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Par sadarbību pasākuma “Nēģu vilciens - sajūtu un garšas piedzīvojums Carnikavā” rīkošanā 

 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Urtica dioica” (reģistrācijas numurs 40203332817, 
juridiskā adrese: Prūšu iela 24 K-4 – 3, Rīga, LV-1057 (turpmāk – Organizētājs)) iesniegumu ar 
lūgumu atļaut 2022. gada 29. un 30. janvārī organizēt publisku pasākumu “Nēģu diena” Ādažu 
novada Carnikavas pagastā, kā arī pašvaldības sadarbību pasākuma nodrošināšanai. 

Pasākums “Nēģu diena Carnikavā” tiek organizēts projekta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma 
“Sadarbības pasākumi” projekta “JŪRA VISU GADU - Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” Nr. 
2021/06/21/JVG/3 (turpmāk – Projekts) ietvaros.  

Ādažu novada Carnikavas pagasta lielākie un gaidītākie svētki ir tradicionālie Nēģu svētki, kas norit 
augusta beigās, atklājot nēģu zvejas sezonas sākumu. Nēģu svētku pirmsākumi saistāmi ar 
organizētiem tūristu braucieniem “Nēģu vilcienā” pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. 
Iedvesmojoties no senās tradīcijas, organizatori pasākuma ietvaros aicinās baudīt Carnikavas nēģus 
un Piejūras valdzinājumu arī gada aukstajos mēnešos, janvāra pēdējā nedēļas nogalē – atzīmējot nēģu 
zvejas sezonas noslēgumu.  29. un 30. janvārī, sadarbojoties ar AS “Pasažieru vilciens”, maršrutā 
Skulte-Rīga un Rīga-Skulte kursēs “Nēģu vilciens”, kurā būs iespēja izbaudīt braucienu Piejūrai 
raksturīgos tematiskos jūras un meža vagonos.  Plānots, ka 29. un 30. janvārī pasākuma ietvaros no 
plkst. 12.00 līdz 18.00 darbosies taka “Klausies Carnikavu”. Pārgājienā pa dambi gar Gauju un jūras 
promenādi varēs iepazīt īpašo Carnikavas piejūras sajūtu audiālu un vizuālu objektu takā. Savukārt 
29. janvārī Carnikavas Novadpētniecības centrā norisināsies aktivitāte “Gardēžu ciemats”, kas 
piedāvās iespēju baudīt gan tradicionāli, gan netradicionālā veidā pagatavotus nēģus, vērot pavāru 
meistarklases, kā arī bagātināt savas zināšanas par nēģu dzīvi, zveju un pārstrādi.  

Informācija par pasākumu būs pieejama sociālā tīkla “Facebook” lapā “Nēģu diena Carnikavā” un 
Instagram kontā “Lamprey Carnikava”, kā arī Ādažu novada pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv, 
nodrošinot ne tikai pasākuma publicitāti, bet arī papularizējot Ādažu novadu un veicinot starptautisko 
atpazīstamību piekrastes mantojuma popularizēšanas jomā.  

Organizētājs apņemas nodrošināt ar pasākuma īstenošanu saistīto izdevumu apmaksu, pasākuma 
tehnisko uzbūvi, pasākuma publicitātes materiālus un komunikāciju sociālajos tīklos, pasākuma 
norises teritorijas norobežošanu un iekārtošanu atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām, 
apmeklētāju sertifikātu pārbaudi un distances ievērošanu, kā arī audiālo un vizuālo objektu (pagaidu 
instalāciju) izvietošanas saskaņošanu ar pašvaldības būvvaldi.  

Pasākuma civiltiesisko apdrošināšanu un autortiesību nomaksu veic Organizētājs. 

Organizētājs lūdz pašvaldībai sadarbības ietvaros atļaut pasākuma norisei bez maksas izmantot 
Carnikavas novadpētniecības centra teritoriju un tehniskos līdzekļus, nodrošināt un apmaksāt 



 

atkritumu savākšanu un izvešanu, kā arī iesaistīt pašvaldības policiju pasākuma drošības un kārtības 
nodrošināšanai.  

Pasākums “Nēģu vilciens - sajūtu un garšas piedzīvojums Carnikavā” atbilst Ādažu novada Attīstības 
programmas 2021-2027. gadam rīcības virziena un uzdevuma ilgtermiņa prioritātes “IP2: Videi 
draudzīgs un darbīgs novads” VTP īstenošanai vidējā termiņā: 

1) “VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” rīcības 
virziena “RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība” uzdevumam “U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut 
dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs” un rīcības virziena “RV4.3: 
Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana” uzdevumam “U4.3.2: Attīstīt tūrismu 
Ādažu novadā”; 

2) “VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība” rīcības virziena “RV8.3: Interešu  izglītības 
īstenošana” uzdevumam “U8.3.2: Attīstīt vides izglītību”; 

3) “VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība” rīcības virziena “RV11.3: Kultūrvēsturisku 
objektu pētniecība, attīstība  un integrēšana  tūrisma objektos” uzdevumam “U11.3.6: 
Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, 
balstoties uz senām tradīcijām”; 

4) “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” rīcības 
virziena “RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” 
uzdevumam “U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 
punktu un 21. panta 27. punktu, Attīstības programmas 2021-2027. gadam vidējā termiņa prioritātēm 
VTP4, VTP8, VTP11 un VTP14, Ādažu novada pašvaldības dome 

                                                               NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA “Urtica dioica” (reģistrācijas numurs 40203332817, juridiskā adrese: Prūšu iela 24 K-
4 – 3, Rīga, LV-1057) organizēt pasākumu “Nēģu vilciens - sajūtu un garšas piedzīvojums 
Carnikavā” atbilstoši pasākuma aprakstam un pasākuma norisi reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām. 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “Urtica dioica” par sadarbību lēmuma 1. punktā minētā pasākuma 
norises nodrošināšanā, tajā skaitā, atļaujot 2022. gada 29. janvārī pasākuma norisei izmantot 
Carnikavas novadpētniecības centra telpas, āra teritoriju un tehniskos līdzekļus bez maksas, 
paredzot pašvaldības pienākumu nodrošināt un apmaksāt atkritumu savākšanu un izvešanu, kā arī 
iesaistīt pašvaldības policiju pasākuma drošības un kārtības nodrošināšanai.  

3. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkuma nodaļai līdz 2022. gada 20. janvārim 
sagatavot lēmuma 2. punktā minēto līguma projektu. 

4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt lēmuma 3. punktā minēto līgumu. 

5. Carnikavas novadpētniecības centram sniegt informatīvu un organizatorisku atbalstu 
Organizatoram, kā arī kontrolēt pasākuma norisi saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem. 

6. Pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” nodrošināt atkritumu izvešanu no pasākuma 
norises vietas pēc pasākuma beigām. 

7. Ādažu kultūras centram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                 M. Sprindžuks 


