atbilstošas transporta infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mežlejas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Mežlejas”
zemes vienībai Kadagas ciemā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, nodrošinot
tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no esošajām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas”
sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Lielvārnas” zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
13. Par nekustamā īpašuma Ataru ceļš 42
sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Ataru ceļš 42 zemes vienību.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bojārs
(LZP)).
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sapņi”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sapņi” zemes
vienībai, Baltezera ciemā, Ādažu novadā, un
piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Dukši” un “Ādažu
novada meži”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamo īpašumu “Dukši” zemes vienībai un “Ādažu novada meži” zemes

vienībai Iļķenes ciemā ar mērķi pamatot zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu, lai nodrošinātu piekļūšanu palīgēkai.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – 1 (Raitis
Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – nav.
16. Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, apstiprināt Ādažu novada
Garkalnes ciema nekustamā īpašuma “Asteres” zemes vienības detālplānojumu.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja
sēdi).
17. Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža”
un “Ozolvilla” detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai Kadagas ciema nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” zemes vienību detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu
vidusskolas telpām.
Lēmums: Ar 01.01.2022. noteikt ĀVS 15 telpām nomas maksu 1,41 euro bez PVN par
vienu kv.m. mēnesī, ko paredzēts iznomāt
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam Gaujas
ielā 30, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
19. Par nomas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes (KPII)
telpām.
Lēmums: Ar 01.01.2022. noteikt nomas
maksu 1,72 euro bez PVN par vienu kv.m.
mēnesī par KPII telpām, kuras paredzēts iznomāt ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Jānis Neilands (RA) atstāja
sēdi).
20. Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu ūdens”.
Lēmums: Pagarināt līdz 2027. gada 10. oktobrim starp domi un SIA “Ādažu ūdens”
noslēgtos nekustamo īpašumu bezatlīdzības
līgumus: par nekustamā īpašuma “Garkalnes ūdenstornis”, Garkalne, izmantošanu;
par nekustamā īpašuma “Vējšalkas”, Kadaga, izmantošanu; par nekustamā īpašuma
“Elīzes iela 12”, Kadaga, izmantošanu.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Jānis Neilands (RA) atstāja
sēdi).

21. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu
nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31.
decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas”
mazdārziņu personisko palīgsaimniecību
uzturēšanai vienai personai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par pašvaldības zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli Attekas ielā 16.
Lēmums: Izsludināt nomas tiesību izsoli zemesgabala Attekas iela 16, Ādaži, daļas nomai 50 kv.m. platībā, bez apbūves tiesībām,
nemotorizēto transporta līdzekļu, remonta,
apkopes un nomas pakalpojumu vietas ierīkošanai, ka arī nemotorizēto transporta
līdzekļu papildaprīkojuma un aksesuāru un
cita sporta inventāra tirdzniecībai, pakalpojumu vietas ierīkošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par nekustamo īpašumu iegādi “Ūbeļu
iela 18”.
Lēmums: Pirkt no SIA “Wesemann” nekustamo īpašumu “Ūbeļu iela 18”, Ādaži, domes
pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai par
cenu EUR 76 000.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Liāna Pumpure (RA) atstāja
sēdi).
24. Par nekustamā īpašuma “Mežaparka
ceļš 5” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma
“Mežaparka ceļš 5” izsoles rezultātus un
noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar (vārds, uzvārds).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
25. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam
M. Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 3 kalendāra dienas, tai skaitā
apmaksātas 3 darba dienas no 2021. gada
28. jūnija līdz 30. jūnijam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
26. Par ikmēneša pabalsta izmaksu domes
priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētāja
vietniekam P. Balzānam ikmēneša pabalstu
ar 2021. gada 1. jūliju.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – 1 (Raitis
Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – nav.

Līdz 31. augustam aicina pieteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1., 5. un 9. pantu Ādažu novada pašvaldības dome lēmusi izveidot Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātus aicina pieteikties līdz 31. augustam.
Aizpildītu komisijas kandidāta pieteikumu iespējams iesniegt:
• Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā;
• Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
• valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv,
• vai ar drošu e-parakstu parakstītu pieteikumu nosūta uz pašvaldības e-pasta adresi dome@adazi.lv (vēstules tēmas sadaļā
norādot nosaukumu “Pieteikums Ādažu novada pašvaldību vē28

lēšanu komisijai”).
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu,
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
• kurš nav Saeimas vai pašvaldības domes deputāts,
• kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu/nav kandidātu saraksta iesniedzējs.
Viena un tā pati persona nevar būt vairākās komisijās.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:
• ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem;
• reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
• katram attiecīgās domes deputātam.
ĀDAŽU VĒSTIS 16. AUGUSTS (243) 2021

Pašvaldības domes kārtējā sēde (01.07.2021.)

Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis
Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS),

Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA).
1. Par Ādažu novada pašvaldības domes

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (01.07.2021.)
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA),
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa
(JKP), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis
Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA).
1. Par domes priekšsēdētāja vietniekiem.
Lēmums: Ievēlēt deputātu I. Krastiņu par
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku pašvaldības funkciju jautājumos.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
Lēmums: Ievēlēt deputāti K. Miķelsoni par
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos.
Balsojums: “Par” – 10, “Pret” – 5 (Gundars Bojārs (LZP), Genovefa Kozlovska
(LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS)), “atturas”
– nav.
2. Par iecelšanu Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora amatā.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. jūliju iecelt Gunti
Porieti Ādažu novada pašvaldības izpilddi-

rektora amatā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par domes komiteju ievēlēšanu.
Lēmums: Ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā: G. Bojārs, S. Brakovska, V. Bulāns, K.
Dāvidsone, A. Deniņa, A. Rozītis, G. Kozlovska, I. Krastiņš, J. Leja, D. Mieriņa, G.
Miglāns, K. Miķelsone, R. Pauls, K. Savicka,
M. Sprindžuks.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
Lēmums: Ievēlēt Izglītības, kultūras, sporta
un sociālo komiteju šādā sastāvā: S. Brakovska, K. Dāvidsone, A. Deniņa, G. Kozlovska, R. Pauls, K. Savicka, A. Rozītis.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
Lēmums: Ievēlēt Attīstības komiteju šādā
sastāvā: G. Bojārs, S. Brakovska, V. Bulāns,
I. Krastiņš, J. Leja, D. Mieriņa, G. Miglāns,
K. Miķelsone, M. Sprindžuks.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
Lēmums: Ievēlēt Tautsaimniecības komiteju šādā sastāvā: G. Bojārs, V. Bulāns, I.
Krastiņš, J. Leja, D. Mieriņa, G. Miglāns, K.
Miķelsone, A. Rozītis, M. Sprindžuks.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
4. Par Reorganizācijas komisiju.
Lēmums: Izveidot komisiju Ādažu novada

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (06.07.2021.)
Sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis
Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Daiga Mieriņa (LZS),
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka
(LRA).
1. Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas
seguma atjaunošanu.
Lēmums: Noteikt, ka projekta “Ķiršu ielas
pārbūve un Ziedu ielas seguma atjaunošana

Ādažu ciemā, 1. kārta” būvniecības izmaksas ir EUR 858 110,00. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu līdz EUR 599 900,00
apmērā no Valsts kases.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par aizņēmumu projekta “Stāvlaukuma
izbūve un seguma atjaunošana Pirmā ielā
pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
“Strautiņš” īstenošanai.
Lēmums: Noteikt, ka projekta “Stāvlaukuma izbūve un seguma atjaunošana Pirmā
ielā pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes Ādažos, Ādažu novadā” izmaksas ir

Pašvaldības domes kārtējā sēde (27.07.2021.)
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP),
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis
Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne
Savicka (LRA).
1. Par Ādažu novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Piejūra” jauno grupu izveides un
jauno amata vietu stāšanās spēkā datuma
maiņu.
Lēmums: Apstiprināt trīs jaunu grupu izveidi
no 2021. gada 23.augusta. Apstiprināt jaunu
amata vietu izveidi no 2021. gada 23. augusta šādiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem
finansētiem amatiem: pirmsskolas izglītības
SEKO MUMS:

skolotājs un pirmsskolas skolotāja palīgs.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par subsīdijām sportam 2021. gadā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības
subsīdijas piešķiršanu šā gadā Latvijas Triatlona federācijai, triatlona sacensību “Katram
savs triatlons” organizēšanai Ādažu novadā,
par kopējo summu 500 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par atbalstu basketbola un florbola komandu dalībai LBS Reģionālajā līgā un LFS
augstākajā līgā.
Lēmums: Atbalstīt Basketbola kluba “Carnikava” un Florbola klubs “SĀC” komandu saglabāšanu dalībai Latvijas Basketbola savienības
Reģionālajā līgā 2021./2022. gada sezonā un
Latvijas Florbola savienības augstākajā līgā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.

