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Novembra beigās pabeigti betona ieklāšanas darbi Mežapar-
ka ceļā Kadagā, posmā no Kadagas ceļa līdz Smilšu ielai. Kopš 
Latvijas neatkarības atjaunošanas Mežaparka ceļš ir pirmais 
publiski sabiedrībai pieejamais ceļš, kura brauktuve (virskār-
ta) izbūvēta no 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, 
kas ir sevišķi nozīmīgi, ņemot vērā ceļa atrašanās vietu un po-
ligona tuvuma radīto smagās tehnikas noslodzi. Kā ziņots ie-
priekš, no Kadagas ceļa līdz Smilšu ielai plānots pārbūvēt ne 

vien brauktuvi, bet izbūvēt arī velo celiņu un gājēju ietvi, kā arī 
veikt apgaismojuma tīklu izbūvi. Tāpat šajā ceļa posmā izveidos 
2 jaunas autobusu pieturvietas, gājēju pāreju uz Kadagas bāzi, 
bet no Kadagas ceļa līdz A1 šosejai izbūvēs jaunu optisko ka-
beli. Lai īstenotu Mežaparka ceļa pārbūvi, būvprojekts sadalīts 
vairākās kārtās: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas 
līdz Kadagas ceļam, Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes 
ceļa līdz Smilšu ielai un  Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz 
Mežaparka ceļam. Pirmo kārtu “Mežaparka ceļa pārbūve pos-
mā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam “ plānots pabeigt 2022. 
gada rudenī. →  3. lpp.

PAZIŅOJUMI 4. lpp.
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↑ Sveikti konkursa “Sakopta vide Ādažos” 2021. gada laureāti, jauno uzņēmēju konkursa uzvarētāja un iniciatīvu konkursa “Sabiedrība ar 
dvēseli” dalībnieki. Paldies iedzīvotājiem, biedrībām, uzņēmumiem un domubiedru grupām, ka padarāt mūsu novadu skaistāku, vidi 
sakoptāku un ar aizrautību piedalāties novada attīstībā!

↑ Kopā izgaismojām novadu Valsts svētkos. ↑ Lāčplēša dienā godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
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Kopējās būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības iz-
maksas ir 1 911 761,95 eiro. Ņemot vērā Ādažu novada domes 
iepriekš panākto vienošanos ar Aizsardzības ministriju, Aiz-
sardzības ministrija piešķīrusi 1 000 000 eiro autoceļa "Me-
žaparka ceļš" posma no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam pārbū-
vei. Otru izmaksu pusi nodrošinās Ādažu novada pašvaldība, 
darbu izmaksas daļēji sedzot no pašvaldības budžeta un daļēji 
– ņemot pašvaldībām pieejamo aizņēmumu Covid-19 krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai.
Mežaparka ceļš nodrošina piekļuvi Ādažu militārajai bāzei, 

tāpēc Aizsardzības ministrijas interesēs ir sakārtot autoceļu 
atbilstošā tehniskā stāvoklī. Šo ceļu izmanto arī vietējie iedzī-
votāji, lai piekļūtu saviem īpašumiem, kā arī pa šo autoceļu tiek 
nodrošināta sabiedriskā transporta kustība. Tādējādi, veidojot 
pašvaldības un ministrijas sadarbību konkrētā ceļa pārbūvē, 
armija iesaistās arī ar saviem līdzekļiem.
Šoziem Mežaparka ceļa uzturēšanas darbos kā pretslīdes ma-
teriāls tiks izmantotas smiltis, jo pirmajos sešos ekspluatācijas 
mēnešos jauno betona brauktuves segumu nav vēlams apstrā-
dāt ar sāli saturošiem pretslīdes materiāliem.

1. lpp. → Mežaparka ceļam Kadagā pabeigta braucamās daļas pārbūve

Ādažu novada jaunā ģerboņa izvēle: jautājumi un atbildes
Jaunā Ādažu novada ģerboņa izraudzīšanās process raisījis 
diskusijas iedzīvotāju vidū, kas ir saprotami – pie līdzšinē-
jiem simboliem ir pierasts un jebkuras pārmaiņas, īpaši tās, 
kas saistītas ar vizuālo noformējumu, nav vienkārši pieņemt. 
Tāpēc šajā “Ādažu Vēstis” numurā apkopojām aktuālākos 
iedzīvotāju jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz Valsts he-
raldikas komisijas pārstāve, ādažniece Ramona Umblija.

Vai Ādažu novada piedāvātās ģerboņa skices 
atbilst heraldikas pamatprincipiem?
Jā, atbilst. Heraldika ir zinātne ar striktiem nosacījumiem, ku-
rus mākslinieks, veidojot ģerboņus, ir precīzi ievērojis. Heral-
dikā eksistē tikai četras krāsas – zaļa, sarkana, zila, melna. Vēl 
tiek izmantots purpurs, kā arī divi metāli – zelts un sudrabs. 
Taču pastāv arī dabiskā krāsa, piemēram, vairāku pašvaldību 
ģerboņos ir lācis, kuru, protams, attēlo dzīvnieka dabiskajā 
krāsā – brūnajā. Dabiskā krāsa tika izmantota arī līdzšinējā 
Ādažu novada ģerbonī, kur ūdensroze ir baltā krāsā.
Kāpēc nevar apvienot iepriekšējos novadu ģer-
boņus ar ūdensrozi un nēģi?
Iepriekšējo ģerboņu apvienošana heraldikā nav ieteicama. 
Apvienojot abus ģerboņus, tie būtu pārlieku detalizēti simbo-
li, kuru kvalitāte zustu, attēlojot ģerboni mazākos izmēros un 
melnbaltā formā, piemēram, uz zīmogiem vai veidlapām.  Tur-
klāt jāuzsver, ka, atbilstoši Ādažu novada domes lēmumam,  
līdzšinējie Carnikavas un Ādažu ģerboņi paliks kā pagastu 
ģerboņi, ko iedzīvotāji varēs turpināt izmantot. Gan novada, 
gan pagasta ģerboņu izmantošanu nosaka pašvaldības dome, 
izstrādājot saistošos noteikumus.

Ko drīkst iekļaut ģerbonī? 
Ģerbonī drīkst attēlot jebko, svarīgākais ir jautājums – kāpēc to 
darīt? Novadu ģerboņos attiecīgie simboli tiek attēloti, jo ir cieši 
saistīti ar konkrēto ģeogrā�sko teritoriju. Putni, koki un upes 
ir daudzu novadu ģerboņos, taču Ādažu novada pašvaldības 

piedāvātajās ģerboņa skicēs atrasts unikālais, kas vieno Ādažus 
un Carnikavu, turklāt nav nekur citur Latvijā. Šie simboli ir, 
piemēram, Gaujas ieteka jūrā vai Dortmaņa lobēlija, kas aug 
abu pagastu teritorijās. Vairāki citi piedāvātie simboli (smilšu 
krupis, zaļā vārna, enkurs) nav unikāli tieši Ādažu novada kon-
tekstā, kā arī tie ir sastopami citu novadu ģerboņos. 
Kāpēc netiek rīkots atklāts konkurss? 
Pašvaldības parasti aicina iedzīvotājus izteikt idejas par to, kas 
būtu jāiekļauj jaunā novada ģerbonī un ieteikumus ņem vērā, 
ja tie atbilst heraldikas zinātnes nosacījumiem. Šādos gadīju-
mos heraldikā nemēdz organizēt konkursus. Arī šajā gadījumā 
pirms ģerboņu skiču zīmēšanas pašvaldība aicināja iedzīvotā-
jus iesūtīt savas idejas ģerboņa simboliem. 
Kāpēc piedāvāts tikai viena mākslinieka redzē-
jums?
Zīmējot parastu gra�sku ilustrāciju vai veidojot logo, var uzai-
cināt, piemēram,  trīs dažādus māksliniekus, kuri attēlos pilnī-
gi atšķirīgus darbus. Savukārt heraldikā gala rezultāts atšķirtos 
tikai niansēs. Šeit vissvarīgākais, lai mākslinieks pārzinātu he-
raldikas principus un strādātu tikai atbilstoši šiem principiem, 
lai izveidotu ģerboni. Šādu mākslinieku Latvijā ir ļoti maz, jo 
neviena skola šādus speciālistus nesagatavo. Heraldikā dar-
bojas pamatprincipi, bet ne konkrēta mākslinieka rokraksts. 
Mākslinieks, veidojot ģērboni, strādā tikai ar heraldikas �gū-
rām un simboliem, struktūrām. 
Kur vēl var rast atbildes par ģerboņiem un he-
raldiku? 
Ramona Umblija iesaka interesentiem iepazīties ar 2007. gadā 
izdoto mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa grāmatu “Heral-
dika”, pie kuras autors strādājis piecpadsmit gadus. Ņemot vērā 
mūsdienās pieaugošo interesi par jauniem heraldikas darināju-
miem, šī grāmata uzrakstīta kā rokasgrāmata, ietverot gan vēs-
turisko atskatu, gan skaidrojot ģerboņa uzbūvi un heraldisko 
�gūru nozīmi. 
Lai novada jaunais ģerbonis Ādažu novadam kalpo par vieno-
tības un kopības zīmi, simbolos izvēloties to pašu svarīgāko, 
nākamajām paaudzēm sargājamo un nododamo! Iedzīvotāju 
aptauja noslēdzas 15. decembrī, par ģerboņa izvēles tālāko vir-
zību informēsim turpmāk. 

Jānis Pārums, Elita Pētersone

Noskenē ar mobilo telefonu QR kodu 
un ieskaties Ivara Dimdiņa (Carnikavas 
Novadpētniecības centrs) prezentācijā 
“Labu ģerboņu un karogu veidošanas 
principi”!
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Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai
2021. gada 22. novembrī Ādažu novada Carnikavas Būvvalde ir pieņēmu-
si lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei 
“Tirdzniecības centrs Atpūtas ielā 1, Atpūtas ielā 3, Carnikavā, Carnikavas 
pag., Ādažu nov.”.
Būvniecības iecere paredz nojaukt esošās ēkas: 
1. Nedzīvojamā ēka (8052 004 0238 001) Atpūtas iela 1; 
2. Nedzīvojamā ēka – ambulance (8052 004 0600 001) Atpūtas iela 3; 
3. Nedzīvojamā ēka – garāžas (8052 004 0600 002) Atpūtas iela 3A.
Būvēt jaunu Tirdzniecības ēku (galvenais lietošanas veids 1230) ar apbūves 
laukumu 1976.0 kvadrātmetru. 
Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem un saņemt aptaujas anketas no 
2021. gada 6. decembra līdz 2022. gada 17. janvārim iespējams Ādažu 
novada Carnikavas būvvaldē, Stacijas ielā 5, ēkas 1. stāvā un tīmekļvietnē 
www.adazi.lv. Tālr. 67993428.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks tiešsaistes platfor-
mā 2021. gada 21. decembrī plkst. 17.00. Pieteikumu par piedalīšanos 
sapulcē sūtīt e-pastā: info@buildup.lv vai buvvalde@carnikava.lv. Saiti uz 
sapulci saņems reģistrēti lietotāji.
Atsauksmes līdz 2022. gada 17. janvārim var iesniegt Ādažu novada 
Carnikavas būvvaldē vai, sūtot e-pastā buvvalde@carnikava.lv.

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “Alfa projects”, Reģ.Nr: 40203214986
Rīgas gatve 5, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
e-pasts info@buildup.lv, tālrunis +371 29244273

Būvniecības projekta izstrādātājs:
SIA “Arhicom”
Reģ. Nr; 40103610356
Čiekurkalna 2. līnija 75, Rīga, LV-1026
Licences Nr: 14030
Tālrunis: +371 25643743, e-pasts: arhicom@newcom.lv
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Garupē īstenots pilotprojekts –
ielu apgaismojums ar zemiem un ekonomiskiem gaismas stabiem

Garupes ciema kooperatīvs “Arhitekts” 2021. gada sākumā 
veiksmīgi piedalījās biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā pro-
jektu konkursā ar nolūku izveidot alternatīvu apgaismojumu 
Garupes ciema pilotteritorijā. 
Šī bija pirmā reize kopš dibināšanas, kad kooperatīvs “Arhi-
tekts” piedalījās Eiropas Savienības fondu projektu konkur-
sā un ieguva iespēju īstenot savu ieceri. Projekta īstenošanas 
rezultātā 2021. gada rudenī noslēgušies būvniecības darbi, lai 
īstenotu Latvijā pirmo šāda veida ielu apgaismojuma pilotpro-
jektu. 
Projekts sniedza iespēju ekonomiskā veidā nodrošināt ciema 
iedzīvotājiem tik svarīgo ciema iekšējo ceļu apgaismojumu. 
Apgaismojums ir viena no ciema attīstības prioritātēm, kas 
tika identi�cēta 2019. gadā izstrādātajā ciema attīstības plānā 

2020.–2024. gadam. 
Apgaismojumam ir izmantoti zemi un 
ekonomiski gaismas stabiņi (viena metra 
augstumā), nevis ierastais ielu apgaismo-
jums, kas izgaismo plašas teritorijas.
Izvēlētajā ciema pilotteritorijā ir nozī-
mīgs vissezonas iedzīvotāju, kā arī ko-
operatīva biedru skaits.
Svinīgi pirmo reizi apgaismojums tika 
ieslēgts 2021. gada 7. novembrī. 
Visa novada iedzīvotāji ir laipni aicināti 
novērtēt šāda veida risinājuma piemēro-
tību arī citām novada ciemu teritorijām.
Projektu �nansē Lauku atbalsta dienests 
no Eiropas Savienības Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda līdzekļiem un Carni-
kavas pagasts. Projekta kopējās izmaksas 
ir 27 344 EUR.
Garupes kooperatīvs izsaka pateicību vi-
siem, kas palīdzēja šī projekta tapšanā!
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Aicinām pieteikt savus pretendentus Ādažu pašvaldības sporta laureāta balvai!

Lai godinātu mūsu novada labākos sportistus, komandas, 
biedrības, notikumus, skolotājus, jaunos sportistus, aicinām 
pieteikt savus pretendentus sporta laureāta balvai!
Sporta laureāta pasākumā pasniegsim balvas 17 nominācijās. 
Sporta laureāta pasākums plānots 04.02.2022. Ādažu Kultū-
ras centrā. Epidemioloģisko ierobežojumu gadījumā balvu pa-
sniegšanas kārtība tiks noteikta atsevišķi.

Pieteikumus atbilstoši nolikumam “Ādažu pašvaldības sporta 
laureāts 2021” jāiesniedz līdz 2021. gada 23. decembrim Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos, 
Gaujas ielā 33A vai Carnikavā, Stacijas ielā 5. Foto vai videoma-
teriālus sūtīt uz e-pastu arnis.rozitis@adazi.lv. Nepilnīgi vai ne-
skaidri aizpildīti pieteikumi netiks vērtēti.

 Par šīm nominācijām nepieciešams aizpildīt pieteiku-
mu 1 (pielikums nr. 1):
Gada sportists / Gada sportista treneris;
Gada sportiste / Gada sportistes treneris;
Gada jaunais sportists / Gada jaunā sportista treneris;
Gada jaunā sportiste / Gada jaunās sportistes treneris;
Gada sporta komanda / Gada sporta komandas treneris;
Zelta pieredze sportā (gada seniors).
 
Par šīm nominācijām nepieciešams aizpildīt pieteiku-
mu 2 (pielikums nr. 2):
Gada sporta skolotājs;
Gada notikums sportā;
Gada sporta organizācija;
Gada iedvesmotājs sporta;
Gada sportiskākā ģimene.
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Ar SIA “NEWCOM Construction” noslēgta vienošanās
par Carnikavas pamatskolas būvdarbu termiņa pagarinājumu

2020. gada nogalē tika uzsākti Carnikavas pamatskolas ēkas 
pārbūves darbi, kurus veic SIA “NEWCOM Construction”. 
Ar uzņēmēju noslēgtais līgums paredz skolas ēkas būvdarbus, 
būvprojekta izmaiņu veikšanu SIA “Firma L4” un SIA “Baltex 
Group” izstrādātajā būvprojektā, un būvprojekta autoruzrau-
dzību. SIA “NEWCOM Construction”, atbilstoši līguma nosa-

cījumiem, izstrādāja precizētu 
būvprojektu. Oktobrī uzņēmējs 
ierosināja noslēgtā līguma gro-
zījumus, lai precizētu būvdar-
bu tāmes un būvdarbu izpildes 
termiņu. 11.11.2021. pašvaldība 
ar SIA “NEWCOM Construc-
tion” noslēdza vienošanos, kas 
paredz, ka būvdarbu kopējās 
izmaksas paliek nemainīgas, 
savukārt būvdarbu izpildes 
termiņš tiek pagarināts līdz 
25.03.2022.
Darbi tiek veikti projekta “Car-
nikavas pamatskolas pārbūve 
un paplašināšana” ietvaros ar 
mērķi attīstīt izglītības infra-
struktūru, sekmēt plānoto 
kompetenču pieejā balstīto vis-
pārējās izglītības satura pakā-

penisku ieviešanu un pilnībā modernizēt vispārējās izglītības 
mācību vidi Carnikavas pagastā.

Inga Pērkone

Tirdzniecības atļaujas varēs saņemt,
iepriekš piesakot klātienes apmeklējumu
Tirgotāju ievērībai! Tirgotāji, kuri no 3. janvāra vēlas iesniegt 
iesniegumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai 2022. gadam 
Ādažu pagastā, Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ klātie-
nē tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar Covid-19 
sadarbspējīgu serti�kātu! Pieteikties klātienes apmeklējumam 
var, zvanot Ādažu novada Valsts un pašvaldību vienotajam 
klientu apkalpošanas centram pa tālr.: 67997350, 29486570 vai, 
rakstot e-pastā: dome@adazi.lv!

Lūdzam interesentus pierakstīties savlaicīgi! Tāpat atgādinām, 
ka iesniegumus var iesniegt ne vien klātienē, bet ar drošu e-pa-
rakstu parakstītu iesniegumu nosūtīt e-pastā dome@adazi.lv, 
kā arī ievietot kādā no pašvaldības pasta kastēm, kas atrodas 
pie Ādažu novada pašvaldības domes un Kultūras centra ieejas 
durvīm. Iesnieguma veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļviet-
nes www.adazi.lv sadaļā Pakalpojumi/Tirdzniecība/Ielu tirdz-
niecības atļauja.
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Turpinās Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūves darbi
Turpinās projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 
apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas 2. kārtas būvdar-
bi. Novembrī ir uzsākti un turpinās uzkalas betonēšanas 
darbi otrās rievsienas vietā pie Kadagas tilta. Pamazām 
tiks aizbērta arī krasta stiprinājumu būvbedre un, ja lai-
ka apstākļi būs labvēlīgi darbu veikšanai, tiks uzsākta arī 
akmeņu krāvuma izbūve virzienā uz tiltu. Arī trešās riev-
sienas vietā pie sūkņu stacijas “Kārkli” darbi notiek darbu 
veikšanai labvēlīgos laika apstākļos (līdz iestājas sals) – 
notiek krasta stiprinājuma rievpāļu dzīšana, enkurošana 
un nostiprināšana. Lūdzam iedzīvotājus izvērtēt nepiecie-
šamību izmantot aizsargdambja posmus vietās, kur notiek 
būvniecības darbi un ievērot uzstādītos norobežojumus 
un brīdinājuma zīmes! 
Projekta ietvaros būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda līdz�nansējumu. 

