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Foto – Jānis Pārums

Pārbūvēta Stacijas iela un laukums Carnikavā

Viena no Carnikavas pagasta centrālajam ielām – Stacijas
iela – pārbūvēta 503 metru garumā, stacijas laukumā izbūvētas jaunas autostāvvietas, jauna apgaismojuma līnija, pārbūvēta lietus kanalizācija 144 metru garumā un uzstādītas
12 video novērošanas kameras. Izbūvētas trīs jaunas un pārbūvēta viena esošā gājēju pāreja, kā arī izbūvēti divi ātruma
slāpētāji jeb “guļošie policisti”. Stacijas laukumā iestādīti arī
seši jauni koki.
Būvdarbu gaitā izbūvētas 74 autostāvvietas un gājēju ietve ar
kopējo platību 7783m2 bruģa seguma, apgaismojuma līnija 605
metru garumā ar 15 stabiem un 19 gaismekļiem, kā arī septiņiem parka stabiem un septiņiem gaismekļiem. Būvniecība noritēja divos posmos – vispirms pavasarī un vasarā tika izbūvēts
ielas posms no Rīgas ielas līdz Stacijas laukumam, bet augustā

sākās Stacijas laukuma pārbūve, izveidojot papildu autostāvvietas un izbūvējot ietvi. Ielu, ietvi un autostāvvietu pēc pārbūves
klāj bruģakmens segums. Noslēdzošajā būvdarbu etapā notika
teritorijas labiekārtošana, zāles sēšana, ceļazīmju uzstādīšana
un citi darbi. Projekta kopējās izmaksas bija 718 648.42 eiro,
kas tika segtas no pašvaldības budžeta. Pārbūvi veica būvuzņēmējs, SIA “Ceļinieks 01”.
“Carnikavas Komunālserviss” aicina autovadītājus sekot līdzi
jaunajai satiksmes organizācijas kārtībai. Daļā no stāvlaukuma
pie ēkas Stacijas ielā 7 transporta novietošana noteikta ar stāvēšanas laika ierobežojumu 1h darbdienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 17.00. Sešās autostāvvietās auto novietošana atļauta tikai
pašvaldības transportlīdzekļiem.
Carnikavas Komunālserviss

Foto – Monika Griezne un Carnikavas Komunālserviss

 Ādažu novads ietērpies svētku rotās par godu atvijas

epublikas roklamē anas dienai

 Ādažu poligonā un tā apkārtnē aizvadīts kritu o karavīru piemi as un izturības skrējiens
zelzs vīri 2 2 , lai godinātu kritu os karavīrus un ziedotu vi u imenēm, sniedzot mateFoto – virsseržants (OR-6) Ga�s Indrēvics, facebook.com/Latvijasarmija
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 Ādažu novada pa valdības priek sēdētājs āris prindžuks ticies ar orvē ijas
vēstnieku atvijā ristian degaard, lai
pārrunātu sadarbības iespējas ar orvēijas pa valdībām, kurās arī ir militārais
poligons, kā arī par iespēju Ādažu novadā veidot starptautisko skolu ārvalstnieku bērniem
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Godātie novadnieki,

Foto – Alise Kreile

Novadu
apvienošanās
2021. gada jūnijā
notika apvienotā Ādažu novada
vēlēšanas, un jau
gandrīz
pusgadu Latvijas kartē
Ādaži un Carnikava dzīvo vienā
novadā.
Tomēr
apvienošanās nav
tikai
izmaiņas
kartē vai uzrakstu
maiņa pie novada
robežas. Apvienošanās prasa veikt pārmaiņas ikkatrā
pašvaldības saimnieciskajā nozarē un
sniegto pakalpojumu sektorā, aptverot pedagogus, sociālos darbiniekus,
sabiedriskās kārtības uzturētājus, ielu,
komunālās saimniecības, zaļo zonu un
sabiedrisko ēku apsaimniekotājus. Visu
dienestu funkciju pakāpeniska inventarizācija notiek ik dienu, soli pa solim, un
jau prasījusi 4 mēnešus intensīva darba.
Kaut arī līdz gada beigām katra pagasta
administrācija vēl darbosies iepriekšējā
budžeta ietvarā, no jaunā gada jābūt gataviem strādāt kopā kā vienai komandai
apvienotās struktūrvienībās un iestādēs.
Šajā laikā sperti izšķiroši soļi, apstiprinot
novada Stratēģiju un Attīstības programmu, 15 deputāti vienojušies par kopējām vērtībām un kopējiem sasniedzamajiem mērķiem:
■ izglītotu novadu,
■ labas infrastruktūras novadu,
■ darbīgu un videi draudzīgu novadu,
■ pašu pārvaldītu novadu.
Lai šos mērķus sasniegtu, kā vienotai komandai jādarbojas ne tikai deputātiem
un pašvaldības izpildvarai, bet arī pakalpojumus sniedzošajām izglītības, sociālajām, kultūras un sporta iestādēm,
komunālajiem dienestiem un pašvaldības kapitālsabiedrībām. Jāveido vienota
administratīvā kultūra un jaunā mēroga
redzējums, skatot novadu kā kopīgu un
strādājot kā vienotam mehānismam mērķu sasniegšanai. Jāizveido vienota platforma iedzīvotāju, kopienu un uzņēmēju
līdzdalībai novada dzīvē.
Līdz jaunajam gadam pašvaldības deputātiem un speciālistiem ir jāizstrādā
un jāapstiprina vienoti un līdzsvaroti
novada likumi jeb saistošie noteikumi,
kas veidos vienlīdzīgus spēles noteikumus nākotnes Ādažiem, veidojot noteikumus katrai mājsaimniecībai, katram
novada iedzīvotājam – no Kalngales līdz
Āņiem, no Lilastes līdz Alderiem.

Ik gadu, tuvojoties Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai, atskatāmies uz
aizvadīto gadu, lai novērtētu noieto ceļu
un sasniegto mūsu valstij un mūsu novadam.
Šis ir kārtējais lielo pārmaiņu gads, kuru
būtiski ietekmē pandēmija un novadu reformas Latvijā.
Pandēmija
Pandēmijas laiks ir pārbaudījumu pilns
ikkatram sabiedrības loceklim. Tādēļ
svētku priekšvakarā izsaku pateicību visiem par kopējā mērķa izpratni ierobežojumu laikā, īpaši mediķiem un pedagogiem par pašaizliedzību, uzņēmējiem un
skolēnu vecākiem par izturību!
Šis laiks diemžēl ir arī parādījis mūsu sabiedrības vājās puses. Cīņa ar pandēmiju
ir sašķēlusi Latvijas sabiedrību vakcinācijas atbalstītājos un pretiniekos, kas radījis
apjukumu iedzīvotājos un krīzi slimnīcās, tomēr abas šīs grupas pārstāv mūsu
valsti, nevaram atstāt nevienu novārtā.
Aicinu novadniekus palīdzēt līdzcilvēkiem, dodoties cauri Covid krīzei! Neviens nedrīkst būt aizmirsts! Šobrīd vissvarīgākais ir nosargāt mūsu seniorus. Es
aicinu vakcinētos nenovērsties no nevakcinētajiem tuviniekiem, bet izrādīt cieņu
un sapratni, vienlaikus cenšoties viņus
pārliecināt. Jo vīruss nešķiro, un agrāk
vai vēlāk to sastaps katrs no mums. Jautājums tikai – vai mēs, mūsu vecāki un
vecvecāki, būsim spējīgi ar to cīnīties, nezinot – būs vai nebūs brīva gulta slimnīcā, būs vai nebūs brīvs skābekļa aparāts.
Mēs vēl neesam pārvarējuši visas pandēmijas grūtības, bet pilnīgi noteikti varu
apgalvot – no krīzes iziesim stiprāki,
nekā mēs tajā iegājām. Šis laiks mums
devis ne tikai neērtības, bet arī mācību.
Katram individuāli un sabiedrībai kopā,
izvērtējot, ko var darīt katrs no mums,
lai pasargātu sevi un tuvākos. Katram
ir jāsāk ar sevi. Tad būs rezultāti kopējai
lietai.
SEKO MUMS:
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Tāpat deputāti izvērtēja iepriekšējo
Āda-žu un Carnikavas novadu sociālā
atbal-sta pasākumus, lai ne tikai
saglabātu, bet arī paplašinātu atbalsta
mehānismus tām sociālajām grupām,
kurām
klājas
visgrūtāk.
Veidosim kopēju 2022. gada budže-tu,
kas noteiks investīcijas ciemu infrastruktūras uzlabojumiem, sociālo, izglītības, kultūras, sporta un saimniecisko
pakalpojumus sniedzošo iestāžu darbī-bu,
uzdevumus un finansējumu administrācijai.
No divām pašvaldību administrācijām
izveidosim vienotu pārvaldes sistēmu,
kas, centralizēti vadīta, tāpat kā līdz šim,
atradīsies Ādažu un Carnikavas domes
ēkās. Apvienosim pašvaldības saimnieciskos dienestus, kam būs jāspēj nodrošināt kvalitatīvi pakalpojumi ne tikai
Ādažu centrā un Carnikavā, bet arī 22
ciemos
visā
novadā.
Veidosim vienotu būvvaldi, kas nodrošinās ērtu klientu servisu. Būvvalde būs
viena iestāde, tomēr klientu pieņemšana,
kā līdz šim, notiks Ādažu un Carnikavas
pašvaldības
telpās.
Abu novadu teritorijas plānotāji jaunajā
struktūrā strādās ciešā mijiedarbībā ar
investīciju plānotājiem un infrastruktūras plānotājiem. Plānotāju kopējs uzdevums būs ne tikai sniegt atzinumus būvvaldei, bet veidot jaunu tiesisko ietvaru –
būvniecību
reglamentējošo
saistošo
noteikumu izstrādi, veidot būvniecības
iecerei nepieciešamās informācijas pieejamību elektroniski – tā, lai klientam viss
būtu ērti pieejams un saprotams.
Tuvākajos gados būs jāizstrādā vienots
novada Teritorijas plānojums un apbū-ves
noteikumi, lai jaunā apbūve ciemos taptu
kopā ar sakārtotu infrastruktūru.
Jāizstrādā dabas aizsardzības, vides un
satiksmes organizācijas tematiskie plānojumi, lai novadam būtu skaidra attīstības vīzija un redzējums nākamajām
desmitgadēm.
Izglītība
Izglītība jau vēsturiski ir bijusi Ādažu
prioritāte, jo investīcijas bērnos ir investīcijas mūsu valsts nākotnē! Ādažos un
Carnikavā veidosim vienotu izglītības
telpu, kurā katram bērnam tiek piedāvātas vienlīdzīgas iespējas gūt kvalitatī-vu
izglītību tuvu mājām un gūt prasmes
sportā, mākslā un kultūrā vai tehniskās
jaunrades virzienā. Šogad Ādažos un
Siguļos kopā atvērtas 300 jaunas vietas
bērnudārzniekiem, kas būtiski uzlabojis
pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību. Šogad Ādažu novadā mācības
uzsāka 15 pirmās klases – 3 Carnikavas
instagram.com/adazilv/
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pamatskolā, 2 Ādažu Brīvajā Valdorfa
skolā un 10 Ādažu vidusskolā.
Top jaunā Carnikavas pamatskola ar 900
vietām. Jaunu bērnudārzu grupu veidošana, nesen uzbūvētā Ādažu sākumskola
un Carnikavas pamatskolas būvniecība
ir finanšu un administratīvo resursu ietilpīgs izaicinājums pašvaldībai. Tomēr
– tā ir nozīmīga investīcija novada un
valsts nākotnei. Attīstība liek rīkoties ātrāk un apņēmīgāk.
Straujais iedzīvotāju skaita pieaugums un
mājokļu būvniecība dod skaidru signālu
– tuvākajos gados būs jārada jaunas vietas bērnudārzniekiem Garciema – Kalngales rajonā, Kadagā un Podniekos. Dažus gadus vēlāk būs jādomā, kā organizēt
plūsmas vidusskolas posmā, jo bērnu
skaits aug. Nevaram apstāties ne mirkli.
Uzņēmējdarbība
Novada stratēģija skaidri nosaka apņem-

šanos – veidot tādu uzņēmējdarbības vidi,
lai Ādažos un Carnikavā taptu jaunas
darba vietas. Šogad novadā atvērta jaunā
“Laimas” rūpnīca, bet nākamgad durvis vērs ORKLA cepumu rūpnīca ar 200
jaunām darbavietām. Arī vairums citu
Ādažu ražotāju plāno paplašināšanos un
jaunas darba vietas. Briljantu un Mežgarciema ražošanas zonās soli pa solim ienāk
jauni ražošanas uzņēmumi, kuru ēkas vēl
tikai tiek projektētas, kuru darba augļus
redzēsim pēc dažiem gadiem. Nākamgad
Carnikavā, Podniekos un Kadagā, iespējams, arī komerczonā pie Tallinas šosejas,
ienāks jauni tirdzniecības uzņēmumi. Arī
medicīnas pakalpojumu sniedzēji šobrīd
novada teritorijā plāno jaunus doktorātus.
Tas viss rada pārliecību par strauju izaugsmi – dzīvojamo ēku būvniecību, ražošanas
un pakalpojumu attīstību novadā tuvākajos gados. Pašvaldībai tuvākajos gados būs

jāizstrādā tūrisma stratēģija ar naktsmītņu, ēdināšanas un aktīvās atpūtas pakalpojumiem, lai viesi ne tikai baudītu dabas
bagātības novadā, bet arī atstātu vairāk
naudas pakalpojumu sniedzējiem.
Novadnieki! Par spīti neskaidrību vilnim
un pārmaiņām, mūsu novads aizvada kārtējo izaugsmes gadu, kas apliecina novada
iedzīvotāju spēcīgo garu un varēšanu.
18. novembra priekšvakarā izsaku pateicību Ādažu un Carnikavas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sabiedriskā darba
veicējiem, visiem, kuri pielikuši savu
domu spēku, rokas un darbus, stiprinot
mūsu novadu.
Novēlu pavadīt Valsts svētkus kopā ar tuviniekiem un doties dabā, lai
baudītu skaisto rudeni mūsu Latvijā!
Kopā varam vairāk!
Patiesā cieņā
Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Carnikavā, III kārta” īstenošanai piešķirts papildu finansējums
Ādažu novada pašvaldība domes ārkārtas sēdē 13. oktobrī nolēma piešķirt papildu finansējumu 133 900 eiro apmērā
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”
īstenošanai. Papildu finansējums bija
nepieciešams, lai Mazajā Gaujas, Līņu,
Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu,
Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu,
Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās varētu
uzlabot ceļu segumu, izbūvējot divkārtu
virsmu.
Pamatojoties uz augstākminētā projekta
īstenošanai nepieciešamo papildu finansējuma nepieciešamību un sakarā ar neplānoto, straujo būvniecības cenu kāpumu,
šajā gadā nebūs iespējams īstenot Kļavu,
Viršu, Liepu alejas un Atpūtas ielas pārbūvi. Gada sākumā Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” plānoja, ka Kļavu, Viršu un Liepu
alejas plānotās būvniecības izmaksas būs
ap 293 000 eiro ar PVN, šādu summu
dome arī paredzēja pašvaldības budžetā.
Tomēr pēc iepirkumu procedūras veikšanas saimnieciski visizdevīgāko pretendentu piedāvājums bija 514 918,59 eiro ar
PVN. Tādejādi saimnieciski izdevīgākā
pretendenta piedāvājums ir par 221 918,59
eiro ar PVN dārgāks nekā gada sākumā
plānotās izmaksas.
Pamatojoties uz būtisko sadārdzinājumu un to, ka izstrādātajos būvprojektos
noteikts, ka būvmateriālu un būvdarbu
tehnoloģija pielietošanā, kā arī prasības
produkta kvalitātei paredzētas saskaņā
ar “Ceļu specifikācijas 2019”, šogad asfaltbetona segumu un divkārtas virsmu nav
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iespējams izbūvēt, ievērojot specifikācijā
noteiktās prasības. Ielu rekonstrukcijas
projektus pašvaldība veic, pamatojoties
uz Ādažu novada Attīstības programmu,
kurā iekļauti konkrēti izpildāmie darbi
Ādažu novada administratīvajā teritorijā.
Attīstības programma publicēta tīmekļvietnē https://www.adazi.lv/attistiba/attistibas-programma-2021-2027/. Attīstības
programmas Investīciju plānā ir paredzēti
darbi “Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana”, “Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana”, tādējādi šie projekti nākotnē
tiks īstenoti, kad stabilizēsies būvniecības
cenas. Vienlaikus plānots veikt ceļu auditu un sastādīt prioritāro ielu sarakstu,
kurās nepieciešami remontdarbi, plānojot
2022. gada budžetu un veicamos darbus.

Atpūtas ielas pārbūve šajā gadā netiks īstenota, jo būvnieks, kurš iepirkumā iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
un kuram piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, atteicās no līguma slēgšanas, pamatojoties uz neplānotu būvniecības cenu
kāpumu. Laika periodā starp piedāvājuma sagatavošanu un līguma slēgšanu ļoti
strauji pieauga būvmateriālu cenas, tādejādi nav iespējams veikt Atpūtas ielas pār-

būves darbus, neradot būtiskus zaudējumus būvuzņēmējam. Savukārt, piedāvājot
nākamajam pretendentam veikt būvniecību, nav iespējams iekļauties līguma izpildes termiņos, jo nepieciešams piešķirt
papildu finansējumu, tāpat arī atkārtoti
pieprasīt aizņēmumu Valsts kasē, turklāt
arī laikapstākļi ir nelabvēlīgi ielas seguma
atjaunošanas darbu veikšanai.
Tika nolemts atcelt Carnikavas novada
domes 2021. gada 8. jūnija lēmumu Nr. 10
“Par finansējuma piešķiršanu Jūras ielas
posma atjaunošanai”, kas paredzēja arī
veikt parka ieejas pārbūves darbus. Izvērtējot lietderības apsvērumus un ņemot
vērā, ka pašlaik tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve
un paplašināšana” īstenošana, kas notiek
tiešā Jūras ielas tuvumā, nebūtu saimnieciski veikt Jūras ielas viena krustojuma
pārbūvi, neveicot kopēju satiksmes organizācijas izpēti. Jūras ielas pārbūve tiks
plānota un īstenota kompleksi ar nākotnes attīstības plāniem šajā teritorijā, kas
paredz izglītības kvartāla izveidi.
Izvērtējot prioritāri veicamos darbus,
par prioritāti nosakot jau uzsāktos darbus, nolemts līdzekļus novirzīt projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Carnikavā, III kārta”, kuram
jānoslēdzas jau nākamā gada jūnijā, pamatojoties uz 2017. gadā noslēgto līgumu
Nr. 5.3.1.0/17/I/017 ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru (CFLA) par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam.
Par pārējo projektu īstenošanu turpināsim informēt.
Carnikavas Komunālserviss
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Ojāra Vācieša literārās prēmijas laureāts – dzejnieks Ivars Šteinbergs
Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas laureātu kļuvis dzejnieks
Ivars Šteinbergs par savu pirmo dzejas krājumu “Strops”, ko
klajā laidusi izdevniecība “Neputns”. Laureātam prēmiju 1000
eiro apmērā piešķir Ādažu novada pašvaldība. “Labs dzejolis
vienmēr būs tāds, kurā ielikta patiesība,” saka 2021. gada Ojāra
Vācieša literārās prēmijas ieguvējs Ivars Šteinbergs.

nā, 13. novembrī. Pirmie prēmiju ieguvēji tika nosaukti 1984.,
1988. un 1993. gadā. Tolaik prēmijas pretendentu izvērtēšanai
tika noteikti kritēriji: laikmeta problēmu pārliecinošs atspoguļojums dzejā, idejiski un mākslinieciski spilgta grāmata bērniem vai arī latviešu dzejas atdzejošana un popularizēšana citu
tautu valodās.
2003. gadā Ādažu un Carnikavas pašvaldības Ojāra Vācieša
literārās prēmijas tradīciju atjaunoja, prēmiju pasniedzot kopīgi, bet pēc 2011. gada tradīciju pārņēma Carnikavas novada
dome. Ādažu novada domei Finanšu ministrija noteica stingru
finanšu stabilizācijas procesu un naudas prēmiju piešķirt vairs
neatļāva.
Šo 37 gadu laikā prēmiju saņēmuši tautā iemīļoti dzejnieki: Jānis Peters, Vitauts Ļudēns, Vizma Belševica, Māra Zālīte, Jānis Baltvilks, Juris Kronbergs, Imants Ziedonis, Leons Briedis,
Māra Mellēna, Valdis Muktupāvels, Inese Zandere, Inga Gaile,
Andra Manfelde, Pēteris Brūveris, Imants Auziņš, Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete un daudzi citi.

