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Pamazām sāk iezīmēties Carnikavas pa-
matskolas jaunās aprises – 30. decembrī 
tika nosvinēti ēkas Spāru svētki. 
“Paldies carnikaviešiem, kas pieņēma 
svarīgo lēmumu pārbūvēt veco skolu, 
veidojot šeit jaunu un modernu mācību 
iestādi. Darbi rit, un jau ir redzams ceļš 
uz �nišu. Ir cerība, ka jau 1. septembrī 
Carnikavas pamatskolas renovētajās tel-
pās būs bērni, kuri veidos savu nākamo 
pakāpienu dzīvē, apgūstot zināšanas un 
kļūstot gudrāki,” atzina Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
Jau ziņots, ka 2020. gada 7. jūlijā starp 
Carnikavas novada domi un Centrā-
lo �nanšu un līgumu aģentūru (CFLA) 
parakstīta vienošanās* par Carnikavas 
pamatskolas pārbūvi un paplašināšanu. 
Tā paša gada 4. decembrī Carnikavas 
novada dome ar būvniecības �rmu SIA 

“Newcom Construction” parakstīja lī-
gumu par pamatskolas rekonstrukciju.
Pēc rekonstrukcijas skolā būs vismaz 30 
klases 660 skolēniem, 43 kabineti, bib-
liotēka ar kluso lasītavu, gaiteņi ar pla-
šām atpūtas zonām. Skolas iekšpagalmā 
paredzēta āra klase mācībām un rotaļu 
laukums, pie skolas – velonovietnes un 
elektroskūteru uzlādes vietas.
Carnikavas pamatskolā būs Latvijā pir-
mā multifunkcionālā zāle, eksakto mā-
cību priekšmetu korpuss ar dabaszināt-
ņu mācību kabinetiem, mācību virtuvi, 
darbnīcu, divām datorklasēm, �zikas un 
ķīmijas laboratoriju, mācību platformu 
uz jumta un mācību kabineti, kuros ar 
nelielām skolēnu grupām darbosies lo-
gopēds, karjeras konsultants un speciā-
lais pedagogs.
Kabineti skolas ēkā tiks aprīkoti ar inte-

raktīviem ekrāniem, gaiteņos tiks izbū-
vēts displeju tīkls un katram skolēnam 
būs slēdzams individuāls skapītis.
Būvdarbus veic SIA “Newcom Cons-
truction”, būvuzraudzību – SIA “Prok-
rial”. Būvdarbi notiek ERAF līdz�nan-
sētā projekta “Carnikavas pamatskolas 
pārbūve un paplašināšana” ietvaros. 
Kopējās projekta izmaksas plānotas 11 
600 000 EUR apmērā. Būvdarbus plā-
nots pabeigt līdz 2022. gada 25. martam. 
Rekonstruētā pamatskolas ēka ar visu 
aprīkojumu skolēniem un skolas perso-
nālam būs pieejama 2022./2023. mācību 
gadā.
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Godātie novadnieki,
Ir noslēgušies pirmie 

apvienotā novada 
intensīva darba 6 

mēneši. Pirmo 
pusgadu Ādažu 
un Carnikavas 
administrācijas 

vēl saimniekoja 
iepriekšējo nova-

da domju �nanšu un 
uzsākto darbu ietvarā. 

Novadu reformas likumi uzdeva pašval-
dībām pārskatīt un apvienot vēsturiski 
veidotos pakalpojumu grozus un saisto-
šos noteikumus, jo, mehāniski sasummē-
jot iepriekšējos pasākumus apvienotajos 
novados, nodokļu maksātājs tos nevarētu 
�nansēt.
Tādēļ paralēli noritēja intensīvs darbs, lai 
apvienotie novadi vienotos par kopējiem 
mērķiem, un no 2022. gada stātos spēkā 
vienlīdzīgi saistošie noteikumi, kas regu-
lēs dzīvi novadā kopējo mērķu sasniegša-
nai. Esam izveidojuši vienotu adminis-
tratīvo, saimniecisko, izglītības, kultūras 
un sociālo iestāžu institucionālo ietvaru, 
izstrādājuši kopējus noteikumus sociāla-
jam atbalstam un nekustamā īpašuma 
nodokļa politikai. 
Ādažu novada dome un pašvaldības ad-
ministrācija šobrīd ir izstrādājusi kopējo 
novada 2022. gada budžeta projektu, kas 
turpmāk veidos vienotu pamatu pašval-
dības pakalpojumu pieejamībai un kva-
litātei visā novadā, aptverot visas jomas 
– izglītības un sociālos pakalpojumu, 
kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, 
teritoriju uzkopšanas, ceļu un komunālās 
infrastruktūras uzturēšanu.
Jaunā budžeta izveide ir lielākais apvie-
nošanās procesa izaicinājums, jo novadi 
bijuši dažādi. 2022. gada laikā būtiski 
pieaug izdevumi izglītības sektora �nan-
sēšanai – par 1,16 milj. eiro.