facebook.com/adazilv
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priekšsēdētāja vēlēšanām.
Lēmums: Ievēlēt deputātu Māri Sprindžuku par Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
pašvaldības institūciju pārvaldes un turpmākās darbības modeļu izvērtēšanai un
domes lēmumu projektu sagatavošanai par
pašvaldības reorganizāciju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par Ādažu novada ģerboni.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. jūliju nav spēkā
Carnikavas un Ādažu novada ģerboņi. Līdz
2021. gada 23. novembrim izveidot jaunu
Ādažu novada ģerboni un iesniegt to apstiprināšanai Kultūras ministrijā.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi).
6. Par grāmatvedības datorprogrammu.
Lēmums: Noteikt, ka SIA “ZZ Dats” datorprogramma “Gvedis” ir pašvaldības grāmatvedības datorprogramma, kas pašvaldības darbā pilnībā jāievieš līdz 2021. gada
31. decembrim. Atbalstīt finanšu līdzekļu
60 000 euro (bez PVN) apmērā piešķiršanu
apmaksai SIA “ZZ Dats” Ādažu datu centra
izveidei, datu migrēšanai, datorprogrammas “Gvedis” ieviešanai, lietojumprogrammu iegādei un uzstādīšanai, kā arī programmu lietotāju apmācībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
EUR 168 246,85. Izmaksas EUR 141 294,00
apmērā segt no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa
un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novads” īstenošanai.
Lēmums: Noteikt, ka projekta “Iļķenes ceļa
un Mežaparka ceļa III. kārtas pārbūve”
būvniecības izmaksas ir EUR 1 887 062,22.
Projekta būvniecības finansēšanai ņemt
aizņēmumu līdz EUR 623 366,00 apmērā
no Valsts kases.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2018.gada 24.novembra lēmumā Nr.88 “Par
Kapavietu komisijas izveidi”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2018. gada 24. novembra lēmumā Nr. 88
“Par Kapavietu komisijas izveidi” un izteikt tā
1. punktu jaunā redakcijā: “Izveidot Kapavietu
komisiju šādā sastāvā: Juris Antonovs, kapsētas pārzinis - komisijas priekšsēdētājs; Ivo Bērziņš, Saimniecības un infrastruktūras daļas
vadītāja vietnieks – komisijas priekšsēdētāja
vietnieks; Nataļja Krasnova, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja – komisijas sekretāre; Iveta
Grīviņa-Dilāne, telpiskās attīstības plānotāja.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Imantu
ielā 26.

instagram.com/adazilv/

29

D
O
M
E
S
L
Ē
M
U
M
I

D
O
M
E
S
L
Ē
M
U
M
I

Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Imantu ielā 26 zemes
vienībai Stapriņu ciemā, Ādažu novadā, un
piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela
A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt no (vārds, uzvārds) Ādažu
novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
zemes gabalu ar nosaukumu “Dzirnavu iela
A”, Ādaži, Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par nekustamā īpašuma “Dūki A”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Slēgt zemes nomas līgumu ar (vārds,
uzvārds), personas kods (personas kods) par
zemes vienības “Dūki A”, Garkalne, Ādažu
pag., Ādažu novads, nomu uz 10 gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 41 izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma
Gaujas iela 41 izsoles rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
9. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā SIA
Hermis Auto.
Lēmums: Piekrist izsniegt SIA “HERMIS
AUTO” izziņu par domes piekrišanu iegūt
īpašumā 490/7129 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Laveri”, Eimuri, Ādažu pag.,
Ādažu novads, zemesgabala angāra ēkas uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
10. Par zemes Alksneņu ielā 15, Garupē,
Carnikavas pag., Ādažu nov. nomu.
Lēmums: Slēgt zemes nomas līgumu ar (vārds
uzvārds), personas kods (personas kods), dzīvesvieta: (adrese), par zemes vienības Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu
nov., nomu uz 10 gadiem.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Gatis Miglāns (LZS) atstāja
sēdi).
11. Par projekta “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Novērst plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā 1. daļa” īstenošanai nepieciešamo
kopējo finansējumu 2 909 689 EUR apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2021. gadā aktualizētās
Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam gala redakciju un Vides
pārskatu par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības
programmu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
13. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam un Vides pārskata
par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas aktualizāciju un Attīstības prog30