2021. gadā Vācieša literārajai prēmijai tika pieteikti 16 dzejoļu
krājumi. Pretendentus varēja izvirzīt grāmatu apgādi, laikrakstu un žurnālu redakcijas, kultūras institūcijas, valsts un sabiedriskas organizācijas.
Iesniegtos darbus vērtēja žūrija šādā sastāvā: pašvaldības domes deputāte Daiga Mieriņa, Ādažu Vēstures un mākslas galerijas vadītāja Elita Pētersone, dzejnieks Aivars Krūkliņš, Ojāra
Vācieša muzeja direktore Ieva Ķīse, Carnikavas pamatskolas
pedagoģe Ilze Vāciete un 2020. gada Ojāra Vācieša literārās
prēmijas ieguvējs 2020. gadā Jānis Hvoinskis.
Iepriekšējā gada laureāts un viens no žūrijas locekļiem Jānis
Hvoinskis atzīst, ka iesniegtos darbus lasījis vairākkārt: “Katru
no 16 iesniegtajiem krājumiem lasīju divas reizes. Pārsteidzoši
bija tas, kā mainījās domas par krājumiem, lasot tos otro reizi.
Daži, kuri iesākumā likās interesanti, otrajā reizē neraisīja interesi, toties citi, otrreiz lasot, it kā atklājās jaunā veidā. Galvenais
vērtēšanā bija nodalīt krājuma dzeju no autora personības, par
pārsteigumu pašam, tas izdevās samērā viegli. Vēl bija jāspēj
vērtēt viss krājums pilnībā, ne tikai atsevišķi labi dzejoļi. Vērtēju arī krājuma kompozīciju, vai tas veidoja kopuma noskaņu
un kompozīciju, nevis tikai atsevišķus, kopā saliktus dzejoļus.”
Iesniegtie dzejoļu krājumi:
• SIA “Neputns”: Amanda Aizpuriete “Pirms izvākšanās”, Kārlis Vērdiņš “Gatavā dzeja”, Ingmāra Balode “Dzejoļi pēc mūsu
ēras”, Ivars Šteinbergs “Strops”, Ruta Štelmahere “Kalps”, Inese
Zandere “Mantojumi”, Ieva Rupenheite “palaidiet sievieti”, Edvards Kuks “Vadi”, Arvis Viguls “Blusu cirks”.
• SIA “Pētergailis”: Velta Kaltiņa “KODOLS”.
• SIA “Jāņa Rozes apgāds” : Dainis Deigelis “Pilsētā mirstošas
saules ēnā” un Andris Ogriņš “Kā būtu ja tevis nebūtu epikūr”.
• Biedrība “Latvijas Rakstnieku savienība”: Laura Andersone
“Meitiņa skatās augšup”.
• SIA “Apgāds Mansards”: Inga Gaile “NAKTS”.
• SIA “CYMUSS”: Valentīns Lukaševičs “Pādi navā svāti”.
• SIA “Orbīta”: Lauris Veips “Interesantās dienas”
Ojāra Vācieša prēmijas piešķiršana tika aizsākta 1984. gadā,
gadu pēc dzejnieka nāves. Prēmijas ideju rosināja dzejnieka
laikabiedri Imants Ziedonis, Jānis Peters un Ēriks Hānbergs ar
vēlmi saglabāt dzejnieka piemiņu. Trijotne devās pie kolhoza
“Ādaži” vadītāja Alberta Kaula, kurš ideju atbalstīja ar pienākuma apziņu, jo dzejnieka atdusas vieta atradās Ādažu teritorijā, Carnikavas Siguļu kapos. Sākotnēji prēmiju bija iecerēts
pasniegt ik pēc pieciem gadiem Ojāra Vācieša dzimšanas die-

Žūrija par iesniegtajiem dzejoļu krājumiem:

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Ilze Vāciete, Carnikavas pamatskolas pedagoģe: “Dzejas krājumu lasīšana dod iespēju ielūkoties jaunākajā latviešu dzejā, ieraudzīt modernās dzejas vēsmas, saskatīt
klasiskas vērtības, kuras nav zudušas, neskatoties uz apkārt notiekošo. Būtiski ir arī tas, līdzīgi kā Ojārs Vācietis
savā dzejā pauda tā laika redzējumu, arī mūsdienu dzejnieki nestāv malā, bet pauž savu viedokli gan skaļi un
drosmīgi, gan tik tikko nojaušami starp dzejas rindām.
Tā rodu iedvesmu, lai, strādājot skolā, arī skolēniem parādītu jaunākos dzejas krājumus latviešu literatūrā, lai skolēni iepazītu aktuālāko latviešu dzejā.”
Daiga Mieriņa, Ādažu novada pašvaldības domes deputāte: “Esmu vērtēšanas komisijā jau 12 gadus, un šogad, varbūt vairāk nekā agrāk, patika, ka dzejā atspoguļojas šā brīža dzīve, sāpes, situācijas. Varētu teikt, ka dzeja
– kā vēstures nospiedums par to, kas aktuāls sabiedrībā
un katra indivīda dzīvē – rīt jau vēstures lappuse.”
Ieva Ķīse, O. Vācieša muzeja direktore, O. Vācieša biedrības locekle: “Uzrakstīt dzeju ir – uzbūvēt mūzikas instrumentu, uzradīt, teiksim, vijoli. Vārdos nevar izstāstīt,
ko nozīmē uzradīt. Ikviena radīšana nav izstāstāma – kā
laime, kā mīlestība. Bet instruments galu galā tiek radīts.
Taču tas paliek mēms, kamēr nav muzikanta. Un muzikanti esat jūs. Te sākas pats galvenais – mūsu radītā instrumenta un jūsu spēlēttalantības kopdarbība.” (No Ojāra Vācieša runas pie Raiņa pieminekļa 1979. gada Dzejas
dienās).
“Jo dzeja ir saruna. Dzejnieka saruna ar Lasītāju. Dzeja
top brīžos, kad Lasītājs atsaucas Dzejniekam. Ojāra Vācieša Dzejas prēmijas žūrija ir lasītāji, kas gatavi sarunai
ar dzejniekiem. Šoruden – bagāts rudens – Ojāra Vācieša dzejas prēmijai nominētie 16 autoru dzejoļu krājumi
iepriecināja ar savu dažādību gan tematikas, gan formas, gan intonācijas ziņā. Tajos atspoguļojas mūsu laiks,
mūsu vērtības, mēs paši – Dzejnieki un Lasītāji. Tādēļ ir
interesanti sarunāties, tādēļ ir vērts naktīs lasīt dzeju un
pēc tam stundām mainīties domām par izlasīto.”
Aivars Krūkliņš, dzejnieks, Ādažu novada iedzīvotājs:
“Cik dažāda šoreiz bija dzeja, tik atšķirīgi bija arī vērtējumi! Katrs sev atrada ko citu, savu. Un, šķiet, palika pie tā.
Godīgi katrs pret sevi. Kā godīgs pret sevi bija arī Ojārs
Vācietis.“

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Turpinās Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūves darbi

Šā gada oktobrī un novembrī turpinās projekta “Novērst plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas
2. kārtas būvdarbi. Oktobrī ir pabeigta rievpāļu dzīšana un enkurojuma izbūve otrās rievsienas vietā pie Kadagas tilta. Krasta
nostiprināšana turpināsies ar akmeņu krāvuma izbūvi virzienā
uz tilta pusi, kā arī uzkalas betonēšanas darbiem izbūvētās rievsienas nostiprināšanai.
Novembrī ir uzsākti darbi arī trešās rievsienas vietā pie sūkņu
stacijas “Kārkli”. Darbi turpināsies, kamēr neiestāsies sals un

būs darbu veikšanai labvēlīgi laika apstākļi.
Lūgums katram izvērtēt nepieciešamību izmantot aizsargdambja posmus vietās, kur notiek būvniecības darbi!
Projekta ietvaros būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Ādažu novada Saimniecības daļas paveiktie darbi
• Pabeigti horizontālo apzīmējumu darbi uz brauktuvēm Ādažu pagastā.
• Sakopta un iztīrīta Alderu pludmale.
• Ielas attīrītas no apaugušajām nomalēm.
• Noris grāvju tīrīšana un veco lapu savākšana pagastā.
• Zāles pļaušana.

• Izbūvēta pirmā kārta stāvlaukumam pie PII “Strautiņš”.
• Pabeigti Skolas ielas 1. un 2. kārtas brauktuves būvniecības
darbi.
• Pēc vairāku gadu saskaņošanas ar Latvijas Valsts ceļiem izbūvēta gājēju pāreja Attekas ielā.
• Daļēji atjaunots gājēju celiņš pie PI “Strautiņš”.

Aicinām pareizi izmantot sadzīves kanalizācijas tīklus!
Carnikavas pagasta kanalizācijās tīklos
regulāri tiek konstatēti aizdambējumi,
ko izraisa iedzīvotāju radīts piesārņojums. Novēršot aizdambējumus, tiek atklāts, ka iedzīvotāji kanalizācijas sistēmā
izmet ne tikai maza izmēra priekšmetus,
bet pat dvieļus, lupatas un arī dažāda izmēra kokmateriālus. Šie priekšmeti rada

aizsērējumus un kanalizācijas sistēmas
darbības traucējumus gan iedzīvotājiem,
gan sūkņu stacijās.
Aicinām vēlreiz izlasīt un ņemt vērā, ka
sadzīves kanalizācijā ir aizliegts izmest:
higiēnas preces, papīra dvieļus, tekstilizstrādājumus, plastmasas maisiņus, pārtikas atkritumus, medikamentus, smiltis,

kā arī citus cietus priekšmetus.
Aizdambētas kanalizācijas gadījumos
cietēji ir paši iedzīvotāji, tāpēc aicinām
lietot sadzīves kanalizāciju paredzētajiem
mērķiem Nepareiza kanalizācijas tīklu
lietošana palielina ekspluatācijas izmaksas un attiecīgi var ietekmēt kanalizācijas
tarifu.

Līdz gada beigām decentralizēto notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēmu īpašniekiem ir pienākums reģistrēt savas iekārtas!
Līdz šā gada 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēmu īpašniekiem pilsētu
un ciemu teritorijās savas iekārtas ir jāreģistrē vietējā pašvaldībā, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM). Par iekārtu nereģistrēšanu, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, var piemērot administratīvo naudas
sodu, tā maksimālais apmērs ir līdz 500
eiro fiziskām personām un līdz pat 1500
eiro juridiskām personām.
Carnikavas
pagasta
iedzīvotāji apliecinājuma anketu var lejupielādēt
interneta
vietnē
www.komunalserviss.carnikava.lv, aizpildīt mājās un iesniegt p/a “Carnikavas
Komunālserviss”. Apliecinājumu var iesniegt arī elektroniski:
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1) autorizēties vietnē Latvija.lv;
2) no Ādažu novada iestādēm, kam adresēt iesniegumu, izvēlēties – pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”;
3) aizpildīt nepieciešamos anketas laukus un pievienot sagatavoto iesniegumu.
Plašāka
informācija
tīmekļvietnē
www.komunalserviss.carnikava.lv, sadaļā “Ūdenssaimniecība”, apakšsadaļā
“Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrēšana”.
Ādažu
pagasta
iedzīvotāji
iesnieguma veidlapu var lejuplādēt
www.adazi.lv, sadaļā “Pakalpojumi”/
Nekustamais īpašums”/“Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana”/
“Anketa”. Aizpildītu anketu sūtīt elektroniski var sūtīt SIA “Ādažu Ūdens”

udensadazi@inbox.lv, iesniegt “Ādažu
Ūdens” birojā klātienē (Gaujas iela 16,
Ādaži) vai sūtīt pa pastu “Ādažu Ūdens”,
Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164. Tāpat aizpildītu
iesniegumu ir iespējams iemest “Ādažu Ūdens” pasta kastē pie ieejas birojā
Gaujas ielā 16. Neskaidrību gadījumā
papildu informāciju par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu iespējams iegūt SIA “Ādažu Ūdens”, zvanot
pa tālruni darba laikā 25771955, rakstot
uz e-pasta adresi udensadazi@inbox.lv
vai klātienē birojā Gaujas ielā 16.
Par tehniskām iespējām pieslēgt Jūsu
nekustamo īpašumu pilsētas kanalizācijai lūgums interesēties pie SIA “Ādažu
Ūdens” tehniskā direktora Jāņa Neilanda, tālrunis 29508078.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (246) 2021

Kāds būs jaunā, apvienotā novada ģerbonis?
Nēģis un ūdensroze nepazudīs
Bijušie Carnikavas un Ādažu novadu ģerboņi turpinās dzīvot jaunā statusā – kā
Carnikavas un Ādažu pagastu simboli.
Šobrīd pēc administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas lielākajai daļai pašvaldību apvienojoties, to skaits Latvijā
samazinājies no 119 līdz 43.
Spēku zaudēja arī Carnikavas un Ādažu
novadu ģerboņi. Ar domes lēmumu abi
ģerboņi tiks atjaunoti kā pagastu ģerboņi
un kā kultūrvēsturiska vērtība tiks reģistrēti ģerboņu reģistrā. Atbilstoši heraldikas nosacījumiem Carnikavas un Ādažu
pagastu ģerboņiem ir izmainīta vairoga
forma.

Abu apdzīvoto vietu simboli – nēģis un
ūdensroze – ir gana iecienīti un vairāk
nekā 20 gadu garumā paspējuši iedzīvoties. Atteikties no to lietošanas iedzīvotājiem nav viegli.
Vēsture
20. gs. 90. gadu beigās atjaunotajā Latvijā
likums rosināja katram pagastam izvēlēties savu ģerboni, himnu, karogu. Pagastos sludināja ideju konkursus. Ko gan
toreiz mēs, Latvijas PSR augušie, zinājām
no heraldikas?
Carnikava
Interesanti, ka ūdensrozes simbols sākotnēji tika izvēlēts, un no 1997. līdz 2002.
gadam lietots Carnikavas ģerbonī, pašvaldības izsniegtos pateicības rakstos u.c.

Ģerbonī attēlotais, jau par simtgadīgu
Carnikavas identitātes simbolu uzskatītais nēģis, saudzīgi mutē tur ūdensrozi
ar zelta krāsas ziedu. Heraldikas komisija 90. gadu beigās šo ģērboņa variantu
neapstiprināja, rosināja izvēlēties “heraldiskāku” risinājumu, līdz 2002. gada 10.
septembrī apstiprināja šodien pazīstamo
Carnikavas ģerboņa variantu – “zelta
laukā pazemināts zils galvas pālis; vairoga galvā sudraba nēģis ar galvu uz kreiso
pusi”1.
Savukārt ādažnieki 90. gadu beigās jauSEKO MUMS:

nā ģerboņa ideju konkursos iesaistīja
mākslas skolu, vidusskolu, daudz un
čakli zīmēja. Bijušās domes priekšsēdētāja Normunda Breidaka atmiņu stāsts2
vēsta, ka tika izstrādāti vairāki varianti
ar pamatdomu – mums ir lielākais poligons valstī, tāpēc simbols būs zobens,
lauksaimniecībai – āboliņa lapa un mežus simbolizēs ozollapa. Uz Heraldikas
komisiju, kurā tolaik darbojās arī Raimonds Pauls, tika iets trīs reizes, visādas
variācijas ar izvēlētajiem simboliem komisijai tika piedāvātas, bet tās vienalga
noraidīja. No “zobens tēmas” grūti bijis
tikt vaļā, atzīst bijušais domes priekšsēdētājs savās atmiņās, līdz kādu dienu
pie viņa ieradies Ādažu būvvaldes arhitekts Andris Lapiņš, izvilcis no mapes
uzzīmētu baltu ūdensrozi, teikdams:
“Vecpiebalga vēl neko nav iesniegusi, ja
mēs pasteigsimies pirmie, viņiem nāksies domāt citu simbolu.” Ādažiem ezeru
daudz, ezeros zied ūdensrozes. Heraldikas komisija 1999. gada 29. jūlijā šo variantu “ar pirmo piegājienu apstiprināja”
– “sudraba laukā zaļa ūdensrozes lapa, uz
tās – balts zieds”3.
Divdesmit gadu garumā baltās ūdensrozes motīvs ādažnieku vidū kļuvis iemīļots. Vēl pavisam nesen, rekonstruējot
Gaujas ielu, tas tika izmantots arī sabiedriskā transporta pieturvietu noformējumā. Vairāki simti Ādažu militārās
bāzes karavīru, kuri ikdienā uztur un ap-

Simboliski zobens ir saticies ar ūdensrozi:
NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālā nodrošinājuma centra krūšu nozīme. 2021. gads.