Laura Bite
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Ar jauno gadu stāsies spēkā jauni saistošie
noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumiem izglītības jomā 
Līdz šim Carnikavas pagastā (Carnika-
vas novads līdz 2021. gada 30. jūnijam) 
un Ādažu pagastā līdz�nansējuma pie-
šķiršanas kārtība, nosacījumi un apmērs 
bija atšķirīgi, tādēļ izstrādāti un apstip-
rināti noteikumi, kas būs saistoši visā 
apvienotajā Ādažu novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldības) teritorijā.
Ādažu novada pašvaldības dome 29. 
septembrī apstiprināja jaunus saistošos 
noteikumus Nr.12/2021 “Par pašvaldī-
bas līdz�nansējumu privātām vispārē-
jās izglītības iestādēm” un 21. novembrī 
– saistošos noteikumus Nr.35/2021 “Par 
pirmsskolas izglītības izmaksām privāto 
izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzējiem”. Abi jaunie 
regulējumi stāsies spēkā no 2022. gada 1. 
janvāra.
Būtiskākais, kas jāzina par līdzfi-
nansējuma saņemšanu, ja bērns 
apmeklē privāto pirmsskolas iz-
glītības iestādi (turpmāk – PPII) 
vai bērnu uzraudzības pakalpoju-
mu sniedzēju jeb aukli (turpmāk – 
BUPS)
Lai saņemtu līdz�nansējumu, bērna ve-
cāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk 
– vecāki) iesniedz Ādažu Vienotajam 
valsts un pašvaldības klientu apkalpoša-
nas centram aizpildītu iesnieguma veid-
lapu (atrodama pašvaldības tīmekļvietnē 
un zemāk norādītajā saitē) un līguma 
starp PPII vai BUPS un Vecākiem ko-
piju. Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā 
persona, tad jāpievieno arī notariāli vai 
bāriņtiesas apliecināta pilnvara.
Līdz�nansējumu piešķir, ja:
• bērns sasniedzis vismaz pusotra gada 
vecumu;
• bērna un vismaz viena no bērna vecā-
kiem dzīvesvieta deklarēta Ādažu nova-
da administratīvajā teritorijā;
• bērns nav reģistrēts citas pašvaldības 
izglītības iestādē, un par šo bērnu Ādažu 
novada pašvaldība neveic attiecīgās paš-
valdības izglītības iestādes uzturēšanas 
izdevumu �nansēšanu;
• PPII nodrošina pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi darbdienās (ne ma-
zāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licen-
cētu pirmsskolas izglītības programmu 
bērniem no pusotra gada vecuma līdz 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
• BUPS nodrošina bērnu uzraudzības 
pilna laika pakalpojuma sniegšanu (ne 
mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērniem 
no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad 
tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei.
Lēmumu par līdz�nansējuma piešķir-
šanu vai atteikumu pieņem pašvaldības 

Izglītības un jaunatnes 
nodaļa viena mēneša 
laikā no visu dokumen-
tu saņemšanas dienas. 
Pozitīva lēmuma gadī-
jumā pašvaldība slēdz 
līgumu ar PPII vai 
BUPS un līdz�nansē-
jumu ieskaita PPII vai 
BUPS kredītiestādes 
kontā vienu reizi mē-
nesī līgumā noteiktajā 
kārtībā.
Līdz�nansējuma apjo-
mu PPII un BUPS nosaka ar pašvaldības 
domes lēmumu, kuru publicē pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.adazi.lv. PPII lī-
dz�nansējuma apmērs no 1. janvāra tiks 
noteikts janvāra mēnesī, aprēķinot viena 
bērna izmaksas pašvaldības izglītības ies-
tādēs. Savukārt BUPS līdz�nansējuma 
apmērs no 1. janvāra būs zināms pēc paš-
valdības 2022. gada budžeta pieņemšanas.
Pašvaldība vērš uzmanību, ka situācijās, 
kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādē, bet 
bērns uz piedāvājuma saņemšanas brīdi 
jau apmeklē PPII vai BUPS, vecāki var 
atteikties no piedāvātās vietas pirmssko-
lā un turpināt saņemt līdz�nansējumu.
Tie bērni, kuri šobrīd apmeklē PPII vai 
BUPS un saņem pašvaldības līdz�nan-
sējumu, turpinās to saņemt arī pēc šo 
noteikumu stāšanās spēkā un atkārtoti 
pieteikties līdz�nansējumam nav nepie-
ciešams. 
Būtiskākais, kas jāzina par līdzfi-
nansējuma saņemšanu, ja bērns 
apmeklē privāto vispārējās izglītī-
bas iestādi 
Līdz�nansējumu piešķir, ja:
• bērna un vismaz viena no bērna vecā-
kiem dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā;
• Skolai ir līgums ar skolēna vecāku par 
programmas apgūšanu un skolēns ir re-
ģistrēts programmas apguvei;
• Skola ir reģistrēta izglītības iestāžu re-
ģistrā un īsteno Latvijā akreditētu vispā-
rējās pamatizglītības vai vidējās izglītī-
bas programmu.
Lai saņemtu līdz�nansējumu, vecākam 
vairs nav jāvēršas pašvaldībā (kā tas bija 
Carnikavas novadā), bet gan jāinteresē-
jas skolā, vai attiecīgā skola ir noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību. Turklāt katra mā-
cību semestra sākumā pašvaldība infor-
mēs skolas, kurās, pamatojoties uz Valsts 
izglītības informācijas sistēmas datiem, 
mācās skolēni, kuru deklarētā dzīvesvie-
ta ir Ādažu novada pašvaldība, par iespē-
ju saņemt pašvaldības līdz�nansējumu, 

slēdzot līgumu ar pašvaldību.
Līgumam tiek pievienota skolas izmaksu 
tāme par vispārējās izglītības ieguvi, kā 
arī līgumā iekļauj nosacījumu, ka skolas 
pienākums ir piemērot vecākiem mācību 
maksas samazinājumu līdz�nansējuma 
apjomā.
Līdz�nansējuma apjomu vienam skolē-
nam mēnesī nosaka pašvaldības novada 
dome katru budžeta gadu. Ja skolas tāme 
ir mazāka nekā pašvaldības noteiktais 
līdz�nansējums, atbalstu nodrošina ap-
mērā, kāds norādīts skolas tāmē.
Līdz�nansējuma apmaksu uzsāk ar die-
nu, kad skolēns uzsāk izglītības apguvi, 
bet ne agrāk kā tā mēneša pirmajā da-
tumā, kurā noslēgts līgums starp paš-
valdību un skolu. Pašvaldība norēķinus 
par skolēnu veic ar skolu, kura līdz katra 
mēneša 7. datumam iesniedz pašvaldībai 
grāmatvedības attaisnojuma dokumen-
tus elektroniskā formātā (eRēķins).
Tie bērni, kuri šobrīd apmeklē privāto 
skolu un saņem pašvaldības līdz�nansē-
jumu, turpinās to saņemt arī pēc šo no-
teikumu stāšanās spēkā.
Ar pilnu saistošo noteikumu saturu var 
iepazīties Latvijas Vēstneša tīmekļvietnē:
• Par pirmsskolas izglītības izmaksām 
privāto izglītības iestāžu un bērnu uz-
raudzības pakalpojumu sniedzējiem 
https://www.vestnesis.lv/op/2021/229.18
• Par pašvaldības līdz�nansējumu pri-
vātām vispārējās izglītības iestādēm: 
https://www.vestnesis.lv/op/2021/196.10
• Par pirmsskolas izglītības izmaksām 
privāto izglītības iestāžu un bērnu uz-
raudzības pakalpojumu sniedzējiem – 
https://www.vestnesis.lv/op/2021/229.18
• Par pašvaldības līdz�nansējumu pri-
vātām vispārējās izglītības iestādēm – 
https://www.vestnesis.lv/op/2021/196.10
Ja rodas papildu jautājumi par pašvaldī-
bas līdz�nansējumu PPII un BUPS, lū-
dzam sazināties ar pašvaldības izglītības 
jomas speciālistiem, rakstot e-pastā vai 
sazinoties telefoniski. 

Aija Kalvāne
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Turpinās būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Carnikavā, III kārta” ietva-
ros turpinās ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūves darbi L. Azarovas ielā pie 
Vecgaujas tilta. Ielās, kur jau ir izbūvēti 
ūdensvada un kanalizācijas tīkli būv-
nieks šobrīd veic to sagatavošanu ziemas 
sezonai, ieklājot grants–šķembu maisīju-
mu.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem 
būvdarbu laikā! Neskaidrību gadīju-
mā lūdzam sazināties ar pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas komunālser-
viss” ūdenssaimniecības nodaļu, tālr. 
26108289.
Projekta īstenošanas gaitā līdz 2022. 
gada jūnijam Carnikavā tiks izbūvēti 
jauni ūdensvada tīkli 2230m kopgarumā 

un sadzīves kanalizācijas tīkli 4485m 
kopgarumā. Projekta kopējās izmak-
sas ir 1 280 560 eiro, tas tiek īstenots ar 
ES fondu atbalstu. Būvdarbus veic SIA 
“Woltec”.

Garciemā pabeigti kanalizācijas tīklu izbūves darbi
Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “Media Būve” novembrī pabeidza kanalizācijas tīklu izbūvi daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem 
Garciemā. Kopumā tika izbūvēti 370m kanalizācijas tīklu. Būvdarbu izmaksas 79 537 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Mājokļu īpašniekiem jāveic mājokļa
decentralizētās kanalizācijas sistēmu pirmreizēja reģistrācija
Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, 
kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic mājok-
ļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu 
(krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas ie-
kārtu – DCKS) pirmreizējā reģistrācija. 
Carnikavas pagasta iedzīvotāji ap-
liecinājuma anketu var lejupielādēt 
www.komunalserviss.carnikava.lv, aiz-

pildīt un iesniegt pašvaldības aģentūrā 
“Carnikavas Komunālserviss”.
Apliecinājumu var iesniegt elektroniski:
1) autorizējieties vietnē Latvija.lv;
2) no Ādažu novada iestādēm, kam adre-
sēt iesniegumu, izvēlieties – pašvaldības 
aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”; 
3) aizpildiet nepieciešamos anketas lau-

kus un pievienojiet sagatavoto iesniegu-
mu. 
Vairāk informācijas vietnē 
www. komunalserviss.carnikava.lv, sada-
ļā “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistrēšana”. Paldies tiem mājokļu īpaš-
niekiem, kuri reģistrējuši mājokļa DCKS 
noteiktajā termiņā!

“Carnikavas Komunālservisa” veiktie galvenie darbi novembrī:
• Veikti Carnikavas kapu paplašināšanas darbi (izzāģēti koki 
un krūmi, izrauti celmi, palikušajām priedēm apzāģēti sausie 
zari, sakopti vainagi, veikta zemsedzes līdzināšana).
• Pagastā savākti 6,2 m3 nejaušo atkritumu.
• Nodrošināta valsts svētku noformējuma izvietošana, iedegts 
gaismas ceļš – 700 svecīšu.
• Turpināta koku atzarošana, sauso zaru izzāģēšana Carnika-
vas teritorijā (Carnikavas parks).

• Demontēta nelegāli uzbūvēta būda Valsts mežu teritorijā pie 
Laivu ielas.
• Stadionā, Smilšu ielā 1, veikti sezonālie darbi – novākti bas-

ketbola grozi, futbola vārtiem noņemti tīkli, sagatavots inven-
tārs, šļūtenes hokeja laukuma ledus liešanai.
• No Vecgaujas uz ziemas periodu izcelta strūklaka.
• Uzstādīts karkass, saliktas lampiņu virtenes Ziemassvētku 
eglei Pulksteņskvērā.
• Ielu apgaismojuma stabos Lilastē, Siguļos, Carnikavā, Garu-
pē, Garciemā un Kalngalē uzstādītas svētku dekorācijas. 
• Uzstādīti rotājumi brīvā laika pavadīšanas centram “Kadiķis” 
Kalngalē, tautas namam “Ozolaine” Carnikavā, Carnikavas pa-
matskolai,  kā arī svētku eglēm Carnikavas centrā, Kalngalē un 
Sautiņos.

Sadzīves kanalizācijas tīklu lietošana
Carnikavas pagasta kanalizācijas tīklos 
regulāri tiek konstatēti aizdambējumi, 
ko izraisa iedzīvotāju radīts piesārņo-
jums. Novēršot aizdambējumus, tiek at-
klāts, ka iedzīvotāji kanalizācijas sistēmā 
izmet ne tikai maza izmēra priekšmetus, 
bet pat dvieļus, lupatas un arī dažāda iz-
mēra 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 iz-
mest:
• higiēnas preces, 
• papīra dvieļus,
• tekstilizstrādājumus, 
• plastmasas maisiņus, 
• pārtikas atkritumus, 
• medikamentus, 

• smiltis, 
• kā arī citus cietus priekšmetus. 
Aizdambētas kanalizācijas gadījumos 
cietēji pirmām kārtām ir paši iedzīvotāji, 
tāpēc aicinām lietot sadzīves kanalizā-
ciju paredzētajiem mērķiem Nepareiza 
kanalizācijas tīklu lietošana palielina 
ekspluatācijas izmaksas un attiecīgi var 
ietekmēt kanalizācijas tarifu.

Sagatavoja “Carnikavas Komunālserviss”
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91% aptaujas respondentu uzskata –
azartspēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā būtu jāaizliedz
91% jeb 527 aptaujas respondentu uzskata, ka azartspē-
ļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā būtu jāaizliedz 
vai drīzāk jāaizliedz, 9% jeb 49 aptaujas respondentu 
uzskata, ka tas nebūtu jādara, bet 1 respondentam šajā 
jautājumā nav viedokļa. 97% jeb 555 aptaujas respon-
dentu pauž, ka spēļu zāļu darbība pašvaldības terito-
rijā sabiedrību ietekmē negatīvi. 2% jeb 9 respondenti 
pārliecināti, ka spēļu zāļu darbība sabiedrību ietekmē 
pozitīvi, taču 1% jeb 7 respondentiem šajā jautājumā 
nav viedokļa. 
No 18. oktobra līdz 16. novembrim Ādažu novada 
pašvaldības dome organizēja aptauju par sabiedrības 
attieksmi pret azartspēļu zāļu darbību pašvaldības te-
ritorijā. Aptaujā tika aicināts piedalīties ikviens Ādažu 
novada iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, ir 
deklarēts novadā vai te pieder nekustamais īpašums. 
Aptaujā respondenti tika lūgti atbildēt uz diviem jau-
tājumiem: vai pašvaldībai būtu jāaizliedz azartspēļu 
zāļu darbība pašvaldības teritorijā un kā to darbība 
ietekmē sabiedrību. Lai pārliecinātos, ka viedokļa pau-
dēji ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji 
vai tie, kuriem novadā pieder nekustamais īpašums, 
aptauja bija personalizēta, un iegūtie dati tika pār-
baudīti*. Aptaujā varēja piedalīties, balsojot platformā 
www.lemejs.lv, kā arī, izgriežot anketas kuponu no paš-
valdības informatīvā izdevuma un ievietojot to pašval-
dības pastkastītē pie Carnikavas administrācijas ēkas 
vai Ādažu Kultūras centra ieejas.
Kopumā aptaujā piedalījās 626 dalībnieki, bet ne visi 
atbildēja uz abiem jautājumiem, piemēram, uz jautā-
jumu “Vai pašvaldībai būtu jāaizliedz azartspēļu zāļu 
darbība pašvaldības teritorijā?” atbildēja 610 respon-
dentu (577 no tiem – deklarēti novadā vai te pieder 
īpašums), bet uz jautājumu “Kā, jūsuprāt, sabiedrību 
ietekmē azartspēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā?” 
atbildi sniedza 603 aptaujas respondentu (571 no tiem – 
deklarēti novadā vai te pieder īpašums). 

Monika Griezne

*Personas datus apstrādāja pārzinis – Ādažu  novada pašvaldība, (reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) nolūkā noskaidrot sabiedrības attieksmi pret azartspēļu organizēšanu novadā. 
Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās o�ciālās pilnvaras. Jebkurus �zisko personu 
datus Ādažu novada dome izmanto atbilstoši privātuma politikai (www.adazi.lv/wp-content/uploads/2018/08/Privatuma-politika_
Adazi_apstiprinatie.pdf) un ārējo normatīvo aktu prasībām. Papildu informācija par minēto personas datu apstrādi atrodama Ādažu 
novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
pārtraukšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. 
novembra lēmumu Nr. 209 “Par Ādažu novada domes 2006.
gada 22. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.11) par detālplā-
nojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Roz-
ēni” atcelšanu”, ir atcelts Ādažu novada domes 2006. gada 22. 
augusta lēmums (sēdes protokols Nr.11), ar kuru tika uzsākta 
detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem “Roz-
ēni” (kad. apz. 8044 011 0199) un “Rožlejas” (kad. apz. 8044 
011 0039). Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021. 
gada 24. novembra lēmumu Nr. 210 “Par atļauju izstrādāt de-
tālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rozēni””, ir uzsākta 
nekustamā īpašuma “Rozēni” detālplānojuma izstrādāšana ar 
mērķi pamatot zemesgabala sadali Mazstāvu dzīvojamās ap-

būves teritorijā (DzM) un ar to saistītu infrastruktūras objektu 
izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai ze-
mes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu 
novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Informācija par detālplānojuma izstrādi būs pieejama Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Te-
ritorijas attīstības plānošana” un Ādažu novada informatīvajā 
izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānoju-
ma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba 
laikā vai sūtīt elektroniski e-pastā: buvvalde@adazi.lv.
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Iedzīvotājiem, kuri deklarējušies novadā,
būs jāmaksā mazāks nekustamā īpašuma nodoklis 
Ādažu un Carnikavas pagastiem apvienojoties, līdz ar citām 
likumdošanā noteiktām un dzīves diktētām pārmaiņām, 
Ādažu novadā bija jāizveido vienota nekustamā īpašuma no-
dokļa (NĪN) aprēķināšanas un iekasēšanas sistēma. Pēc rū-
pīga sagatavošanas darba ir sagatavota jauna nekustamā īpa-
šuma nodokļa (NĪN) saistošo noteikumu redakcija, vienota 
visā novadā, tajā iekļaujot labāko praksi no abiem apvienota-
jiem novadiem, saglabājot gandrīz nemainīgu plānoto NĪN 
iekasēšanas apjomu arī nākamajā gadā.
Kopš 2021. gada 1. jūlija Ādažu novadu veido Ādažu un Car-
nikavas pagasti. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka jaunievēlētajai 
pašvaldības domei jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldī-
bu pieņemtos saistošos noteikumus un jāpieņem jaunus saisto-
šos noteikumus.
Carnikavas un Ādažu pagastos līdz šim bijis atšķirīgs regulē-
jums nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā un piemēro-
šanā, tāpēc, lai noteiktu vienotu kārtību, bija nepieciešams pie-
ņemt jaunus saistošos noteikumus, kas stāsies spēkā no 2022. 
gada 1. janvāra.
Piesaistot profesionāļus, veikta Carnikavas un Ādažu nekusta-
mā īpašuma nodokļa modeļu salīdzināšana un salāgošana, lai 
būtiski nepasliktinātu novada iedzīvotāju un nodokļa maksā-
tāju dzīves līmeni un vienlaicīgi nesamazinātu pašvaldības ne-
kustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus.
Jaunie saistoši noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli iz-
strādāti, apvienojot labāko no Carnikavas un Ādažu novados 
līdz šim īstenotās nekustamā īpašuma nodokļa politikas un 
stiprinot nodokļa maksātāja saikni ar novadu, proti, piešķirot 
atvieglojumus, ja īpašums, deklarētā dzīvesvieta vai saimnie-
ciskās darbības vieta atrodas novadā. Tāpat plānots vienkāršot 
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, balstoties uz re-
ģistru datiem bez papildu informācijas pieprasīšanas no no-
dokļu maksātājiem.
Jaunie noteikumi veidoti tādējādi, lai būtiski nepieaugtu nekus-
tamā īpašuma nodokļa slogs abos pagastos nekustamo īpašu-
mu īpašniekiem. Tāpat kā iepriekš, par Ādažu novadā deklarēta 
īpašnieka mājokli NĪN tiks aprēķināts saskaņā ar likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajām mājokļa NĪN aprē-
ķināšanai noteiktajām likmēm, saglabājot NĪN likuma garu 
aizsargāt pirmā mājokļa īpašniekus: 0,2% no ēkas kadastrā-
lās vērtības, kas nepārsniedz 56915,- EUR, 0,4% no ēkas ka-