Ja Ādažos izglītības pakalpojumi vēstu-
riski veidoja 43% no novada izdevumiem, 
tad Carnikavā tie bija 28%. Carnikava 
nozīmīgu budžeta daļu novirzīja skolēnu 
ēdināšanai, Ādaži savukārt būtiski lielā-
kus resursus ieguldījuši sporta, kultūras, 
mūzikas, mākslas un interešu izglītības 
pakalpojumu pieejamībai bērniem. 
Bērnudārza “Piejūra” darbības uzsākša-
na, bērnudārzu pedagogu algu celšana un 
jaunās Carnikavas pamatskolas celtnie-
cības �nansēšana 2021. gadā ievērojami 
palielinājusi izglītības pakalpojumus un 
bāzes izmaksas Carnikavas budžetā. Pat ja 
nebūtu notikusi apvienošanās, neizbēga-
mi rastos dilemma, kā �nansēt tik ierastās 
bērnu brīvpusdienas, jo Carnikavas izglī-
tības budžeta izdevumi, paplašinot izglītī-
bas pakalpojumus, pedagogu atalgojumu 
un jauno ēku uzturēšanas izdevumus, pie-
auguši par vairāk nekā 550 000 eiro gadā, 
kas 4 reizes pārsniedz vēsturisko Carnika-
vas izglītības iestāžu ēdināšanas budžeta 
subsīdiju apjomu. Sākot ar 2023. gadu, 
pašvaldības izdevumiem klāt nāks kredīta 
pamatsummas un kredīta procentu mak-
sājumi par jauno Carnikavas pamatskolu 
– ap 340 000 eiro gadā. Izglītības iestā-
žu uzturēšana, ar ko Carnikava līdz šim 
saskārusies mazāk, objektīvi ir dārgāka 
par ēdināšanas subsīdijām.
Prioritāte – izglītības kvalitāte 
Deputātiem jāizšķiras, kā turpmāk �-
nansēt izglītības sistēmas izdevumus 
– turpināt līdzšinējo Carnikavas bērnu 
ēdināšanas subsidēšanas programmu un 
paplašināt to uz Ādažu 1100 pirmsskolas 
un ap 2000 skolas vecuma bērniem, kas 
180 000 eiro izdevumiem vēl pieaudzētu 
0,6 milj. eiro, vai otrādi – mainīt fokusu 
no ēdināšanas �nansēšanas uz pakal-
pojumu �nansēšanu. Proti – Ādažos 
pieejamos izglītības, sporta, mūzikas, 
mākslas un interešu izglītības pakalpo-

jumus paplašināt Carnikavā, jo jaunās 
pamatskolas atvēršana un ērtu telpu 
pieejamība Carnikavā radīs jaunas ie-
spējas pakalpojumiem bērniem dienas 
otrajā pusē, it īpaši profesionālās ievir-
zes izglītības pieejamības – mākslas, 
mūzikas un tehniskās jaunrades jomās. 
Plānots tuvākajos gados modernizēt sta-
dionu, kas ļautu paplašināt Sporta skolas 
darbību Carnikavā, piedāvājot jaunas 
iespējas jauniešu attīstībai sporta jomā. 
Bet šādu reformu nevar īstenot, tam ne-
paredzot resursus.
Otrs būtisks faktors izglītības sektora 
izdevumu pieaugumam ir straujās iz-
maiņas tautsaimniecībā un darbaspēka 
tirgū, tādēļ jaunajā budžetā paredzēts 
lielāks �nansējums pirmsskolas peda-
gogu atalgojumam un energoresursu iz-
maksu kāpuma segšanai.
Nozīmīgs budžeta pieaugums sagai-
dāms sociālajā budžetā, kur bāzes 
izdevumi pieaug par 208 280 eiro, 
nodrošinot lielāku atbalstu sociāli ne-
aizsargātākajiem iedzīvotājiem novadā.
Veidojot budžetu, pašvaldības deputā-
tu darba kārtībā ir atbalsta pasākumu 
izvērtēšana daudzbērnu ģimenēm, ku-
rām izdevumu slogs objektīvi ir lielāks, 
kā arī jauno infrastruktūras investīciju 
plānošana abu pagastu teritorijās. Par 
jauno iniciatīvu �nansēšanu 2022. gadā 
informēsim februārī pēc pašvaldības bu-
džeta apstiprināšanas.
Tomēr, par spīti pārmaiņām un izaicinā-
jumiem, ticu, ka abu pagastu iedzīvotāji, 
īpaši mūsu jaunā paaudze, būs ieguvēji 
no �nanšu un administratīvo resursu 
apvienošanas un pārskatīšanas. 
Novēlu veselīgu un ražīgu jauno gadu! 
Apvienosim spēkus kopējo mērķu sa-
sniegšanai!

Patiesā cieņā
Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs

Jaunums Carnikavas pagastā!
Ar 1. janvāri senioriem no 70 gadu vecuma iespēja izmantot
10 bezmaksas braucienus mēnesī sabiedriskajā transportā novadā
1. janvārī stājušies spēkā pašvaldības saistošie noteikumi par 
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
Ādažu novadā. Noteikumi nosaka, ka 70 gadu vecumu sasnie-
gušie un savu dzīvesvietu deklarējušie Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā novada iedzīvotāji sabiedrisko transportu 
Ādažu novada teritorijā turpmāk varēs izmantot bez maksas 
desmit braucieniem kalendārajā mēnesī ar pasažieru pārvadā-
tāju, kuram piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu reģionālās 
nozīmes maršruta tīkla daļā “Pierīga” (Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā), izmantojot personalizētu elektronisko biļe-
ti. Līdz šim tādu atbalstu saņēma Ādažu pagasta seniori, no 1. 
janvāra sabiedriskā transporta atbalsts pieejams arī Carnika-
vas pagasta iedzīvotājiem. Lai saņemtu atvieglojumus, Valsts 

un pašvaldības vienotajā klientu apkalpo-
šanas centrā Ādažos vai Carnikavā klātienē 
jāiesniedz iesniegums un fotogrā�ja. Ja fo-
togrā�jas nav, centrā tiks nodrošināta personas 
fotografēšana. Lai pieteiktu klātienes apmeklēju-
mu, aicinām iepriekš zvanīt Ādažu Valsts un pašvaldī-
bas vienotajam klientu apkalpošanas centram, tālr. 67997350, 
29486570 vai Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotajam 
klientu apkalpošanas centram, tālr. 67993814, 29124828.
8. februārī no plkst. 10.00–13.00 iesniegumus par braukša-
nas maksas atvieglojumiem būs iespējams iesniegt Kalngales 
brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”, iepriekš piesako-
ties pa tālruni 29840610.
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Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra ēka pieņemta ekspluatācijā