saimnieko šo vietu, ar lepnumu uz formas tērpa piedurknes nēsā atšķirības
zīmi – balto ūdensrozi. Viņiem uzjautājot, atbild, ka noteikti negribētu to mainīt pret kādu citu zīmi.
Vai ādažnieki šodien būtu priecīgāki, ja
ūdensrozes vietā būtu apstiprināts savulaik tik ļoti gribētais “zobens”? Tā bieži
dzīvē notiek, ka no malas dažkārt labāk
redzams. Cik labi mēs paši sevi pazīstam?
Top jaunā Ādažu novada ģerbonis
2021. gada 1. jūlijā jaunievēlētie Ādažu domes deputāti jaunā Ādažu novada
ģerboņa priekšlikumu izstrādei izveidoja
darba grupu 9 cilvēku sastāvā. Šobrīd tiek
aktīvi strādāts pie jaunā novada simbola.
Jaunajam Ādažu novada ģerbonim ir
jāsimbolizē apvienotās teritorijas. Vienlaicīgi paturot prātā, ka administratīvi
teritoriālā reforma Latvijā vēl nav pabeigta un Ādažu novada robežas varētu
paplašināties. Iespējams, pēc laika novadam pievienosies daļa Garkalnes pagasta
teritorijas.
Konsultējoties ar Valsts heraldikas komisiju, Ādažu domes deputātu apstiprinātā
darba grupa ģerboņa idejas īstenošanā
sadarbojās ar profesionālu heraldikas
speciālistu un heraldisko mākslinieku,
mg. hist. Edgaru Simu. Viņš izvēlētās
vērtības un simbolus ģerbonī atveidoja
heraldiski.
Kādi ir obligātie nosacījumi, kas
jāievēro ģerboņa māksliniekam?
Latvijas heraldikas tradīcija, kuru savulaik izveidoja Rihards Zariņš4 un viņa
laikabiedri, būvētas uz angļu heraldikas
bāzes. Ģerboņa attēlā jāievēro atbilstošas līniju biezumu attiecības, simbolam
vairogā ir maksimāli jāaizpilda vairoga
lauks u.c. Krāsās jāievēro gadsimtu gaitā izveidojusies prasība izmantot divus
metālus: zeltu un sudrabu, kā arī piecas
krāsas: zilo, zaļo, sarkano, purpura un
melno, bet dabīgo krāsu – tikai izņēmuma gadījumos.
Kas vērtēs jaunos ģerboņus?
Ģerboņus vērtēs ekspertu komisija. Ar
Valsts prezidenta rīkojumu ir apstiprināts Valsts heraldikas komisijas sastāvs.
Tajā darbojas deviņi eksperti no heraldikas, vēstures, mākslas un juridiskās jomas. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināts mākslinieks un dizaina grafiķis,
Latvijas Bankas Kases un naudas apgro-

Latvijas Vēstnesis, 10.09.2002.
Latvijas Vēstnesis, 29.07.1999.
3
Bauere, I. Ādaži – novads un ļaudis. 2006., 162.lpp.
4
Rihards Zariņš (1869–1939) bija latviešu grafiķis, ekslibra pamatlicējs latviešu grafikā.
Kopā ar Vilhelmu Krūmiņu viņš radīja Latvijas Republikas ģerboņa attēlu; veidojis LR
vērtspapīru, naudaszīmju un monētu metus u.c. autors.
1
2

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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zības pārvaldes Monētu daļas dizaina un
mākslas speciālists Laimonis Šēnbergs.
Latvijā šobrīd nav strikti noteikta termiņa līdz kuram būtu sagatavojami jaunie
pašvaldību ģerboņi. Ādažu novada pašvaldība jaunā ģerboņa izstrādi plāno pabeigt 2022. gadā.
Darba grupa Ādažu ģerboņa idejas īstenošanai izzināja dažādu nozaru ekspertu viedokli (Dabas pārvalde, Nacionālā
Kultūras mantojuma pārvalde u.c.), lai
apzinātu savdabīgos un neatkārtojamos
simbolus, raksturīgus vienīgi Ādažu novadam.
Darba grupa ierosina ģerboņa izstrādāšanā izmantot trīs simbolus.
Kādi tie ir?
Simbolu kopsavilkums
1. simbols: Gaujas satikšanās ar jūru.
Unikāla, tikai mūsu novadam raksturīga
ģeogrāfiskā vieta. Mūžīgs un nemainīgs
simbols. Divu spēcīgu enerģiju satikšanās vieta.
Simbolizē:
Upes straume asociējas ar mērķtiecību,
vērienu, nemitīgu virzību uz priekšu,
spraigumu, kustīgumu, mainīgumu.
Simbolizē te dzīvojošos ļaudis un novada
saimniecisko attīstību, arī līdzāspastāvēšanu plūdu – palu laikā Gaujas grīvas tu-

vumā (Gauja Ādažu novadam cauri tek
aptuveni 30km garumā, līdz satiekas ar
jūru).
2. simbols: Dortmaņa lobēlija (Lobelia
dortmanna) – īpaši rets augs, spēj dzīvot
tīros un nepiesārņotos ūdeņos. Floras
simboli bieži tiek izmantoti heraldikā.
Lilijas, rozes u.c. bieži. Lobēlija – rets
ūdens augs, nav sastopams ne Latvijas,
ne pasaules heraldikā, tieši tāpēc tas padarīs jauno ģerboni īpašu un atšķirīgu!
Jo lobēlija ir īsts retums5.
Kāpēc lobēlija? Jo Baltijā lielākās šī retā
auga atradnes ir Ādažu novada ezeros:
Ummī un Mazuikā. Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes ziņām minētie ezeri ir
tīrākie ezeri Latvijā!
Augs ir ierakstīts Baltijas jūras reģiona
Sarkanajā grāmatā un Latvijas Sarkanajā
grāmatā 1. kategorijā.
Simbolizē:
Retais augs simbolizē ilgmūžību un
mūsdienu novada iedzīvotāju tiesības
dzīvot tīrā vidē. Ekoloģiskā situācija un
zaļais dzīvesveids – Ādažu novada prioritāte! Ummis un Uika – lībiešu doti
vietvārdi, saglabājušies līdz mūsdienām. Simbolizē seno apdzīvotību šajā
apvidū.
3. simbols: Dzirnavu rats. Idejai iz-

mantota unikāla novada vēstures liecība
– “dzirnavu rata” emblēma, kas rakstītajos avotos parādās 19. gs. pētījumā par
viduslaiku Ādažu pili. Ūdens dzirnavas
gadu simtiem darbojušās arī uz Lilastes
upes.
Simbolizē:
Ūdensdzirnavas ir viens no pirmajiem
mehānismiem tehnikas attīstības vēsturē, kuru darbināšanai cilvēks izmantoja dabas spēku – ūdeni. Dzirnavu rats
simbolizē Ādažu novada ūdens bagātību un šeit dzīvojošo cilvēku uzņēmību
pakļaut ūdens spēku savas labklājības
nodrošināšanai. Veicināt saimnieciskās
dzīves uzplaukumu, simboliski: “ja ir
iespēja malt graudus, būs arī maize”. Visos vēstures periodos (arī padomju laika
maizes ceptuve “Kukulītis”). Uzņēmība
arī mūsdienās, jo Ādažu novadā vērojama strauja uzņēmējdarbības attīstība.
Rats simbolizē mūžīgo kustību, laika
un dzīves ritējumu. Zelta krāsa simbolizē – Sauli. Saules kustības un rata kopīgs
ritējums.
Heraldikas speciālists un heraldiskais
mākslinieks Edgars Sims izveidojis vairākas ģerboņa ideju skices, par kurām
aicinām balsot arī jūs, mīļie novadnieki!
Elita Pētersone

Dabas vērtību izpēte Ādažu poligonā. 1999. (projekta atskaite). Rīga: Latvijas Dabas Fonds. Eipurs I., 1998. Uikas ezeri. Latvijas Daba.
Enciklopēdija. 5. Rīga: Preses Nams, 253. Kabucis I. (red.), 2000. Biotopu rokasgrāmata. Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Rīga. Kabucis I. (red.), 2001. Latvijas biotopi. Klasifikators. Rīga. Turlajs J. (red.), 1999. Latvijas Ģeogrāfijas atlants. Rīga.
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Izvēlies un balso par vienu no jaunā ģerboņa variantiem!

Līdz 15. decembrim aicinām balsot par sev tīkamāko ģerboņa variantu Ādažu novada tīmekļvietnē www.adazi.lv
vai, izgriežot savu variantu no izdevuma “Ādažu Vēstis”.
Carnikavas pagasta iedzīvotāji izgrieztu anketas kuponu var iemest pastkastītē pie Carnikavas administrācijas ēkas,
Stacijas ielā 5, Carnikavā, bet Ādažu pagasta iedzīvotāji – Gaujas ielā 33A, Ādažos, domes pastkastītē pie Kultūras
centra ieejas.
Elektroniski iespējams balsot, izmantojot arī šo QR kodu
Kurš variants jūs uzrunā vairāk?

1. variants

3. variants

8

1. Upe un jūra attēlota ar krāsu simboliku – zilā krāsa
simbolizē upes ūdeni, bet
zaļā – mežus, arī jūras piekrastes ūdeni.
2. Dortmaņa lobēlija.
3. Dzirnavu rats.

1. Upes ietecēšana jūrā attēlota
caur heraldiskām (ģeometriskām) figūrām – trīsstūrveida
figūra ir upe, kas ietek augšā
attēlotā taisnstūrī – jūrā;
2. Abas iepriekš aprakstītās figūras veido stilizētu burtu “Ā”, kas
simbolizē Ādažu novada nosaukumu.
3. Zelta (dzeltenā) krāsa simbolizē jūras smiltis.

2. variants

4. variants

1. Upes ietecēšana jūrā attēlota
caur heraldiskām (ģeometriskām) figūrām – trīsstūrveida
figūra ir upe, kas ietek augšā
attēlotā taisnstūrī – jūrā.
2. Abas iepriekš aprakstītās figūras veido stilizētu burtu “Ā”, kas
simbolizē Ādažu novada nosaukumu.
3. Lejasdaļā – Dortmaņa lobēlija.
1. Upes ietecēšana jūrā attēlota
caur heraldiskām (ģeometriskām) figūrām – trīsstūrveida
figūra ir upe, kas ietek augšā
attēlotā taisnstūrī – jūrā;
2. Abas iepriekš aprakstītās figūras veido stilizētu burtu “Ā”, kas
simbolizē Ādažu novada nosaukumu.
3. Zaļā krāsa simbolizē jūras piekrastes ūdeņus, arī mežus.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (246) 2021

Ādažu vidusskolas bērnudārzā pieejamas
8 brīvas vietas un Siguļu bērnudārzā “Piejūra” – 13 brīvas vietas
Ādažu vidusskolas bērnudārzu, kas darbu uzsāka 2021. gada
pavasarī, šobrīd apmeklē 92 bērni. 8 vietas vēl nav aizpildītas,
un šī ir iespēja bērnu vecākiem saņemt pašvaldības pakalpojumu uzreiz, nevis gaidīt līdz nākamā gada septembra uzņemšanai. 8 brīvās vietas tiks nodrošinātas bērniem vecumā no 3 līdz
5 gadiem. 5 vietas 2018. gadā dzimušajiem bērniem un 3 vietas
2016. un 2017. gadā dzimušajiem bērniem.
Aicinām bērnu vecākus izmantot šo piedāvājumu, noskaidrot
visu par bērnudārzu, dodoties virtuālā ekskursijā pašvaldības
tīmekļvietnes sadaļā Izglītība/Ādažu vidusskolas PII (turpat arī
visa kontaktinformācija).
Bērnus Ādažu vidusskolas bērnudārzam var pieteikt reģistrācijas portālā www.epakalpojumi.lv, aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu (ja bērns rindā nav reģistrēts) vai veicot korekciju esošajā pieteikumā, nomainot izvēlēto izglītības
iestādi uz “Ādažu vidusskola (Vispārējā pirmsskolas izglītības
programma)”, mācību uzsākšanas gads 2021./2022. Precizējošu
jautājumu gadījumā tālrunis 67996165 (Česlavs Batņa).

Savukārt Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” aicina savā lielajā saimē piecus bērnus vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem, divus bērnus vecumā no 2 līdz 3 gadiem un sešus bērnus
vecumā no 3 līdz 6 gadiem, informē iestādes vadītāja Antra
Krasta.
No 2021. gada 1. septembra Siguļu bērnudārzā “Piejūra” ir atvērtas 11 grupas, kurās kopā var pulcēt 210 jaunos ādažniekus
un carnikaviešus. Pašlaik pirmsskolu apmeklē 197 bērni vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. Pirmsskolā darbojas profesionāla
atbalsta komanda: logopēds, psihologs un speciālais pedagogs.
Grupās ir 18 līdz 20 bērni. Visi pirmsskolas sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.
Bērnus Siguļu PII “Piejūra” var pieteikt reģistrācijas portālā
www.epakalpojumi.lv, aizpildot elektroniskās reģistrēšanās
pieteikumu (ja bērns rindā nav reģistrēts) vai veicot korekciju esošajā pieteikumā, nomainot izvēlēto izglītības iestādi uz
Siguļu PII “Piejūra”. Precizējošu jautājumu gadījumā zvanīt
pirmsskolas vadītājai Antrai Krastai, tālr. 29389606.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” pievienojas Latvijas
Ekoskolu programmai
Pirmsskola ir piepulcējusies Latvijas Ekoskolu programmai, kas
ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides
izglītības modeļiem pasaulē. Šajā mācību gadā kā galveno tēmu
esam izvēlējušies “Meži”, kuras ietvaros veiksim vides izpēti un
darbosimies tuvējā mežā. Lai to īstenotu, sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” tiek saskaņotas un tiks pilnveidotas esošās pastaigu takas, un plānotas iespējamās āra klases vietas.
Bērnu un skolotāju čaklo roku stādīts ir izveidots augļu dārzs,
kurā 2021. gada izlaiduma “Pūču skolas” bērnu dāvinātajai ābelītei “Uldis” ir piepulcējušās ābeles “Baiba”, “Čiepa”, aprikozes,
persiks, veselīgās jāņogas, upenes un cidonijas. Mūsu vide bērniem kļūst arvien izzinošāka! Esam kļuvuši redzami un atpazīstami!
Antra Krasta

PII “Riekstiņš” pirmais Latvijā ieviesīs “Draudzēšanās spēli” –
inovatīvu un izglītojošu metodi konfliktsituāciju risināšanai
Ādažu novada Carnikavas pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes “Riekstiņš” vadītāja Sanita Kronberga tuvākajā laikā plāno uzsākt jaunu, Latvijā vēl nebijušu projektu, kura īstenošana norisināsies tieši
“Riekstiņā”.
Sadarbībā ar uzņēmumu “Relationships Are
Forever Foundation”, kura pamatdarbība ir
Maltā, tiks veikta “Draudzēšanās spēles” ieviešana Latvijā. Projekts sastāvēs no vairākiem posmiem. Pirmais posms būs spēles tulkošana no angļu uz latviešu valodu, kam sekos
nākamais posms – iestādes darbinieku apmācība,
vienlaikus piedāvājot katrai bērnudārza grupiņai
savu “Draudzēšanās spēles” komplektu. Pēc apmācības
darbinieki varēs spēli pielietot ikdienā un pēc laika, kad iestādes darbinieki jau būs izmēģinājuši spēli, notiks sazināšanās ar
spēles veidotājiem, lai pārrunātu veiksmes un neveiksmes, kā
arī uzdotu precizējošus jautājumus. Šī spēle tiek piedāvāta pilnībā bez maksas, jo veidotāji vēlas, lai ar spēles palīdzību mēs
varētu palīdzēt pēc iespējas vairāk bērniem.
“Draudzēšanās spēle” ir jauna, izglītojoša metode. Tā ir tapusi
sadarbībā ar dažādiem savas jomas speciālistiem, kuri strādā
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

ar bērniem izglītības jomā, kā arī konsultē bērnus emocionālu pārdzīvojumu gadījumos. 2020. gadā tika
veikts zinātniski pamatots, kvalitatīvs pētījums,
kuru veica A. Bezzina un S. Camilleri. Pētījumā piedalījās pieaugušie, kuri ikdienā strādā
ar bērniem, un tajā tika secināts, ka ikdienā,
mācību procesā pedagogi vairāk fokusējas
uz mācību procesu un apgūstamo mācību
vielu, taču konfliktu risināšanas paņēmieni
nav apgūti.
“Draudzēšanās spēle” ir labs rīks, lai preventīvi mācītu bērniem konflikta risināšanas
paņēmienus. To var izmantot, lai uzlabotu bērnu dzīvi, attīstītu spējas veidot stipras attiecības ar
ģimeni, draugiem un citiem, ar kuriem bērni saskaras savā
ikdienā. Kā zināms, veiksmīgas draudzības pamatā ir uzticēšanās, dalīšanās ar emocijām un dažāda veida pieredze, arī
negatīvā. Konfliktsituācijās, uz kuru risināšanu vērsts pirmais
“Draudzēšanās spēles” eksemplārs, tiek piedāvāti varianti situācijas risināšanā. Risinājumi sniedz iespēju izrunāt radušās
nesaskaņas draugu starpā, palīdzot atkal atjaunot draudzību.

@Adazu_novads

Sanita Kronberga

instagram.com/adazilv/
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Carnikavas Komunālservisa Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi oktobrī
• Uzsākta koku atzarošana, sauso zaru izzāģēšana Carnikavas teritorijā (Stacijas un Atpūtas ielās, Tautas nama skvērā).
• Veikti zemes līdzināšanas un planēšanas darbi
Atpūtas laukuma teritorijā.
• Carnikavas centra dobēs turpinās vasaras puķu
izvākšana, ziemciešu, kā arī rožu apgriešana.
• Puķu kastēs un vāzēs sastādīti virši ziemas periodam.
• Savākti 6.7 m3 nejaušo atkritumu.
• Pabeigta zāliena pļaušana.
• Sniegts atbalsts “Rudens Zibens kross” skriešanas sacensību organizēšanā, uzturēšanā un
sakopšanā.
• Uz P1 ceļa savākta un utilizēta ar auto notriekta
mežacūka (saņemts atzinums, ka mežacūka nav
bijusi slima ar Āfrikas cūku mēri).