dastrālās vērtības, kas pārsniedz 56915,- EUR, bet nepārsniedz 
106715,- EUR, un 0,6% no tādas ēkas kadastrālās vērtības daļas, 
kas pārsniedz 106715,- EUR.
Vienlaikus uz visu novadu tiek pārnesta agrākā Carnikavas no-
vada prakse piešķirt atvieglojumus no nekustamā īpašuma no-
dokļa par mājokli, kurā īpašnieks ir deklarēts. Atlaides lielums 
gan samazināts līdz 50% no par mājokli aprēķinātā nodokļa,  
bet par zemi, kas saistīta ar šādu mājokli, noteikta samazināta 
līdz 1,3% no kadastrālās vērtības NĪN likme.
Tā kā novada infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai nepie-
ciešamos �nanšu resursus pašvaldība gūst arī no novadā dek-
larēto iedzīvotāju ienākumiem, bet daļā mājokļu to īpašnieki 
deklarēti ārpus novada, lai saglabātu īpašnieku solidaritāti no-
vada attīstības �nansēšanā, nodokļu maksātājam, kura īpašu-
mā tomēr ir deklarēta vismaz viena persona, bet pats īpašnieks 
nav deklarēts Ādažu novadā, nosakāma mazliet paaugstināta 
nodokļa likme 0,4% apmērā, bet mājoklim, kurā nav deklarē-
ta neviena persona, un arī nekustamā īpašuma īpašnieks nav 
deklarēts Ādažu novadā, tiek piemērota likme 1,5% no mājokļa 
kadastrālās vērtības.
Lai novadā veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā arī veici-
nātu lauksaimniecības zemes, kā arī dabas pamatnes un rek-
reācijas vajadzībām izmantojamās zemes platību saglabāšanu, 
šādas zemes platību īpašniekiem un juridiskām personām, kas 
reģistrētas Ādažu novadā, paredzēts pielietot pazeminātu likmi 
1% no zemes vienības kadastrālās vērtības.
Jaunie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek 
aprēķināts uz 1. janvāri, bet, līdzko mainās, piemēram, zemes 
lietošanas mērķis, īpašnieks gada laikā deklarē dzīvesvietu savā 
mājoklī, pārdeklarējas uz citu savu mājokli, izdeklarējas no no-
vada, vai saviem īpašumiem, vai arī mājoklī, kurā uz taksācijas 
gada sākumu nebija deklarētas personas, deklarējas vismaz viena 
persona, īpašumiem ar nākamo mēnesi piemēro citas atbilstošas 
šajos noteikumos noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes.
Vienlaicīgi pašvaldība līdz gada beigām pieņems saistošos no-
teikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”, 
paredzot papildu atvieglojumus maznodrošinātām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Ja rodas neskaidrības vai papildu jautājumi, aicinām sazināties 
ar speciālistiem: nekustamā īpašuma nodokļu inspektore Car-
nikavas pagastā, tālr. 67993418; nekustamā īpašuma nodokļa 
administratore Ādažu pagastā, tālr. 67996458.
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Dome lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm novadā
Novembra domes sēdē pieņemti jauni saistošie noteikumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu 
novadā, kas paredz sniegt atbalstu sociāli mazaizsargātām ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, ņemot vērā 
ekonomisko situāciju valstī, tāpat sniegt atbalstu novadā dek-
larētām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, veicinot 
iedzīvotājus deklarēties faktiskajās dzīvesvietās, kā arī atbalstīt 
atsevišķus saimnieciskās darbības veidus, tādējādi veicinot no-
vada attīstību. Ņemot vērā, ka, apvienojoties Ādažu un Carni-
kavas novadiem, abos tagadējos pagastos līdz šim bija atšķirīgs 
regulējums nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) 
atvieglojumu piemērošanā, lai noteiktu vienotus principus un 
kārtību, bija nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteiku-
mus, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. janvāra. 
Nodokļa atvieglojumi novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
Jaunie noteikumi paredz piešķirt atvieglojumu 50% apmērā 
no nekustamā īpašuma nodokļa summas ēkām par dzīvojamo 
māju NĪN maksātājam (īpašniekam), kurš deklarējis dzīvesvie-
tu savā nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 
0.00. Ja uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00 NĪN maksātājs 
nav deklarēts savā nekustamajā īpašumā, noteikto atviegloju-
mu piemēro un pārrēķinu veic ar nākamo mēnesi, kad nekusta-
mā īpašuma īpašnieks deklarējies nekustamajā īpašumā. Tāpat 
pārrēķins tiek veikts pretējā gadījumā – ja NĪN maksātājs (īpaš-
nieks) gada laikā izdeklarējas no īpašuma, tiek veikts nodokļa 
pārrēķins un atlaide vairs netiek piemērota. Par izmaiņām dek-
larētajā dzīvesvietā nav nepieciešams informēt pašvaldību, jo 
Nekustamā īpašuma nodokļu administratori datus par dekla-
rēto dzīvesvietu saņems automātiski no reģistriem. Ēkas daļai, 
ja tā tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, nodokļu 
atlaidi 50% apmērā nepiemēro.
Nodokļa atvieglojumi īpašuma ugunsgrēka gadījumā
Gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dzīvoja-
mā māja ir cietusi ugunsgrēkā, nodokļa maksātājam pienākas 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90% apmērā. Atvieglojums 
piešķirams par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar 
NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes ga-
balam. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā ie-
sniegums un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akta 
kopija vai izziņa par dzīvojamā mājā notikušu ugunsgrēku. No-
dokļu atvieglojumu piemēro 3 gadus, sākot ar nākamo mēnesi 
no iesnieguma dokumentu saņemšanas, ja no ugunsgrēka nav 
pagājuši vairāk nekā 36 mēneši.  
Nodokļa atvieglojumi maznodrošinātām personām
Personām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības 

statuss, pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% ap-
mērā, ja to īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir NĪN objekts vai 
tā daļa. Atvieglojums piešķirams par zemi, dzīvojamo māju vai 
tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas 
piesaistītas zemes gabalam. Atlaidi piešķir par to nekustamo 
īpašumu vai tā daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. At-
vieglojums tiek piešķirts uz pašvaldības rīcībā esošās informā-
cijas pamata, nav nepieciešams personas iesniegums. 
Nodokļa atvieglojumi cilvēkiem ar invaliditāti
NĪN atlaide 70% apmērā par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu 
un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistī-
tas zemes gabalam, pienākas personām ar pirmās grupas inva-
liditāti, vientuļām personām ar otrās grupas invaliditāti. Atlai-
di piešķir par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai 
deklarēta dzīvesvieta. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz 
pašvaldībā iesniegums. Atvieglojumu piešķir ar invaliditātes 
noteikšanas brīdi uz laiku, kamēr tām ir noteikta invaliditāte, 
bet ne ātrāk par tā kalendāra gada mēneša pirmo datumu, kurā 
pašvaldībā iesniegts iesniegums NĪN atlaides saņemšanai.
Nodokļa atvieglojumi bērniem ar invaliditāti
Personām, kurām ir kopīga deklarētā pamata dzīvesvieta ar 
bērnu ar invaliditāti, kurš ir šo personu vai viņu laulātā bērns, 
pienākas atlaide 50% apmērā par to nekustamo īpašumu vai tā 
daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. NĪN atlaide piemē-
rojama par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN 
apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam. 
Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. 
Atvieglojumu piešķir ar invaliditātes noteikšanas brīdi uz lai-
ku, kamēr bērnam ir noteikta invaliditāte, bet ne ātrāk par tā 
kalendāra gada mēneša pirmo datumu, kurā ir iesniegts pašval-
dībā iesniegums NĪN atlaides saņemšanai.
Nodokļa atvieglojumi vientuļiem, nestrādājošiem pensionā-
riem
NĪN atlaide 70% apmērā par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu 
un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistī-
tas zemes gabalam, pienākas vientuļiem, nestrādājošiem pen-
sionāriem, kuriem pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz 90 
% no attiecīgā gadā 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša 
darba algas. Atlaidi piešķir par to nekustamo īpašumu vai tā 
daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. Lai saņemtu nodokļa 
atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Iesniegums iesnie-
dzams vienu reizi, atkārtoti nav jāiesniedz.
Nodokļa atvieglojumi personām, kuras balsojušas par Latvi-
jas neatkarības atjaunošanu 
NĪN atvieglojums 90% apmērā par zemi, dzīvojamo māju vai 
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tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas 
piesaistītas zemes gabalam, pienākas personām, kuras balso-
jušas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Atlaidi 
piešķir par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai 
deklarēta dzīvesvieta. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz 
pašvaldībā iesniegums. Iesniegums iesniedzams vienu reizi, at-
kārtoti nav jāiesniedz.
Nodokļa atvieglojumi Černobiļas atomelektrostacijas avāri-
ju seku likvidēšanas dalībniekiem
Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalīb-
niekiem pienākas NĪN atlaide 70% apmērā nekustamā īpašu-
ma nodoklim par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām 
ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes 
gabalam. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā 
iesniegums un apliecības kopija vai dokuments, kas apliecina 
personas attiecīgo statusu. Iesniegums un dokumenti iesnie-
dzami vienu reizi, atkārtoti tie nav jāiesniedz.
Nodokļa atvieglojumi par zemi, kas atrodas dabas parka 
“Piejūra” dabas lieguma zonā
NĪN atlaide 70% pienākas nodokļa maksātājiem par zemi vai 
tās daļu, kas atrodas dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā 
un dabas parka zonā. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz 
pašvaldībā iesniegums. Iesniegums iesniedzams vienu reizi, at-
kārtoti nav jāiesniedz.
Nodokļa atvieglojumi dzīvokļu īpašumiem, kuru daudzdzī-
vokļu mājām ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas 
vai fasādes atjaunošanas darbi
Dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, 
kurās bez pašvaldības �nansējuma (izņemot energoaudita un 
vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi) veikti energoefekti-
vitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi piešķir 
atvieglojumu 50% apmērā par dzīvokli 3 gadus vai 10 gadus, 
ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, 
izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, skaitot 
no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Lai at-
laidi saņemtu, jābūt aktam par objekta nodošanu ekspluatā-
cijā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartei ar būvvaldes atzīmi 
par būvdarbu pabeigšanu. NĪN atvieglojumu piešķir dzīvokļu 
īpašniekiem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta kārtējā gada 
1. janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Atvieg-
lojums nepāriet nākamajam dzīvokļa īpašniekam, ja dzīvokļa 
īpašums tiek atsavināts atvieglojuma piemērošanas laikā. Ja 
atvieglojuma piemērošanas periodā dzīvokļa īpašnieks deklarē 

dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, atvieglo-
jumu piemēro par to kalendāro gadu, kurā īpašnieka deklarētā 
pamata dzīvesvieta no 1. janvāra ir Ādažu novada administra-
tīvajā teritorijā, bet ne ilgāk, kā par atlikušo periodu kāds tas ir 
pārējiem tās pašas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Kā iesniegt iesniegumu un dokumentus NĪN atlaides saņem-
šanai?
Tām NĪN atlaižu grupām, kurām iepriekš minētajos gadījumos 
nepieciešams iesniegt dokumentus nodokļa atlaides saņemša-
nai, iesniegumu un attiecīgos dokumentus iesniedz pašvaldības 
Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 
Ādažos (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) 
vai Carnikavā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, 
Ādažu novads). Iesniegumu un dokumentus iespējams iesniegt 
arī elektroniski, izmantojot o�ciālo E-adresi (digitālo pasta 
kasti, kas izveidota www.latvija.lv https://latvija.lv/lv/Eaddress/
write?address=_default@90000048472) vai ar drošu e-pa-
rakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastā pašvaldībai 
dome@adazi.lv. Iesniegumu veidlapas pieejamas tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, sadaļā Pakalpojumi/Nekustamais īpašums/ Ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana. 
NĪN atvieglojumi par īpašumiem, kuros tiek veikti ieguldī-
jumi publiskā infrastruktūrā
Atvieglojumus no kalendāra gada aprēķinātās NĪN summas 
var piešķirt nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem 
izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu 
publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu 
apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai 
kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu 
izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludma-
les labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos 
nolūkos – 90% apmērā no NĪN par visiem nodokļa maksātājam 
piederošiem īpašumiem Ādažu novadā. Pirms objekta izbūves 
persona noslēdz ar pašvaldību attiecīgu vienošanos. Atvieglo-
jumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma 
apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no summas, ko persona iegul-
dījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā 
kalendārajā gadā ir mazāks nekā ieguldījums objektā, tad at-
vieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendāra gadam.
Ar pilnu Saistošo noteikumu versiju aicinām iepazīties pašval-
dības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Dokumen-
ti/Saistošie noteikumi.

Topošajam VUGD Ādažu pagaidu depo iegādāta ugunsdzēsības autocisterna
2022. gadā plānots uzsākt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta ugunsdzēsības depo ēkas izbūvi Ādažu novada Kada-
gā, bet, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu ugunsdzēsības pakal-
pojumu pieejamību Ādažu novadā, novada pašvaldības dome 
lēmusi par telpu piešķiršanu Pirmajā ielā 42, Ādažos pagaidu 
depo izveidei. Plānots, ka šajās telpās Ādažu daļa savu darbību 
uzsāks 2022. gada pirmajā ceturksnī.
Paralēli norisinās darbs pie depo tehniskā nodrošinājuma. 6. 
decembrī VUGD saņēma jaunu specializēto transportlīdzekli 
– ugunsdzēsības autocisternu IVECO 4x4, kas izsaukumos do-
sies Ādažu apkārtnē. 
Līdz šim Ādažu depo vajadzībām jau ir iegādāti vairāki spe-
cializētie transportlīdzekļi – ugunsdzēsības autocisterna 6x6, 
autokāpnes un glābšanas laiva. Iegādātie transportlīdzekļi ir 
aprīkoti ar modernu ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu 
aprīkojumu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Fo
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Mācītājs Aigars Vančenko:
"Adventa laiks mums dots, lai palīdzētu atgriezties pie cilvēcības"

Aigars Vančenko, kurš kalpo Garkalnes evaņģēliski luteris-
kajā draudzē, ir ne tikai mācītājs, bet arī dīdžejs, kurš rada 
elektronisko mūziku. Pirmssvētku laikā, kad kristīgā pasaule 
gaida Kristus piedzimšanas svētkus, viņš aicina vienam otrā 
ieraudzīt patiesās vajadzības. Intervijā “Ādažu Vēstīm” mācī-
tājs stāsta ne tikai par Adventa laiku, bet arī sabiedrības ne-
pieciešamību iziet cauri nepatīkamam ārstēšanās posmam, 
lai mēs atkal kļūtu par cilvēkiem šī vārda patiesākajā nozīmē. 

Adventa laiks kā miera meklējumi
Ir Adventa laiks. Par ko tas mums stāsta?
Katrs Advents ir citāds, bet katru gadu no jauna mēs ejam tam 
cauri, lai sagatavotos Kristus piedzimšanas svētkiem. Gatavo-
šanās Ziemassvētkiem ir stāsts ar daudzām šķautnēm. Dāvanu 
sagādāšana ir tikai viena no tām, tāpēc varbūt ir labi, ka pandē-
mijas dēļ mēs veikalos neredzam tik daudz cilvē-
ku. Svarīgākā lieta šajā laikā ir – mums jāpievēršas 
tam, kas notiek ar mums pašiem, jāieskatās sevī, 
jāsaprot, kas ir tās lietas, kas dara mūs trauksmai-
nus. Jāatceras, ka, svinot Kristus piedzimšanu, 
mēs ielaižam sevī mieru. Kristus ienāk pasaulē, 
lai nestu mieru. Mums jāsaprot, kas šim mieram 
traucē. Ir daudz lietu, kas mūs novērš no miera 
pieredzes. 
Kā jūs pats izjūtat šo laiku? 
Man Adventa laiks varbūt būtiski neatšķiras no 
pārējā gada, bet tas aktuālais, uz ko es lieku uz-
svaru, aicinot to darīt arī cilvēkus savā draudzē – 
nonākt līdz tādai lietai kā grēksūdze. Godīgi atzīt 
lietas, kas ir darītas nepareizi. Mēs pieļaujam kļū-
das ne tikai attiecībā pret sevi, bet arī pret citiem, 
tādējādi radot koniktu. Kā mēs varam tikt galā ar 
koniktiem? Izlīgstot (smaida). Sajūtas, esot kon-
iktā un izlīgstot – tās ir pilnīgi dažādas sajūtas. 
Atceros, ka savulaik, strādājot laicīgu darbu un 
sastrīdoties ar kolēģi, pēc tam bija ļoti grūti iet uz 
darbu, komunicēt. Kā emocionāls cilvēks, meklēju 

iespēju ātrāk izlīgt ar otru. Izlīgstot, ko-
munikācija atveras. Tas ir komunikācijā 
gan ar cilvēkiem, gan Dievu. Adventa 
laiku mēs saucam par mazo gavēni, kad 
aicinām vairāk vērsties pie Dieva. 
Jūs pieminējāt grēksūdzi, taču tās 
praktizēšana luterāņiem nav strikti 
noteikta. Kā aicināt cilvēkus tai tomēr 
pievērsties?
Jāsāk ar to, ka luterāņi ne ar ko neatšķiras 
no katoļiem vai pareizticīgajiem. Nezinu 
kādu iemeslu dēļ ir radies priekšstats, ka 
luteriskajā baznīcā grēksūdze nav obli-
gāta. Tas ir obligāti jebkuram kristietim, 
lai kurai konfesijai viņš piederētu. Jāsaka 
godīgi – vismaz šeit, Garkalnes draudzē, 
nav tā, ka man stāvgrūdām nāktu cilvē-
ki, lai gan es viņus gaidu un aicinu. Vis-
pār sabiedrībā, ja vien neesi senākas pa-
audzes cilvēks, grēksūdze šķiet mazliet 
arhaiska. Tagad man ir iesvētes mācības, 
kurās es cilvēkiem arī stāstu par šīm lie-
tām un to nozīmi. Gribētos, lai cilvēki 

šim jautājumam pievērstos vairāk – lai lielveikalu un iepirku-
mu vietā pavadītu laiku ar Dievu, mēģinātu izprast sevi. Tad arī 
gājiens uz veikalu būtu ar mazliet citu kvalitāti. 
Sabiedrība ir ārstēšanās procesā, lai atgrieztos 
pie cilvēcības
Lai arī nevar noliegt, ka šim sarežģītajam laikam ir savi po-
zitīvie aspekti, mēs dzirdam un lasām arī par monētas otru 
pusi – trauksmi cilvēkos, izdegšanu un citām problēmām. 
Šis laiks ir dots, lai mēs ieraudzītu lietas to patiesajā izskatā. 
Kad mums viss ir labi, mēs protam daudzas lietas skaisti notu-
šēt. Kad tev viss ir, tu spēj labi izlavierēt, tev ir spēks, resursi un 
spēja pakārtoties situācijai. Savukārt tagad katram no mums šī 
ir stresa situācija, bet tādos gadījumos nāk laukā viss, kas mū-
sos ir slēpies. To patiesi esmu ievērojis arī cilvēkos, kuri nāk 
uz baznīcu – viņi ir trauksmaināki un saspringtāki. Taču arī 

Mācītājs Aigars Vančenko Garkalnes baznīcā kalpo jau 10 gadus.