Uzbūvēts gājēju tilts pār Lilastes upi

Šomēnes noslēgusies gājēju tilta pāri Lilastes upei būvniecība, 
un 20. decembrī jaunais tilts nodots ekspluatācijā.
Pēc projekta īstenošanas novada iedzīvotāji un viesi var ērti 
šķērsot Lilastes upi jebkurā gadalaikā. Tāpat tiltiņš nodrošinās 

pārgājienu maršruta “Jūrtaka” dalībnieku un citu aktīvās atpū-
tas cienītāju pārvietošanos gar jūras krastu virzienā uz un no 
Saulkrastiem.
No gājēju tilta līdz pludmalei  ir izveidota koka laipa, kas at-
vieglos iedzīvotāju nokļūšanu līdz tiltam no pludmales, kā arī 
mazinās antropogēno slodzi uz kāpu biotopiem.
Būvdarbu veikšanai 2021. gada 30. jūnijā Carnikavas novada 
dome noslēdza līgumu ar SIA “Ceļinieks 2010” par laipas un 
koka gājēju tilta (ar laidumu līdz 10m) pāri Lilastes upei būv-
niecību.  Atbildīgais būvdarbu vadītājs bija Guntis Paulsons, 
autoruzraudzību veica SIA “Zaza Timber Engineering”.
Projekts* “Koka gājēju tilts (ar laidumu līdz 10m) un laipas pāri 
Lilastes upei” tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda �nansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstī-
bai 2014.–2020. gadam ietvaros.

Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi decembrī
• Veikta krūmu un atvašu izzāģēšana Jūras un Šosejas ielu ma-
lās, uzlabojot pārredzamību, satiksmes drošību un ielu uzturē-
šanu, gaismekļu tuvumā augušo koku atzarošana.
• Pagastā savākti 5,3 m3 nejaušo atkritumu.
• Veikta regulāra sniega tīrīšana no ceļiem, trotuāriem, takām 
ar traktortehniku, kvadricikliem, rokām.
• Ieziemoti dāliju, kannu, kallu gumi un sakneņi.
• Skuju koku un citu augu atbrīvošana no sniega segas, pasargā-
jot tos no lūšanas vai izgāšanās draudiem.
• Regulāra pretslīdes materiāla piegādāšana nepieciešamajās 
vietās pagasta teritorijā.
• Ziemassvētku eglīšu nogādāšana pašvaldības iestādēm (paš-
valdībai, Carnikavas Novadpētniecības centram, Tautas na-
mam “Ozolaine”, pašvaldības policijai, Sociālajam dienestam, 
Carnikavas pamatskolai, PII “Riekstiņš”, PII “Piejūra”, Carni-
kavas Mūzikas un mākslas skolai).

• Pēc noņemšanas no apgaismes stabiem sašūti bojātie valsts 
karogi.
• Turpināta Ziemassvētku dekorāciju uzstādīšana.

*Projekts SAM 9311 ietvaros, MK noteikumiem Nr.871 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. speci�skā atbalsta 
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimenis-
kā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 

sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstī-
ba deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projek-
tu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Iveta Grīviņa

16. decembrī saņemts Ādažu novada Būvvaldes atzinums par 
Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra ēkas, kas atrodas Āda-
žos, Attekas ielā 39, pieņemšanu ekspluatācijā.
Saskaņā ar 2021. gada 17. februārī noslēgto līgumu visus ēkas 
būvdarbus veica SIA “Marels Būve”. Atbildīgais būvdarbu vadī-
tājs – Māris Apelis. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “P.M.G.”, 
Tālis Sedulis, bet autoruzraudzību veica SIA “Alberta projekts”. 
Būvniecības darbi tika izpildīti atbilstoši izstrādātajam būvpro-
jektam un līgumā paredzētajos termiņos. 
Šobrīd notiek telpu aprīkojuma iegāde un iekārtošana, pavasarī 
turpināsies pēdējie teritorijas labiekārtošanas darbi, lai jau šo-
gad Dienas centrs uzsāktu savu darbību. 
Īstenojot šo projektu*, tiek veidots Sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu centrs 34 bērniem ar funkcionālās attīstības traucē-
jumiem un Dienas aprūpes centrs 38 pieaugušajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda �nansējumu.

*Projekta Nr.21-04-FL02-F043.0205-000007
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Elektroenerģijas taupības pasākumi Ādažu novadā
Lai samazinātu izmaksas par elektroenerģiju, ko veicinājis  ievērojamais elektrības cenu pieaugums, noteiktās Ādažu novada 
ielās samazināts apgaismojuma intensitāte.   
Ādažu pagastā
Gaujas, Attekas, Muižas, Podnieku ielās un Ataru ceļā elektro-
enerģijas patēriņš laika posmā no 23.00 līdz 5.00 samazināts  
no 100% uz  30%, savukārt pārējā laikā apgaismojums darbojas 
ar 70% jaudu.
Ataru ceļā, Laimas, Podnieku un Gaujas ielās (no vidusskolas 
līdz Zīļu ielai), kā arī ciematā “Dailas” izslēgts ir katrs otrais 
gaismeklis, bet drošības nolūkos apgaismojums atstāts krusto-
jumos.  
Līgo laukumā no plkst. 23:00 līdz 6:00 apgaismojums atslēgts 
pilnībā.

Carnikavas pagastā
Jau iepriekš ziņots, ka elektroenerģijas taupības pasākumi kopš 
2021. gada novembra ir arī Carnikavas pagastā. Lai samazinātu 
izmaksas par elektroenerģiju, Jūras ielā no tilta līdz ielas galam, 
Dārznieku, Zelmeņu, Zeltiņu un Piekūnu ielās atslēgts katrs 
otrais gaismeklis. Garciemā Roņu ielā un Carnikavā Ceriņkrū-
mu, Pļavu un Jūras ielās veikta daļēja Na (nātrija) gaismekļu 
nomaiņa uz LED tipa gaismekļiem.
Carnikavas Parka teritorijas apgaismojums daļēji tiks atslēgts 
no 00.00 līdz 6.00, savukārt Svētku laukumā šajā laika posmā 
apgaismojums atslēgts pilnībā.