Carnikavas Komunālservisa namdaru veiktie darbi oktobrī

• Saremontētas šūpoles pie Novadpētniecības centra Jomas ielā
7, Carnikavā.
• Uzsākoties apkures sezonai, veikta 10 apkures gāzes katlu apkope Carnikavas pagastā.
• Saremontēti pludmales celiņi Lilastē un Gaujā.
• Pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” veikts divu grupiņu
telpu kosmētiskais remonts, jumta komunikāciju kāpņu un norobežojumu krāsošana, izgatavoti un uzstādīti plaukti nolikta-
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vas telpai.
• Izgatavotas un nokrāsotas sagataves dalīto atkritumu konteineru novietnes izbūvei Ērgļu un Bezdelīgu ielu krustojumā,
Kalngalē.
• Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas telpās veikts kosmētiskais remonts Jūras ielā 4 un Atpūtas ielā 1.
• Izgatavota plauktu sistēma un galds bērnudārza “Piejūra” noliktavas telpai.
• Veikts Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu krājaku
vāku sedlu remonts.
• Pēc vasaras sezonas veikta kārtējā ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu apkope pašvaldības ēkās Carnikavā.
• Carnikavas promenādē saremontētas atkritumu urnas.
• Izgatavotas un uzstādītas iekšdurvis pašvaldības dzīvoklī
“Mežgarciems 1b” Mežgarciemā.
• Veikta jumta klājuma un kondicionieru ārējo bloku pamatņu hidroizolācija un jaunu pamatņu uzstādīšana Stacijas ielā 5,
Carnikavā.
• Veikta ieejas kāpņu rekonstrukcija un flīzēšana pašvaldības
ēkai Stacijas ielā 7, Carnikavā.
Arnis Puķe

Turpinās Mežaparka ceļa pārbūve Ādažu novada Kadagā

No Kadagas ceļa līdz Smilšu ielai plānots pārbūvēt brauktuvi, izbūvēt velo celiņu un gājēju ietvi, kā arī apgaismojumu. Tāpat šajā ceļa
posmā izveidos 2 jaunas autobusu pieturas, gājēju pāreju uz Kadagas bāzi, bet no Kadagas ceļa līdz A1 šosejai izbūvēs jaunu optisko kabeli. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Mežaparka ceļš būs pirmais publiski sabiedrībai pieejamais ceļš, kura brauktuve (virskārta)
būs izbūvēta no nestiegrota cementbetona, izmantojot specializētu betona ieklājēju, kā to dara uz autoceļiem Vācijā, Čehijā un Polijā.
Tas krietni palielinās Mežaparka ceļa seguma ilgmūžību, izturību un nestspēju, salīdzinoši ar ierastajiem asfaltbetona segumiem.
10
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Carnikavas pamatskolā turpinās būvdarbi
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2020. gada nogalē tika uzsākti Carnikavas pamatskolas ēkas
pārbūves darbi, kurus veic SIA “NEWCOM Construction”.
Darbi tiek veikti projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un
paplašināšana” ietvaros ar mērķi attīstīt izglītības infrastruktūru, sekmēt plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizēt
vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā.

Līdz 2021. gada novembrim bija pabeigti visi demontāžas
darbi un zemes darbi, pamati, izbūvētas ēku nesošā karkasa
konstrukcijas, jumts, ārējie elektrotīkli un gāzes apgādes tīkli.
Būvdarbi turpinās pie ārsienu un iekšsienu izbūves, tiek veikta
logu un durvju montāža, turpinās apdares darbi un ēkas inženiersistēmu izbūve. Uzsākta ārējo ūdensvada un kanalizācijas
inženiertīklu stadionam piegulošajā teritorijā, Nākotnes un Jūras ielā, paralēli veicot ceļu un laukumu izbūvi, sagatavojot ceļu
pamatnes.
SIA “NEWCOM Construction” ir pabeidzis visus būvprojekta
izmaiņu projektēšanas darbus.
Būvdarbu laikā esošajā ēkas konstrukcijās tika atklātas būtiskas konstrukciju nepilnības, kuras būvuzņēmējs, sadarbojoties
ar būvkonstruktoriem, veiksmīgi atrisināja, pielietojot risinā-

jumus, kas prasīja minimālus finanšu līdzekļus. Atbilstoši izmaiņu būvprojektam Ādažu novada pašvaldība un SIA “NEWCOM Construction” ir precizējuši būvdarbu izmaksas un
pielietotos būvmateriālus līguma summas ietvaros. Neskatoties
uz būvmateriālu trūkumu un ilgstošajām piegādēm, būvuzņēmejs plāno pabeigt būvdarbus līdz 25.03.2022.
Inga Pērkone

Izbūvēts auto stāvlaukums pie bērnudārza “Strautiņš” Ādažos

Foto – Laima Jātniece
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Foto – Laima Jātniece

Ādažus rotā jauni soli un velo novietnes

Līdz ar jaunajām stāvvietām un gājēju/velo celiņu līdz bērnudārzam “Strautiņš” Pirmajā ielā, Ādažos, novads ticis pie jaunām, skaistām
velo novietnēm un soliem atpūtas brīžiem.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Noskaidroti konkursa “Sakopta vide Ādažos” 2021. gada laureāti
Kā ik gadu, arī šogad vasaras saulainajos mēnešos skaisto dārzu
un sakoptāko teritoriju īpašnieki varēja pieteikt savus īpašumus
dalībai konkursā 3 dažādās nominācijās – Sakoptākais īpašums,
kur savu skaisti sakopto teritoriju varēja pieteikt gan individuālo
māju un lauku īpašumu īpašnieki, gan arī daudzdzīvokļu māju
iemītnieki. Sakoptākā biznesa vide, kur uzņēmēji varēja pieteikt
savu uzņēmuma teritoriju. Šajā gadā tika izsludināta arī jauna
nominācija Ādažu pārsteigums, kur katras teritorijas īpašnieks
varēja pieteikt kādu īpašu vietu, objektu vai arī kādu īpašu augu.
Lai arī konkursa dalībnieku skaits nebija liels, vērtēšanas komisijai apbraucot un iepazīstot konkursā pieteiktos objektus, bija
liels prieks aplūkot koši ziedošas rozes, apjūsmot hortenziju bagātību un novērtēt senlietu kolekciju dārzā.
Apkopojot vērtēšanas komisijas vērtējumu, pēc iegūto punktu
kopsummas visi pieteiktie objekti saņēma punktu skaitu atbilstošu 1. vietai.

Pirmā ielā 7, Ādažos.

3. līnija Kadagā.

Atzinības rakstu par iegūto pirmo vietu kategorijā “Sakoptākais
īpašums” saņem:
Larisa Dimante par ziedošo rožu dārzu 3. līnijā Kadagā;
Lienīte Odiņa par orģinālu piemājas dārza teritorija plānojumu
un daudzpusīgu izmantošanu Pirmā ielā 7, Ādažos;
Aigars Kalniņš par daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 2, Baltezerā, ziedošu un katru garāmbraucēju priecējošo balkona
augu dažādību.
Atzinības rakstu par iegūto pirmo vietu kategorijā “Sakoptākā
biznesa vide” saņem kokaudzētavas “Baltezers ” kolektīvs, kas
ne tikai čakli pavairo dažādu kokaugu stādiņus, bet arī rūpējas,
lai apmeklētājiem būti interesanti aplūkot paraugdārzu un lai arī
darbiniekiem būtu patīkama darba vide.
Atzinības rakstu par iegūto pirmo vietu saņem arī Laima
12

Kokaudzētavas “Baltezers”.

Fiļimoniva, kura savu brīnumaino čūsku egli pieteica kategorijā
“Ādažu brīnums”.
Katrs nominants saņems arī dāvanu karti 140.00 eiro vērtībā, lai
savā īpašumā arī nākamajā gadā varētu radīt skaistumu.
Priekš par īpašumiem, kas top arvien skaistāki!
Iveta Grīviņa-Dilāne
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Līdz 12. decembrim aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību
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Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība” līdz šī gada 12. decembrim vietnē
www.vietagimenei.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Balsojot par savu
pašvaldību kā ģimenei draudzīgāko, iedzīvotāji vienlaikus
atbalsta savu pašvaldību cīņā par naudas balvām. Kopējais
konkursa balvu fonds pašvaldībām būs 100 000 eiro.
Pašvaldību vērtējums sastāvēs no šobrīd sāktā iedzīvotāju balsojuma, kur ikvienam ir iespēja balsot, autorizējoties ar sociālā tīkla Facebook kontu vai e-pastu. Nākamajā kārtā, kas norisināsies 2022. gadā, pēc vienota principa tiks izvērtēti pašu
pašvaldību sniegtie, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par
iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem.
Viena no 43 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz
15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas, sadalot atlikušo naudas balvu fondu. Piešķirtās
naudas balvas paredzētas, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus un
pakalpojumus vai vides veidošanu ģimenēm ar bērniem.
Plašāka informācija par pašvaldībām, kā arī balsojuma anketa
pieejama: https://www.vietagimenei.lv/balsot/.
Zane Jēkabsone

Foto – Laima Jātniece

Pašvaldība sniedz atbalstu senioru
nokļūšanai līdz ārstu praksei, lai vakcinētos

Lai uzlabotos epidemiologiskā situācija valstī un mēs maksimāli aizsargātu ikvienu mūsu novada senioru no saslimšanas
ar Covid-19, Ādažu novada pašvaldība sniedz atbalstu tiem
senioriem, kuriem grūtības nokļūt līdz vakcinācijas vietai,

aizvedot seniorus līdz ģimenes ārsta praksei
vakcinēšanas dienā vai aizvedot ārsta palīgu
pie tiem senioriem, kuriem pārvietošanās
grūtību dēļ līdz medicīnas iestādei nebūtu iespējams nokļūt vispār.
Tāpat, lai atslogotu mediķus ģimenes ārstu praksēs, kuriem zvanīšana pacientiem – senioriem ar aicinājumu
vakcinēties aizņem daudz laika, talkā nākuši novada Sociālā
dienesta darbinieki, telefoniski sazinoties un mudinot vakcinēties tos seniorus, par kuriem ārsti snieguši informāciju.
Aicinām seniorus, kuri vēl nav vakcinējušies, zvanīt savam
ģimenes ārstam, lai pieteiktos un veiktu vakcināciju! Tāpat aicinām tos seniorus, kuri būtu gatavi vakcinēties pret
Covid-19, bet kuriem pārvietošanās grūtību dēļ nav iespējams nokļūt ārstu praksē, lai vakcinētos, informēt par to
savu ģimenes ārstu vai zvanīt Sociālajam dienestam pa tālr.
29233100. Pašvaldība sniegs atbalstu senioru nokļūšanai
līdz vakcinācijas punktam Ādažos vai nogādās pie Jums medicīnas darbinieku vakcinācijas veikšanai mājās.
Paldies ikvienam ārstam par pašaizliedzību, ārstējot pacientus, sevišķi šajā grūtajā laikā!
Īpašs paldies dakteres Liepas ģimenes ārstu praksei par sadarbību un atbalsta sniegšanu senioru vakcinēšanā!
Laima Jātniece

SENIORU ZIEMASSVĒTKU SARĪKOJUMS
Ādažu Kultūras centrā 18. decembrī plkst. 16.00
Piedalīties var tikai tie seniori, kuriem ir derīgs Covid-19 sertifikāts.
Sarīkojums var tikt atcelts epidemioloģiskās situācijas dēļ.
Sekojiet informācijai biedrības mājaslapā adazuseniori.lv.
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Foto – Ģirts Kehris, citviet rakstā foto no privātā arhīva

P Riteņbraucējs Toms Skujiņš:
E Vienmēr ar prieku uzvelku Latvijas sarkanbaltsarkano kreklu
R
saules čempionātā, bez viņa būtu krietni sarežģītāk. Jānis vienS
mēr parūpējas par to, lai viss ir savās vietās un cilvēki zina, kas
viņiem jādara, lai varētu sasniegt vislabāko rezultātu.
O
Kāzas sezonas laikā, medusmēnesis – pēc sezonas
N
Šobrīd tev sezona jau ir beigusies, taču joprojām esi AmeriĪ
kā. Kāpēc?
B
Kopā ar sievu ceļojam pa štatiem, apciemojot viņas sen nereA
dzēto ģimeni un draugus. Cenšamies izbaudīt laiku kopā, jo

“Man ir liels lepnums, ka esmu latvietis un carnikavietis. Bez tiem
Latvijas cilvēkiem, kuri man ir palīdzējuši – gan treneriem, gan
draugiem un ģimenes – un virzījuši pareizajā virzienā, es šeit [pasaules līmeņa riteņbraukšanā] nebūtu,” atzīst Toms Skujiņš.

2020. gada Carnikavas labākajam sportistam un Latvijas
labākajam riteņbraucējam šis gads bijis raibs un piepildīts
– uzvara Latvijas čempionātā gan individuāli, gan grupas
braucienā, panākums Baltijas čempionātā, starti pasaules
čempionātā un olimpiskajās spēlēs, kārtējā dalība pasaules
prestižākajā daudzdienu velobraucienā “Tour de France”,
debija vēsturiskajās Parīze – Rubē sacensībās un kāzas ar mīļoto sievieti. Vismaz 10 mēnešus gadā viņš ir ārpus Latvijas,
taču vienmēr ar prieku atgriežas dzimtenē. “Ādažu Vēstis”
novembra numura personība ir Toms Skujiņš – ne vien Carnikavas, bet arī visa Ādažu novada lepnums!
Sportā ievilka Jānis Kaupe
Ar riteņbraukšanu sāki nodarboties diezgan vēlu, taču tas
nav liedzis sasniegt lieliskus panākumus.
Ja salīdzina ar lielāko daļu riteņbraucēju, kuri startē pasaules
tūrē, tad vēlu, taču Latvijā tā nav neierasta lieta. 15 gadu vecumā, kad kāds carnikavietis mani aizvilka uz sacensībām, tas
arī sākās.
Tu runā par pašreizējo Latvijas Olimpiskās vienības ārstu
Jāni Kaupi?
Jā, vaininieks bija Jānis. Viņš joprojām ir ļoti dziļi sportā un
nekad neatsaka man padomu, palīdzot, kā vien var. Viņš ar
mums [riteņbraucējiem] bija gan olimpiskajās spēlēs, gan pa14

sezonas laikā tas ir diezgan saraustīts – visu laiku ir nometnes,
sacensības. Šis ir laiks, kad varam būt kopā katru dienu. Parasti
pārāk daudz neceļojam, šogad ir nedaudz citādāk. Esam noīrējuši busiņu, kas pārveidots par māju, tāpēc nav katru dienu jākravā koferi. Laba iespēja būt dabā, atpūsties, kāpt kalnos.
Savu draudzeni Ebigeilu par sievu apņēmi augustā. Šis jums
būtībā ir medusmēnesis!
Tieši tā, šo laiku izmantojam kā medusmēnesi, jo sezonas laikā
tādas iespējas nebija.
Jūs apprecējāties nevis pēc sezonas beigām, bet laika posmā
starp olimpiskajām spēlēm un pasaules čempionātu. Kāpēc
tāda izvēle?
Daudzi riteņbraucēji, protams, precas sezonas beigās, bet manuprāt foršāk tomēr ir svinēt kāzu jubilejas augustā, nevis oktobrī vai novembrī. Vienmēr var atrast pāris nedēļas sezonā,
kur nav tik ļoti jākoncentrējas uz treniņiem. Zinājām, ka sezonas otrā puse nebūs tik intensīva kā pirmā, tāpēc atradām brīvu
laika posmu starp olimpiādi un pasaules čempionātu.
Kad plāno doties uz Latviju?
Visdrīzāk Latvijā būšu tikai uz Ziemassvētkiem. Gada laikā
dzimtenē esmu varbūt divus mēnešus. Šogad Latvijā biju aprīļa
beigās, maijā un jūnijā, arī vairākas dienas augustā.
Sezonas laikā tev sanāk daudz ceļot. Kura šobrīd ir tava pastāvīgā dzīvesvieta?
ASV nebiju apmeklējis divus gadus, tāpēc, cik vien ilgi var,
pirms komandas treniņnometnes mēģinām uzturēties šeit.
Galvenā dislokācijas vieta šobrīd ir Andora.
Šogad tu uzvarēji Latvijas čempionātā gan individuālajā, gan
grupas braucienā, kas vienlaikus bija arī Baltijas čempionāts.
Latvijā startēju divās sacensībās, abās uzvarot, par ko, protams,
ir liels prieks. Žēl, ka nebija citu startu, jo parasti Latvijā startēju biežāk.
Maijā gan tu nobrauci arī kalnu divriteņu (MTB) maratona
individuālo braucienu Krimuldā.
Šī gada sākumā sacensības nebija atļautas, tāpēc tas tika organizēts kā individuālais brauciens, kur speciāli nomarķētā trasē
varēja nobraukt uz ātrumu. Trase nebija slēgta, līdz ar to bija
jābūt uzmanīgam un jārēķinās, ka tajā var būt arī citi cilvēki.
Izmantoju to kā treniņu – no Carnikavas aizbraucu līdz trasei, nobraucu to un minos atpakaļ uz Carnikavu. Tas bija garš
brauciens, kura vidū es izmantoju iespēju pārbaudīt, kā man
ripo mežā.
“Carnikavas kalnu karalis”
Šogad iznāca filma par tevi “Carnikavas kalnu karalis”. Pastāsti par šo pieredzi.
Šķiet, ka par šo ideju sākām domāt 2019. gadā. Režisors Roberts
Vīksne filmu veidoja pāris gadus, intervējot cilvēkus, kuri saistīti ar mani, un sekojot līdzi manām gaitām. Diemžēl nesanāca nofilmēt sacensības, jo pandēmijas dēļ tām piekļūt bija ļoti
sarežģīti, un viss tika uzlikts uz pauzes, taču kopumā man ir
liels prieks par to, kā Robertam visu izdevās salikt kopā. Pēdējie
kadri tika nofilmēji šajā pavasarī, kad Roberts bija atbraucis uz
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braukt. Pirmajā gadā, kad piedalījos “Tour de France”, braucu
arī pa dažiem Parīze–Rubē sektoriem. Taču tas ir pavisam kaut
kas cits. Tas bija viens no pieciem monumentiem, tagad esmu
nobraucis visos piecos (piecas nozīmīgākās klasiskās vienas dienas sacensības, sauktas par “pieminekļiem”: Milāna–Sanremo,
Flandrijas tūre, Parīze–Rubē, Ljēža–Bastoņa–Ljēža un Lombardijas tūre – autora piezīme). Šis gads paliks atmiņā daudziem
– Rubē pēdējo reizi dubļainas sacensības bija pirms 19 gadiem.
Vairāk nekā 30 000 kilometru gadā
Jau pieminējām pasaules prestižākās daudzdienu riteņbraukšanas sacensības “Tour de France”, kurās šogad startēji
jau ceturto reizi. Kurš no šiem gadiem Francijas tūrē tev pašam šķiet visveiksmīgākais?
Visspilgtāk atmiņā palicis pirmais gads, jo tad viss bija jauns un
nepazīstams. Toreiz arī līdzjutēju skaits trases malā bija nesalīdzināmi lielāks nekā šogad, kas ir tikai loģiski visu ierobežojumu dēļ. Rezultātu ziņā visapmierinātākais esmu par iepriekšējo
Tokijas olimpiskās spēles Skujiņam bija otrās: carnikavietis izcīnīja
22. vietu grupas un 30. vietu individuālajā braucienā.
(2020.) gadu, kad vienā no posmiem izcīnīju otru vietu. Tas
Andoru, no turienes ir daudz skaistu skatu. Manuprāt, filma man deva pārliecību, ka varu cīnīties arī par uzvaru, ne tikai
ir izdevusies, un, cik esmu dzirdējis no citiem, – atsauksmes ir vietu desmitniekā.
Esi startējis divos no trijiem prestižākajiem daudzdienu velabas. Forša filma!
Filmas ideja radās kontekstā ar tavu sniegumu 2018. gadā, lobraucieniem – “Tour de France” (2018.–2021.) un “Vuelta
kad vairākus posmus biji līderis prestižā velobrauciena “Tour a Espana” (2017.). Vai varam sagaidīt tevi arī “Giro d’Italia”
trasē?
de France” kalnu karaļa ieskaitē?
Taisnība! Filmas nosaukums tieši tāpēc arī tāds ir, jo spēju no- Noteikti! Itālijā gribēju braukt jau šogad, taču ar komandu izturēt kalnu karaļa līdera krekliņu savā īpašumā sešus posmus lēmām startēt “Tour de France”. Redzēsim, kāda būs situācija
pirmajā nometnē pirms gaidāmās sezonas, taču domāju, ka, ja
pēc kārtas.
ne nākamgad, tad aiznākamgad vai vēlāk “Giro d’Italia” pieOlimpiskās spēles, pasaules čempionāts un
dalīšos.
debija Parīze–Rubē velobraucienā
Šogad piedalījies savās otrajās olimpiskajās spēlēs, izcīnot Cik liela ir tava ietekme sacensību izvēlē?
22. vietu. Tavs mērķis bija pacīnīties par kādu no medaļām, Sportistam jābūt motivētam startēt sacensībās, kurām viņš tiek
pieteikts, pretējā gadījumā rezultāti nebūs tādi, kādus gribētu.
bet, cik tas bija reāli, esot trasē?
Izcīnītā vieta Tokijā mani apmierina. Vienmēr gribas labāk, cī- Tā ir abpusēja vienošanās starp komandu un riteņbraucēju, iznīties par kādu bleķa gabalu, taču šajā gadījumā trase bija ļoti vērtējot, kur labāk startēt.
Francijas tūrē trīs nedēļu laikā
smaga un nebija īsti piemērota man. Pējānobrauc aptuveni 3500 kilodējais kalns mazāk nekā 40 kilometrus
metru. Kā organisms spēj atjaupirms finiša bija ļoti stāvs. Zinājām, ka
noties pēc tādām slodzēm?
pirms kalna jāmēģina atrauties, iegūt
Itālijā un Spānijā ir diezgan līdzīpārsvaru, lai kalnā varētu izdzīvot cīņā
gi, nedaudz atšķiras tikai kiloar vadošajiem riteņbraucējiem. Diemžēl
metri un augstuma metri. Kopējā
sacensības neizvērtās tādā dinamikā, lai
bilde ir diezgan vienāda. Protams,
to varētu realizēt un kalna pakājē pieizdzīvot un atjaunoties šādās sabraucām ar visiem kopā. Kalna galā biju
censībās nav viegli, jo kalnu poskopā ar tādiem braucējiem, kuriem pami, kas jāveic, ir diezgan stāvi un
rasti kalnos netieku līdzi.
gari. Riteņbraukšanā neesmu pirPasaules čempionātā, kas notika sepmo gadu, organisms ir pietiekami
tembrī, arī mērķēji uz vietu labāko
trenēts, lai tik intensīvas slodzes
divdesmitniekā, taču beigās finišēji 60.
izturētu.
pozīcijā.
Cik kilometru tiek nobraukts
Pasaules čempionātā, iespējams, ka takgada laikā?
tika nebija pareizākā, jo uz rezultātu mēŠogad ir bijis mazāk nekā iepriekģināja iet gan Emīls Liepiņš, gan es. Bez
šējos gadus, taču tāpat nobraukti
palīdzības no malas, tehniskā personāla,
vairāk nekā 30 000 kilometru. Parezultāts būtu vēl sliktāks. Federācijas
rasti kilometrāža gadā ir starp 30
nodrošinātais atbalsts bija neatsverams.
un 34 tūkstošiem.
Bija iespēja cīnīties par divdesmitnieku,
bet, kad sapratu, ka tas neizdosies, tad Lai arī lielāko daļu gada Toms pavada ārzemēs, Kurš panākums līdzšinējā karvairs nav tik svarīgi, vai tā ir 40. vai 60. vairākkārt sezonas laikā paspēj apciemot arī dzim- jerā tev ir nozīmīgākais?
to Carnikavu.
Izcelt vienu vienīgu ir diezgan
vieta.
Debija velobraucienā Parīze–Rubē droši vien bija pavisam sarežģīti, bet sirdij tuvāka ir uzvara Kalifornijas tūres posmā
atšķirīga pieredze no citiem startiem, ņemot vērā lietu un (2015. gadā). Tobrīd vēl biju salīdzinoši nelielā komandā (“Hincapie”), taču tas viennozīmīgi ļāva nopelnīt līgumu ar manu
dubļus?
Parīze–Rubē ir kaut kas tāds, ko es vienmēr esmu gribējis no- nākamo komandu “Cannondale”.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/