Šobrīd baznīcā vienlaikus drīkst atrasties astoņi cilvēki, lai gan vietu ir krietni 
vairāk.
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negatīvajā es saskatu pozitīvo. Paskaidrošu to ar vienkāršu dzī-
ves piemēru. Cilvēkam saslimstot, piemēram, ar gripu, parādās 
simptomi – ir temperatūra, kaulu laušana un citi. No vienas 
puses – tas ir nepatīkami, bet no otras – ja šo simptomu ne-
būtu, slimība mūsos darbotos graujoši, mēs nemaz nepamanītu 
kā aizejam bojā. Tas, ko mēs šajā laikā ieraugām, ir negatīvi un 
nepatīkami. Paskatieties, kādi mēs esam kļuvuši – nervozi, ag-
resīvi, neiecietīgi! Tas visu laiku mūsos ir slēpies un tagad nāk 
laukā. Tagad mēs kā sabiedrība esam ārstēšanās posmā. 
Ļoti nepatīkamā ārstēšanā posmā.
Jā, bet godīgi sev pajautāsim – vai ķirurģiska iejaukšanās 
kādreiz vispār ir patīkama? Neviens taču no tā baigo bau-
du negūst (smejas). 
Svarīgākais ir rezultāts. 
Tieši tā. Ja nav citu variantu kā tikt galā ar problēmu, kas 
ir mūsos, Dievs ķeras klāt pie tām metodēm, kas ir iespē-
jamas. Ja slimību iespējams ārstēt ar zālēm, tad arī dakte-
ris tev iedos tableti, bet, ja ar tabletēm to nevar izdarīt, tad 
jāķeras klāt kaut kam radikālākam. Jā, tas nav patīkami, 
taču vēsturē mēs neskaitāmas reizes esam pārliecināju-
šies, ka daudzas labas lietas notiek tikai caur sāpēm. Kā-
pēc? Te mēs nonākam pie grēka. Tā tieksme darīt aplamas 
lietas, ko baznīcā sauc par iedzimto grēku, ir izkropļojums 
mūsos, ar ko jātiek galā. Lai to visu izlabotu, ar skaistiem 
un saldiem vārdiem netikt galā, ir vajadzīga bezkompro-
misa iejaukšanās. Tas ir nepatīkami, taču svarīgākais ir 
rezultāts – lai mēs kļūstam atkal par cilvēkiem šī vārda 
patiesākajā nozīmē. Cilvēks nav tikai �ziskais ķermenis, miesa. 
Mums pievienoto vērtību dod spēja būt cilvēcīgiem savā attiek-
smē, mūsu gars un dvēsele, vai mēs to kopjam, darām lietas, kas 
attīsta mūsu neredzamo daļu. Mums, mācītājiem, ir ļoti bieža 
pieredze ar miesu bez dvēseles. Kur? Kapos, bērēs… 
Šis laiks būtībā parāda mūsu ēnas puses? 
Mums ir svarīgi, lai mēs ļaujam Dievam darboties pie mums šajā 
laikā, izejot sāpīgajam posmam cauri. Cilvēki ir nervozi, jo ne-
notiek pēc viņu iegribām. Es vienmēr būšu laipns, ja viss notiek 
pēc mana prāta, bet tiklīdz man nākas konfrontēties ar lietām, 
kas nav tik ērtas, es vienmēr reaģēšu tā, kā reaģēšu. Protams, ir 
cilvēki, kuri prot sevi savaldīt arī sarežģītās situācijās. Es mē-
dzu Facebook dalīties ar dažādu baznīctēvu atziņām, apbrīnojot 
viņu spēju mierīgi uztvert lietas. Gribētos arī pašam tā prast. 
Jums arī ne vienmēr tas izdodas?
Ir reizes, kad paslīd kāja. Būsim reāli – arī mēs, garīdznieki, 

esam cilvēki. Kristīgā baznīca no laicīgās pasaules at-
šķiras ne jau ar to, ka mēs kļūstam perfekti un nevai-
nojami, bet gan ar to, ka mēs apzināmies savas kļūdas 
un mēģinām ar tām tikt galā. Mēs nevis attaisnojam 
sevi ar vārdiem "piedodiet, tādi esam", bet apzinā-
mies, ka esam nepilnīgi un vēlamies kļūt labāki. 
Svarīgākais ir dialogs 
Vēl viena nepatīkama šī laika blakne ir tā, ka šis 
laiks šķeļ sabiedrību. Vai šķelšanās notiek arī starp 
baznīctēviem? 
Mums baznīcā, protams, ir dažādi viedokļi, kas rada 
uzskatu koniktus, bet mēs tos cenšamies risināt ci-
vilizētā veidā. Emocijas, ko sabiedrībā rada šis laiks, 
pastiprina to, ka [mēs kā sabiedrība] sākam reaģēt ne-
adekvāti. 
Baznīcā šis kon�ikts, ja ir, tad maigākā formā nekā 
sabiedrībā, kur iezīmējas divas izteikti pretējas puses?
Neapšaubāmi. Sekojot Kristus aicinājumam, ko viņš 
dod caur vienu no saviem apustuļiem: “No savas pu-
ses turiet mieru, cik vien tas ir iespējams, ar visiem 
cilvēkiem”. Pat, ja mums ir diametrāli pretējas domas 

un viedokļi, cenšamies ieklausīties tajā, nevis kļūt par nezvē-
riem, kas saplosa viens otru. Mēs veidojam dialogu savā star-
pā, un tas nenozīmē, ka es pieņemu cita viedokli. Tas nozīmē, 
ka ļauju otram izteikties, ieklausos viņā un mēģinu saprast, ko 
viņš saka. Un otrādi. Lūk, tas ir dialogs. Mums ne vienmēr sa-
nāk, ir bijuši dažādi gadījumi un situācijas, turklāt vissāpīgāk ir 
tas, ka šādas kļūdas uzreiz izlec un tās vērš pret baznīcu. Var-

būt cilvēkam bijis slikts rīts vai notikusi traģēdija ģimenē, tāpēc 
nevar gaidīt, ka viņš būs nevainojams savā reakcijā uz kaut ko. 
Tas ir arī sabiedrībā ārpus baznīcas – daudzi piedzīvo iekšējas 
un ārējas traģēdijas, ko mēs neredzam. 
Cik ilgs laiks sabiedrībai būtu nepieciešams, lai no sašķeltī-
bas nonāktu pie kāda kopsaucēja?
Precīzu laiku pateikt nav iespējams. Es drīzāk liktu uzsvaru uz 
to, kādiem posmiem mums ir jāiziet cauri, lai tas notiktu. 
Šobrīd mēs esam pašā sākumā…
Tieši tā. Mums ir daudz lietu, kam jāiziet cauri. Jautājums ir, 
cik daudz cilvēku izturēs jeb iemācīsies no šī laika to pareizo. 
Cik cilvēku ieraudzīs to, kas viņiem ir. Viena no problēmām ir 
tajā, ka mums visu laiku ir par maz. Reklāmas ir piemērs tam, 
kāds cilvēks ir attieksmē pret savu dzīvi. Cilvēkam vienmēr ir 
par maz, vajag vairāk, un reklāma to piedāvā. 
Un cilvēks nopērk to, ko viņam pat īsti nevajag. 

Garkalnes baznīca, kas atrodas klusā vietā meža ielokā, celta 1848. gadā.

Dievnama durvis ir atvērtas ikvienam, uzsver mācītājs.
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Precīzi. Vai tas, ko mēs gribam, mums patiesi ir vajadzīgs? Vē-
lamais un vajadzīgais bieži vien ir dažādas lietas. Šis ir laiks, 
kad mēs mācāmies atteikties no lietām. Vajadzīgs laiks, lai mēs 
to pieņemtu kā faktu, laiks, lai kļūtu līdz galam pazemīgi, sa-
prastu, kas ir patiesās šīs dzīves vērtības. Mēs nedzīvojam tikai 
laicīgā, bet arī garīgā pasaulē, un garīgo realitāti mēs nedrīk-
stam ignorēt, pretējā gadījumā būs kā 60.–70. gados, kad arī ga-
rīgo atmeta. Ir �lma "Emīlijas Rouzas eksorcisms", ko savulaik 
noskatījos – smaga, bet balstīta uz reāliem faktiem. Pieminu 
to tāpēc, ka arī tajā laikā mēs kā sabiedrība atstūmām garīgo. 
Meitene vārdā Annelīze, lai arī būdama piederīga baznīcai, tika 
apsēsta. Viņa bija viens no tā laika simboliem atgriezties pie 
garīgām vērtībām. Dievs, kurš radījis šo pasauli, mums devis 
garīgus pamatlikumus, ko mums jāievēro. Ja mēs tos noignorē-
jam, mēs ejam bojā. 
Krīze kā ceļš pie Dieva
Dažādos svētkos cilvēki aktīvāk apmeklē baznīcu, tomēr 
Dievam patiesi mēdz pievērsties krīzes brīžos. Vai to novē-
rojat arī šeit?
Jā, tā notiek, jo grūti apstākļi ir tie, kas mūs pamudina meklēt 
Dievu. Diemžēl tas attiecas uz mums visiem. Arī es kļuvu par 
kristieti ne jau tad, kad man bija labi, bet tad, kad dzīvē viss gāja 
pa pieskari. Kad pazūd pamats zem kājām, tad tu atceries, ka 
kaut kur bija arī Dievs vai kāds par viņu bija stāstījis. Ar mani 
bija tieši tā, ka, pieņemot Dievu, sāku sev vaicāt, kur gan es biju 
agrāk. Kā es nepamanīju, ka ir baznīca? Tādu mīlestību, kādu 
es šeit piedzīvoju, nekur pasaulē neviens nepiedāvās. 
Cik sen jūs pievērsāties Dievam?
To var saukt par vecumposmu, kad es biju pieaudzis pusaudzis, 
man bija 24 gadi. Tajā laikā biju dīdžejs, spēlēju klubos. Pro-
tams, mani ietekmēja vide. Kādā brīdī tas dzīves ritējums, pie 
kura biju pieradis, sāka jukt un brukt. Sapratu, ka es nezinu, 
ko ar sevi iesākt. Man jau pašam bija doma aiziet uz baznīcu, 
bet paziņa ieteica, lai eju uz Torņkalna baznīcu. Mācītājs man 
palīdzēja izkārpīties un nolika uz disciplīnas ceļa. Šo ceļu ejot, 
piedzīvoju neaprakstāmas pārmaiņas savā dzīvē un sapratu, ka 
neko labāku nav vērts meklēt. 
Kādas bija jūsu attiecības ar Dievu līdz tam?
Vienīgais, kas man palicis atmiņā – mana mamma bija iemācīju-
sies Tēvreizi, savukārt manas omītes māsīca laukos Latgalē mums 
ar jaunāko māsiņu iemācīja pāris lūgšanu, ko praktizē katoļu baz-
nīcā. Tas bija arī viss. Nopietni viss sākās ap 24 gadu vecumu. 

Piesaista ar elektroniskās mūzikas dievkal-
pojumiem 
Jūs jau pieminējāt mūziku, no kuras nemaz neesat tālu aiz-
gājis. Šovasar Garkalnes un Baltezera baznīcās bija elek-
troniskās mūzikas dievkalpojumi. Kā līdz tam nonācāt?
Ideja par elektroniskās mūzikas dievkalpojumu radās 
[Baltezera baznīcas] mācītājam Ivaram Jēkabsonam. 
Biju viņam iedevis noklausīties sevis sarakstīto mūziku 
ar domu, ka varbūt kaut kur noder, ņemot vērā, ka Iva-
ra sieva ir �lmu producente. Viņi ar sievu noklausījās un 
Ivars teica, ka viņam ir ideja par elektroniskās mūzikas 
dievkalpojumu. Tā mums arī tapa šis projekts. Tas nav 
aizvietojums klasiskajam dievkalpojumam, drīzāk evaņ-
ģēlizējošs pasākums jauniem cilvēkiem, kuri saprot, kas 
ir elektroniskā mūzika. Baltezerā pasākums notika baz-
nīcā, bet šeit – zem klajas debess, pulcējot aptuveni 50 
cilvēkus. Man pašam tā bija ļoti interesanta pieredze. 
Skaidrs, ka jauniešiem tas varētu patikt, bet kā to uz-
tvēra vecākā paaudze?
Godīgi sakot, biju pārsteigts, ka arī daudzi vecāka gada 

gājuma cilvēki to uztvēra ļoti pozitīvi. Mūzika, ko mēs ar Ivaru 
prezentējām dievkalpojumos, nav izteikta klubu mūzika, kuru 
uzliekot baznīca pārvēršas par klubu. 
Elektroniskās mūzikas dievkalpojumi plānoti arī turpmāk?
Jā, protams. Mums ir gatavs repertuārs arī Adventa laikam, tā-
pat skatāmies arī uz lielo gavēņa laiku – Lieldienām. Pa šiem 
gadiem ir sakrājusies liela mūzikas kolekcija. Turpinu rakstīt 
arī kaut ko jaunu. Tā ir tāda kā odziņa šajā laikā, kas palīdz 
arī mums pašiem nedaudz atslēgties no ikdienas. Ja jau cilvēku 
atsaucība ir, tad jādara. 
Tas ir arī labs veids kā piesaistīt baznīcai jauno paaudzi. 
Jā, ar to var uzrunāt. Atsauksmes no jaunās paaudzes bijušas 
labas. Mācītājs Ivars dalījās ar kādu pieredzi – pēc dievkalpo-
juma dēls ar mammu pusstundu runājis par Jēzu. Ja ar mūziku 
var panākt šādu rezultātu, tas ir brīnišķīgi. Var teikt, ka es caur 
mūziku pateicu sprediķi un šis sprediķis uzrunāja attiecīgus 
cilvēkus (smaida). 
Dievs, ģimene un patiesa mīlestība
Kas jūsu dzīvē ir svarīgs vēl bez kalpošanas Dievam?
Ģimene. Sieva, bērni, mīļie cilvēki. Ja cilvēki man prasa, kas ir 
mans labākais piedzīvojums vai labākā ekskursija dzīvē, es atbildu, 
ka ģimene. Tie ir cilvēki, kuri vienmēr ir līdzās. Tu nekur nejutī-
sies tik droši un labi kā ar savējiem. Runājot par hobijiem, viens 
no tiem, protams, ir mūzika, taču arī kalpošana man ir kā hobijs. 
Izvēlos darīt to, ko protu, kas man sagādā prieku un ar ko varu 
iepriecināt citus. Kā sacīts Bībelē: "Dievam patīk priecīgs devējs". 
Jēzus Kristus dzimšana jeb Ziemassvētki kristīgajā pasaulē 
ir vieni no gada nozīmīgākajiem svētkiem. Ko jūs novēlētu 
cilvēkiem šajos svētkos? 
Mēs gaidām Kristus dzimšanas svētkus īpašā laikā un apstāk-
ļos. Lai Dievs dod, ka mēs varam gan saņemt, gan nodot viens 
otram patiesu mīlestību. Mīlēt nozīmē kalpot viens otram, zie-
dot sevi otra labā. Nevis izdabājot otra iegribām, bet ieraugot 
viņa īstās vajadzības. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kāds radinieks 
vai pavisam nepazīstams cilvēks. Novēlu vairāk nodarboties 
ar labdarību šī vārda pareizajā nozīmē, neizceļot sevi, pastiept 
roku pakritušajam, piedot, ja ir piedodams, palūgt piedošanu, 
būt laipnākiem. Aicinu ieskatīties vienam otrā un saprast, ka 
mēs esam viena sabiedrība. Lai Adventa laiks mums palīdz 
atgriezties pie cilvēcības, un Ziemassvētki patiesi ir Kristus 
dzimšanas svētki nevis tikai eglītes un piparkūkas.

Jānis Pārums

Plašāku interviju lasiet pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv

Dievkalpojumi šobrīd notiek ne tikai klātienē, bet arī "Facebook" tieš-
raidēs.
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Ādažu vidusskolas skolotāji piedalās starpvalstu pieredzes apmaiņas projektā 
Erasmus+ programmas (KA2) Stratēģiskās starpskolu partne-
rības projekta “Everything can be recycled, except the Earth” 
ietvaros šā gada rudenī tika organizēta starpvalstu pedagogu 
sanāksme/pieredzes apmaiņa Lietuvā un Spānijā. Septembra 
vidū uz Viļņu Lietuvā, devās četri Ādažu vidusskolas skolotāji 
– Danija Kundziņa, Inese Roste, Irita Skaistkalne-Virka un Ilo-
na Svekre, savukārt oktobra beigās uz Spānijas pilsētu Zarautz 
devās skolotāji Jēkabs Krīgerts, Nadežda Grūbe, Aiga Mikase-
noka un Ilona Svekre. 

Pedagogu sanāksmē Lietuvā tikām iepazīstināti ar Lietuvas 
Vitlis Lyceum apmācības sistēmu. Liceja izvēlētais izglītības vir-
ziens ir inženierzinātnes, mērķtiecīga IKT izglītība, STEAM. 
Akronīms STEAM apzīmē zinātni, tehnoloģijas, inženierzināt-
nes, mākslu un matemātiku.
Licejā apmācība notiek pēc Kembridžas starptautiskā izglītī-
bas modeļa. Šī sistēma balstīta uz dabaszinību, matemātikas 
un angļu valodas padziļinātu apguvi. Kembridžas pamatskolu 
programmu var veidot kopā ar valsts mācību programmu vai 
kā daļu no bilingvālas apmācību programmas.
Viesojoties dažādās Vitlis Lyceum ēkās un �liālēs, bija iespēja 
piedalīties un vērot stundas dažādos vecumposmos – pirms-
skolā, mazajās, sagatavošanas grupās, un sākumskolā 1.–4. kla-
sei. Stundās novēroto – pielietotās metodes un pieeju – iespē-
jams integrēt arī mūsu izglītības sistēmā, piemēram, jēgpilnas 
starppriekšmetu saites veidošana ikdienas darbā, svešvalodu 
prasmju pielietošana citos mācību priekšmetos.

Iepazināmies ar dažādu metožu un palīgmateriālu izmanto-
šanu stundās: LAQ konstruktori lieliski pielietojami loģiskās 
domāšanas, sīkās motorikas attīstīšanai, uzmanības noturības 
veicināšanai. Lego konstruktoru izmantošana ar program-

mēšanas elementiem dod skolēniem iespēju vienkāršotā veidā 
apgūt pirmos soļus programmēšanā, rosina būt radošiem un 
mācīties lasīt tehnisko zīmējumu pēc instrukcijas. Elektriskās 
ķēdes konstruktoru izmantošana palīdz iepazīt shēmu apzīmē-
jumus, nolasīt un veidot elektriskās ķēdes slēgumu.
Robotus Ozobot veiksmīgi var iekļaut dažādās mācību stun-
dās kā IT rīku, lai veidotu algoritmu uzdevumu izvēlē, apgu-
vē, prasmju nostiprināšanā (lasīšana, rakstīšana, rēķināšana, 
runāšana). Piedalījāmies arī auduma batikošanas praktiskajā 
darbnīcā. Šo metodi lieliski var izmantot dizaina un tehnoloģi-
ju stundās, sasaucot ar dabas resursu taupīšanas tēmu, piešķirot 
otru dzīvi jau esošām lietām.
Pieredzes apmaiņā Spānijā viesojāmies Spānijas Colegio de 
Educacion Infantily Primaria Orokieta skolā un iepazinām tās 
apmācības sistēmu. Šīs skolas izvēlētais izglītības virziens ir 
projektu darbs. 

Mācības skolā notiek dažādu projektu darbu ietvaros. Ņemot 
vērā izglītības saturu, pedagogi paši izvēlas projekta tēmu un 
metodes tā īstenošanai.

Mums bija iespēja vērot vairākas mācību stundas, kurās nori-
sinājās dabaszinību projekta “Fosīlijas” noslēguma daļa. Atka-
rībā no projekta tēmas, pedagogi strādā pie šī projekta dažādos 
mācību priekšmetos. Šajā projektā tās bija dabaszinības, angļu 
valoda un spāņu valoda. Skolēni pie šī projekta strādāja divus 
mēnešus, tā gala produkts bija prezentācija, kas tika prezentēta 
visai skolai, kuras laikā tika atbildēts uz dažādiem skolēnu uz-
dotajiem jautājumiem. Visi projekti tiek realizēti tikai un vie-
nīgi grupu darbu ietvaros. Prasmi strādāt grupā sāk apgūt jau 
pirmsskolas vecumā. To novērojām, viesojoties pirmsskolas iz-
glītības iestādē. Strādājot grupās pa četri, bērni palīdz viens ot-
ram, konsultē, atbalsta. Pedagogs ir tikai palīgs. Vēl interesanti 
likās, ka telpas šeit ir sadalītas blokos – matemātika, māksla, 
dabaszinātnes, valodas, sports. Bērni darbojas katrā no šiem 

Viesojoties Viļņas atkritumu pārstrādes uzņēmumā.