rammu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam gala redakciju un Vides pārskatu par Ādažu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju
un Attīstības programmu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par tirdzniecības vietas noteikšanu.
Lēmums: Veikt grozījumus Ādažu novada
domes 2017. gada 22. augusta lēmumā Nr. 189
“Par tirdzniecības vietu noteikšanu”, papildinot to ar jaunu 1.12. apakšpunktu: “Gaujas
iela 26, Ādažu ciems (teritorijas iekšpusē)”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
15. Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu un strīdu komisiju
6 locekļu sastāvā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
16. Par Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju 7 locekļu sastāvā.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – nav, “Atturas” – 4 (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis
Pauls (LZS)).
17. Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu
komisijas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot Ādažu novada pašvaldības
Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. Noteikt
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2021. gada 31. augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par amatu savienošanas atļauju Arnim
Rozītim.
Lēmums: Atļaut Arnim Rozītim savienot
Ādažu novada pašvaldības administrācijas
Sporta daļas vadītāja amatu ar deputāta pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
19. Par pašvaldības amatpersonu atlīdzību
2021. gadā.
Lēmums: Noteikt atlīdzību deputātiem, domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja
vietniekiem, Attīstības komitejas priekšsēdētājam, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājam, Izglītības, kultūras, sporta un
sociālās komitejas priekšsēdētājam, kā arī
pašvaldības komisiju un darba grupu locekļiem par darbu Ādažu novada pašvaldībā
2021. gadā.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – nav, “Atturas” – 3 (Gundars Bojārs (LZP), Genovefa
Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS)),
“Nebalso” – 1 (Valērijs Bulāns (LRA)).
20. Par atlaišanas pabalsta izmaksu Daigai
Mieriņai.
Lēmums: Izmaksāt deputātei Daigai Mieriņai
atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā
EUR 2900 sakarā ar atbrīvošanu no Carnikavas novada domes priekšsēdētājas amata.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – 1 (Jānis Leja
(S)), “Atturas” – 1 (Sniedze Brakovska (Par!,
JV)), “Nebalso” – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)).
21. Par atlaišanas pabalsta izmaksu Genovefai Kozlovskai.

Lēmums: Izmaksāt deputātei Genovefai Kozlovskai atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas
apmērā EUR 2500 sakarā ar atbrīvošanu no
Carnikavas novada domes priekšsēdētājas
vietnieces amata.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – 1 (Jānis
Leja (S)), “Atturas” – 1 (Sniedze Brakovska
(Par!, JV)), “Nebalso” – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)).
22. Par papildu finansējuma piešķiršanu
Atpūtas ielas pārbūvei.
Lēmums: Piešķirt papildu finansējumu
1753,75 EUR projektam “Atpūtas ielas pārbūve posmā no Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai,
Carnikavā”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par grozījumiem Ādažu novada domes
28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”.
Lēmums: Atbalstīt degvielas patēriņa normas
(50 litri mēnesī) apmaksu deputātiem.
Balsojums: “Par” – 9, “Pret” – 5 (Gundars
Bojārs (LZP), Kerola Dāvidsone (LRA), Jānis Leja (S), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis
(LRA)), “Atturas” – nav, (Arta Deniņa (JKP)
atstāja sēdi).
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada
pašvaldībā” un izteikt tā pielikumu “Ādažu
novada pašvaldības amatu saraksts ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei” jaunā redakcijā.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – 1 (Raivis
Pauls (LZS)), “Atturas” – 1 (Gundars Bojārs
(LZP)), (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi).
24. Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem.
Lēmums: Uzdot pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību daļai līdz 31.08.2021.
izstrādāt aptaujas anketu par azartspēļu
organizēšanu pašvaldības teritorijā un to ietekmi uz Ādažu novada iedzīvotājiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
25. Par ilgtermiņa aizņēmumu Atpūtas
ielas pārbūvei.
Lēmums: Ņemt aizņēmumu investīciju
projekta “Atpūtas ielas pārbūve posmā no
Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai, Carnikavā”
īstenošanai 71 138 eiro.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Imants Krastiņš (JKP) atstāja
sēdi).
26. Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Savickai.
Lēmums: Atļaut Kristīnei Savickai savienot
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktores amatu ar deputāta pienākumiem.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Imants Krastiņš (JKP) atstāja
sēdi).
27. Par amatu savienošanas atļauju Raivim Paulam.
Lēmums: Atļaut Raivim Paulam savienot
Carnikavas pamatskolas direktora amatu
ar deputāta pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
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SVARĪGI!
Carnikavas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!
Veicot maksājumu, kā SAŅĒMĒJU norādiet ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBU.
Banku konti nemainās, tie ir tādi, kādi norādīti maksāšanas paziņojumā.
Paziņojums par plānošanas dokumenta
“Ādažu novada attīstības programma (2021–2027)” pieņemšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”
29. punkta prasībām, Ādažu novada dome sniedz šādu informāciju:
1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – Ādažu novada
attīstības programma (2021-2027) (apstiprināts ar Ādažu novada
pašvaldības 27.07.2021. lēmumu Nr.17).
2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – Ādažu novada pašvaldība, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads,
LV-2164, tālrunis: 67997350, e-pasts: dome@adazi.lv, Ādažu novada pašvaldības interneta tīmekļa vietne: www.adazi.lv. Plānošanas dokumenta Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Reģionālie