15

P
E
R
S
O
N
Ī
B
A

Šogad pretendēji uz vietu Starptautiskās Riteņbraukšanas federācijas Atlētu komisijā, taču, saņemot 32.5% balsu, tomēr
netiki ievēlēts. Cik lielas bija izredzes, ka tevi ievēlēs?
Teorētiskās iespējas nebija sliktas, ņemot vērā, ka bijām tikai
divi pretendenti, taču vārda atpazīstamība tomēr daudz ko nozīmē. Es riteņbraukšanas augstākajās aprindās varbūt neesmu
tik atpazīstams kā otrs pretendents Filips Žilbērs (2012. gada
pasaules čempions un četru jau pieminēto “pieminekļu” uzvarētājs – autora piezīme), kurš brauc daudzus gadus un uzvarējis
neskaitāmas riteņbraukšanas klasikas.
Gatavošanās 2022. gadam jau sākusies
Kad sākas gatavošanās nākamajai sezonai?
Pirmā nometne ar komandu būs decembrī pirms Ziemassvētkiem, bet individuāli esmu sācis gatavoties jau kopš novembra
sākuma. Kopš sezonas pēdējā starta, Lombardijas velobrauciena (norisinājās 9. oktobrī, tajā Toms izcīnīja 27. vietu – aut.
piez.), neesmu braucis.
Komanda sāks gatavoties pirms Ziemassvētkiem, bet svētkos
jau būsi mājās. Sanāk nedaudz saraustīti.
Jā, bet tā jau ir katru gadu. Tas ir laika periods, kad jāsāk intensīvi
trenēties, bet nekad nevar zināt, kādi būs laikapstākļi, tāpēc parasti Latvijā uz Ziemassvētkiem esmu maksimums piecas dienas.

Kopš 2018. gada latvietis pārstāv komandu “Trek Segafredo”, kuras
sastāvā startēs arī 2022. gadā.

Kas ir prioritāšu sarakstā šajās piecās dienās?
Pats galvenais ir satikt ģimeni un draugus. Vismaz vienu reizi
pa Carnikavas promenādi jāaiziet arī līdz jūrai.
Līgums ar komandu “Trek-Segafredo”, ko pārstāvi kopš
2018. gada, tev ir uz vēl vienu sezonu. Esat runājuši par līgu-
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Foto – Ģirts Kehris
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Ik gadu treniņos un sacensībās Toms nobrauc vairāk nekā 30 000
kilometru.

ma pagarināšanu?
Komandā jūtos ļoti labi, patīk atmosfēra un virziens, kurā komanda dodas. Labprāt paliktu “Trek-Segafredo”, taču tai jābūt
abpusējai vēlmei. Sarunas par šo tēmu ar komandu sāksim nākamā gada sākumā.
Ar lepnumu uzvelk Latvijas kreklu
Tu esi liels podkāstu cienītājs. Ko tu parasti klausies?
Sporta podkāstus es klausos diezgan reti, parasti tas ir kaut kas
pilnīgi cits. Viens no maniem iecienītākajiem podkāstiem ir
“Freakonomics” – tas ir par ekonomiku, cilvēku attieksmi pret
naudu, ieradumiem, kas ir pretēji loģikai. Klausos arī žurnāla
“IR” podkāstu “Šķiltava” un citus.
Aktīvi lasi arī grāmatas. Kura ir jaunākā, ko esi izlasījis?
(Aizdomājas) Hm, neatceros, atstāju to Londonā. Bet tagad lasīšu Aleksandra Grīna “Dvēseļu puteni”. Filmu neesmu redzējis.
Ja ir tāda iespēja, tad vispirms cenšos izlasīt grāmatu un tikai
tad noskatīties ekranizāciju. Līdzīgi bija ar “Harija Potera” un
“Hobita” grāmatām – sākumā izlasīju, pēc tam noskatījos.
Novembris ir valsts svētku mēnesis. Ko tev nozīmē Latvija?
Parasti novembrī cenšos būt Latvijā, taču šogad diemžēl nesanāks. Mans ir liels lepnums, ka esmu latvietis un carnikavietis. Bez tiem Latvijas cilvēkiem, kuri man ir palīdzējuši – gan
treneriem, gan draugiem un ģimenes – un virzījuši pareizajā
virzienā, es šeit [pasaules līmeņa riteņbraukšanā] nebūtu. Priecājos par katru reizi, kad varu uzvilkt Latvijas sarkanbaltsarkano kreklu un pārstāvēt Latviju, cik labi vien varu, neatkarīgi no
tā, vai tas ir pasaules čempionāts, olimpiskās spēles vai jebkuras
citas sacensības.
Jānis Pārums

No 15. novembra skolēniem pielāgotas izmaiņas
autobusu maršrutos virzienā uz Ādažiem, Kadagu, Carnikavu un Garkalni
Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem un pielāgojot kustības
sarakstus skolēnu vajadzībām, no 15. novembra – izmaiņas
maršrutos Nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga, Nr. 6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne, Nr. 5721 Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži,
Nr. 6855 Rīga–Kalngale–Carnikava–Kadaga un Nr. 6842 Ādaži–
Carnikava. Aicinām pirms brauciena pārbaudīt interesējošo
reisu Autotransporta direkcijas mājaslapas www.atd.lv sadaļā
“Kustības saraksti”. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot
mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai
zvanot pa tālruni 27776621.
Autotransporta direkcija
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Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2021” labākie projekti
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Šeit un citviet rakstā projektu īstenotāju iesūtītie foto

Izvērtējot konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2021” īstenotos projektus, vērtēšanas komisija kārtējo reizi pārliecinājās, ka iedzīvotāji
saviem spēkiem spēj paveikt daudz labu, vajadzīgu, kvalitatīvu un skaistu darbu. Šogad Ādažu pagastā tika īstenots 21 projekts,
t.sk. 14 teritorijas labiekārtošanas projekti, 6 projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai un 1 projekts kategorijā “Ēku remonts”. Vērtēšanas komisija atzinību izsaka katrai projektu grupai, bet īpaši vēlas izcelt 5 projektus – trīs no tiem
tiks virzīti apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursam.
Kategorijā “Teritorijas labiekārtošana” labākie projekti
Nereģistrētas iedzīvotāju grupas (NIG) “Velo Draugi” projekts “Pump track Kadaga velotrases izveide” (projekta vadītājs
Kaspars Bebris). Projekts tiek virzīts apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursam.

Kadagā, blakus BMX trasei, izveidota jauna neliela izmēra velo trase, kas māca bērniem pārvaldīt velosipēdu, kā arī sniedz iespēju
aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Trases garums ir ~150 m um platums ~1,5 m. Plānots, ka pamatā to izmantos bērni un jaunieši vecumā 4–18 gadiem, tomēr to var izmantot ikviens, kam interesē riteņbraukšana. Projekta dalībnieki tika piesaistīti smilts un grants
izklāšanai, formu veidošanai, blietēšanai, teritorijas sakopšanai un citiem darbiem, kas saistīti ar trases izveidi. Trase veidota starp
kokiem, kas padara to interesantāku un vieglāk izmantojamu karstā laikā, jo tā atrodas ēnā. Trasi jau šobrīd aktīvi izmanto lielāki
un mazāki bērni, gaidot savus brāļus un māsas, kas trenējas BMX.
Biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” projekts “Garkalnes ciema rekreācijas un Gaujas skatu vietas izveide” (projekta vadītājs Jānis Vaivads). Projekts tiek virzīts apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursam.

Garkalnes ciema Garkalnes parkā tika labiekārtota rekreācijas un Gaujas skatu vieta, sniedzot iespēju iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku pie dabas. Teritorijā tika uzstādīts skatu krēsls 2,5 m augstumā un pēdu refleksoloģijas aplis 7 m diametrā. Mandalas
betonēšanas darbi notika vienas dienas laikā, ar betona maisītāju lejot sauso betonu pa ziedlapiņām, tajās liekot dažādu krāsu
akmentiņus, lai izveidotu mandalas formu. Savām rokām Garkalnes ciema iedzīvotāji pārcilāja 8 tonnas sausā betona un 2 tonnas
dekoratīvo akmeņu. Izveidotajos objektos vienlaicīgi var atrasties 4–8 apmeklētāji.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Kategorijā “Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība” labākie projekti
NIG “ĀMMS pedagogu radošā grupa” projekts “Staro Ādaži” (projekta vadītāja Katrīna Sabule). Projekts tiek virzīts apvienības
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursam.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (ĀMMS) pedagogu radošā grupa kopā ar skolas audzēkņiem (kopā ap 300 cilvēku) izgatavoja
gaismotus objektus un aksesuārus, lai sniegtu Ādažu novada iedzīvotājiem un viesiem pozitīvas emocijas gada tumšākajā laikā.
Kopā ar ĀMMS audzēkņiem tika radītas dažādas gaismas instalācijas (5 lieli gaismas objekti, 21 vidējs gaismas objekts – tumsā
spīdošas pastkastītes un 50 mazi gaismas objekti) un izgaismoti objekti, kas rotās ĀMMS priekšpusi tumšajā laikā. Ideja par vidējo
gaismas objektu – tumsā spīdošo pastkastīšu izveidi, radās akcijas “Apglezno savu pastkastīti” iespaidā. ĀMMS audzēkņi bija
radījuši vairāk nekā 200 ideju skices pastkastīšu apgleznošanai un ĀMMS pedagogu radošā grupa, iedvesmojoties no skaistajiem
darbiem, šos pastkastīšu dizainus realizēja Mākslas nodaļas nometnē kopā ar audzēkņiem. Lai iedzīvotājus informētu par radītajiem priekšmetiem, sociālajos tīklos tiks publiskots video ar aicinājumu apskatīt izstādi “Staro Ādaži”.
NIG “Par motivējošu izglītības telpu skolā” projekts “Motivējošas izglītojošas telpas izveide Ādažu vidusskolā” (projekta vadītāja Rota Egle).

Ādažu vidusskolas 6e. klase, kā arī citi skolēni, kuri mācās pie matemātikas skolotājas Anetes Vaivades un apmeklē viņas konsultācijas, ikdienā var novērtēt projekta rezultātu – labiekārtoto mācību klasi. Lai radītu harmonisku, mājīgu, radošu un mācības stimulējošu atmosfēru, minētajā telpā tika pārkrāsotas klases sienas, ievietoti pašu šūti pufi un aizkari, logos uzstādīta vārstu sistēma,
veikta esošo skapīšu krāsošana un aplīmēšana ar līmplēvi, uzstādītas žalūzijas un plaukti, uzstādīta LED gaismu virtene, uzlikts
spogulis, uzstādīts ziņojumu dēlis, iekārtota tāfeles siena, uzstādītas kartes un bildes u.c. Iekārtotā telpa dod iespēju piemērot
daudzveidīgus mācīšanās stilus, kā arī veicina skolēnu mācīšanās progresu ilgtermiņā.
18
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Kategorijā “Ēku remonts” labākais projekts
NIG “Entuziasti” projekts “Kāpņu telpas remonts Pirmā iela 28” (projekta vadītāja Maija Eglīte).
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Pirmās ielas 28 kaimiņiem, apvienojoties kopīgā grupā, 1–8 dzīvokļu kāpņu telpā tika veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts.
No vecās kārtas tika attīrīti, nogruntēti, aizšpaktelēti un nokrāsoti 230 m2 sienu un 90 m2 griestu. Koplietošanas telpa tika sakopta,
lai iedzīvotājiem un viņu bērniem būtu tīra un patīkama vide. Kāpņu telpas griesti tika nokrāsoti balti, savukārt sienas – neitrālā
kapučīno tonī. Īstenojot projektu, iedzīvotāji arī vēlējās pateikties tiem kāpņu telpas kaimiņiem,
kas šeit dzīvo jau no ēkas uzbūvēšanas gada. Šāds kopīgi ieguldīts darbs ir ļoti vērtīgs. Tas veicināja kaimiņu saliedētību un savstarpējo uzticēšanos.
Paldies ikvienai projektu grupai, kas sekmēja Ādažu novada kopējās dzīves vides uzlabošanu!
Aicinām to darīt arī turpmāk!
Inga Pērkone

21. novembrī notiks Viedā Carnikavas ciema ideju maratons

21. novembrī plkst. 11.00 Tautas namā “Ozolaine” notiks
Viedā Carnikavas ciema ideju maratons, kurā iedvesmojošā un konstruktīvā veidā meklēsim risinājumus Carnikavas ciema attīstībai un problēmjautājumu risināšanai.
Pasākumā var piedalīties ikviens Carnikavas ciema piederīgais, kurš vēlas kopā risināt kādu no izvirzītajiem izaicinājumiem. Tikt galā ar šo uzdevumu carnikaviešiem palīdzēs
pieaicināti nozares eksperti, kuri sniegs atbalstu pasākuma
laikā izveidotajām komandām. Labākā ideja tiks atbalstīta ar
finansējumu un īstenota nākamā gada laikā.
Lai attīstītu pārējās viedā ciema idejas un uzstādītu jaunus
mērķus, viedo carnikaviešu kopiena varēs meklēt veidus, kā
īstenot to pašu spēkiem vai piesaistot citu fondu un finanšu
avotus.
Pievienojieties, piepildīsim Carnikavu ar jaunām, inovatīvām
idejām! Būsim aktīvi, radoši, pozitīvi un uz izaugsmi vērsti!
Pasākumu finansē: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds,
Projekts “Ceļā uz viedumu piekrastēs” Nr. 20-00-F043.0443000001.
Projekta “Ceļā uz viedumu piekrastēs”
Carnikavas ciema moderatore Elīna Klindžāne

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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“Jūras Zemes” 13. projektu kārtā uzņēmēju, biedrību un pašvaldību projektu
īstenošanai Carnikavas pagastā pieejams finansējums 348 848.57 eiro
No 2021. gada 15. novembra līdz 15. decembrim Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iespējams
pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai Ādažu novada
Carnikavas pagastā un Saulkrastu novadā. Kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 348 848.57 eiro. Finansējums
paredzēts gan uzņēmējdarbības (īpaši
tūrisma), sabiedrisko aktivitāšu, kā arī
publiskās infrastruktūras izveides vai
sakārtošanas projektiem.
Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar
biedrības “Jūras Zeme” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju. Projekti
tiks vērtēti atbilstoši Vērtēšanas vadlīnijām.
Visu informāciju par projektu konkursu atradīsiet biedrības mājas lapā www.juraszeme.lv Sazināties ar biedrības pārstāvjiem var
e-pastā juraszeme@gmail.com vai zvanot 26468620 (Āris), 26100933 (Kristīne).