Novads gatavs iespējamajiem plūdiem

Saistībā ar ievērojamo atkusni decembra vidū Gaujas augštecē 
daudzviet paaugstinājās ūdens līmenis un sākās ledus iešana. 
Lielais ūdens daudzums gan nepalīdzēja Gaujas grīvai atbrīvo-
ties no ledus, jo tam pretī stājās spēcīgs ziemeļrietumu vējš, kas 
vairākas dienas “pieturēja” ūdeni un ledu Gaujā, un Carnikava 
pagastā vēl līdz šim Gauja nav pilnībā atbrīvojusies no ledus. 
Naktī no 15. uz 16. decembri pirmo reizi šīs ziemas laikā pie 
ūdens līmeņa atzīmes 1,10 metri Dzirnezerā tika aizvērtas 
Dzirnupes slūžas, un ūdens līmenis Gaujā pie slūžām nākama-
jā dienā paaugstinājās līdz 1,65 metru atzīmei. Neraugoties uz 
ledus sastrēguma izveidošanos un applūšanu Ādažos, ūdens lī-
menis Gaujā sāka lēni pazemināties un ļāva atvērt slūžas tikai 
pēc sala iestāšanās 23. decembrī.
Ilgstoši paaugstināts ūdens līmenis Gaujā izraisa gruntsūdens 
līmeņa paaugstināšanos arī dambju “sausajā” pusē. Tas saistīts 
ar ūdens in�ltrāciju caur irdeno smilšu grunti zem dambjiem, 

kas paredzēti ekstremālu applūduma risku novēršanai, bet ne-
var novērst ūdens pieplūdumu ilgstoši. Tas jāņem vērā, plānojot 
teritorijas labiekārtojumu un apbūvi arī ar dambi aizsargātajās 
applūduma riska teritorijās.
Līdz avīzes iznākšanas brīdim Dzirnupes slūžas aizvērtas vēl 
divas reizes, jo mainīgie laikapstākļi un grūti prognozējamais 
ūdens daudzums Gaujā liek balansēt uz applūšanas riska robe-
žas, vienlaikus maksimāli nodrošinot ūdens apmaiņu Dzirne-
zerā, kas ezera biotopam ir eksistenciāls jautājums.

Turpmākās laika prognozes ir visai pretrunīgas. Ja atkusnis būs 
straujš, iespējama ledus sastrēgumu, kas izveidojušies no Āda-
žiem līdz Siguldai, izkustēšanās, kas, kā vienmēr, ir saistīts ar 
ledus sastrēgšanas risku tuvāk Gaujas grīvai, kas var izraisīt ļoti 
straujas ūdens līmeņa svārstības. “Carnikavas Komunālservi-
sa” darbinieki nepārtraukti seko līdzi ūdens līmeņa svārstībām, 
lai savlaicīgi veiktu nepieciešamās darbības plūdu gadījumā.

Namdaru darbi
• Veikta pašvaldības ēku jumtu atbrīvošana no sniega un lās-
tekām.

• Izgatavota kaķu mājiņa, ko uzstādīs Carnikavā, Zvejnieku ielā 
9 pie parka.

• Novadpētniecības cen-
trā veikti labiekārtojuma 
elementu labošanas darbi 
un papildināti risinājumi 
mantu uzglabāšanai.
• Veikts kosmētiskais re-
monts pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Piejūra” te-
ritorijā esošajā ēkā, kurā 
atrodas interešu centrs 
“Ligzda”.
• Izgatavots koka celiņš 
no Lilastes upes tilta vir-
zienā uz pludmali.
• Notiek koka elementu 
sagatavošana pludmales 
laipu izbūvei.
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Darbi 2021

 Mežaparka ceļam Kadagā pabeigta brau-
camās daļas pārbūve.

 Garupē īstenots pilotprojekts, kas pieda-
lījies biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā 
projektu konkursā, – ielu apgaismojums 
ar zemiem un ekonomiskiem gaismas sta-
biem.

 Turpinās Gaujas 
kreisā krasta nostip-
rinājumu izbūves 
darbi, kā arī turpinās 
būvdarbi projekta 
“Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīs-
tība Carnikavā, III 
kārta” ietvaros.

 Garciemā pabeigti kanalizācijas tīklu iz-
būves darbi.

 Pasniegtas Ojāra Vācieša literārās prē-
mijas dzejā balvas. Ojāra Vācieša literāro 
prēmiju dzejā saņēma Ivars Šteinbergs.

 PII “Piejūra” Siguļos atvērta “Ligzda” – 
jauna vide bērnu un pieaugušo izaugsmei.

 Pārbūvēta Stacijas iela un laukums Car-
nikavā.

 Turpinās būvdarbi Carnikavas pamatsko-
las pārbūvei un paplašināšanai. Nosvinēti 
Spāru svētki. 

 Izbūvēts gājēju un velo celiņš Pirmajā 
ielā gar bērnudārzu “Strautiņš” Ādažos.

 Izbūvēts auto stāvlaukums pie bērnudār-
za “Strautiņš” Ādažos.

 Pabeigti Dienas aprūpes un rehabilitāci-
jas centra būvdarbi Ādažos.

 Pabeigti Skolas ielas Ādažos pirmās un 
otrās kārtas brauktuves būvniecības darbi.

 Mežgarciemā pabeigta centralizēto kana-
lizācijas tīklu izbūve.

 Pabeigta ielu apgaismojuma pārbūve 
Carnikavā, Cēlājos.

 Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, izvei-
dots jauns tūrisma objekts – skatu platfor-
ma.

 Pabeigta koka gājēju tilta būvniecība pāri 
Lilastes upei.

 Uzstādīti 12 koka soli pludmales garumā 
un izbūvēta koka laipu taka Lilastē.