projekti”, adrese: Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045, tālrunis:
67320809, e-pasts: birojs@rp.lv, uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: www.rp.lv.
3. Ar plānošanas dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Ādažu novada attīstības programmu (2021–2027), atzinumiem par vides pārskatu, kā
arī informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai
iespējams iepazīties Ādažu novada domē (Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu pagasts, Ādažu novads) darba laikā Attīstības un investīciju
daļā, Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, kā
arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.

Paziņojums par plānošanas dokumenta
“Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013–2037.), 2021. gada aktualizācija” pieņemšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”
29.punkta prasībām, Ādažu novada dome sniedz šādu informāciju:
1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – Ādažu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013.–2037.), 2021.gada aktualizācija (apstiprināta ar Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumu
Nr.16).
2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs:
2.1. Ādažu novada pašvaldība, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis: 67997350, e-pasts:
dome@adazi.lv, Ādažu novada pašvaldības interneta tīmekļa vietne:
www.adazi.lv.
2.2. SIA “Grupa 93”, adrese: K. Barona iela 3-4,
Rīga, LV-1050, tālrunis: 27373939, e-pasts: info@g93.lv, uzņēmuma

tīmekļa vietne: www.grupa93.lv.
2.3. Plānošanas dokumenta Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, adrese: Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045,
tālruni: 67320809, e-pasts: birojs@rp.lv, uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: www.rp.lv.
3. Ar plānošanas dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu,
informatīvo ziņojumu par apstiprināto Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.–2037.), 2021. gada aktualizāciju, atzinumiem par vides
pārskatu, kā arī informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai iespējams iepazīties Ādažu novada domē (Gaujas
iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) darba laikā Attīstības un investīciju daļā, Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas
portālā geolatvija.lv.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 30.06.2021. ar lēmumu Nr.ĀNP/5-24/21/146 Kristiānai Tomsonei adresē
“Kadaga 12”-46, Kadaga, 01.07.2021. ar lēmumu Nr.ĀNP/5-24/21/147 Lindai Klaušai un Rihardam Gatim Klaušam adresē “Kadaga 13”79, Kadaga, 01.07.2021. ar lēmumu Nr. ĀNP/5-24/21/148 Jānim Blūmanim adresē “Kadaga 13”- 63, Kadaga un 01.07.2021. ar lēmumu Nr.
ĀNP/5-24/21/149 Jānim Zomerovskim, Rotai Zomerovskai un Miķelim Zomerovskim, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12. panta pirmās daļas 2. punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada pašvaldības 324. kab., un
tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no
nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada pašvaldība anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 09.07.2021. ar lēmumu Nr.ĀNP/5-24/21/151 Artūram Mietiņam adresē
Dvīņu iela 5, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu. Pilns
lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada pašvaldības 324.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo
aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam
paziņots administratīvais akts.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei – viesu apmetnes,
saimniecības ēkas, siltumnīcas un teritorijas labiekārtojuma izbūve “Vējsalās”, Ādažos
Ādažu novada būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par nepieciešamību
nodot publiskai apspriešanai būvniecības ieceri – viesu apmetnes,
saimniecības ēkas, siltumnīcas un teritorijas labiekārtojuma izbūvi, “Vējsalās”, Ādažos, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu,
ar ko paredz viesu apmetnes (5 īslaicīgas apmešanās ēku ar kopējo
platību 24,7m2 katra), saimniecības ēkas (ar kopējo platību 31,8 m2),
siltumnīca un teritorijas labiekārtojuma” izbūvi “Vējsalās”, Ādažos,
zemes vienībā ar kadastra nr. 80440110110. Iesniegumā kā galvenais
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

viesu apmetņu izmantošanas veids ir norādīts kods 1212 (nomājamas vieglas konstrukcijas vasaras sezonai paredzētas ēkas vai telpu grupas atpūtai – tūristu apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu
apmetnes un kempingi). Publiskās apspriešanas laiks – 4 (četras)
kalendāra nedēļas no dienas, kad pašvaldības mājaslapā internetā
publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu. Turpmāka informācija par sabiedriskās apspriešanas norisi un pasākumiem
tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un BIS.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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