“Jauno uzņēmēju atbalsta konkursa” ietvaros top moderni adījumi
Šā gada oktobrī pabeigta pašvaldības līdzfinansētā projekta
“Tija” īstenošana “Ādažu novada
jauno uzņēmēju atbalsta konkursa 2020” ietvaros. Projekta mērķis
– radīt konkurētspējīgu, kvalitatīvu produktu un kļūt par atpazīstamu zīmolu adījumu, aksesuāru
un somu produkcijas izveidē.
Projekts īstenots ar pašvaldības
līdzfinansējumu 1936 eiro apmērā, kam papildus uzņēmēja ir ieguldījusi arī savu pašas finansējumu ne mazāk kā 310 eiro apmērā.
Projekta ietvaros iegādāta adāmmašīna, sākotnējās izejvielas
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produktu radīšanai, iekārtota
darbnīca un izveidota mājaslapa
tijastore.com. Jau šā gada laikā ir
notikušas vairākas meistarklases,
kurās ikvienam interesentam ir
iespējams apgūt dažādu apģērbu
un aksesuāru adīšanu – džeperus,
jakas, bērnu cepures, kleitas un
citus. Meistarklases būs arī turpmāk, piemēram, no 10. novembra
būs iespēja apgūt džempera ar
pīni adīšanas trikus.
Novēlam uzņēmējai augt un attīstīties, un sasniegt arvien jaunus mērķus arī turpmāk.
Laura Bite

Dienas centra būvdarbi tuvojas noslēgumam

Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra būvdarbi tuvojas
noslēgumam, notiek teritorijas labiekārtošana. Darbu veicējs
SIA “Marels būve” plāno objektu nodot ekspluatācijā šā gada
decembrī. Būvdarbu veikšanai 2021. gada 17. februārī dome noslēdza līgumu ar SIA “Marels būve” par Dienas aprūpes centra
20

un Rehabilitācijas centra būvniecību. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Māris Apelis. Būvuzraudzību nodrošina SIA “P.M.G.”
Tālis Sedulis, bet autoruzraudzību veic SIA “Alberta projekts”.
Īstenojot šo projektu*, tiks izveidots Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs 34 bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem un Dienas aprūpes centrs 38 pieaugušajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu.
*Projekts SAM 9311 ietvaros, MK noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi”.
Gunta Dundure
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Artūram Liepam 15. vieta pasaules junioru čempionātā
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Kalngales triatlonists Artūrs Liepa novembra sākumā Portugāles pilsētā Kvarteirā izcīnīja 15. vietu pasaules junioru čempionāta sprinta distancē. Sportistiem vispirms bija jāveic 750
metru peldēšana atklātā okeānā, kam sekoja 20 kilometru velobrauciens, bet sacensības noslēdza 5 kilometru skrējiens. Kopā
uz starta izgāja 58 sportisti, bet pieci sacensības nenoslēdza.
Neskatoties, ka šī bija pirmā reize, kad Liepa sacensībās peld
atklātā okeānā, latvietis debitēja ļoti veiksmīgi un pārliecinoši, uzrādot piekto labāko rezultātu un no līdera atpaliekot vien
deviņas sekundes. Pēc 20 kilometru riteņbraukšanas nācās atkāpties uz 21. pozīciju, taču ar labām izredzēm pacīnīties par
augstāku vietu. Tas arī tika paveikts – skriešanā Liepa pakāpās
par sešām pozīcijām un kopvērtējumā izcīnīja 15. vietu. Uzvarētājam kalngalietis zaudēja minūti un 33 sekundes. Sportista
tēvs un treneris Māris Liepa aizvadīto startu novērtēja atzinīgi:
“Sastāvs šajā pasaules čempionātā bija spēcīgs, tāpēc uzskatu,
ka Artūrs nostartēja ļoti labi, turklāt bija reālas iespējas iekļūt

arī pirmajā desmitniekā.” 2022. gadā Artūra Liepas svarīgākie
starti būs Eiropas un pasaules junioru čempionāti. Vienlaikus
netiek izslēgta iespēja, ka starptautiskā līmenī Liepa startēs arī
pieaugošo konkurencē, taču tā šobrīd nav prioritāte.

Foto – no privātā arhīva

Carnikavas Makšķerēšanas Skola izcīna 7. vietu pasaules klubu čempionātā
Oktobra beigās veiksmīgi pasaules klubu čempionātā, kas norisinājās Bulgārijas pilsētas Plovdivas airēšanas kanālā, startēja Carnikavas Makšķerēšanas Skolas pārstāvji, izcīnot augsto 7. vietu.
Viens no komandas kapteiņiem Eduards Burģelis atzina, ka
starts pasaules čempionātā aizvadīts ļoti veiksmīgi, sasniedzot
augstāko rezultātu Latvijas makšķerēšanas sporta vēsturē, jo
iepriekš labākais rezultāts bija devītā vieta. Fīdermakšķerēšana
tautā labāk pazīstama kā grunts makšķerēšana, kur ēsma tiek
nogādāta uz grunts, no kuras arī tiek ķerta zivs.
Carnikavas Makšķerēšanas skolu pārstāvēja sportisti Rinalds
Vācers, Jānis Ziemelis, Raitis Kozlovskis, Edvīns Šļubovskis un
Ansis Voicehovičs, rezervists Jānis Muciņš, kapteiņi Eduards
Burģelis (1. kapteinis) un Sigmārs Cinovskis (2. kapteinis), tehniskie pārstāvji Toms Barčs un Kristaps Juhņevičs.

Garenčiks sasniedz jaunu Latvijas rekordu peldēšanā savā vecuma grupā

Publicitātes foto

Starptautiskajās vecmeistaru peldēšanas sacensībās “Atvasaras
relakss Ventspilī” Latvijas rekordu savā vecuma grupā (65–69
gadi) 1500 metru distancē sasniedzis carnikavietis Raimonds
Garenčiks.
Pēc Latvijas Peldēšanas federācijas datiem Garenčiks šobrīd ir
1500 metru distances rekordists četrās vecuma grupās (50–54,
55–59, 60–64 un 65–69). Tāpat carnikavietim pieder rekordi
100 metru brīvā stila distancē 65–69 gadīgo grupā, kā arī 800
metros 50–54 un 60–64 grupās. Visi šie rekordi sasniegti 25
metru peldbaseinos. Vēl viens rekords viņam pieder 50 metru
baseinā (1500 metru distance, vecuma grupa 60–64).

Foto – Elena Giolai

Eduardam Niedram 13. vieta pasaules čempionātā vējdēļu burāšanā U-15 grupā

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

“Burāšanas kluba 360” sportists, ādažnieks Eduards Niedra no
23. līdz 30. oktobrim piedalījās pasaules čempionātā vējdēļu
burāšanā “Bic Techno 293” klasē, izcīnot augsto 13. vietu U-15
vecuma grupā.
Pasaules čempionātā piedalījās 300 dalībnieku no Eiropas,
Āfrikas un Āzijas. Latviju sacensībās pārstāvēja 12 sportisti,
starp kuriem bija arī perspektīvais ādažnieks Eduards Niedra.
Viņam 57 dalībnieku konkurencē U-15 grupā (sportisti līdz 15
gadu vecumam) ar 6.8m2 izdevās izcīnīt 13. vietu, turklāt sestajā braucienā latvietis uzrādīja pat ceturto labāko rezultātu.
Ar burāšanu Niedra sāka nodarboties Ķīšezerā “Buršanas klubā 360” pie trenera Kaspara Meņģeļa, bet šobrīd viņa treneris ir
Māris Birzulis.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Ādažu novada skrējējiem astoņas uzvaras “Zibens” krosā

Foto – Jānis Pārums
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Oktobrī sporta un aktīvās atpūtas kompleksā “Zibeņi” Carnikavā, norisinājās tradicionālais “Rudens Zibens kross”, kurā
veiksmīgi startēja arī Ādažu novada skrējēji. Kopumā sacensībās piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku, bet Ādažu novada
skrējēji izcīnīja 26 godalgotas vietas, no tām – astoņas uzvaras. Pie panākumiem savās grupās tika Elza Siliņa (S4), Patriks
Bundzis (V6), Jasmīne Vanaga (S8), Roberts Graudiņš (V14),
Laura Ozola (S14), Roberts Ķirkums (V16), Artis Pūcītis (V40)
un Aleksandrs Eleksis (100kg+). Labāko trijniekā izdevās iekļūt
arī Paulam Kārkliņam, Dairim Kaupem (V4), Emīlijai Purviņai (S4), Egnāram Krūmam, Artūram Lejniekam (V6), Almai
Vartai, Merielai Melngailei (S6), Markusam Russo, Nikolajam
Skudram (V10), Rodrigo Laimiņam (V12), Rūdolfam Graudiņam (V14), Grietai Preciniecei (S14), Keitai Emīlijai Knopai
(S16), Jānim Pārumam, Zintim Vartam (100kg+), Viesturam
Kalmem (VT), Jurģim Purgailim (V40) un Ivetai Hāgenai (S40).

Treneru Ivara Zvirbuļa un Gata Zankovska apvienotās futbola komandas no Carnikavas un Ādažiem izcīnījušas čempionu titulus Vidzemes reģionā, attiecīgi, U-11 (2010. g. dz. zēni)
un U-10 (2011. g. dz.) grupās. U-11 komanda (MFK Alianse) no
četrām sabraukuma kārtām trīsreiz palika nepārspēta 19 komandu konkurencē, kas kopvērtējumā 2021. gada sezonā ļāva
izcīnīt pirmo vietu. Jāuzsver, ka puiši jau otro gadu pēc kārtas
triumfē šajās sacensībās, kas liecina par plānveidīgu sagatavošanos un sportisko izaugsmi ilgākā laika posmā. Šajā vecuma
grupā ādažnieki startēja ar divām komandām, otrajai komandai izcīnot 11. vietu. U-10 komanda aizvadīja trīs sabraukuma
kārtas (4. kārta tika atcelta), kurās divreiz uzvarēja, bet vēl reizi
ierindojās trešajā vietā. Kopumā čempionātā piedalījās 20 komandas. Ādažu novada komandas bija nokomplektētas ne tikai
no carnikaviešiem un ādažniekiem, bet tajās spēlēja arī puiši no
Kadagas, Garciema, Lilastes un Gaujas.
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Paziņojums par publiskās apspriešanas izziņošanu
Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra lēmu Nr. 156 “Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā
19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu
publiskajai apspriešanai” detālplānojum grozījumu publiskās
apspriešanas laiks tiek noteikts no 2021. gada 15. novembra
līdz 2021. gada 15. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 6. decembrī plkst. 14.00
ZOOM platformā.
Interesentiem, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas
sanāksmē ZOOM platformā, ir iespēja pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Piekļuves informā-

Foto – no privātā arhīva

Ādažu novada jaunie futbolisti –
Vidzemes reģiona čempioni futbolā U-10 un U-11 vecuma grupās

Sporta ziņas sagatavoja Jānis Pārums

cija sanāksmei ZOOM platformā interesentiem tiks izsūtīta
sanāksmes norises dienā.
Informācija par publisko apspriešanu ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Ādažu novada informatīvajā
izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv
sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Plakāts ar informāciju
par detālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Pašvaldības skatlogā Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Paziņojums par detālplānojuma ”Ozolmuiža” un
“Ozolvilla”, Ādažu novadā, Kadagas ciemā, publisko apspriešanu
Ādažu novada dome 2021. gada 22. jūnijā ir pieņēmusi lēmu- ciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un
mu Nr.149 “Par nekustamo īpašumu ”Ozolmuiža” un “Ozol- Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
villa” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai elektrolaiks ir noteikts no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada niski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams
iesūtīt arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas infor6. decembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 29. no- mācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv.
vembrī plkst. 17.00 neklātienē, piesakoties dalībai e-pastā: Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un
buvvalde@adazi.lv.
publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu izmaiņām (ja
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības iero- tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē un
bežošanai, ārkārtas situācijas laikā ar detālplānojuma redak- portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!
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Kopt militārās iemaņas un “zaļo zeltu”
Apskatot Ādažu novadu dažādās kartēs, interesentu aci piesaistīs apjomīgs, lielākoties zaļš laukums novada ziemeļaustrumu stūrī. Zinātāji uzreiz nojautīs, ka tiek runāts par vai
nu valsts aizsargājamo ainavu apvidu “Ādaži”, vai – visbiežāk – par Baltijas valstīs lielāko militāro apmācību vietu jeb
Ādažu poligonu, kas jau sen kļuvis par atpazīstamu novada
simbolu. Poligona vēsture laika gaitā ir bijusi cieši saistīta ar
visas Latvijas vēsturi.
Pēc Neatkarības kara Latvijas armijai bija jāsāk pielāgoties miera laika dzīvei un izaugsmei. Viens no šiem jautājumiem bija
infrastruktūra, tajā skaitā – apmācību vietas. Kopš Krievijas
impērijas laikiem Latvijas teritorijā pastāvēja divi poligoni – artilērijas poligons Daugavpilī, kā arī Salaspils (Stopiņu) nometne. Taču šīm vietām bija būtiski trūkumi – Daugavpils atradās
pārāk tālu no vairuma vienību, bet Salaspilī nepietika vietas
liela mēroga manevriem vai artilērijas vingrinājumiem. Tāpēc
armijas vadība meklēja piemērotu teritoriju poligona ierīkošanai Rīgas apkārtnē, lai netērētu liekus līdzekļus karaspēka pārvadāšanai. 1927. gada oktobrī Centrālā zemes ierīcības komisija (CZIK), kas bija atbildīga par agrārās reformas īstenošanu,
izraudzījās zemi jauna poligona ierīkošanai netālu no Rīgas.

Latvijas armijas 3. kājnieku pulka Instruktoru rotas lielās teltis Carnikavā, Gaujas poligona Dūņezera krastā, 1935. g. (Carnikavas Novadpētniecības centrs).

Par labāko vietu izvēlējās plašu, mežiem un ganībām bagātu
teritoriju Ādažu pagastā. Par šo lēmumu risinājās spraigas diskusijas un strīdi gan ierēdņu, karavīru un politiķu, gan vietējo
zemes īpašnieku un pagastu pārvalžu starpā. Tomēr gadu vēlāk
apstiprināja Gaujas (arī sauktu par Lilastes) poligona projektu,
un no 24. oktobra oficiāli sākās tā ierīkošana. Jaunajā poligonā
pamatā vasarā uzturējās Rīgas garnizona vienības, īpaši arti-

lēristi, taču reizēm tajā trenējās arī citu divīziju karavīri. Interesanti, ka, papildus pamatnodarbei, karavīri cītīgi apmežoja
izcirtumus un lauksaimniecībai nepiemērotās zemes poligona
apkārtnē – oficiāli pamatojot to “gan ar militāriem, gan izdaiļošanas nolūkiem”. Tika iekārtoti ceļi, takas, tilti utt.
Pēc Latvijas okupācijas Latvijas armiju likvidēja, un daļa tās
karavīru nokļuva Sarkanās armijas latviešu teritoriālajā korpusā (vēlāk – 43. gvardes latviešu sarkano strēlnieku divīzijā),

Motorizēto strēlnieku vienību kājnieku kaujas mašīnas BMP-1 mācībās Ādažu poligonā, 1977. g. februāris (LNA LVKFFDA).

kurš apmācībām turpināja izmantot un paplašināt Gaujas poligonu. Kad 1941. gadā Vācija uzbruka PSRS, Ādažos dislocētie
karavīri steigā atkāpās, dzelzceļa stacijā atstājot visu personīgo
iedzīvi. Taču pēc padomju varas atgriešanās poligona apkārtnes iedzīvotāji sāk izjust Latvijas militarizācijas sekas. Jau 1946.
gadā artilērijas poligons tiek agresīvi paplašināts uz saimniecību un mežu rēķina – tas turpinās arī 1960. gadu vidū. Padomju
24. tanku divīzijas vienības ir galvenie okupācijas varas spēka
demonstrācijas vēstneši apkārtnē – starp Lilasti un poligonu
gar Ummja ezeru mežā tiek ierīkots slepens “tanku ceļš”. Tankisti izbraukāja kāpas, mežus un šāva pa mērķiem jūrā, nereti
apdraudot zvejniekus; citas daļas piesārņo vidi ar ķīmiskām un
sprāgstvielām. No 1969. gada poligona teritorijā izvietojās motorizēto strēlnieku brigāde, bet no 1969. līdz 1985./1986. gadam
– viens aizsardzības pret ķīmiskajiem ieročiem bataljons.
Līdz ar veiksmīgu Latvijas neatkarības atjaunošanu sākās ceļš
pie poligona atgūšanas. Tiesa, padomju armijas mantinieki –
Krievijas Bruņotie spēki – Ādažu bāzi un poligonu Latvijas rīcībā atdeva vien 1994. gada vasarā. Šobrīd tā ir mājvieta gan
mūsu un NATO sabiedroto valstu karavīriem, gan arī retām
augu un dzīvnieku sugām.
Raksta tapšanā izmantota Elitas Pētersones grāmata “Ādaži:
Pagātnes dialogs ar tagadni”. Paldies autorei!
Ivars Dimdiņš, Jānis Galakrodznieks

Skolas iela iegūst jaunus vaibstus
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Pabeigti Skolas ielas pirmās un otrās kārtas brauktuves būvniecības darbi.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv
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@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā, Jūras ielā 1A
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt arī elektroniskajā katalogā
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx

Daiļliteratūra
• Ketnere, Keita “Drupaču ballīte” 4. daļa
• Ketnere, Keita “Divkosības akadēmija” 5.
daļa
• Šmite, Linda “Akmens peldēšana”
• Grosa, Maija “Spēlēt dzīvi”
• Račko, Karīna “Ekstāze”
• Mariņina, Aleksandra “Cita patiesība” 2. sējums
• Vuds, Toms “Noslēpumainais”
• Judina, Dace “Pārcēlājs” [5.]
• Jansone, Ilze “Laika rēķins”
• Montefjore, Santa “Tālie krasti”
• Paruļskis, Sigits “Tumsa un partneri”
• Vaita, Kārena “Atgriešanās Tredstrītā” 4.
grāmata
• Gundars, Lauris “Svešam kļūt jeb Stāsts par
Gunāru A.”
• Vigāna, Delfīne de “No un es”
• Rīsa, Džoana “Sapņotāja Parīzē”

• Harana, Maeva “Īstas franču kāzas”
• Devero, Džūda “No mīļotajiem nešķirieties…”
• Bliksena, Karena “Pēdējie stāsti”
• Mēs visi esam gūstekņi”
• Kronbergs, Juris “Debesīs Dievs bīda mēbeles”
• Bakmans, Frēdriks “Nervozie ļautiņi”
• Korelica, Džīna Hanfa “Sižets. Nozagtā dzīve”
• Ropers, Ričards “Dzīvošanas vērts”
• Reita, Hetija van de “Re, kā es augu!”
• Vingeita, Līza “Pirms mēs bijām jūsu”
• “Mēs tiksimies mūžībā”
• Berķis, Aivars “Kūlas svilinātāji”
• Šepa, Amēlija “Dēla vārdā”
• Bauere, Inguna “Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā”
• Atkinsone, Keita “Kad reiz būs labas ziņas?”