Dejas un dziesmas Spānijas skolā, sagaidot viesskolotājus.



blokiem, mainoties pa nedēļām.
Vērtēšana šajā skolā nav prioritāte. Vērtējums bieži vien tiek iz-
teikts mutvārdos un semestra beigās pedagogi, izvērtējot skolē-
na ieguldījumu un zināšanas, sniedz savu vērtējumu skolēniem 
un viņu vecākiem. 
Vērtēšana notiek līmeņos, kas ir smalki aprakstīti un izveidoti 
katrā priekšmetā atsevišķi par katru apgūstamo tēmu. Tabulas 
veidā ir attēlots līmenis un tam pretim prasmes un zināšanas, 
kādas šajā līmenī skolēnam konkrētajā brīdī ir. Šī vērtēšanas 
sistēma gada sākumā tiek izsūtīta gan vecākiem, gan skolēniem 
un, saņemot attiecīgu vērtējumu, ir skaidrs, ko bērni apguvuši 
un pie kā vēl būtu jāpiestrādā. 

Atrodoties šajā valstī, uz katra soļa ir jūtams, ka tiek domāts 
par atkritumu šķirošanu un pārstrādi, ka šis process un tā ne-
pieciešamība ir pašsaprotama. Ne tikai ielās, bet arī skolās un 
bērnudārzos ir atkritumu šķirošanas konteineri. Mums bija ie-
spēja viesoties “Tabakalera” – centrā, kurā apvienota bibliotēka 

un aktīvās darbošanās grupas. Šeit norisinās dažādi projekti, 
kuros tiek domāts par atkritumu pārstrādi, par dažādu lietu 
otrreizēju lietošanu, to labošanu. Cilvēki tiek ne tikai izglītoti 
šajos jautājumos, bet arī praktiski iesaistīti darbībā, piemēram, 
ļaujot piedalīties plastmasas pārstrādes mašīnas izgatavošanā. 
Centrā ir pieejami visi nepieciešamie instrumenti, kā arī kura-
tori, kuri palīdzēs un konsultēs, iemācīs salabot vai atjaunot da-
žādas lietas, sākot ar apģērbu un beidzot ar mēbelēm, velosipē-
du un elektrotehniku. Šajā centrā, protams, viesojas arī skolēnu 
grupas, kuras iepazīstina ar projektiem un to, ka ne visu, kas ir 
saplīsis, ir jāizmet. To iespējams atjaunot un salabot. 
Iegūtās pieredzes nozīmība un pielietošanas iespējas
Visas šīs aktivitātes veicināja pozitīvu emocionālo saskarsmi. 
Tika veicināta Eiropas sadarbība izglītības jomā Erasmus+ 
programmas ietvaros, savstarpējās sadarbības veidošanā, pa-
augstinātas lingvistiskās kompetences. Skolotājiem veidojās 
priekšstats par Lietuvas un Spānijas izglītības sistēmām un na-
cionālajām vērtībām.
Projekta “Everything can be recycled, except the Earth” peda-
gogu apmaiņas brauciena laikā tika paplašināts redzesloks par 
uzņemošo valstu (Spānijas un Lietuvas) kultūru un tradīcijām, 
tādējādi veicinot toleranci pret Eiropas Savienības pilsoņiem, 
kuri nāk no dažādām valstīm. Tāpat bija iespēja iegūt jaunas 
idejas materiālu otrreizējai izmantošanai un pilnveidota pras-
me komunicēt, uzklausīt un diskutēt par aktuālām tēmām, kas 
saistītas ar projektu. Iespēja savas zināšanas un prasmes izman-
tot ikdienas darbā. 

Ilona Svekre

17SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

Ekoloģijas projekts Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un Fehérló�a Waldorf Óvoda és 
Iskola Ungārijā 12. klašu skolēni šī mācību gada pirmajā ce-
turksnī piedzīvoja kopīgu ekoloģijas projektu “I am the Futu-
re”. Pirmā daļa notika Latvijā, kur skolēni devās dabā, vērojot 
notiekošo dažādās ekosistēmās un koncentrējoties uz savām sa-
jūtām un personīgo pieredzi. Skolēnu komanda laivoja pa Rin-
das un Irbes upi līdz tās ietekai jūrā, pieveicot 46 km, un devās 

36 km pārgājienā līdz Kolkas ragam. Otrā projekta daļa noritē-
ja Ungārijā – darbnīcās ar dažādiem ekspertiem. Visu darbnī-
cu pamatā bija cilvēka un vides ilgtspējīga sadarbība. Skolēni 
apmeklēja Bakoņa kalnus, kur piedalījās UNESCO Globālā 

ģeoparka ekspertu lekcijā par starpnozaru sadarbību ģeopar-
ka ekosistēmas ilgtspējīgā uzturēšanā, apmeklēja nodarbību 
par meža ekoloģiju, piedalījās klimata scenāriju veidošanā ar 
Laszlo Pinter – Vīnes Centrāleiropas universitātes profesoru un 
Starptautiskā ilgtspējīgās attīstības institūta vecāko ekspertu, 
kā arī iepazinās ar ekopsiholoģijas nozari, praktizējot meditāci-
ju un apzinātību. Projekta laikā skolēniem bija iespēja paskatī-
ties uz cilvēka un vides mijiedarbību dažādos līmeņos, virzoties 
no globālām aktivitātēm uz personīgo ietekmi. Projekts “I am 
the Future” tika realizēts  Erasmus+ �nansējuma ietvaros.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāja Kristīne Upīte
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Piedalāmies radošajā aktivitātē - gatavojam lelles no pārstrādāja-
miem materiāliem. Spānija, Zarautz.
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Ziemassvētku gars Ādažu novadā pirms Otrā pasaules kara.
Muižās, pagasta namos un zvejnieku būdās
Jau decembra sākumā sagaidījām ziemas dāvanu – sniegoto 
segu. Cilvēki kopš seniem laikiem ir izmantojuši Ziemassvētku 
laiku, lai stiprinātu gan ģimenes, gan sabiedriskās saites kris-
tīgajiem un pagāniskajiem rituāliem kopā savijoties, veidojot 
jaunas svinēšanas paražas. 
Svētku sarīkojumi vācu muižās...
Nav precīzu ziņu, kurā gadā mūsu pusē parādījās pirmā izrotātā 
svētku eglīte, bet rakstnieks Uldis Siliņš savā atmiņu grāmatā 
“Mēs esam carnikavieši” vēsta, ka kopīgi svinētā “Eglīte”, kas 
devusi daudz prieka apkārtnes iedzīvotājiem, Ādažu pagastā svi-
nēta jau 19. gadsimtā. Autors apraksta arī 19. gs. beigu un 20. gs. 
sākuma Carnikavas muižas kalpu bērnudārza Ziemassvētkus, 
kuos muižas īpašnieks Ernsts Kristiāns Aleksandrs fon Panders 
pasniedzis apkārtnes bērniem saldumus un dāvanas, svecīšu lie-
smiņām rotājot greznoto eglīti. Dāvanu pasniegšanas tradīciju 
turpinājusi arī pēdējo Carnikavas muižas īpašnieku Gēgingeru 
ģimene. Carnikavas Novadpētniecības muzeja krājumā atrodas 
Gēgingeru dzimtas pārstāvju atmiņu pieraksts, kurā vēstīts arī 
par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām Carnikavas muižā. 
Margarita Adele Gēgingere, kurai ap 1908. gadu bijuši apmēram 
10 gadi, atcerējās kādus Ziemassvētkus, kad muižas zālē uzai-
cināti ap 60 apkārtnes bērni, lai visi kopā apmainītos apsvei-
kumiem un Ziemassvētku dāvanām. Piebilstot, ka bērni, bijuši 
ļoti kautrīgi, slēpušies viens aiz otra, tomēr visiem puišiem bijuši 
labi saķemmēti mati, bet meitenēm – matos skaistas bantes. Bēr-
ni latviešu valodā kopā nodziedājuši dziesmu “Svētā nakts” un 
saņēmuši Ziemassvētku dāvanas – katram ticis kāds našķis vai 
saldums, kāda rotaļlieta un kaut kas no apģērba. 

... un latviešu pagasta namos
Augot latviešu pašapziņai un uzplaukstot sabiedriskajai un 
kultūras dzīvei, kopīgu Ziemassvētku svinēšanas tradīciju tur-
pināja 1875. gadā dibinātā Carnikavas labdarības biedrība – 
viena no pirmajām kultūras biedrībām Latvijā. 1893. gadā ar 
Carnikavas labdarības biedrības aktīvu atbalstu un ar apkārt-
nes iedzīvotāju ziedojumiem tika uzcelts Ādažu pagasta nams. 
Vieta, kura svētkos pulcināja pagasta iedzīvotājus vēl pēc Pirmā 
pasaules kara, līdz, Labdarības biedrības rocībai pieaugot, 1933. 
gadā par jauno mītni kļuva “Ozolaine” – Tautas nams pārbū-
vētās Carnikavas muižas klēts vietā. Periodika vēsta, ka, sākot 
ar 1909. gadu, Labdarības biedrība katru gadu Ziemassvētkos 
rīkojusi Eglīti nespējniekiem. Biedrības paspārnē aktīvi dar-
bojusies “Mājturības sekcija”, kura pašrocīgi pagatavojusi un 
par saviem līdzekļiem iepriecinājusi kādu trūcīgu daudzbērnu 
zvejnieku ģimeni, dāvinot bērniem siltās ziemas drēbītes un 
bērnu gultiņu.
Rakstnieks Uldis Siliņš atceras, ka arī pēc padomju okupācijas 
1940. gadā vietējie iedzīvotāji centušies nezaudēt kopības izjū-
tu. O�ciāli Ziemassvētkus vairs svinēt nedrīkstēja, bet skolas 
Eglītes vakars Ozolainē atzīmēts gada beigās, 29. decembrī. 
Skolēni uzstājušies ar “kora runām, deklamācijām un dzies-
mām”. Skatītāji baudījuši arī Doku Ata “Mans dzīves rīts” teātra 
uzvedumu.
Teātris – Ziemassvētku burvības aizkulises
Ulda Siliņa atmiņas vēsta, ka teātra spēlēšana pagasta ļaudīm 
ierasti notikusi decembrī – februārī, laikā, kad tradicionālie 
rudens darbi jau beigušies, bet pavasara aktīvais laiks vēl nav 
sācies. Teātri spēlēja gan skolēni, gan skolotāji, gan Carnikavas 
zvejnieki, gan Alderu plostnieki.

Ziemassvētku un Jaunā gada svinības Ādažu pamatskolā. Foto-
grāfs Ernests Fālis.
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Iespējams, piedalīšanās vienā no Ziemassvētku lugām mainīja 
kādas netālu no Gaujas grīvas dzīvojošas meitenes likteni. Āda-
žu pagasta “Karašu” mājās dzimusī Nacionālā teātra aktrise 
Anna Jēkabsone žurnālam “Zeltene” savulaik atzinās, ka sapnis 
par profesionālas aktrises karjeru viņai aizsākās šādi: “[...] Pēc 
ģimnāzijas beigšanas nāca nejaušs gadījums: Ziemassvētkos 
manā pagastā, Ādažos, bija nolemts izrādīt Aspazijas “Zau-
dētās tiesības”. Tagadējais Saeimas deputāts Grantskalns mani 
lūdza tēlot galveno lomu... Tā bija pirmā un arī liktenīgā izrāde, 
kas mani galīgi saistīja pie skatuves. [...]”.
Ne mazāk aizrautīgi teātra spēlētāji bijuši arī vietējie skolas 
bērni un jaunieši. Tā 1938. gada uzņemtajā attēlā redzam sko-
lēnus pašdarinātos krāšņos tērpos. Ar teātra izrādi tika vāk-
ti līdzekļi arī Ādažu pamatskolas celtniecībai, par to liecina 
1926. gada 1. janvāra Jaungada sarīkojuma a�ša: uzvedums 
“Ozoliņu tēvs”, dziedāšana, rotaļas, bufete un svētki līdz pat 
plkst. 4.00 no rīta. 

Carnikavas nēģis – Ziemassvētku galda viesis 
Ir vēl viens ciemiņš, par kuru Ziemassvētku laikā Latvijas ie-

dzīvotāji nereti iedomā-
jas vēl šodien – slavenais 
Carnikavas nēģis svētku 
cienastam. 

20. gs. 30. gadu presē varam lasīt piezīmi ar fascinējošo nosau-
kumu – “Carnikavas nēģi sapnī pie Vidusjūras”. Rakstā žur-
nālists apraksta Latvijas basketbolistu Ziemassvētku svinēša-
nu Monako ostā, uzsverot, ka svešzemju ēdieni nevar atsvērt 
mājnieku baudīto cienastu “[...] cits citam blakus draudzīgi 
guļošos deviņacainos Carnikavas nēģus”. Carnikavas nēģa re-
ceptes Ziemassvētku un Jaungada galdam 20. gs. 30. gadu presē 
atrodam itin bieži. Arī mūsdienu aptaujas rāda, ka nēģus Zie-
massvētku un Jaunā gada svinībās labprāt galdā celtu daudzi 
Latvijas iedzīvotāji. 

Olga Rinkus

Kolāžas tehniskā veidotā apsveikuma kartīte, 20. gs. 30. gados. 
No Ernesta Faļa ģimenes albūma, veidojis Ernests Fālis. Kolāžā iz-
mantota Ādažu pamatskolas Ziemassvētku iestudējuma ainiņa.

Ziemassvētku kartīte, 
kuru 30. gados saņēma 
carnikaviete Anna Upī-

te. M. Ščerbakovas dāvinājums 
Carnikavas NC.

Raksta tapšanā izmantoti periodikas materiāli un Ulda Siliņa 
grāmata “Mēs esam carnikavieši”. 

Stājušies spēkā jaunie dabas parka “Piejūra” aizsardzības un izmantošanas noteikumi

11. novembrī stājušies spēkā jaunie dabas 
parka “Piejūra” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi (Ministru Ka-
bineta noteikumi Nr. 740).

Dabas parka robežas 
dabā apzīmē ar speciālo 
informatīvo zīmi – zaļu 
kvadrātveida laukumu 
baltā ietvarā ar stilizētu 
ozollapas piktogrammu 

centrā. Zīmju izgatavošanu un izvietošanu 
nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde 
sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.
Dabas parks atrodas Rīgas pilsētas, kā arī 
Ādažu un Saulkrastu novadu teritorijās.  
Parks aizņem aptuveni piekto daļu no Āda-

žu novada Carnikavas pagasta teritorijas un 
stiepjas gar jūru 19 km garumā. Vairāk nekā 
pusi dabas parka aizņem piejūras meži, ie-
kļaujot kā upes un ezerus, tā arī jūras pie-
krasti.
Būtiskākie liegumi:
• bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās 
zīmes, informācijas stendus, kā arī citus 
publiski pieejamus dabas tūrisma, izziņas 
un atpūtas infrastruktūras objektus;
• pārvietoties (arī apstāties un stāvēt) ar 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai 
skaitā automašīnām, traktortehniku, mo-
tocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopē-
diem un sniega motocikliem ārpus ceļiem, 
izņemot pagalmus, pārvietošanos ar velo-
sipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās 
ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, 
uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu 
veikšanu, sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanu, ugunsdrošības pasākumu 
veikšanu vai glābšanas un meklēšanas dar-
biem, kā arī gadījumus, ja ir Dabas aizsar-
dzības pārvaldes rakstiska atļauja zinātnis-
ko pētījumu veikšanai;
• pārvietoties ar kuģošanas līdzekļiem, tai 
skaitā ūdens motocikliem, izmantojot mo-

toru, izņemot pārvietošanos Gaujā ar mini-
mālo ātrumu, un ja pārvietošanās saistīta ar 
šo teritoriju uzraudzību;
• pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez 
pavadas;
• iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un 
sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;
• celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus 
speciāli ierīkotām publiski pieejamām at-
pūtas vietām;
• izvākt meža zemēs kritušos kokus un 
kritalas vai to daļas, ja to diametrs resnāka-
jā vietā ir lielāks par 25 centimetriem;
• atrasties Ummja ezerā no 1. jūnija līdz 
15. augustam, izņemot zinātnisko pētījumu 
un monitoringa veikšanu ar Dabas aizsar-
dzības pārvaldes rakstisku atļauju, kā arī 
teritorijas uzraudzības, valsts aizsardzības 
uzdevumu vai glābšanas un meklēšanas 
darbu veikšanu;
Ar dabas parka “Piejūra” individuālajiem 
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem 
pilnībā varat iepazīties www.likumi.lv.
Noteikumu kontroli un uzraudzību veic 
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar 
attiecīgo pašvaldību.

Jānis Pārums
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Ādažnieki uzvar Latvijas meistarsacīkstēs peldēšanā, gūst panākumus ārvalstīs

Ādažu bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi Andrejs Gor-
dejevs un Kristaps Čilipāns Latvijas meistarsacīkstēs jaunie-
šiem izcīnījuši augstākā kaluma medaļas, kļūstot par Latvijas 
čempioniem savā vecuma grupā. Veiksmīgi starti arī Valmieras 
pilsētas atklātajā čempionātā un Lietuvas lielākajās starptau-
tiskajās  sacensībās jauniešiem “Grand Prix Klaipeda”. Jauno 
sportistu treneris ir 2004. gada Olimpisko spēļu dalībnieks Pā-
vels Murāns.
“Neskatoties uz apgrūtināto treniņu procesu pusotra gada ga-
rumā, puiši spējuši pierādīt gribasspēku un vēlmi sasniegt vis-
augstākos mērķus. Valsts mēroga sacensībās jauniešiem, kas 
dzimuši 2008. gadā, Andrejs izcīnīja uzvaru 100m brīvā stila 

un 100m kompleksā peldējumā, Kristaps 100m brasā,” ganda-
rīts treneris Pāvels Murāns.
Īsi pirms atkal tika atceltas sacensības, peldētāji piedalījās sa-
censībās Valmierā, kur vēlreiz kāpa uz pjedestāla augstākajiem 
pakāpieniem. Andrejam Gordejevam zelts 200m kompleksajā 
un 400 brīvā stila peldējumā, savukārt Kristapam Čilipānam 
zelts 100m brasā un sudrabs 200m kompleksā peldējuma dis-
tancēs.
“Lai arī rezultāti ir labi, salīdzināt mūsu sportistu sniegumu ar 
tāda paša vecuma Lietuvas peldētājiem nevaram. Pārrāvums 
kvalitatīvā treniņu procesā atspoguļojas rezultātos. Zaudētais 
pandēmijas laikā būs atgūstams ar milzīgu darbu, stipru paš-
aizliedzību un stingru raksturu nepadoties dīvāna kārdināju-
mam,” stāsta treneris.
Pateicoties vecāku pašorganizācijai un �nansējumam, abi puiši 
piedalījās arī Lietuvas lielākajās starptautiskajās sacensībās jau-
niešiem, kuās dalībnieku skaits pārsniedza 600 peldētājus. Sīvā 
konkurencē Andrejam zelts 50m peldējumā uz muguras, 50m 
brīvā stila un tauriņstila distancēs sudrabs un 100m tauriņstilā 
izcīnīta bronza.
Andrejs Gordejevs pie trenera Pāvela Murāna trenējas jau kopš 
5 gadu vecuma, savukārt Kristaps Čilipāns nedaudz vairāk 
nekā gadu. Ārpus peldēšanas puiši nodarbojas arī ar citiem 
sporta veidiem – Andrejs apmeklē boksa nodarbības, Kristaps 
aizraujas ar veikbordu.

Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par subsīdijām sportam Ādažu novadā 
No 10. decembra stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi “Par 
subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā”.
Ādažu novada sportistiem un sporta organizācijām ir iespēja 
pretendēt uz pašvaldības subsīdijām:
• dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs,
• sporta sacensību organizēšanai,
• sporta organizāciju darbības nodrošināšanai.
Pieteikumus par subsīdijas saņemšanu sporta organizācijas 
darbības nodrošināšanai lūdzam iesniegt līdz 10.01.2022. 