 Izbūvēta auto stāvvieta “Karlsona par-
kā”, Garciemā, Carnikavas pagastā.

 Pārbūvēta Baznīcas iela Siguļos, Carni-
kavas pagastā.
 Uzsākta Gaujas ielas Ādažos gājēju un 
veloceliņa projektēšana.
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 Atjaunotas sabiedriskā transporta pietur-
vietas “Birznieki” un “Irbītes”.

 Godināti zemessargi, atzīmējot Zemes-
sardzes 30. gadadienu!

 Nosvinēti Nēģu svētki Carnikavā.
 Ādažu un Carnikavas novadi jūlijā apvie-
nojās Ādažu novadā, izveidots jaunās do-
mes sastāvs.

 Par konkursā “Ģimenei draudzīgākā paš-
valdība 2020” iegūto naudas balvu Ādažos 
labiekārtoja “Dzīvo sapņu dārzu” un Vēju-
pes pludmali. 

 Ādažos noslēgusies infrastruktūras izbū-
ve jau otrajam uzņēmēju kvartālam – Ei-
muru industriālajai teritorijai.

 Atjaunots ceļa segums ar dubultās virs-
mas apstrādi Austrumu ielā Ādažos.

 Noasfaltēta Zelmeņu iela Ādažos.
 Stapriņu ciemā un Vējupes apkārtnē pie 
gājēju tiltiņa uzstādītas video novērošanas 
kameras.
 Carnikavas pašvaldības policijai ar Zivju 
fonda atbalstu iegādāts drons.
 Ādažu un Carnikavas pagastos organizē-
tas dažādas bezmaksas veselības veicinā-
šanas aktivitātes iedzīvotājiem.

 Carnikavas pagasta ciemos izvietoti ār-
telpu tenisa galdi.

 Carnikavā un Ādažos aizvadīts Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku notikums 
“Saulesvija”.

 Ar gardēžu un amatnieku tirgu, bau-
dot muzikālo pavadījumu, aizvadīti Zvej-
nieksvētki Carnikavā.

 Apstiprināti jaunā, apvienotā Ādažu no-
vada plānošanas dokumenti – Ādažu no-
vada attīstības programma (2021.–2027.) 
un aktualizētās Ādažu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija (2013.–2037.).

 Izveidota multifunkcionāla velotrase jeb 
“pumpu trase” Ādažos, netālu no Ādažu sā-
kumskolas.

 Gaujas svētku zibskatuve priecēja āda-
žniekus ar populāru mūziķu piedalīšanos. 

 Kadaga kļuvusi sakoptāka un drošāka, jo 
ciemā uzstādītas novērošanas kameras, kā 
arī atjaunots autobusu galapunkts Kadagā.

 Latvijas Valsts ceļu veiktie satiksmes 
drošības uzlabojumi uz A1 šosejas, aizlie-
dzot kreiso pagriezienu, veidoja situāciju, 
ka Lukstu ciemats tiktu nošķirts no Āda-
žiem. Lai risinātu problēmu un neērtības, 
ka Lukstu ciemata iedzīvotājiem pēc šīm 
izmaiņām būtu jāveic liels līkums un neliet-
derīgi pavadīts laiks ceļā nokļūšanai Āda-
žos, lai aizvestu bērnus uz bērnudārzu un 
skolu, pašvaldība atjaunoja ceļa segumu 
Vidlauku ielā nokļūšanai līdz viaduktam.
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 Apbalvoti izcilākie vispārējās izglītības 
iestāžu skolēni.

 Atjaunots ceļa segums ar dubultās virs-
mas apstrādi Inču ielā.

 Austrumu ielā atjaunots ceļa segums ar 
dubultās virsmas apstrādi un ceļa sākumā 
ieklāts asfalts.

 Bērnu rotaļu laukumā Līgo parkā ieklāts 
jauns gumijas segums.

 Atjaunots Baltezera kapu laukums.

 Pārbruģēta ietve Pirmajā ielā pie Rīgas 
gatves Ādažos.

 Atjaunots ceļa segums Liepavotu ielā.
 Organizētas skolēnu radošās darbnīcas 
un nometnes vasaras brīvlaikā. 

 Iekārtoti specializētie mācību kabineti 
Ādažu sākumskolas jaunajā korpusā.

 Izveidots Ādažu novada tūrisma domēns 
turisms.adazi.lv.

 Pārbūvēts Ādažu vidusskolas korpuss un 
atklāta jauna pirmsskola Ādažu vidusskolā.

 Ādažu būvvaldes organizētajā studentu 
ideju projektu izstrādē jaunie arhitekti radī-
ja idejas Gaujas–Baltezera kanāla attīstībai. 

 Gaujas ielā aiz skolas līdz Zīļu ielai no-
mainīti gaismekļi uz ekonomiskiem LED 
gaismekļiem.

 Parka ielā, Ādažos, atjaunota iebrauk-
tuve no Rīgas gatves līdz bērnudārzam un 
izveidotas vairākas auto stāvvietas.

 Carnikavā uzstādīts vides objekts – netā-
lu no Svētku laukuma, kur Gaujas prome-
nāde satiekas ar tiltiem.

 Vasaras saulgriežos novada māksliniecis-
kie kolektīvi Carnikavā pulcējās uz kopmē-
ģinājumiem.

 Garupē pabeigta Lielās ielas pārbūve.
 Pabeigta jauna asfalta ieklāšana Zvejnie-
ku ielas posmā no Jūras ielas 8 līdz Ziedu 
ielai un Kuģu ielas posmā no Zvejnieku ie-
las līdz dambim.
 Posmā no Rīgas ielas līdz Stacijas lau-
kumam izbūvētas bruģētas ietves, stāvlau-
kums 19 automašīnām pie Stacijas ielas 5.