•
•
•
•
•

Zīle, Baiba “Dzīves simulācija”
Kinnunens, Tommi “Stikla upe”
Sapkovskis, Andžejs “Elfu asinis” [3.]
Vagnere, Jana “Dzīvi cilvēki” 2. grāmata
Pirro, Viesturs “Burleska polārajam dinozauram jeb divi gadi ziemeļos Padomju ķēnišķīgajā karaspēkā – strojbatā”
• Franka, Anne “Sētas māja”
• “Supervienkārša bioloģija”
• Fāgelunda, Jennija “24 labie darbi”
• Holiss, Džeimss “Saturna ēnā”
• Rūmnieks, Valdis “Sudrabiņš”
• Muktupāvela, Laima “Mīla. Benjamiņa”
• Kazāks, Kārlis. “Sākums mūs atrod pats”
• Heigs, Mets “Cilvēki un es”
• Miso, Giljoms “Bruklinas meitene”
• Moja, Džodžo “Zvaigžņu dāvātāja”
• Ivicka, Jekaterina “Aiz bezgalības robežām”
• Daudziņa, Zane “Dienasgrāmata”

Bērnu literatūra
• Neimane, Kristīne. “Zirneklītis numur 13 jeb
Laimīgais”
• Plūdons, Vilis. “Eža kažociņš”
• Baula, Grieta. “Mare un miega migla”
• Zusta, Zane. “Es esmu Boss”
• Ļenasa, Anna. “Krāsu mošķis iet bērnudārzā”
• Dmuhovskiene, Rasa. “Skudriņa Kāpēcīte” 3.
grāmata
• Jurgaitis, Raimonds “Žirafe neietilpst lapā”
• Roulinga, Dž. K “Ziemassvētku Cūks”
• Kinnijs, Džefs “Roulija Džefersona ļoti draudzīgais piedzīvojums” 2. grāmata
• Jēgerfelde, Jennija “Stendapa karaliene”
• Laukmane, Maija “Diena kūst kā saldējums”
• Rasela, Reičela Renē “Nikijas dienasgrāmata
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14. Ne gluži labākās draudzenes uz mūžu
stāsti”
• Bedīls, Deivids “Jaunais direktors”
• Pilkijs, Deivs “Dogmens. Mežonīgais tracis” [6.]
• Rozentāle, Līga “Vislabākā vasara”
• Dirģēla, Toms “Gustavs Salmiņš liek no augšas”
• Hai, Magdalena “Šausmu veikaliņš un pazudušo zobu noslēpums”
• Volunds, Eliass “Rokasgrāmata supervaroņiem” 1. daļa Rokasgrāmata
• Blūma, Krista “No Antarktīdas līdz zilonim”
• Vollēbens, Pēteris “Vai zini, kur dzīvnieki
mīt?”
• Oževiča, Tina “Ko dara jūtas?”
• Štelmahere, Vita “Zobu bruņinieks”

• Skuratova, Jeļena “Delfs un viņa komandas
piedzīvojumi”
• Zīgners, Ingo “Mazais pūķis Kokosrieksts
meklē Atlantīdu”
• Klings, Marks Uve “Diena, kad ome salauza
internetu”
• Lange, Tomass “Vārdu tirgotāja un zaglis”
• Frīnss, Žaks “Sestklasnieki neraud”
• Reinausa, Rēli “Mortens, Emīlija un zudušās
pasaules”
• Zandere, Inese “Puika ar suni” Pirmā burtnīca “Bailes”
• Zandere, Inese, “Puika ar suni” Otrā burtnīca
“Bunkurs”
• Pitseps, Juhani “Ir mēness zelta kuģis”
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No 15. novembra bibliotēka atsāk darbu zaļajā režīmā
Nevakcinētas personas grāmatas varēs saņemt, iepriekš tās pasūtot, zvanot: 67996266 vai rakstot: biblioteka@adazi.lv.
Tāpat atgādinām, ka grāmatas var lasīt arī attālināti:
 reģistrējies bibliotēkā kā lasītājs un saņem autorizācijas datus tālākai
darbībai, rakstot uz bibliotēkas e-pastu biblioteka@adazi.lv
 reģistrētiem lasītājiem ir iespējams iegūt savu lietotāja vārdu un
paroli, lai varētu e-katalogā veikt nepieciešamo grāmatu meklēšanu,
rezervēšanu, kā arī attālināti veikt lasīšanas termiņa pagarināšanu
 lasi e-grāmatas www.3td.lv
 izmantoi datubāzes:
 www.letonika.lv

 Periodika www.periodika.lv (brīvā piekļuvē bez autortiesību ierobežojumiem)
 Grāmatu kolekcija www.lnb.lv (brīvā piekļuvē bez autortiesību ierobežojumiem)
 iespēja skatīt svarīgāko informāciju par aktualitātēm Ādažu bibliotēkā:
 https://www.adazi.lv/kultura/biblioteka-lasitava/
 https://www.facebook.com/Adazubiblioteka

Izstādes Ādažu bibliotēkā novembrī
Literārās izstādes

Tematiskās izstādes

• “Mūža nezūdošā vērtība…”
Rakstniecei Dainai Avotiņai – 95 (1926)
• “Mīliet dzīvi vairāk nekā tās jēgu”
Krievu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim –
200 (1821–1881)

• “Latvija manā sirdī”
11. novembris – Lāčplēša diena
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena (1918)
• “No lietišķuma līdz romantikai”
Aktrisei Helgai Dancbergai – 80 (1941–2019)
• “Esmu īsts Rīgas puika”
Arhitektam, kultūrvēsturniekam Vaidelotim Apsītim –
100 (1921–2007)

Bērnu literatūras nodaļā
• “Draugos pie Nikniķa, Riķa, Rūciņa un Spickažoka”
Rakstniekam Ērikam Kūlim – 80 (1941)
• 15.–21. novembris – Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni 67996266, e-pastā biblioteka@adazi.lv
vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berķis, Aivars “Kūlas svilinātāji”
Zīle, Monika “naktsgrāmata”
Puče, Armands “Jauna vīrieša portrets”
Krūmiņa, Inese “Vilkme”
Trimalniece, Vineta “piepildīts”
Ora, Helēna “Panika”
Auziņš, Arnolds “Čau, vecās miesas!”
Kuzmins, Svens “Dizažio”
Ness, Patriks “Nazis, ko neatlaist”
Rīsa, Džoana “Sapņotāja Parīzē”
Devero, Džūda “No mīļotajiem nešķirieties”
Montefjore, Santa “Tālie krasti”
Bliksena, Karena “Pēdējie stāsti”

•
•
•
•
•

Lange, Tomass “Vārdu tirgotāja un zaglis”
Štelmahere, Vita “Zobu bruņinieks”
Frīnss, Žaks “Sestklasnieki neraud”
Lukošus, Rebeka “Nepaklausīgais vectēvs”
Klings, Marks Uve “Diena, kad ome salauza
internetu”
• Posterte, Petra “gads, kad ieradās bites”
• Ļenasa, Anna “Krāsu mošķis iet bērnudārzā”

SEKO MUMS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzziņu literatūra

Bakmans, Frēdriks “Nervozie ļautiņi”
Paruļskis, Sigits “Tumsa un partneri”
Heigs, Mets “Cilvēki un es”
Venters, Egīls “Poseidona galva”
Miso, Giljoms “Bruklinas meitene”
Atkinsone, Keita “Kad reiz būs labas ziņas”
Deja, Silvija “Nešķirami kopā”/ 5. grām.
Valks, Jānis “Rakstu vācēja ceļš”
Murakami, Haruki “Savādā bibliotēka”
Harisone, Melisa “Zeltains miežu lauks”
Moja, Džodžo “Zvaigžņu dāvātāja”
Franka, Anne “Sētas māja”

• Šabanovs, Jevģenijs “Bloknots, pildspalva
un pistole”
• Muktupāvela, Laima “Mīla. Benjamiņa”
• Bārneta, Kristīne “Dzirksts”
• Mērtons, Tomass “Iekšējā pieredze”
• Rūmnieks, Valdis “No Raiņa līdz Čakam”
• “Politika”
• Rūmnieks, Valdis “Starp Mežaparku un
Murjāņiem”
• Megrē, Karolīna de “Vecāka, bet labāka...
un tomēr vecāka”
• Klīrs, Džeimss “Atomiskie ieradumi”

Bērnu literatūra
• Dmuhovskiene, Rasa “Skudriņa Kāpēcīte”/3.
grām.
• Laukmane, Maija “Diena kūst kā saldējums”
• Pilkijs, Deivs. Dogmens “Mežonīgais tracis”/6. grām.
• Zusta, Zane “Es esmu Boss”
• Bedīls, Deivids “Jaunais direktors”
• Žutaute, Lina “Kika Mika un milzu netaisnība”

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

• Rasela, Reičela Renē “Nikijas dienasgrāmata”/4. grām.
• Valters, Edgars “Pieklājīgais pūķis Justuss un
princese Miniminnija”
• Pulmans, Filips “Putekļu grāmata”/1. grām.
• Pulmans, Filips “Ziemeļblāzma”
• Kinnijs, Džefs “Roulija Džefersona ļoti draudzīgais piedzīvojums”/2. grām.

instagram.com/adazilv/
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Uzņēmējdarbības projektu īstenošanai
Ādažu pagasta teritorijā pieejams LEADER finansējums
Atgādinām, ka biedrība “Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības
virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1.
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projekti tiek pieņemti rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas
uzņēmējdarbības attīstību vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG
darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību,
piem.:
• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
• jaunu uzņēmumu veidošana;
• esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba
apstākļu uzlabojumiem;
• produktu ražošana un pārstrāde;
• jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
• jaunu realizācijas veidu ieviešana;
• esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt:
• tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu
programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un
pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas
(grāmatvedības, apmācību u.c. jomās),
• veselībai kaitīgu preču ražošanu/pakalpojumu sniegšanu (tabaka, alkohols, azartspēles u.c.),
• tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu un/vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot teritorijas, kas atrodas publiskās apbūves/sabiedrisku iestāžu zonējumā vai teritorijas, kurās paredzēts attīstīt mājražošanu).
Svarīgi!
• Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2021. gada 17.
novembra līdz 2021. gada 17. decembrim.
• Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku at-

balsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login.
• Pieejamais publiskais finansējums ir 140 773,79 EUR.
• Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1. rīcībā – 35 000 EUR.
• Ir mainīta projektu pieteikumu veidlapa, tāpēc aicinām neatlikt pieteikuma gatavošanu un iesniegšanu uz pēdējo brīdi!
• Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas
sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1. rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts; cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai;
pašvaldības vidējā termiņa prioritātes un uzdevumi (atbilstoši
Ādažu novada attīstības programmas (2021–2027) II sējumam
–“Stratēģiska daļa”), kādām atbilst projekts; aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai. Kā
viens no projekta pieteikuma papildus pielikumiem jāiesniedz
finanšu institūcijas apliecinājums (garantija) vai konta izraksts,
kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts projekta priekšfinansējums. Īpaša uzmanība jāpievērš iepirkumiem,
ar īpašumtiesībām saistītiem dokumentiem, kā arī tirgus izpētei. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma
veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem,
norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem
projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtas ietvaros, neklātienē, MS Teams platformā 25.11.2020. plkst. 19.00 tiks rīkots
informatīvais seminārs. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai
jūsu datorā/mobilajās iekārtās ir instalēta MS Teams aplikācija,
kā arī pievienoties pasākumam, sākot no plkst. 18.45. Aicinām
pieteikties dalībai sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu:
https://ej.uz/seminārs_7kārta. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta
reģistrētajiem dalībniekiem individuāli.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, pilnu sludinājuma
tekstu un saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A (iepriekš saskaņojot laiku). SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas
lapā: www.gaujaspartneriba.lv.
Kontaktinformācija:

 Gunta
Dundure,
ELFLA
administratīvā
vadītāja
(mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
 vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.

P
A
Z
I
Ņ
O
J
U
M
I

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta
pirmās daļas 2. punktu, Ādažu novada pašvaldība ar 14.10.2021.
lēmumu Nr.ĀNP/5-24/21/193 ir anulējusi ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Denisam Ščelkanovam adresē Vaivariņu iela 2-1,
Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov.

Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada pašvaldības 324. kab., un tās lēmumu var
apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās
darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.

Publicēti saistošie noteikumi
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie
noteikumi:
Nr.15 (20.10.2021.) “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā.”
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Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 11. klases kultūras prakse Vīnē

Valsts mākslas muzejā

Par laimi, lidmašīnas biļetes šobrīd patiešām ir “paceļams” jautājums. Ja lidotu bez somas, tad līdz Vīnei
tikt iespējams tikai par 9
eiro. Tomēr mūsu kultūras
prakses plānos ietilpst arī
koncerta un operas apmeklējums, kuros gluži no ielas
laikam nebūtu vēlams iet,
tāpēc somā ir arī izejamā
kārta. Un neesam vīlušies,
jo Vīnes opera ir patiešām
grezna.
Mūsu pirmais koncerts ir
Pētera baznīcā jau ielidošanas vakarā. Skan Haidns,
Mocarts, Bahs un Vivaldi, un mēs visi
saprotam – ir
sācies kaut kas
neaizmirstams,
emocijām piesātināts, liels un
vārdos nepasakāms. Tāda patiešām izvēršas
visa mūsu kultūras prakse.
Pirms šī projekta katrs skolēns ir sagatavojis kāda objekta izvērstu apskatu, kā arī uzņemas gida lomu šajā objektā.
Rodas jautājumi. Gan tādi, uz
kuriem atrodam atbildes, gan
retoriskie – dažkārt izskan
atziņa, ka būs par ko domāt.
Informācija un pieredze gu-

Ja atveram tūrisma ceļvedi portālā
Delfi.lv, tad varam lasīt: “Katrai pilsētai
ir sava smarža. Mēdz uzskatīt, ka Vīne
smaržo pēc rozēm. Paveras neskaitāmie
pilsētas slāņi un mēģinājumi tos atšķetināt, alkstot uzzināt, kā Vīni varētu būt
redzējis Mocarts, Freids, Nīče, Klimts.
Dižā impērijas galvaspilsēta ar krāšņi
pompozo arhitektūru un modernisma
Vīni. Un Hudertvasera Vīni. Neprātīgais, par Vīnes Gaudi dēvētā gleznotāja
Fridriha
Hundertvasera
uzburtais nams (1983–
1985) atrodas Lowengasse
un Kegelgasse ielu krustpunktā un atgādina rotaļu
māju no visa, ko vien bijis
iespējams atrast mantu
kastē.”
Bet to visu izbaudīt un redzēt savām acīm, nevis
lasīt tūrisma ceļvedī, internetā vai kādā grāmatā,
protams, ir citādi. Un tā
ir Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas mācību procesa daļa
– 11. klasē kultūras vēsturi
apgūt Vīnē. Arhitektūras
stilus, klasiku, moderno
un laikmetīgo mākslu, un
mūziku, mūziku, mūziku,
sākot no Mocarta, Bēthovena un Haidna līdz Vivaldi un valšu karalim Štrausam. Saprast, ka valsis Pie
skaistās, zilās Donavas ir
patiešām VĪNES valsis.
Pie Mocarta muzeja
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

ļas un slāņojas nedēļas laikā tik ļoti, ka
veidojas blīvs un bagāts zināšanu uzkrājums. Mijas laikmeti, stili, svešvārdi ar
cilvēku atvērtību un nebeidzamu pacietību, kas ļauj izjust un izbaudīt Vīni ne
tikai kā kultūrtelpu, bet arī kā mūsdienīgu, modernu un cilvēcisku lielpilsētu.
2001. gadā atklātais Vīnes muzeju kvartāls ir tikai daļa no apmeklētā kultūras
mantojuma. Albertīna un Belvedēre
apbur ar bagātībām – plašākā Klimta
gleznu ekspozīcija, Šagāla un Šīles darbu
kolekcija ir tikai daļa no redzētās glezniecības klāsta. Īpašas izjūtas rada baznīcu
arhitektūra, kas ir pārstāvēta no klasiskās Sofijas katedrāles līdz Oto Vāgnera
lielākajai jūgendstila baznīcai pasaulē
un brutālisma stilā veidotajai Vortrūba

Pie Hundertvasera mājas

baznīcai. Pasaules elpa jūtama arī Zahas
Hadidas projektētajā Vīnes Universitātes
Dabaszinātņu fakultātē. Kā sulīgs punkts
uz i, kas sagāž domāšanas stereotipus, ja
nu tie vēl šī projekta laikā nav sabrukuši, ir Hundertvasera māja – daba un ēka
kļūst par veselumu. 100 gadus vecas, bet
mūsdienīgas un ļoti aktuālas idejas iedvesmo mūs visus, lai ne tikai paplašinātu skatījumu uz pasauli, bet radītu vēlmi
mainīt kaut ko arī savā apkārtnē.
Pieredzētais un izjustais liek vairs tikai
pasmaidīt un par nebūtisku uzskatīt strīdu par Brektes murāli – veltījumu Džemmai Skulmei uz sienas Rīgā. Mākslai nav
robežu, un, ja tā liek domāt, just, iztēloties un sapņot, ja tā izraisa emocijas, tad
savu mērķi tās radītājs ir sasniedzis.
Annna Paula Melgalve (mūzikas skolotāja)
Harijs Zemītis (kultūras vēstures skolotājs)
Inga Zemīte (literatūras skolotāja)

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/

27

I
Z
G
L
Ī
T
Ī
B
A

N
O
V
A
D
Ā

No 15. novembra atsāk darbu Ādažu Sporta centra baseins
Atgādinām, ka joprojām ārkārtas situācijas laikā baseinu var
apmeklēt tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un “zaļajā” režīmā,
tas ir – ar derīga COVID-19 sertifikāta un personu apliecinošu
dokumentu uzrādīšanu!
Ādažu peldbaseina individuāls apmeklējums pieejams:
• personām no 12 gadu vecuma, kurām ir Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāts (QR kods), kas apliecina, ka perso-

na ir pabeigusi vakcinācijas kursu pret Covid-19, vai arī vīrusu
pārslimojusi;
• bērniem līdz 11 gadiem, kuriem ir Covid-19 pārslimošanas
sertifikāts.
Aicinām pirms pieteikšanās baseina apmeklējumam iepazīties
ar jauno apmeklējuma grafiku un baseina apmeklējuma noteikumiem tīmekļvietnes adazi.lv sadaļā Sports/Baseins.