(ieskaitot), iesūtot elektroniski parakstītus dokumentus e-pa-
stā dome@adazi.lv, vai iesniedzot dokumentus klātienē Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  Ādažos, 
Gaujas ielā 33A vai Carnikavā, Stacijas ielā 5.
Pieteikumus dalībai sporta sacensībās vai sporta sacensību orga-
nizēšanai var iesniegt ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms sacensībām.
Pieteikumu veidlapas un pilnu saistošo noteikumu versiju ie-
spējams atrast pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv,  sadaļā 
Sports/ Pašvaldības atbalsts sportam.

Decembrī turpinās bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi
SĀC JAUNĀ GADA APŅEMŠANOS JAU ŠOGAD! 
Tiek aicināts ikviens interesents sākt vai turpināt iesaistīšanos aktīva un sportiska dzīvesveida aktivitātēs, veicinot savas �ziskās 
un emocionālās labsajūtas uzlabošanos.

Bezmaksas nūjošanas nodarbības trešdienās un sestdienās:
• Trešdienās 17:00–18:15 (pirmā nodarbība 8. decembrī)
• Sestdienās 08:30–09:45 (pirmā nodarbība 4. decembrī)
Nodarbība nenotiks 25. decembrī.
Nodarbību norises vieta: pie tilta pār Vecgauju, Carnikava, 
Carnikavas pagasts.
Nodarbību norisi nodrošina nodibinājums “Sautiņi”

Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību pro�lak-
sei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” ietvaros.

Bezmaksas vingrošanas/�tnesa nodarbības tiešsaistē no
1. decembra:

• Pirmdienās 
19:00–20:00;
• Otrdienās 
19:00–20:00;
• Trešdienās 
19:00–20:00;
• Piektdienās 
19:00–20:00
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Nodarbība nenotiks 24. un 31. decembrī.
Pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/2751660466
Nodarbību norisi nodrošina biedrība “KSMR Fitness”.
Visas nodarbības projekta ietvaros īsteno serti�cēti speciālisti.

UZMANĪBU!
Lūgums gājējiem! Sniegotajā periodā, kad Carnikavas stadionā, “Zibeņu” trasē un pie Ādažu Sporta centra izveidotas slēpošanas 
trases, lūdzam nestaigāt pa izveidotajām trasēm, lai nebojātu trases kvalitāti slēpotājiem!
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Ādažu bibliotēka saņēmusi vērtīgu grāmatu dāvinājumu
Atbalstot kultūras nozari, Ministru kabinets lēma piešķirt �nansējumu augstvērtīgu grāmatu iepirkumam publiskajām bibliotēkām. Ādažu 

bibliotēka saņēmusi vērtīgo grāmatu dāvinājumu – kopumā 36 eksemplārus 389 EUR vērtībā. Aicinām grāmatas rezervēt – pa telefonu 
67996266, e-pastā biblioteka@adazi.lv vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā: https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra 
• Sentdžona Mandela, Emīlija “Vienpadsmitā 

stacija”
• Velsa, Marta “Slepkabota dienasgrāmatas”/ 

1. grām.
• Velsa, Marta “Slepkabota dienasgrāmatas”/ 

2. grām.
• Polaņskis, Daniels “Pilsēta sapņo”
• Švāba, V. E. “Ļaunestība”
• Norta, Klēra “Harija Augusta pirmās piec-

padsmit dzīves”
• Aberkrombijs, Džo “Pats asmens. Pirmais 

likums”/ 1. grām.

• Aberkrombijs, Džo “Pirms tie pakārti”/ 2. 
grām.

• Aberkrombijs, Džo “Karaļu pēdējais argu-
ments”/3. grām.

• Kratohvils, Jiržījs “Staļina lapsa jeb kā lapsa 
par dāmu tika”

• Kivirehks, Andruss “Kocenieki un tāsenieces”
• Grīnberga, Mērija “Mērijas Grīnbergas atmi-

ņas un dienasgrāmatas”
• Bodlērs, Šarls “Mākslīgās paradīzes”
• Damberga, Baiba “Es un cit Es”
• Kaplickis, Vāclavs “Raganu veseris”

Bērnu literatūra 
• Rungulis, Māris “Zvirbulim nenāk miegs”
• Paklone, Inese “Latvijas dzimšanas dienas 

sala”
• Kosmovska, Barbara “TRU”
• Ņekrasova, Jevgēņija “Katja un Kikimora”
• Māstersa, Matilda “321 supergudrs fakts kas 

jāzina, pirms paliek 13”
• Māstersa, Matilda “123 supergudri fakti, kas 

jāzina par klimatu”
• Ričardsa, Mērija “Mūzikas vēsture bērniem”
• Zēriete, Inita “Pasakas par gadalaikiem”
• Zvirgzdiņš, Juris “Tobiass un rakstnieks”

Uzziņu literatūra 
• Zariņš, Zigurds “Uztura mācība”
• “Latvijas Neatkarības karš 1918.–1919. 

gadā: Lielbritānijas kara flotes ziņojumi”
• Blanckenhagen, Herbert von “Atmiņas no 

vecās Vidzemes”
• Strazdiņš, Edgars “Grāvendāle starp divām 

Mežotnes zemēm”
• Orbaha, Sūzija “Ķermeņi”
• Vilsons, Metjū “Simboli mākslā”
• Bikova, Anna “Ideālas mammas’’ mierīgas 

dzīves noslēpumi”
• Beks, Klauss “Mediju un komunikācijas zi-

nātne”
• Raščevska, Malgožata “Domāt precīzi vai 

daudzveidīgi – konverģenta un diverģenta 
domāšana”

• Staģis, Andris “Šķēpiem mirdzot”
• “Mēs visi esam gūstekņi”
• Millers, Juris “Manas dzimtas vēsture. I daļa 

Melleru dzimta”

Literārās izstādes
• “Es ticu tikai vienas lietas mūžī-
gumam…” Franču rakstniekam Gis-
tavam Flobēram – 200 (1821–1880)
• “Gadsimta detektīvu meistars” 
Amerikāņu rakstniekam Džeimsam 
Hedlijam Čeizam – 115 (1906–1985)
• “Ir daudz pie debesīm zvaigžņu…” 
Rakstniekam Jānim Porukam – 150 
(1871–1911)

Tematiskās izstādes
• “Laika krustceļos” 
Latvijas Valsts prezidentam (1930–1936) Albertam Kviesim 
– 140 (1881–1944)
• “...dodami prieku citiem, arī paši kļuva garīgi bagā-
tāki”
Literatūras un teātra zinātniekam Viktoram Hausmanim 
– 90 (1931)
• “Hugo Diegs un citi zīmējumi”
Satīriķei, māksliniecei Mirdzai Ramanei – 100 (1921–1996)

Izstādes Ādažu bibliotēkā decembrī

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
• “No dienas dienā jūt jau visā pilsētā,
Ka jaukie Ziemassvētki ir atkal tuvumā…”  / V.Plūdons/

Adventa laiks, tradīcijas un pasākumi, gaidot Ziemassvētkus un 
Gadu miju

21SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

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 12.11.2021. 
lēmumu Nr. ĀNP/5-24/21/209 ir anulējusi ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu Gintam Česaitim adresē Inču iela 9, Stapriņi, Āda-
žu pag., Ādažu nov., LV-2164.

Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams 
Ādažu novada pašvaldības 324. kab., un tās lēmumu var ap-
strīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās 
darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā, Jūras ielā 1A

Daiļliteratūra 
• Žolude, Inga “Vendenes lotospuķe”
• Kļavis, Aivars “Avota laiks”
• Kūlis, Ēriks “Uguns pēda”
• Auziņš, Arnolds “Patvērums”
• Upīte, Ilze “Galējības labirintos”
• Savvins, Dmitrijs “Rīts brīvajā Latvijā”
• Krilova, Gunita “Cukursaldā”
• Nemiera, Linda “Rīgas raganas”
• Latvietis, Indriķis “Nāve”
• Galeoti, Marks “Vori: Krievijas superma-

fija”
• Makonahijs, Metjū “Zaļās gaismas lejup-

skriešanas māksla”
• George, Nina “Dienvidgaismas”
• Nesbē, Jū “Greizsirdis”
• Kvinna, Džūlija “Hercogs un es”
• Railija, Lūsinda “Pazudusī māsa”
• Čailds, Lī “Pagātnes pēdās”
• Veika, Džūlsa “Koventgārdena sniegā”
• Hanna, Krīstīne “Baltā nekuriene”
• Kellija, Ketija “Vīri, draugi mīļākie”
• Abots, Džefs “Slazds”
• Ferrante, Elena “Pieaugušo melīgā dzīve”
• Sēks, Makss “Ļaunuma tīkls”
• Sagāna, Fransuāza “Visos sirds nostūros”

Bērnu un jauniešu literatūra 
• Pulmans, Filips “Putekļu grāmata. Slepenā 

kopiena” II daļa
• Brokmane, Nīna “Meiteņu grāmata”
• “Mikija Ziemassvētku atmiņas”
• Starobiņeca, Anna “Plūktiņš”
• Tomusks, Ilmars “Vilka draugi”
• Tomusks, Ilmars “Datordullā skola” 
• “Pelēns Peksis. Lielā grāmata”
• Kūlis, Ēriks “Rū pilsētas pasakas”
• Kūlis, Ēriks “Vēliesjustieskā”
• Parra, Marija “Glimmerdāles Tonje”

• Plūdons, Vilis “Rūķīši un Mežavecis”
• Lobels, Ārnolds “Vardes un Krupja piedzī-

vojumi”
• Kivirehks, Andruss “Ērms un feisbuks”
• Vinogradova, Laura “Tētis un suns”
• Volkinšteine, Zane “Bīstamais dārziņš”
• “Zirgs svītrainā pidžamā”
• Krista Betija “Kima – mana neveiklā dzīve”
• Skrebele, Ruta “Ervīns un bišu vīrs”
• Valjamss, Deivids “Pasaulē briesmīgākie bērni”
• “100 brīnumainu dzīvnieku”

Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt arī elektroniskajā katalogā
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx

Ādažu novada Carnikavas bibliotēka līdz pat decembra beigām 
piedāvā saviem apmeklētājiem Kristīnes Vaidales gleznu izstādi, 
kā arī tematisko izstādi par Ziemassvētkiem.

Izstādes Carnikavas bibliotēkā decembrī

Kristīne Vaidale ir Carnikavas 
pagasta tēlotājmākslas stu-
dijas dalībniece kopš 2018. 
gada, bet  šobrīd turpina piln-
veidoties gan studijā, gan indi-
viduāli. Kristīnei gleznošana ir 
nopietnas attiecības ar audek-
lu un krāsām, radot stāstus, 

kas pasaka vairāk par vārdiem.

No 16. decembra apskatāma arī tematiskā izstāde “Ai, bagāti 
Ziemassvētki”.

Nozaru un populārzinātniskā literatūra 
• Požarska, Inga “Jurijs Ņikuļins”
• “Daudz laimes Latvija!”
• Kūlis, Māris “Finis veritatis? Par patiesību un 

meliem”
• Turčinskis, Zigmārs “Ziemeļlatgales neatka-

rības vienība”
• Listere, Keita “Prieka meitas, bārdāmas un 

naktstauriņi”
• Ekure, Velga “Cilvēka vārds un numerolo-

ģija”
• Krēsliņš, Žigimants “Žiga ceļojumi. Meksika 

pāris mēnešos” 
• Krēsliņš, Žigimants “Žiga ceļojumi. Dienvi-

damerika pāris mēnešos”
• Krēsliņš, Žigimants “Žiga ceļojumi. Dienvid-

austrumāzija pāris mēnešos”
• Krēsliņš, Žigimants “Žiga ceļojumi. Centrālā 

Amerika pāris mēnešos”
• Krēsliņš, Žigimants “Žiga ceļojumi. Ekvado-

ra un Kolumbija pāris mēnešos”
• Breskmena-Kozmī, Sāra  “Hipnoterapeita 

ceļojums uz Atlantīdu”

Pasniegtas Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā balvas

26. novembrī Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā Ādažu domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks pasniedza 2021. gada Ojāra Vā-
cieša literārās prēmijas dzejā balvas laureātam Ivaram Šteinber-
gam par dzejas krājumu “Strops” un izdevniecībai “Neputns” par 
dzejas krājuma “Strops” izdošanu. Balvu pasniegšanas pasākumā 

piedalījās prēmijas komisijas locekļi, kuri dalījās savās pārdomās 
par šī gada prēmijai iesniegtajiem dzejas krājumiem. Noslēgumā 
Ivars Šteinbergs sniedza Ojāra Vācieša un savas dzejas lasījumu. 
Pasākuma viesi zīmīgi parakstījās Ojāra Vācieša memoriālā muzeja 
viesu grāmatā.
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23SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

Piedalies konkursā “Ziemassvētku noformējums”
Veidosim Ziemassvētku sajūtu kopā! 
Aicinām iedzīvotājus pieteikties da-
lībai konkursā “Ziemassvētku nofor-
mējums”, izrotājot savu mājvietu vai 
uzņēmuma teritoriju svētku noskaņās!

Pieteikties konkursam var līdz 30. decembrim, iesniedzot raks-
tisku pieteikumu Ādažu klientu apkalpošanas centrā, Gaujas 
ielā 33A, Carnikavas klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 
5 vai nosūtot to elektroniski dome@adazi.lv.
Pieteikumā jānorāda:
• informāciju par pretendentu: fiziskai personai – vārds, uz-
vārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese, bet juridiskai personai – no-

saukums, pārstāvja (kontaktpersonas) vārds, uzvārds, tālruņa 
Nr., e-pasta adrese); 
• īpašuma īpašnieku un adresi, kurā atrodas Ziemassvētku no-
formējums.
Konkurss norisināsies no 2021. gada 20. decembra līdz 2022. 
gada 14. janvārim. Saņemot mazāk nekā piecus pieteikumus, 
speciāli izveidota komisija var izvirzīt dalībai citus publiski pie-
ejamus un atbilstošus īpašumus. Tāpat aicinām konkursam pie-
teikt arī kaimiņu īpašumus, ja redzat skaisti izrotātas mājas 
savā apkaimē. 
Konkursa komisija vērtēs īpašumu noformējumus tri-
jās kategorijās:
• pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas – veikali, 
tirdzniecības centri un vietas, kafejnīcas, restorāni, aptiekas, 
sporta klubi, poliklīnikas, veselības centri, skaistumkopšanas 
saloni, viesnīcas, viesu nami, kempingi, tūrisma un apskates 
objekti, uzņēmumu, organizāciju biroju, ražošanas, noliktavu, 
u.c. telpas un tām piegulošā teritorija;
• kultūras, sporta un izglītības iestādes;
• privātās un daudzdzīvokļu ēkas, to priekšdārzi un piegulošā 
teritorija.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no nominācijām 2022. gada jan-
vārī tiks apbalvoti ar dāvanu kartēm. Ar konkursa nolikumu ie-
spējams iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sa-
daļā Pašvaldība/Konkursi.
Lai gaišs un brīnumiem pilns Ziemassvētku laiks!

3. vieta – “Maģija”. Foto Laura Miglāne

Noskaidroti uzvarētāji fotokonkursā “Mans Ādažu novads”

2. vieta – “Sapņu kaziņa”. Foto Arta Barupe-Indrikova

1. vieta – “Nakts un piena ceļš”. Foto Aleksandrs Jazemovs

Mums bija patiess prieks saņemt e-pastā tik daudz skaistu fo-
togrāfiju, kas tapušas Ādažu novadā! Paldies ikvienam konkursa 
dalībniekam, kurš bija gatavs dalīties ar saviem foto mirkļiem! 
Konkursa komisija lēma 1. vietu šogad piešķirt Aleksandram 
Jazemovam par fotogrāfiju “Nakts un piena ceļš”. 2. vietu iegu-
vusi autore Arta Barupe-Indrikova par fotogrāfiju “Sapņu ka-
ziņa”, savukārt 3. vietu – Laura Miglāne par fotogrāfiju “Maģija”. 
Arī šogad Ādažu Mākslas un mūzikas skola izvēlējās savu fa-
vorītu – fotogrāfija “Latvija”, autore Evija Šēfere. Evija saņems 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas speciālbalvu. Pašvaldības Sa-
biedrisko attiecību nodaļas specbalvu saņems Viktorija Jermola-
jeva. Skatītāju balsojumā, savukārt, lielāko balsu skaitu saņē-
ma fotogrāfija “Sīļu pāris”, foto autors – Aleksandrs Jazemovs. 
Apsveicam uzvarētājus!
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Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Ādažu novadā pēc novadu apvienošanas
Ar 2021. gada 1. oktobri stājušies spēkā apvienotie Ādažu novada pašvaldības domes 24.08.2021. Saistošie noteikumi Nr.6/2021 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās 
Ādažu novada pašvaldībā”.

No 01.10.2021.

Trūcīgas vai maznodro-
šinātas mājsaimniecī-
bas statuss

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimnie-
cībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai māj-
saimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pamatpabalsti – GMI un 
mājokļa pabalsti

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaim-
niecībā un 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Mājokļa pabalsts – aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu (GMI) sliekšņu summu 
mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa 
lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Veselības aprūpe trūcī-
gām un maznodrošinā-
tām mājsaimniecībām

Par medicīnas pakalpojumiem, 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.

Pabalsts bērna izglītībai 
trūcīgām un maznodro-
šinātām mājsaimniecī-
bām

Pabalsts ēdināšanai izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, iegūst pamatizglītību, 
vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību – 100% apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam sa-
skaņā ar izrakstīto rēķinu atbilstoši izglītības iestādes faktiskajam apmeklējumam.

Pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei izglītojamajam, kurš iegūst obligāto pamatizglītību no 
5 līdz 18 gadu vecumam – 60 eiro apmērā vienu reizi gadā.

Pabalsts sociālās funk-
cionēšanas nodroši-
nāšanai trūcīgām un 
maznodrošinātām per-
sonām

Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai – līdz 500 eiro gadā, veicot 
personas sociālās situācijas izvērtējumu un pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu.

Pabalsts krīzes situācijā Katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) – līdz 700 eiro 
apmērā personai, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas; piešķir pašvaldības dome;
iepriekš neparedzamos krīzes gadījumos – līdz 100 eiro personai, nepārsniedzot faktiskos izdevu-
mus.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par sociālo pabalstu “Zupas vir-
tuve” Ādažu novadā”.

No 01.01.2022.

Ēdināšanas atbalsts Tiesības saņemt pabalstu ir Ādažu novadā deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecī-
bām, kuras par tādām atzinis Sociālais dienests, kā arī personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Pabalsts zupas virtuves izmantošanai tiek piešķirts stingras uzskaites talonu veidā (1 talons ir 1 litrs 
zupas):
Ādažu novadā deklarētām personām uz trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa pie-
šķiršanas laiku;
pārējos gadījumos – uz 5 dienām.
Zupas virtuve darbojas katru darba dienu, no 1. novembra līdz 1. maijam.
Ēdienu izsniedz līdzi nešanai personai piederošos slēgtos traukos.
Ēdienu izsniegšanas vietu un laiku pašvaldība nosaka ar atsevišķu pašvaldības domes lēmumu, kuru 
izliek redzamā vietā Sociālā dienesta telpās un publicē pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības sociālo pakalpo-
jumu piešķiršanas kārtību”.

No 01.01.2022.

Dienas aprūpes centra 
pakalpojums

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasniegušām personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem, kurām noteikta invaliditāte, kuras neapmeklē izglītības iestādes, nav nodarbinātas un ne-
saņem pašvaldības pabalstu aprūpes vai kopšanas nodrošināšanai.

Psihologa pakalpojums Psihologa pakalpojumu piešķir ne vairāk kā 20 reizes gadā pēc Sociālā dienesta sociālā darba speciā-
lista izvērtējuma saņemšanas vai bāriņtiesas pieprasījuma ģimenēm, personām un personu grupām, 
kuras nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā un nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās prob-
lēmas.