 Gaujas krastā, pie Novadpētniecības 
centra, Carnikavā uzstādīta jauna laipa uz 
pontoniem.
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Alīdas, Veltas un Jēkaba ielām
Ādažos piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss
Ādažu novada pašvaldības domes sēdē 22. decembrī nolemts 
piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Alīdas (ielas kop-
garums – 0.16km), Veltas (0.23km)  un Jēkaba (0.19km) ielām 
Ādažu pagastā.
Atbilstoši Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
par “Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanas kārtību 
Ādažu novadā” pašvaldības nozīmes ielas statusu nosaka, ja ceļš 
ir privātā īpašumā esošs nekustamais īpašums, vismaz 70 % no 
ceļa kopīpašniekiem rakstiskā veidā apliecina piekrišanu paš-
valdības nozīmes ceļa statusa piešķiršanai, kā arī statuss ir pri-
vātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam 
īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs (ceļš nodrošina 
piekļuvi vienotam ceļu un ielu tīklam pašvaldībā; ceļš ir publis-
ki pieejams un sabiedrībai ir iespēja to brīvi izmantot; ceļš no-
drošina piekļuvi sabiedrībai nozīmīgiem objektiem (piemēram, 
pirmsskolas izglītības iestādei, slimnīcai, skolai).
Šī gada 16. aprīlī pašvaldība saņēma Alīdas, Veltas un Jēkaba 
ielā esošo māju 21 īpašnieka vēstuli ar lūgumu pārņemt minētās 
ielas pašvaldības pārvaldīšanā.
Privātā īpašumā esošie Alīdas, Veltas un Jēkaba ielas posmi ne-
pieciešami sabiedrības vajadzībām, lai nodrošinātu piekļuves 
iespējas teritorijām – Ziedoņu, Alīdas, Veltas un Jēkaba ielām, 
kā arī nodrošinātu satiksmes organizāciju līdzekļu izvietošanu, 
tai skaitā ceļazīmes un gājēju pārejas pie valsts vietējās nozīmes 
ceļa V46 (Podnieku iela).
Alīdas, Veltas un Jēkaba ielām ir uzklāts asfaltbetona segums 
un ierīkots apgaismojums, kas samazina uzturēšanas darbu iz-
maksas, kā arī nav nepieciešamas papildu investīcijas ielu in-

frastruktūras labiekārtošanā tuvākajos 10 gados.  Minēto ielu 
uzturēšanas izmaksas gadā nepārsniedz 200 eiro, taču kamēr 
ceļš nav nonācis pašvaldības īpašumā, vai arī pašvaldība tam 
nav noteikusi pašvaldības nozīmes ielas statusu, nav pieļauja-
ma pašvaldības �nanšu līdzekļu ieguldīšana privātpersonu ceļa 
uzturēšanā un neveiktie ielu uzturēšanas darbi, it īpaši ziemas 
periodā, apgrūtina komunikāciju apsaimniekošanu.
Nosakot pašvaldības ielas statusu privātā īpašumā esošajiem 
Alīdas, Veltas un Jēkaba ielas posmiem, iela būs publiski pie-
ejama un līdz pašvaldības nozīmes ielas statusa atcelšanai īpaš-
niekiem būs aizliegts ierobežot tās publisku lietošanu, kā arī 
pašvaldībai ir tiesības, informējot īpašniekus, ierīkot jaunas in-
ženierkomunikācijas – iekārtas, ietaises, tīklus un līnijas, ja tas 
nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai.

Alīdas, Veltas un Jēkaba  ielu izvietojumu shēma
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 Carnikava ieguvusi atzinību un titulu 
“Ceļā uz viedo ciemu”.

 Līdz ar jaunajām stāvvietām un gājēju/
velo celiņu līdz bērnudārzam “Strautiņš” 
Pirmajā ielā, Ādažos, novads ticis pie jau-
nām, skaistām velo novietnēm un soliem 
atpūtas brīžiem.

 Ziemas sezonā Carnikavas un Ādažu sta-
dionos, kā arī aktīvās atpūtas parkā “Zibe-
ņi” slēpošanas cienītājiem tapušas slēpoša-
nas trases, savukārt hokeja un slidošanas 
aktivitātēm sagatavots Carnikavas stadio-
na ledus laukums.

 Atklāta jauna pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestāde “Piejūra” Siguļos, kurā pēc 
renovācijas izveidota laikmetīga un izaugs-
mi veicinoša vide 210 bērniem.

 Izbūvēta koka laipu taka Garupē.

 Pie Lilastes pludmales stāvlaukuma uz-
būvēta vides pieejamības prasībām atbil-
stoša sabiedriskā tualete.
 Ādažu sākumskola ieguvusi 2. vietu di-
vās nominācijās konkursā “Ilgtspējība arhi-
tektūrā, būvniecībā, dizainā 2021”.

 Izveidota informatīva lietotne par dabas 
parku “Piejūra” karte.dabasparkspiejura.lv.

 Carnikava kļuvusi par pilotteritoriju Lat-
vijas piekrastes sadarbības projektā “Ceļā 
uz viedumu piekrastēs”.

 Sniedzes ielā un Bezdelīgu ielā, Kalngalē, 
izbūvēta jauna gaisvadu apgaismes līnija.
 Tapis buklets par svarīgākajām dabas 
parka vērtībām.
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60 jaunas ielas un 4000 jaunas adreses.
Ādažu pagastā noslēdzies adrešu sakārtošanas projekts
Ādažu pagastā pabeigta vērienīgākā adrešu maiņa novada vēs-
turē – vairāk nekā 4000 jaunu adrešu un 60 jaunu ielu. Adresā-
cijas sistēmas pamatprincipus un adrešu maiņas un piešķirša-
nas kārtību nosaka Ministru kabineta 29.06.2021. Adresācijas 
noteikumi, kas arī bija par pamatu adrešu sakārtošanas procesa 
norisei.
Daļai iedzīvotāju adrešu maiņa sagādājusi nepatīkamus brīžus. 
Neapmierinātība pārsvarā bija adresēta valsts likumdošanai 
un bija saistīta ar pamatotu sašutumu par adrešu, kas saturēja 
vēsturiskus nosaukumus un dažkārt bija saistīti ar dzimtas vēs-
turi, aizstāšanu ar bezpersoniskajām adresēm ar piesaisti ielai. 
Tomēr šajā situācijā būvvaldei bija jāpilda valsts noteiktās li-