Sociālā palīdzība Ādažu novada pašvaldībā
Ādažu novada pašvaldībā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta otrajai daļai trūcīgas
mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir
272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām
mājsaimniecībām, ievērojot pārējos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus.
Garantētie minimālie ienākumi valstī
noteikti visiem vienādi: par pirmo personu 109 eiro, par katru nākamo – 76 eiro
mēnesī.
2021. gadā būtiski paaugstinājās mājsaimniecības ienākumu slieksnis, lai tā būtu
atzīstama par maznodrošinātu - pirmajai
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā tas
noteikts 436 eiro un pārējām personām
mājsaimniecībā 305 eiro. Ādažu novada
pašvaldība ir noteikusi augstāko mazno-

drošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni, ko pašvaldība ir tiesīga noteikt.
Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši 17.12.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu”. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu
sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības
kopējiem ienākumiem.
Ādažu novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām iespējams
saņemt palīdzību atsevišķu izdevumu
apmaksai:
• veselības aprūpei (par medicīnas pa-

kalpojumiem, medikamentiem, briļļu
un higiēnas preču iegādei – 50% apmērā, ne vairāk kā 100 eiro gadā personai;
par ārstēšanos stacionārā – 50% apmērā, ne vairāk kā 150 eiro gadā personai;
zobārstniecībai un zobu protezēšanai –
50% apmērā, ne vairāk kā 100 eiro gadā
personai; par endoprotezēšanu – 300 eiro
gadā);
• sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas
dzīves nodrošināšanai – piešķir līdz 500
eiro gadā un aprēķina, veicot personas
sociālās situācijas izvērtējumu un pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu;
• pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai
mazināšanai.
Ieva Roze

S Mežgarciemā pabeigta centralizēto kanalizācijas tīklu izbūve
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Mežgarciemā pabeigta centralizēto kanalizācijas tīklu izbūve. Kopumā izbūvēti 170 metru gari kanalizācijas tīkli. Mežgarciema
ielā ieklāts arī jauns asfaltbetona segums, kā arī AS “Gaso” veikusi gāzes vadu tīklu izbūvi.
Centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvi veica SIA “Media Būve”. Būvdarbu izmaksas 34 033,41 eiro, kas tika segtas no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

Līdz 2022. gada 11. aprīlim daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem jāveic
ūdens patēriņa uzskaite, uzstādot jaunus ūdens skaitītājus vai pārbaudot esošos
Aprēķinot maksu par ūdens piegādi un kanalizāciju valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā, tiek ņemti vērā arī to ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, kam verifikācijas
termiņš beidzies pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas un tās laikā, informē Ādažu
novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”.
Ūdenspatēriņa uzskaite ar uzskaitei derīgiem skaitītājiem, verificējot esošos vai uzstādot jaunus, vai atkārtoti verificētus skaitītājus, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtas situācijas beigām – līdz 2022. gada 11.
aprīlim.
Sagatavoja “Carnikavas Komunālserviss”
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (13.10.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā
piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks
(LRA), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA),
Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš
(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S),
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS),
Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls
(LZS), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par
projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
1. daļas īstenošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada
pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 15.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
2. Par piekrišanu Dārza iela 7 zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist izsniegt izziņu par nekustamā īpašuma Dārza ielā 7, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. iegūšanai īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
3. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 43,
Ādažos, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma
Gaujas iela 43, Ādaži, izsoles rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
4. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu.
Lēmums: Uzaicināt SIA “Auditorfirma
Padoms” slēgt līgumus ar Ādažu novada
pašvaldību par pašvaldības, tās aģentūras
“Carnikavas Komunālserviss” un pašvaldības kapitālsabiedrību 2021. gada finanšu
pārskatu revīzijas pakalpojumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
5. Par būvniecības ieceres sporta kluba
un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2, Adažos, publiskās apspriešanas rezultātiem.
Lēmums: Atļaut būvniecības ieceres sporta
kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi izbūvei
Vējupes ielā 2, Ādažos, realizācijas laikā
neizbūvēt apmeklētāju stāvvietas objektā,
apmeklētāju automašīnu plūsmu novirzot
uz netālu esošajām publiskajām autostāvvietām, bet objektā izvietojot tikai 2 invalīdiem paredzētas autostāvvietas un īslaicīgu stāvvietu preču piegādātājiem. Noslēgt

vienošanos ar SIA “Divi S” par tualetes
izbūvi un tās uzturēšanu vasaras sezonā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
6. Par papildu finansējuma piešķiršanu
projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”.
Lēmums: Novirzīt finansējumu 78900 eiro
apmērā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta”
realizācijai, veicot grozījumus pašvaldības
2021. gada budžetā.
Balsojums: “Par” – 10, “Pret” – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), “Atturas” – 2 (Daiga
Mieriņa (LZS)), Sniedze Brakovska (JV)).
7. Par Covid-19 testu izdevumu apmaksu.
Lēmums: Līdz 2021. gada 15. novembrim
apmaksāt no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 2021. gada budžeta līdzekļiem
izdevumus 5066 eiro apmērā Covid-19
testu SARS CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanai darbiniekiem, kuri nav uzsākuši
vakcināciju.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), “Atturas” – 1
(Daiga Mieriņa (LZS)).

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (20.10.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA),
Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP),
Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Daiga
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna

Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis
Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Arta
Deniņa (JKP).
1. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus

Nr. 15 “Par nekustamā īpašuma nodokli
Ādažu novada pašvaldībā” un sagatavot tos
parakstīšanai.
Balsojums “Par” – 11, “Atturas” – 4 (Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS),
Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP).

Pašvaldības domes kārtējā sēde (27.10.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA),
Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Imants Krastiņš (JKP),
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis
Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA),
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA),
Kristīne Lakševica (LRA).
1. Par Ādažu novada administrācijas izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada administrāciju un Carnikavas novada Centrālo
administrāciju un uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidot Ādažu novada pašvaldības iestādi “Ādažu novada administrācija”.
Balsojums: “Par” – 13, “Atturas” – 2 (Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS))
2. Par Nekustamā īpašuma nodaļas izveidošanu.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada administrācijas Saimniecības un infrastruktūras daļas, Ādažu novada būvvaldes,
Carnikavas novada pašvaldības Centrālās
administrācijas būvvaldes un Juridiskās
SEKO MUMS:

nodaļas atsevišķus amatus un uz to bāzes
izveidot Ādažu novada pašvaldības iestādes “Ādažu novada administrācija” struktūrvienību “Nekustamā īpašuma nodaļa”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par Attīstības un projektu nodaļas izveidošanu.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada administrācijas Attīstības un investīciju daļu,
kā arī Carnikavas novada pašvaldības
Centrālās administrācijas Attīstības un
plānošanas nodaļu, uz to bāzes izveidojot
Ādažu novada pašvaldības iestādes “Ādažu novada administrācija” struktūrvienību
“Attīstības un projektu nodaļa”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
4. Par Teritorijas plānošanas nodaļas izveidošanu.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada būvvaldes un Carnikavas novada pašvaldības
Centrālās administrācijas būvvaldes, atsevišķus amatus, uz to bāzes izveidojot
Ādažu novada pašvaldības iestādes “Ādažu
novada administrācija” struktūrvienību
“Teritorijas plānošanas nodaļa”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par Infrastruktūras un vides nodaļas

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

izveidošanu.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada
administrācijas Saimniecības un infrastruktūras daļas un pašvaldības aģentūras
“Carnikavas Komunālserviss” atsevišķus
amatus, uz to bāzes izveidojot Ādažu novada pašvaldības iestādes “Ādažu novada
administrācija” struktūrvienību “Infrastruktūras un vides nodaļa”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par Saimniecības un infrastruktūras
daļas reorganizāciju.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada administrācijas Saimniecības un infrastruktūras daļu, pārceļot daļu no darbiniekiem
un tiem piekritīgām funkcijām uz pašvaldības aģentūru “Carnikavas Komunālserviss”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par Izvērtēšanas komisijas izveidošanu.
Lēmums: Apstiprināt Izvērtēšanas komisijas nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par deputāta R. Kubuliņa ievēlēšanu
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā.
Lēmums: Ievēlēt R. Kubuliņu Izglītības,

instagram.com/adazilv/
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kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā.
Balsojums: “Par” – 14, “Nebalso” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
9. Par grozījumu Ādažu novada domes
2019. gada 26. novembra lēmumā Nr. 231
“Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām
telpām”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada
domes 2019. gada 26. novembra lēmumā
Nr. 231 “Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām” un izteikt tā nolemjošās
daļas 7. punktu jaunā redakcijā: “7. Peļņu
neiekļauj īres maksā personām, kurām
pašvaldība normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, vai, ja īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis ir persona ar invaliditāti
vai bērns invalīds, kā arī mājsaimniecībai
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības statuss.”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
10. Par Ādažu novada pašvaldības 2021.
gada 29. septembra lēmuma Nr. 97 “Par
zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads,
nomu” atcelšanu.
Lēmums: Atcelt Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 29. septembra lēmumu Nr.
97 “Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads,
nomu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
11. Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads,
nomu.
Lēmums: Slēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem par apbūvētu zemes vienību 630 m2
platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
12. Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr. 18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai
starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu
un Vējupi”.
Lēmums: Izdarīt grozījumu Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr. 18 “Par
lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai
starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu
un Vējupi” un izteikt 6. punktu šādā redakcijā: “6. Lokālplānojuma izstrādes vadītājai līdz 2022. gada 30.aprīlim iesniegt
pašvaldības domei izskatīšanai sagatavoto
lokālplānojuma 1. redakciju.”
Balsojums: “Par” – 13, “Atturas” – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), Arta Deniņa
(JKP) balsošanā nepiedalās.
13. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 29.09.2021. lēmumā Nr. 88
“Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. sep30

tembra lēmumā Nr. 88 “Par zemesgabala
Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu”, izsakot
1. punktu šādā redakcijā: “1. Iznomāt AS
“LPB” pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0333 daļu 36
m2 platībā bez apbūves tiesībām līdz 2030.
gada 2. jūnijam.”
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
14. Par nekustamo īpašumu Grunduļu
ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai
apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai nekustamo īpašumu Divezeru ciemā, Grunduļu ielā 19.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Bitenieki” un “Bites”.
Lēmums: Apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Bitenieki” zemes vienībai un nekustamā
īpašuma “Bites” zemes vienībai Garkalnes
ciemā, Ādažu novadā, un piekrist zemes
vienību sadalīšanai un savstarpējo robežu
pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7.
Lēmums: Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vilmas” zemes vienībai un nekustamā īpašuma Asteru ielā 7 zemes vienībai Garkalnes
ciemā, Ādažu novadā, un piekrist zemes
vienību savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) un Jānis Leja (S) balsošanā
nepiedalās.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Jaunkūlu ielā 31.
Lēmums: Apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Jaunkūlu ielā 31 zemes vienībai Ādažu ciemā, Ādažu novadā, un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Krastupes ielā 2.
Lēmums: Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Krastupes ielā 2 zemes vienībai Ādažu ciemā,
Ādažu novadā, un piekrist zemes vienības
sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
19. Par nekustamo īpašumu Smilgu

2.šķērslīnijā 2 un “Smilgas 86A” apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma Smilgu 2.šķērslīnijā 2, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0141 un nekustamā īpašuma
“Smilgas 86A”, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8044 004 0295.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
20. Par nekustamā īpašuma “Kalmnieki”
sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalmnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0132.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. lēmumā Nr.42 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B”.
Lēmums: Grozīt Ādažu novada domes
2021. gada 24. augusta lēmumu Nr.42 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vālodzes iela 18B un “Dadzīši”.
Lēmums: Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem
“Dadzīši” un Vālodzes iela 18B Kalngalē,
Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) un Jānis Leja (S) balsošanā
nepiedalās.
23. Par zemes vienību Salūts 3.sektors 50
un 51 apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) un Jānis Leja (S) balsošanā
nepiedalās.
24. Par nekustamā īpašuma Mazā Lilastes
iela 21 zemes vienību apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) un Jānis Leja (S) balsošanā
nepiedalās.
25. Par grozījumiem līgumā par nomas
objektu “Ziemeļu iela 28”.
Lēmums: Piekrist nomnieka SIA “AM
FOOD” piedāvātajām 09.12.2019. nomas
līgumā Nr. 02-14.3/19/8 noteiktās nomas
maksas samaksas kārtības un termiņa
izmaiņām periodā no 01.11.2021. līdz
31.10.2022., nemainot nomas maksas kopsummu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
26. Par piekrišanu zemes Menclaveru ielā
15 iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist nekustamā īpašuma
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Menclaveru ielā 15, Garupē, Carnikavas
pag., Ādažu nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,1505 ha platībā iegūšanai
īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
27. Par piekrišanu zemes Menclaveru ielā
10A iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist zemes - nekustamā īpašuma Menclaveru ielā 10A, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov., sastāvā ietilpstošās
zemes vienības 0,1083ha platībā iegūšanai
īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
28. Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER pārdošanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas
Komunālserviss” valdījumā esošo 2006.
gada izlaiduma transportlīdzekli SUBARU
FORESTER, reģistrācijas Nr. GF-1067, pārdodot to mutiskā izsolē ar lejupejošu soli.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
29. Par ūdensvada trases Līču ielā, Carnikavā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Pieņemt no nekustamā īpašuma
Līču ielā 14, Carnikavā, Ādažu novadā,
īpašnieka Ādažu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) infrastruktūras objektus – ūdensvada trasi, kas
izbūvēta Ādažu novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Arta
Deniņa (JKP) balsošanā nepiedalās.
30. Par pabalsta personas apsveikšanai
jubilejā izmaksu naudā.
Lēmums: Ārkārtas situācijas laikā Ādažu
novada pašvaldības 30.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.30/2015 “Par Ādažu
novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”
noteikto pabalstu personas apsveikšanai
jubilejā 20.00 EUR apmērā izmaksāt naudā
uz apsveicamās personas iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
31. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta
programmā.
Lēmums: Pārtraukt dalību Valsts Zivju
fonda atbalsta programmas pasākumā
“Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu ar 2021. gadu 90 % apmērā par veikto ieguldījumu sabiedriskās
infrastruktūras izbūvē Gulbju ielā Ādažos.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
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33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu ar 2021. gadu 90 % apmērā par veikto ieguldījumu sabiedriskās
infrastruktūras izbūvē Smilgu ielā Ādažos.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
34. Par aizņēmumu Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošanai un
mācību vides labiekārtošanai.
Lēmums: Apstiprināt izmaksas 277 153
eiro apmērā Carnikavas pamatskolas mācību vides labiekārtošanai. Izmaksu daļu
249 437 EUR apmērā segt no aizņēmuma
līdzekļiem Valsts kasē.
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 (Raivis Pauls (LZS)).
35. Par atbalstu biedrībai “BMX Ādaži”.
Lēmums: Paredzēt finansējumu EUR
35 000 (bez PVN) apmērā Saimniecības un
infrastruktūras daļas 2022. gada budžeta
tāmes projektā BMX trases 3 virāžu un finiša taisnes asfaltēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
36. Par dalības maksu Ādažu novada
pašvaldības organizētajos sporta pasākumos.
Lēmums: Noteikt dalības maksu Sporta
daļas organizētajos sporta pasākumos.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Imants
Krastiņš (JKP) balsošanā nepiedalās.
37. Par izmaiņām Ādažu novada Sociālā
dienesta struktūrā.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. novembri apstiprināt Ādažu novada Sociālā dienesta
struktūrā jaunu amatu “Dienas centra vadītājs”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Imants
Krastiņš (JKP) balsošanā nepiedalās.
38. Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 276 “Par
papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu
novadā””.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada
domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 276 “Par
papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu
novadā””.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
39. Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”.
Lēmums: Palielināt Ādažu novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” balvu
fondu par 250,- EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
40. Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Lēmums: Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu
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konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Imants
Krastiņš (JKP) balsošanā nepiedalās.
41. Par mēnešalgu izlīdzināšanu pašvaldības pirmsskolu darbiniekiem.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt un iekļaut
pašvaldības pirmsskolu 2022. gada budžeta tāmju projektos vienādas amata slodzes noteikšanu pedagogiem 0.9 slodzes
(36 stundas nedēļā) un mēnešalgu EUR
1006,20, vienādu slodzes likmi atbalsta
personālam (logopēdiem, psihologiem,
speciālajiem pedagogiem) un mēnešalgu
EUR 1000, vienādu slodzes likmi mūzikas
un sporta pedagogiem un mēnešalgu EUR
1118, vienādu slodzes likmi vadītāju vietniekiem (metodiķiem) un mēnešalgu EUR
1497 iestādēs ar bērnu grupu skaitu no 9
līdz 13.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Imants
Krastiņš (JKP) balsošanā nepiedalās.
42. Par piemaksu darba izpildei paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19
infekcijas slimības uzliesmojumu un tās
seku novēršanai.
Lēmums: Noteikt kritērijus pašvaldības
policijas darbiniekiem piemaksas noteikšanai par darba izpildi paaugstināta riska
un slodzes apstākļos Covid-19 infekcijas
slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanai, ja darbinieki ir tiešā pierādāmā
saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām, veicot Covid-19
infekcijas izplatības ierobežojumu izpildes
kontroli.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”, Imants
Krastiņš (JKP) balsošanā nepiedalās.
43. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nekustamo īpašumu maiņai Baltezera kapu
paplašināšanai.
Lēmums: Paredzēt līdzekļus 30 700 EUR
apmērā pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu struktūrvienības 2022.
gada budžeta tāmē nekustamo īpašumu
“Stapriņu meži” un Tallinas šoseja 83 maiņas darījuma nodrošinājumam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
44. Par finansējumu Carnikavas pamatskolas interešu izglītības programmu īstenošanai.
Lēmums: Apstiprināt mērķdotācijas finansējumu EUR 13 344,32 apmērā 12 interešu
izglītības programmu īstenošanai Carnikavas pamatskolā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
45. Par būvvaldes BIS2 kontu apvienošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada būvvaldes un Carnikavas novada Centrālās administrācijas būvvaldes BIS2 (būvniecības
un informācijas sistēma) būvvalžu kontus vienā būvvaldes kontā ar nosaukumu
“Ādažu novada būvvalde”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
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