Speciālistu pakalpoju-
mu apmaksa bērniem

Reitterapijas, Montesori pedagoga, smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fi-
zioterapijas un logopēda pakalpojumu un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumu apmaksa 50% 
apmērā, bet ne vairāk kā 107 eiro mēnesī pēc maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas: 
pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, ja 
pakalpojumu nenodrošina pašvaldības izglītības iestāde vai specializētā mācību iestāde;
bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar ģimenes ārsta izsniegtu izziņu. 
Pieprasot logopēda vai Montesori pakalpojuma apmaksu, jāiesniedz ģimenes ārsta vai logopēda izziņa 
par attiecīgā pakalpojuma nepieciešamību.
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Ģimenes asistenta pa-
kalpojums

Līdz 14 stundām nedēļā piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu:
jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstā-
vīgas dzīves uzsākšanai;
ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
personām, kuras nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošanai.

Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums

Piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu vai korekcijas programmu:
jauniešiem ar uzvedības problēmām (likumpārkāpumi, izglītības iestādes neapmeklēšana, mācīšanās 
grūtības, negatīvisms, norobežošanās no apkārtējiem, agresivitāte, zagšana, klaiņošana, melošana, 
apsaukāšanās, u.c.);
jauniešiem ar zemu motivāciju uzlabot savu dzīves kvalitāti, regulāru garastāvokļa maiņu, depresīvu 
un noraidošu noskaņojumu;
jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstā-
vīgas dzīves uzsākšanai;
personām un ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par aprūpes pakalpojumu pie-
šķiršanu bērniem ar invaliditāti”, “Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumiem pilngadīgām personām”, “Par 
pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”.

No 01.01.2022.

Aprūpes pakalpojums 
bērniem ar invaliditāti

Bērniem, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmumu ir 
noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais 
pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi 
un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepiecieša-
mību. Pakalpojumu var saņemt līdz 80h mēnesī.

Aprūpes mājās un dro-
šības pogas pakalpoju-
mi pilngadīgām perso-
nām

Pilngadīgai personai: 
kura vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt personisko aprūpi un ikdienas 
mājas darbus; 
kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt personisko aprūpi un ikdienas mājas 
darbus, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.
Aprūpes pakalpojuma apjomu iedala četros līmeņos, atkarībā no klienta funkcionālo traucējumu sma-
guma pakāpes, nepārsniedzot 24 stundas nedēļā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par 
sociālo pakalpojumu saņemšanu, ko nosaka sociālā darba speciālists.
Personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ var nonākt bezpalīdzības stāvoklī, ir tiesības 
nepārtrauktas saziņas, informatīva atbalsta un diennakts palīdzības nodrošināšanai vienlaikus saņemt 
pakalpojumu “Drošības poga” – cilvēka diennakts uzraudzība, neatliekamā palīdzība un psiholoģiskais at-
balsts, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā.
Pakalpojumu bez maksas ir tiesības saņemt personām:
kuru ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;
ar I un II grupas invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem, kuru vienīgie ienākumi ir valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā kopš bērnības un kurām nav Civillikumā noteikto liku-
mīgo apgādnieku.

Materiālais atbalsts ap-
rūpes vai kopšanas pa-
kalpojuma nodrošinā-
šanai

Paredzēts:
pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir funkcionē-
šanas ierobežojumi un noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; 
personai ar I un II grupas invaliditāti, kuras vienīgie ienākumi ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 
invaliditātes gadījumā kopš bērnības un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja perso-
nai ir funkcionālie traucējumi un persona veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt dienas centru;
bērniem invalīdiem, kuriem ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. 
Pabalsta apmēru nosaka atkarībā no klienta funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes, pamatojo-
ties uz Ministru kabineta noteikumiem par sociālo pakalpojumu saņemšanu, ko nosaka sociālā darba 
speciālists.
Pabalsta apmērs ir: 
personām, kurām noteikts I aprūpes līmenis – 53 eiro mēnesī; 
personām, kurām noteikts II aprūpes līmenis – 107 eiro mēnesī; 
personām, kurām noteikts III aprūpes līmenis – 160 eiro mēnesī; 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām, kurām noteikts IV aprūpes līmenis – 214 eiro 
mēnesī.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pabalstu aizgādnībā esošo 
personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā”, “Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm”, “Par 
pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.

No 01.01.2022.

Atbalsts aizgādņiem Personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni Ādažu novadā deklarētai pilnga-
dīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai nodibinājusi pagaidu aizgādnību.
Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir:
30 eiro mēnesī; 
15 eiro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalsts audžuģimenēm Izmaksā audžuģimenei par bērniem, kuri ar bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar 
Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē:
bērna uzturam – 75% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmērā gadā katram bērnam.
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Atbalsts aizbildņiem Aizbildnim par bērna uzturēšanu – 75% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša 
darba algas. Pabalstu samazina:
par summu, ko atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likumam izmaksā no valsts budžeta līdzekļiem kā 
pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu;
par summu, ko aizbildnim izmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds;
par summu, ko aizbildnim maksā aizbildnībā esošā bērna vecāki pamatojoties uz savstarpējo vieno-
šanos vai tiesas spriedumu.

Atbalsts bārenim un bez 
vecāku gādības paliku-
šajam bērnam pēc piln-
gadības sasniegšanas

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - personām ar invaliditāti kopš bērnības 350 eiro, 
pārējām personām – 250 eiro;
vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 850 eiro;
pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai (personām, kuras mācās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā) 
personām ar invaliditāti kopš bērnības – 200 eiro, pārējām personām – 150 eiro;
mājokļa pabalsts – pēc faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk, kā noteikts Ministru kabineta notei-
kumos.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības vienreizēju pa-
balstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

No 01.01.2022.

Bērna piedzimšanas pa-
balsts

Personām, kurām piešķirts personas kods, un vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvieta, kā 
arī bērna dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ādažu novadā.
Pabalsta apmērs ir: 
200 eiro par katru bērnu, ja abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novadā; 
100 eiro par katru bērnu, ja viena vecāka pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novadā.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības pabalstiem iedzī-
votājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”, “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
Ādažu novadā”, “Par pabalstu politiski represētajām personām”.

No 01.01.2022.

Atbalsts bērniem Pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteik-
ta invaliditāte, ir 50 eiro. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā.

Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 
200 eiro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi 
gadā.

Pabalsts jubilejās Pabalsts personai, sasniedzot 100 gadu vecumu, ir 300 eiro;

Pabalsts natūrā personas apsveikšanai jubilejā, sasniedzot 70 gadu vecumu un turpmāk katrā piek-
tajā dzimšanas dienā, ko Ādažu novada pašvaldība iegādājas un piegādā personai (kliņģeri, ziedi un 
apsveikuma kartītes) par kopējo summu ne vairāk par 20 eiro.

Ziemassvētku pabalsts Piešķir katru gadu Ziemassvētku pārtikas pakas veidā, un to ir tiesības saņemt: 
personām ar I grupas invaliditāti;
vientuļiem pensionāriem un personām ar II grupas invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto apgād-
nieku;
ģimenēm, kuras audzina bērnus invalīdus;
ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenē esošus bērnus;
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
sociālā riska ģimenēm ar bērniem.
Piešķir vienu reizi gadā saldumu paciņas veidā, un to ir tiesības saņemt par katru ģimenē dzīvojošu 
bērnu: 
ģimenēm, kuras audzina bērnus invalīdus;
ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenēs esošus bērnus;
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
sociālā riska ģimenēm ar bērniem.

Atbalsts tuberkulozes 
slimniekiem

Pabalsts ēdināšanai, ko piešķir tuberkulozes slimniekiem – 3 eiro dienā.
Pabalsts tuberkulozes slimnieku ceļa izdevumu apmaksai līdz ārstniecības iestādei – 100% apmērā no 
ceļa izdevumiem.
Jāiesniedz sertificēta pneimonologa vai pulmonologa izziņa, kurā norādīta diagnoze “tuberkuloze” un 
ambulatorās ārstēšanās laiks, kā arī sabiedriskā pārvadātāja biļetes, ja lūdz pabalstu ceļa izdevumu 
apmaksai.

Atbalsts transporta pa-
kalpojumiem

50 eiro vienu reizi gadā personām ar invaliditāti, ko piešķir pamatojoties uz spēkā esošu Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu 
speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompen-
sēšanai.

Specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtī-
bām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, ne vairāk kā 150 eiro 
gadā, ko piešķir saskaņā ar rēķinu. 

Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no vienas biļetes cenas Ādažu novada administratī-
vajā teritorijā ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas 70 gadu vecumu vai vecākas, un savu 
pamata dzīves vietu deklarējušas Ādažu novadā. Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas desmit 
braucieniem kalendāra mēnesī ar pasažieru pārvadātāju, kuram piešķirtas tiesības sniegt pakalpoju-
mu reģionālās nozīmes maršruta tīkla daļā “Pierīga“ (t.sk. Ādažu novada administratīvajā teritorijā), 
izmantojot personalizētu elektronisko biļeti, kuru var noformēt Ādažu novada pašvaldības Valsts un 
pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros. 
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Servisa suņa pakalpo-
jums

Atbalsts personām ar I un II grupas invaliditāti servisa suņa pakalpojuma izmantošanai 100 eiro 
mēnesī invalīdiem ar kustību vai redzes traucējumiem. Jāiesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas izziņa par invaliditāti un līguma kopija (uzrādot oriģinālu) par servisa suņa no-
došanu personai.

Atbalsts politiski repre-
sētām personām

Ādažu novadā deklarētām personām – 100 eiro gadā.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības pabalstu perso-
nas apbedīšanai”.

No 01.01.2022.

Apbedīšanas pabalsts Pabalsta apmērs ir 500 eiro, ja vienlaikus nav saņemts apbedīšanas pabalsts no Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (VSAA).
Ja no VSAA saņemtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 500 eiro, pašvaldība piešķir pabalstu iz-
trūkstošās summas apmērā līdz 500 eiro, bet ne mazāk, kā 100 eiro.
Personai, kurai nav tiesību saņemt VSAA apbedīšanas pabalstu, Sociālais dienests piešķir apbedīšanas 
pabalstu 100 eiro apmērā.
Personai, kura tiek apbedīta, pēdējai deklarētajai dzīvesvietai jābūt Ādažu novadā.

Dome lēmusi atbalstu skolēnu ēdināšanai
attālināto mācību laikā nodrošināt pārtikas kartes veidā

Ādažu novada dome 24. novembra do-
mes sēdē lēma par atbalstu skolēnu ēdi-
nāšanai pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem attālināto mā-
cību laikā. Domes lēmums paredz, ka 
atbalsts ēdināšanai tiks nodrošināts par 
katru mācību dienu, kad skolēnam sa-
skaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. 
noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 109.1. apakš-
punktu noteiktas attālinātas mācības.

Plānots, ka atbalsts tiks nodrošināts 
pārtikas kartes veidā, to izmantojot pār-
tikas produktu iegādei, un karte varētu 
būt derīga līdz 2022. gada 31. augustam. 
Pakalpojuma sniedzējs (veikals) tiks no-
skaidrots iepirkuma procesa rezultātā.
Paredzēts, ka skola pārtikas karti iz-
sniegs vienam no skolēna vecākiem 
gadījumā, ja skolēnam tiks noteikts 
attālināts mācību process. Karte tiktu 
papildināta ar naudas summu, ko ap-
rēķinātu, ņemot vērā attālināto mācību 
dienu skaitu un ēdināšanas pakalpoju-
ma izmaksas katrā izglītības iestādē:
• Ādažu vidusskolas 1.–4. klašu skolē-
niem EUR 1,55 vērtībā par katru attāli-
nāto mācību dienu;
• Carnikavas pamatskolas 1.–4. klašu 
skolēniem EUR 1,42 vērtībā par katru 

attālināto mācību dienu;
• Carnikavas pamatskolas 5.–9. klašu 
skolēniem EUR 2,06 vērtībā par katru 
attālināto mācību dienu (līdz 2021. gada 
21. decembrim*).
Atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto 
mācību laikā plānots nodrošināt par 
šādiem laika periodiem:
• no 2021. gada 1. novembra līdz 14. no-
vembrim;
• no 2021. gada 15. novembra līdz 21. de-
cembrim;
• no 2022. gada 5. janvāra līdz 11. mar-
tam;
• no 2022. gada 21. marta līdz 31. mai-
jam.
Ja rodas papildu jautājumi, lū-
dzam sazināties ar Aiju Kalvāni 
aija.kalvane@carnikava.lv.

*Carnikavas pamatskolā 5.–9.klašu skolēniem atbalsts ēdināšanai paredzēts līdz 2021. 
gada 21. decembrim, pamatojoties uz to, ka līdz 2021. gada beigām katrā pagastā pakal-
pojumi tiek nodrošināti atbilstoši veco novadu 2021. gada plānotajiem budžetiem.
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PII “Piejūra” Siguļos atvērta “Ligzda” – jauna vide bērnu un pieaugušo izaugsmei
Šodien, 2. decembrī, sadarbībā ar paš-
valdības aģentūru “Carnikavas Komu-
nālserviss”, Siguļu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Piejūra” teritorijā atjaunotajās 
vecās grupas “Pasaciņa” telpās durvis ir 
vēris izaugsmes nams  “Ligzda.
“Ligzda” –  tā ir vide bērnu un pieaugu-
šo izaugsmei, atelpai, sarunām, radošām 
nodarbībām, profesionālās izaugsmes un 
metodiskajiem praktikumiem, pedago-
gu organizētām radošām pēcpusdienām 
vecākiem un novada kolēģiem, bet galve-
nais, tā ir speciāli aprīkota vide tehnolo-
ģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā mācību jomu rotaļnodarbību 
organizēšanai ārpus grupu telpām. Tā 
ir iespēja mūsu bērniem, praktiski dar-
bojoties ar īstu virtuves tehniku un iz-
ejmateriāliem, iepazīt pavāra profesiju, 
darboties ar mālu un vilnas kārsumu, 
pašvadīti darboties ar tuvējā mežā sa-

vāktajiem dabas materiāliem, gan arī liet 
sveces, vārīt ziepes un izbaudīt citas ra-
došas nodarbes. Izaugsmes nama “Ligz-
da” mērķis ir veidot mūsdienīgu vidi pe-
dagogu, izglītojamo, izglītojamo vecāku 
radošai darbībai, nodrošinot atbalstu 
mācību, izziņas un radošam darbam, 
veicinot ikviena labsajūtu, inovāciju ie-
viešanu izglītības procesā, aktivizējot 
pedagogu, pedagogu palīgu profesionālo 
meistarību, savstarpējo sadarbību, gru-
pas komandas saskaņotu darbību un ve-
cāku iesaisti pirmsskolas dzīvē.
Vide ir veidota, domājot par pedagogu 
labsajūtu, ikdienas darbu, kas ikdienā ir 
smags un nenovērtējams, meklējot vei-
dus, kā stiprināt, atbalstīt iestādes dar-
biniekus, piepildot ar pozitīvo – nodro-
šinot ikviena darbinieka sajūtu – “Mani 
šeit novērtē”, lai šī ir tā vieta, kur augt 
kopā ar bērniem, stiprinot sevi, savu pro-

fesionālo kompetenci un varēšanu.
Decembrī “Ligzda” pārtop par Rūķu 
namu, kur divu nedēļu garumā mājos 
Ziemassvētku smarža un bērnu rokām 
taps piparkūkas, bet šodien, 2. decembrī, 
pedagogi kopā ar mg. paed. Ligitu Priedi 
tikās pedagogu profesionālās pilnveides 
praktikumā “Bišu vaska izmantošana 
Ziemassvētku rotājumos”.
“Ligzda” ir vide, kurā bērns un pedagogs 
aug kopā.
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Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksā no 2022. gada 1. janvāra Carnikavas pagastā
SIA “CleanR” informē par izmaiņām 
maksā par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Carnikavas pagasta adminis-
tratīvajā teritorijā no 2022. gada 1. jan-
vāra. 
2020. gada 23. novembrī Latvijas Repub-
likas Saeima pieņēma izmaiņas Dabas 
resursu nodokļa (DRN) likumā, kas pa-
redz ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par 
vienas sadzīves atkritumu tonnas apgla-
bāšanu. Atbilstoši minētajam likumam 
no 2022. gada 1. janvāra DRN likme par 
1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu 
būs 80,00 EUR/t, salīdzinot ar līdzšinē-
jiem 65,00 EUR/t. Atbilstoši DRN lik-
mes izmaiņām, ar 2022. gada 1. janvāri 
palielināsies arī atkritumu poligona ap-
saimniekotāja – SIA “Getliņi EKO” – pie-
mērotā maksa par 1 tonnas sadzīves at-
kritumu noglabāšanu no 66,55 EUR/t uz 
72,29 EUR/t (bez PVN), kā arī palielinās 
apglabājamo sadzīves atkritumu un ražo-
šanas atkritumu apglabāšanas maksa.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 39. pantu, maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu veido divas 
komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinā-
tais tarifs par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligonos, kas ietver 
arī dabas resursu nodokli, un pašvaldības 
lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 

veic pirms atkritumu reģenerācijas, un 
kas samazina apglabājamo atkritumu ap-
jomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu at-
bilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašval-
dība un atkritumu apsaimniekotājs. 
Savukārt saskaņā ar Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 39. panta 1.2 daļu, ja 
mainās tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā, atkri-
tumu apsaimniekotājs iekļauj apstipri-
nāto tarifu atkritumu apsaimniekošanas 
maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.
Papildus iepriekšminētajam SIA “Getli-
ņi EKO” š.g. 1. decembrī ir informējuši, 
ka no 2022. gada 1. janvāra tarifa apmērs 
72,29 EUR/t (bez PVN) tiks piemērots 
tikai atkritumu veidam “Nešķiroti sadzī-
ves atkritumi” (atbilstoši MK noteiku-
mu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu 
klasi�katoru un īpašībām, kuras padara 
atkritumus bīstamus” pielikumam “At-
kritumu klasi�kators” AKK 200301), 
savukārt atkritumu veidam “Sadzīves 
atkritumi” – mājsaimniecībā, tirdznie-
cībā, pakalpojumu sniegšanas procesā 
vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašī-
bu ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās 
radītajiem atkritumiem (izņemot AKK 
200301), tostarp lielgabarīta atkritu-
miem, tiks piemērots tarifs 135,00 EUR/t 

(bez PVN). 
Ņemot vērā iepriekšminētās DRN li-
kuma izmaiņas un no tām izrietošās 
tarifa izmaiņas par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā, kā arī 
atkritumu poligona apsaimniekotāja 
SIA “Getliņi EKO” noteiktās izmaiņas 
attiecībā uz tarifa izmaiņām atkarībā no 
atkritumu veida, kopējā atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojuma maksa par 
1m3 apsaimniekošanu ar 2022. gada 1. 
janvāri tiks noteikta šādā apmērā:
• Nešķiroti sadzīves atkritumi1 – EUR 
15,86 bez PVN;
• Mājsaimniecībās radušies lielgabarīta 
atkritumi un būvgruži – EUR 33,95 bez 
PVN;
• Maksa par bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanu 3,49 EUR/kg bez PVN.
Papildus informējam, ka SIA “Getli-
ņi EKO” 2021. gada 2. septembrī SPRK 
ir iesniedzis sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņu 
projektu, kas saistīts ar jaunas poligona 
infrastruktūras izbūvi un ekspluatāciju. 
Tādejādi sagaidāms, ka pēc minētā tarifu 
projekta izskatīšanas un apstiprināšanas 
SPRK, 2022. gada sākumā varētu sekot 
vēl citas SIA “Getliņi EKO” tarifa izmai-
ņas par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā.

“Clean R”

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksā no 2022. gada 1. janvāra Ādažu pagastā
SIA “Eco Baltia vide” informē par plā-
notajām izmaiņām sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu maksā 
Ādažu pagastā.
Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka 
turpmākajos gados tiks pakāpeniski pa-
lielināta dabas resursu nodokļa (DRN) 
likme*. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī 
maksu par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu iedzīvotājiem un uzņēmu-
miem.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. 
panta 12. daļa nosaka, ka atkritumu ap-
saimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu 
apsaimniekošanas maksā poligona tarifu 
un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi 
to izmaiņu gadījumā ar to spēkā stāšanās 
dienu.
Saistībā ar minētajām izmaiņām paaug-
stināsies maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Ādažu pagastā un no 

2022. gada 1. janvāra tā būs 16,29 EUR/m3 
(bez PVN) jeb 19,71 EUR/m3 (ar PVN). 
Izmaksas par privātmājās visbiežāk iz-
mantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas rei-
zi būs 4,73 EUR (ar PVN 21%) līdzšinējo 
4,45 EUR vietā. Izmaiņas SIA “Eco Bal-
tia vide” maksā par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu veido tikai un vienīgi 
DRN likmes pieauguma proporcija.
Norādītās izmaksas nākamā gada sāku-
mā varētu vēl mainīties, jo pašreiz Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misija vēl lemj par izmaiņām tarifos par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligo-
nā “Getliņi”. Par SPRK apstiprinātajām 
izmaiņām un to ietekmi uz atkritumu 
apsaimniekošanas maksu informēsim 
atsevišķi.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņē-
mumiem samazināt izmaksas par nešķi-
roto sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādas 
iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik 
gadu investē publiskās infrastruktūras 
paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl 
pieejamāku un ērtāku. Plašāka informā-
cija par šķirošanas iespējām pieejama 
www.ecobaltiavide.lv/visi-pakalpojumi.
Jautājumu gadījumā aicinām sazinā-
ties ar SIA “Eco Baltia vide” klien-
tu apkalpošanas centru, zvanot pa 
tālruni 8717 vai rakstot uz e-pastu 
adazi@ecobaltiavide.lv. Pilna informācija 
par uzņēmuma pakalpojumiem un aktu-
alitātēm pieejama www.ecobaltiavide.lv.

“Eco Baltia vide”

1  Tikai atkritumu veidam “Nešķiroti sadzīves atkritumi” atbilstoši MK noteikumu Nr. 
302 “Noteikumi par atkritumu klasi�katoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīs-
tamus” pielikumam “Atkritumu klasi�kators”, AKK 200301.”

*Šobrīd likumā noteikts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas 
sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā ir 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par 
tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (02.11.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!, JV), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Koz-
lovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 

Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieri-
ņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls 
(LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Lakše-
vica (LRA).
1. Par smilts atradnes "Asni" ekspluatāci-
jas ietekmes uz vidi novērtējuma pakalpo-

jumu.
Lēmums: Slēgt līgumu ar SIA “Enviropro-
jekts” par ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras veikšanu pašvaldībai piederošai 
smilts atradnei "Asni".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (09.11.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis 
Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 

(LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Lakševi-
ca (LRA).
1. Par nosacījumiem pašvaldības vēlētām 
amatpersonām.
Lēmums: Noteikt, ka Ādažu novada pašval-
dības domes izveidoto komisiju locekļi ir tādi 
darbinieki vai amatpersonas, kuru amata pie-

nākumu izpildei nepieciešams pret Covid-19 
infekciju veiktas vakcinācijas vai pārslimoša-
nas sadarbspējīgs sertifikāts.
Balsojums: "Par" – 10, "Atturas" – 2 
(Kerola Dāvidsone (LRA), Raitis Kubu-
liņš (LZP)), "Nebalso" – 1 (Arta Deniņa 
(JKP)).

Pašvaldības domes kārtējā sēde (24.11.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valē-
rijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 
Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska 
(LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Ku-
buliņš (LZP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns 
(LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Lakše-
vica (LRA), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Daiga Mieriņa (LZS).
1. Par dalību Erasmus+ akreditācijas pro-
cesā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalī-
bu Erasmus+ akreditācijas procesā
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
2. Par izmaiņām Carnikavas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Riekstiņš” amatu sa-
rakstā.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. decembri likvi-
dēt Carnikavas pirmsskolas izglītības iestā-
des “Riekstiņš” struktūrā amatu “Skolotāja 
palīgs” un apstiprināt jaunu amatu “Pirms-
skolas izglītības skolotājs”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
3. Par mācību jomu koordinatoriem.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt un iekļaut 
pašvaldības administrācijas Izglītības un 
jaunatnes nodaļas 2022. gada budžeta tā-
mes projektā EUR 15 000 mācību jomu ko-
ordinatoru darba samaksai. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
4. Par domes atbalstu pensionāriem 2022. 
gadā.
Lēmums: Paredzēt Ādažu novada sociālā 
dienesta budžeta 2022. gada budžeta tāmē 
finanšu līdzekļus Ādažu novada pensionā-
ru biedrībai, Carnikavas invalīdu biedrībai, 
kā arī senioru biedrībām "Senči" un "Paeg-
lis". 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
5. Par vietas noteikšanu zupas virtuves 
pabalsta sniegšanai.
Lēmums: Noteikt zupas virtuves pabalsta 
izsniegšanas vietu un laiku. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
6. Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attāli-
nāto mācību laikā.
Lēmums: Piešķirt ēdināšanas atbalstu pār-
tikas kartes veidā Ādažu vidusskolas un 
Carnikavas pamatskolas skolēniem. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
7. Par pašvaldības dalību Radio SKONTO 
akcijā “Novadu robežās”.
Lēmums: Piedalīties radio SKONTO akcijā 
"Novadu robežās". 
Balsojums: "Par" – 13, "Atturas" – 1 (Dai-
ga Mieriņa (LZS)). 
8. Par nomas līguma slēgšanu par zemi 
Aroniju ielā 1.
Lēmums: Slēgt līgumu par apbūvētas ze-
mes vienību Aroniju ielā 1, Garupē, Car-
nikavas pag., Ādažu nov., ½ (vienas otrās) 
domājamās daļas nomu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
Cīruļu ielā 13 daļas atsavināšanu.
Lēmums: Atļaut atsavināt Ādažu novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-
mu – apbūvēta zemesgabala Cīruļu ielā 13, 
Kalngalē, Carnikavas pag., Ādažu nov. 1/5, 
jeb 3/15 domājamās daļas, pārdodot par 
brīvu cenu uz zemesgabala esošo, zemes-
grāmatā ierakstīto ēku īpašniekam. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
10. Par piekrišanu īpašuma “Knipska–1” 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist zemes īpašuma “Knip-
ska–1”, Kalngalē, Carnikavas pagastā, 
Ādažu novadā iegūšanai īpašumā biedrībai 
“Sociālās attīstības partnerība”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
11. Par nosacītās cenas apstiprināšanu ze-
mesgabalam Alksneņu ielā 15.
Lēmums: Apstiprināt nosacīto cenu EUR 
15000 Ādažu novada pašvaldībai piedero-
šam nekustamam īpašumam – apbūvētam 
zemesgabalam Alksneņu ielā 15, Garupē, 
Carnikavas pag., Ādažu nov. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
12. Par līgumu izbeigšanu.
Lēmums: Izbeigt starp Carnikavas novada 
domi (tagad – Ādažu novada pašvaldība) 
un akciju sabiedrību "Sistēmu Inovācijas" 
2019. gada 5. novembrī noslēgto Nomaksas 
pirkuma līgumu Nr. 02–14.6/19/245 un Ķī-
las līgumu Nr. 02–14.6/19/246.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
13. Par līgumu izbeigšanu ar AS “SMW 
Group”.
Lēmums: Atcelt (izbeigt) starp Carnika-

vas novada domi (tagad – Ādažu novada 
pašvaldība) un SIA “SMW Wheels” (ta-
gad – AS “SMW Group”) 2019. gada 18. 
aprīlī noslēgto Nomaksas pirkuma līgu-
mu Nr. 02–14.6/19/72 un Ķīlas līgumu Nr. 
02–14.6/19/73. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
14. Par līgumu izbeigšanu ar SIA "AAB 
Group".
Lēmums: Atcelt (izbeigt) starp Carnikavas 
novada domi (tagad – Ādažu novada paš-
valdība) un SIA "AAB Group" 2019. gada 
28. augustā noslēgto Nomaksas pirkuma 
līgumu Nr. 02–14.6/19/194 un Ķīlas līgumu 
Nr. 02–14.6/19/195.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
15. Par nomas maksas atvieglojumu pie-
mērošanu SIA “Leste”.
Lēmums: Piemērot atvieglojumus 25 % ap-
mērā SIA “Leste” par 2022. gadam noteik-
tajai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas un 
zvejas tiesību izmantošanas maksai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
16. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpa-
šumā Podnieku iela 14.
Lēmums: Slēgt līgumu ar nekustamā īpa-
šuma Podnieku iela 14, Ādaži, Ādažu pag., 
Ādažu nov. īpašnieci par ceļa servitūta – 
tiesības uz braucamo ceļu nodibināšanu 
šajā īpašumā uz nenoteiktu laiku.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
17. Par ūdens teritorijas nomas maksu.
Lēmums: Iznomāt Ādažu novada Ādažu 
pagasta ūdensobjektam pieguļošās zemes 
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 
tiesiskajam lietotājam, atbilstoši teritorijas 
plānojumā, lokālplānojumā vai detālplāno-
jumā (detalizējot teritorijas plānojumu vai 
lokālplānojumu) noteiktajam funkcionāla-
jam zonējumam Ādažu novada pašvaldībai 
piederošās un valdījumā esošās ūdenstil-
pes. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
18. Par pašvaldības īpašuma “Smilškal-
ni–1” īres līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt līdz 2022. gada 3. de-
cembrim īres līgumu par nekustamā īpa-
šuma īri “Smilškalni–1”, Divezeri, Ādažu 
pagasts, Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
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19. Par nomas līguma slēgšanu par zemi 
”Ķulleni”.
Lēmums: Slēgt līgumu par nekustamā īpa-
šuma “Ķulleni”, Baltezerā, Ādažu pagastā 
nomu uz 30 gadiem, ar mērķi nodrošināt 
un uzturēt publiski pieejamu, labiekārtotu 
peldvietu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
20. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Brūklenes”.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Brūklenes”, Ādaži, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads teritorijai, 
nodrošinot pamatojumu publiskās apbūves 
objektu attīstībai, kā arī izstrādāt  darba uz-
devumā noteiktos transporta infrastruktū-
ras risinājumus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
21. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam “Utu-
kalns”.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ie-
rīkotāja Roberta Lipsberga izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
“Utukalns” zemes vienībai Alderu ciemā, 
Ādažu novadā un piekrist zemes vienības 
sadalīšanai.
Balsojums: "Par" – 13, "Atturas" – 1 (Dai-
ga Mieriņa (LZS)).
22. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam Koku 
ielā 2.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ierī-
kotāja Egila Kra�a izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma Koku ielā 
2 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8044 008 0711, Ādažu ciemā, Ādažu novadā 
un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
23. Par zemes vienību Draudzības ielā 78 
apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vie-
nībā nekustamo īpašumu Draudzības ielā 
78 un nekustamo īpašumu “Pērkoni”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
24. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Rozēni”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrā-
dāšanu nekustamā īpašuma “Rozēni, Āda-
žu ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadali Mazstāvu dzīvojamās apbūves teri-
torijā (DzM) un ar to saistītu infrastruk-
tūras objektu izvietošanu, nodrošinot 
piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes 
vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes 
vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
25. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Ķulleni”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Ķulleni”, 
Baltezera ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu 
novadā, ar mērķi pamatot zemes vienības 
sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu 
katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no 
Ezera ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
26. Par nekustamā īpašuma “Dzērveņu 
iela 32” izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-
valdības mantas – nekustamā īpašuma 
Dzērveņu iela 32, Gauja, Carnikavas pag., 
Ādažu nov. noslēgušās 1. izsoles ar augš-
upejošu soli rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
27. Par zemes vienības “D/S Kāpas koplie-
tošanas zeme” izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-
valdības mantas – nekustamā īpašuma “D/S 
Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas 
pag., Ādažu nov., noslēgušās 1. izsoles ar 
augšupejošu soli rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
28. Par darba grupas izveidi ielu tirdznie-
cības vietu noteikšanai novadā.
Lēmums: Izveidot darba grupu publisku 
ielu tirdzniecības vietu noteikšanai Āda-
žu novadā šādā sastāvā: Imants Krastiņš, 
Gunārs Dzenis, Artis Brūvers, Agris Grīn-
valds, Ingūna Urtāne un Iveta Grīviņa–Di-
lāne. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
29. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un at-
kārtotas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašvaldības 
mantas – nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
5”, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu 
nov. 15.11.2021. noslēgušos 3. izsoli ar augš-
upejošu soli par nenotikušu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
30. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un at-
kārtotas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašvaldības 
mantas – nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
7”, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu 
nov. 15.11.2021. noslēgušos 3. izsoli ar augš-
upejošu soli par nenotikušu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
31. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
1” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-
valdības mantas – nekustamā īpašuma 
“Muzeja iela 1”, Mežgarciems, Carnikavas 
pag., Ādažu nov. 15.11.2021. noslēgušās 3. 
izsoles ar augšupejošu soli rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
32. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
3” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-
valdības mantas – nekustamā īpašuma 
“Muzeja iela 3”, Mežgarciems, Carnikavas 
pag., Ādažu nov. noslēgušās 3. izsoles ar 
augšupejošu soli rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par". 
33. Par biedru naudu biedrībā “Gaujas 
Partnerība”.
Lēmums: Noteikt pašvaldības biedru naudu 
biedrībai “Gaujas Partnerība” sākot ar 2022. 
gadu 1000,– EUR apmērā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
34. Par konkursa “Sakopta vide Ādaži no-
vadā 2021” vērtēšanas rezultātiem.
Lēmums: Apbalvot konkursa “Sakopta vide 
Ādažu novadā 2021” dalībniekus, katru ar 
dāvanu karti 140,– EUR vērtībā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
35. Par maksas pakalpojumiem Ādažu no-
vada dzimtsarakstu nodaļā.
Lēmums: Noteikt maksu par Ādažu novada 
dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakal-
pojumiem. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
36. Par atteikšanos no projekta īstenoša-
nas.
Lēmums: Atteikties no projekta “Auto stāv-
laukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vie-
tu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga 
iespēju projektēšana un izbūve. Nobrauktu-
ves uz pludmali izbūve glābšanas transpor-
tam” īstenošanas.
Balsojums: "Par" – 12, "Atturas" – 2 (Ga-
tis Miglāns (LZS), Genovefa Kozlovska 
(LZS)).
37. Par dežuranta amata vietu Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolā.
Lēmums: No  2022. gada 1. janvāra līdz 17. 
jūnijam izveidot Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolā jaunu amatu “dežurants”. 
Balsojums: "Par" – 13, "Atturas" – 1 (Rai-
tis Kubuliņš (LZP)).
38. Par Ādažu novada bāriņtiesas priekš-
sēdētāja iecelšanu amatā.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. decembri iecelt 
Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
amatā Inetu Stasjuli.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "Par".
39. Par Ādažu novada kultūras centra 
amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. decembri Āda-
žu novada kultūras centrā slēgt 4 amatus 
un to vietā izveidot 3 jaunus amatus, Car-
nikavas kultūras namā “Ozolaine” slēgt 1 
amatu un tā vietā izveidot 1 jaunu amatu, 
Carnikavas novada pašvaldības struktūr-
vienībā “Informācijas centrs” slēgt 2 ama-
tus un to vietā izveidot 3 jaunus amatus.
Balsojums: "Par" – 13, "Pret" – 1 (Daiga 
Mieriņa (LZS)), "Atturas" – 1 (Gatis Mig-
lāns (LZS)). 
40. Par Ādažu novada sociālā dienesta 
amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. decembri Āda-
žu novada domes sociālajā dienestā slēgt 4 
amatus un to vietā izveidot 3 jaunus ama-
tus, Carnikavas novada pašvaldības so-
ciālajā dienesta slēgt 5 amatus un to vietā 
izveidot 5 jaunus amatus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "Par".
41. Par Ādažu novada pašvaldības polici-
jas amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. decembri slēgt 
amatu “priekšnieks” Carnikavas nova-
da pašvaldības Centrālās administrācijas 
struktūrvienībā “Pašvaldības policija” un 
izveidot amatu “galvenais inspektors” Āda-
žu novada pašvaldības policijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "Par".
42. Par O. Feldmaņa iecelšanu Ādažu 
novada pašvaldības policijas priekšnieka 
amatā.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. decembri iecelt 
Oskaru Feldmani Ādažu novada pašvaldī-
bas policijas priekšnieka amatā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "Par".
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Publicēti saistošie noteikumi
O�ciālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestne-
sis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības sais-
tošie noteikumi: 
Stājas spēkā 27.11.2021.
Nr.18 (27.10.2021.) Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bēr-
niem ar invaliditāti
Nr.34 (17.11.2021.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. 
gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par ne-
kustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā"
Stājas spēkā 10.12.2021.
Nr.36 (24.11.2021.) Par subsīdijām sportam Ādažu novada paš-
valdībā
Stājas spēkā 01.01.2022.
Nr.22 (27.10.2021.) Par pašvaldības vienreizēju pabalstu ģime-
nei sakarā ar bērna piedzimšanu
Nr.26 (27.10.2021.) Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasnieg-
šanas
Nr.27 (27.10.2021.) Par pabalstu politiski represētajām perso-
nām
Nr.33 (09.11.2021.) Par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu
Nr.17 (27.10.2021.) Par pašvaldības sociālo pakalpojumu pie-
šķiršanas kārtību
Nr.19 (27.10.2021.) Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpoju-
miem pilngadīgām personām
Nr.20 (27.10.2021.) Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes 
vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai
Nr.21 (27.10.2021.) Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aiz-
gādņiem Ādažu novada pašvaldībā
Nr.23 (27.10.2021.) Par pašvaldības pabalstu personas apbedī-
šanai
Nr.24 (27.10.2021.) Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem 
bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Nr.25 (27.10.2021.) Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un 
audžuģimenēm
Nr.28 (27.10.2021.) Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Ādažu 
novadā
Nr.29 (27.10.2021.) Par braukšanas maksas atvieglojumiem sa-
biedriskajā transportā Ādažu novadā
Nr.35 (24.11.2021.) Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto 
izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
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VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina būt piesardzī-
giem! Neraugoties uz sniega segu, ledus joprojām ir plāns, tādēļ 
atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami! Ik gadu ziemā vairāk 
nekā desmit cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. Pavisam nesen sa-
ņemti jau trīs izsaukumi, kur ledū bija ielūzis cilvēks un dzīv-
nieki – Kocēnu novadā līdzcilvēki bija palīdzējuši izkļūt no 
ūdens vienam cilvēkam, savukārt Gulbenes un Smiltenes nova-
dā uz ūdenstilpēm ledū bija ielūzuši suņi.
Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi. 
Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna, 
tomēr cilvēkiem nereti veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir 
izturīgs.
Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū:
• saglabā mieru!
• turi galvu virs ūdens – var galvu mazliet atmest atpakaļ;
• nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus. Tā vietā vienmē-
rīgi kustini kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus;
• elpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
• ja iespējams, sauc palīgā;
• ja soma vai smags mētelis velk uz leju, mēģini no tiem atbrī-

voties;
• pagriezies ar seju uz to pusi, no kuras atnāci un noliec rokas 
uz ledus. Izstiept rokas pēc iespējas tālāk;
• mēģini uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un izstumt sevi no 
ūdens;
• izkļūstot no ūdens, nevajag uzreiz celties kājās! Labāk ritinā-
ties prom no bīstamās vietas vai rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, 
pa kuru atnāci;
• tiekot krastā, neapstājies, bet turpini kustību un pēc iespējas 
ātrāk doties uz tuvāko silto vietu!
Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķerniekiem ieteicams ņemt 
līdzi dažādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar kuru 
palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Labs 
risinājums ir pilns makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija 
vai glābšanas veste, kas ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa ūdens 
virsu.
Ko darīt, ja jūs redzat, ka cilvēks ir ielūzis:
• jāzvana 112! Jānosauc dispečeram adrese vai jāizskaidro, kā 
nokļūt līdz notikuma vietai. Jāatbild uz visiem dispečera jau-
tājumiem;
• lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus. Netuvo-
joties līdz pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam apmēram no 2–5 
metru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks 
vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vie-
nam no otra jāatrodas 2–3 metru attālumā;
• izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus 
jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz krastam.
 VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu 
veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, 
ka bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus 
par bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pā-
rāk tālu no krasta vai arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties 
zvaniet 112!
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