kumdošanas prasības – ielām ir jābūt ar ielu nosaukumiem, un 
adresācijas objektiem, kas atrodas pie ielām, piešķiramas adre-
ses ar piesaisti ielas numuram. Īpaši aktuālas izmaiņas ir tagad, 
kad līdz brīdim, kad Ādažiem tiks piešķirts pilsētas statuss, ir 
palicis pusgads. 
Pildot valsts noteiktās prasības, būvvalde vienlaikus iedrošinā-
ja īpašniekus līdz ar jaunajām adrešu plāksnītēm saglabāt arī 
vēsturiskos, bieži vien skaisti izrotātos ēku nosaukumus. Otrs 
būvvaldes nopelns teritorijas vēsturiskās identitātes saglabā-
šanā bija jaunu ielu nosaukumu radīšana, par pamatu ņemot 
vēsturisko mājvietu nosaukumus. Tādējādi Ādažu pagastā pa-
rādījušas šādas ielas:

Jaunā iela Ielai mainījies
izvietojums

ALDERI
Zušu iela; Enkuru iela; Mednieku iela;
Jāņkalnu iela; Dores iela; Dorītes iela;
Lejasdores iela; Pērles iela

Dumpju iela

ĀDAŽI
Liegu iela; Katlapu iela; Smilgu 1. līnija; 
Smilgu 2. līnija; Smilgu 3. līnija; Smilgu 
4. līnija; Smilgu 5. līnija; Smilgu 6. līnija;
Smilgu 1. šķērslīnija; Smilgu 2. šķērslīnija; 
Smilgu 3. šķērslīnija; Kalndores iela;
Baltkrastu iela; Zelmas iela; Jauncēriņu iela; 
Teiku iela; Krāču iela; Zīlīšu iela; Svīru iela; 
Dzērvju iela; Ziediņu iela; Gundegu iela; 
Brīvuļu iela; Gaujaskrastu iela; Lejupes iela

Bērzu gatve; Ziedu iela, 
Nūrnieku iela

BALTEZERS
Baltkrastu iela; Irāju iela; Sūkņu stacijas iela; 
Mežrozīšu iela; Jaunspriešļu iela;
Upeleju iela; Piekrastes iela; Baznīcas iela; 
Lībiešu iela; Dreimaņu iela; Tallinas šoseja

Baltā raga iela;
Meža iela; Ezera iela

GARKALNE
Sienāžu iela; Ozolu ceļš

Jaunā iela Ielai mainījies
izvietojums

ATARI
Ataru ceļš; Bukultu iela
ĀŅI
Katleru iela
DIVEZERI
Zaraines iela Smilškalnu iela;

Dūņezera iela
EIMURI
Kreiļu iela; Dālderu iela;
Dzīļu iela; Briljantu iela
IĻĶENE
Boķu iela
KADAGA
Kāpas iela; Upmalas iela; Upmalas 1. līnija; 
Upmalas 2. līnija; Upmalas 3. līnija;
Upmalas 4. līnija; Upmalas 5. līnija;
Upmalas 6. līnija
STAPRIŅI
Dzelmītes iela; Vārpiņu iela; Vidlauku iela Inču iela; Piesaules iela

Arī iedzīvotāji aktīvi iesaistījās ielu nosaukumu noteikšanas pro-
cesā, tādējādi Baltezera ciemā parādījās Piekrastes iela, kurai sā-
kotnēji bija plānots nosaukums Spriešļu iela, savukārt Ādažu cie-
mā parādījusies Gundegu iela, ko sākotnēji plānoja nodēvēt par 
Skolēnu ielu. Arī Ādažu novada galvenajai artērijai – A1 šosejai, 
kas šķērso Baltezera ciemu, iedzīvotāji aptaujas laikā bija vēlējušies 
saglabāt jau vēsturiski izveidojušos nosaukumu “Tallinas šoseja”. 
Iedzīvotāji aktīvi sniedza arī citus priekšlikumus. Otrajā vietā pēc 
iedzīvotāju balsojuma rezultātiem tika iecelts nosaukums “Alberta 

Kaula iela”, bez tam tika saņemti arī vairāki citi priekšlikumi, t.sk. 
“Ezeru iela” , “Baltā iela”, “Raimonda Paula gatve”, “Baltijas iela” , 
“Normunda Breidaka iela”, “Positivus iela” un citi. 
Svarīgi zināt – pēc Ādažu un Carnikavas novadu apvieno-
šanas katram īpašumam tika automātiski precizēts adreses 

pieraksts – tas ir kļuvis garāks, papildinot to ar attiecīgā pa-
gasta nosaukumu. Bet Carnikavas novads adreses pierakstā 
tika nomainīts uz Ādažu novadu. Tas katram īpašniekam ir 
jāzina un turpmāk jāizmanto!  Divi adrešu paraugi:

Adrese pirms novadu apvienošanas Adrese tagad
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Kā var uzzināt precīzu adresi?
Ja adrese ir mainīta vai jūs to nevarat atrast dažādu uzņēmumu datu 
bāzēs un navigācijas sistēmās, atgādinām, ka Latvijā Valsts adre-
šu reģistra uzturētājs ir Valsts Zemes dienests, kura tīmekļa vietnē 
www.kadastrs.lv var sameklēt jebkāda objekta adresi kadastra numura 
vai apzīmējuma, vai arī pārliecināties, ka noteiktā adrese joprojām ir 
spēkā, kā arī apskatīt kartē objektu, kam adrese ir piešķirta.
Visas adreses, kas tika mainītas  Ādažu pagastā trīs gadu laikā ad-
rešu sakārtošanas procesā, ir atrodamas speciāli izveidotā sadaļā 
www.adazi.lv/adreses, kur ar “Ctrl+F” taustiņu palīdzību var sameklēt 
nepieciešamo informāciju, ievadot meklējamo tekstu.
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Kā par jaunajām adresēm uzzina citas iestādes 
un iedzīvotāji?
Par adreses maiņu, likvidāciju vai jaunas adreses piešķiršanu 
pašvaldība vai tās pilnvarota iestāde informē Valsts zemes die-
nestu (VZD). Attiecīgi VZD izdara izmaiņas savos reģistros, 
savukārt iestādes, kas izmanto šos reģistrus, saņem atjaunotos 
datus. Adrešu reģistru izmanto, piemēram, pašvaldības, Lau-
ku atbalsta dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
Valsts ieņēmumu dienests, operatīvie dienesti u.c.
Īpašniekiem, kura īpašumā esošajam adresācijas objektam 
mainīta adrese, valsts iestādes par to nav jāinformē, izņemot 
Uzņēmumu reģistru. Juridiskām personām ir jāinformē Uzņē-
mumu reģistrs par adreses maiņu. Tās maiņa būs bez maksas, 
ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu.
Iedzīvotājiem par mainītu adresi pašiem jāpaziņo personām, 
ar kurām tiek uzturēta sarakste vai piegāde ar pasta starp-
niecību (radiniekiem, draugiem, interneta veikaliem), kā arī 
personām, ar kurām ir līguma saistības un līguma noteiku-
mi paredz obligātu adreses maiņas informācijas paziņošanu 
līdzējiem (iespējams apdrošināšanas līgumiem, hipotēkas 
līgumi, līgumi par interneta abonēšanu u.c.).
Gadījumos, kad tiek mainīta adrese, īpašumtiesību dokumenti 
(Zemesgrāmatas apliecība), ka arī zemes robežu plāni un in-
ventarizācijas lietas paliek spēkā, šie dokumenti nav jāmaina. 
Kas notiek ar deklarēto
dzīvesvietu pēc adreses maiņas?
Ja bijāt deklarēti vecajā adresē, tad deklarētā dzīvesvieta auto-
mātiski samainās uz jauno adresi, tomēr lūdzam pārliecinā-
ties par deklarētās dzīvesvietas pareizību e-pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv (pakalpojums “Manā īpašumā dek-
larētās personas”). Ja jūsu īpašumā ir deklarētas citas �ziskas 
vai juridiskas personas, arī viņām būtu vēlams pārliecināties 
par deklarētās adreses pareizību pēc adreses maiņas. Visvairāk 
tas ir saistīts ar tādiem gadījumiem, kad pašvaldība atbilstoši 
Adresācijas noteikumu prasībām likvidē vienādas adreses. Pie-
mēram, ja pirms adreses maiņas pastāvējušas divas dzīvojamās 
mājas ar pilnīgi identiskām adresēm, tad pēc adrešu maiņas 
katra ēka tiek pie savas adreses, tomēr neviens, izņemot pašus 
ēkas iemītniekus, nevar zināt, kurā tieši no jaunajām adresēm 
būtu jānorāda viņu deklarētā dzīvesvieta.
Mūsdienu navigācija un jaunās adreses
Pateicamies novada iedzīvotājiem par sapratni un iecietību šajā 
pārmaiņu laikā! Esam saņēmuši arī vairākas pateicības no nova-
da iedzīvotājiem un viesiem saistībā ar to, ka adreses atrašana ir 

kļuvusi daudz ērtāka un vienkāršāka. To esam panākuši arī ciešā 
sadarbībā ar navigācijas sistēmu uzturētājiem – Waze Latvija un 
Balticmaps.eu. Pateicoties šai sadarbībai, jaunās adreses dažreiz 
paradās navigācijas kartēs jau dažu dienu laikā. Tomēr atgādi-
nām, ka pilnīgi citāda situācija veidojas tiem iedzīvotājiem, kuri 
izvēlas izmantot Google maps karšu un navigācijas sistēmu, jo 
uzņēmumam ne tikai nav savas pārstāvniecības Latvijā, kur va-
rētu operatīvi iesniegt informāciju par mainītām adresēm, bet 
vienlaikus ir zināms, ka informācija par adresēm tiek aktualizē-
ta ar lielu nokavēšanos, kas bieži ir no 1 līdz pat 3 gadiem.
Kuras adreses netika
sakārtotas projekta ietvaros?
Protams, nebija iespējams sakārtot pilnīgi visas adreses dažādu 
iemeslu dēļ – piemēram, dažās teritorijās, kur zemes īpašnieki 
vēl nav pabeiguši detālplānojumus. Tomēr visas šādas vietas ir 
apzinātas un ar laiku tiks pie savām jaunajām adresēm. Vien-
laikus adrešu maiņa nav paredzēta vairākās novada vietās. Vai-
rāki vēsturiskie īpašumu nosaukumi saglabāsies tādās teritori-
jās, kur ielām nav piešķirti nosaukumi vai arī vispār nav ielu.
Vēstule var arī nesasniegt adresātu!
Privātas korespondences sūtījumu gadījumā “Latvijas Pastam” 
nav pienākuma izvērtēt, ko adresāts ir domājis, norādot adresi 
uz aploksnes – vai sūtītājs ir informēts par adresācijas maiņu 
un sūtījumā ir norādījis attiecīgās mājas jauno numuru, vai 
arī, gluži pretēji, nav informēts un pēc inerces sūta vēstuli uz 
iepriekšējo adresi. “Latvijas Pasts” jebkurā gadījumā sūtījumu 
piegādās uz adresi, kas norādīta uz sūtījuma, jo par norādītās 
adreses pareizību atbild izsūtītājs.
Pateicoties domei, vairāki simti Ādažu pagasta iedzīvotāju ti-
kuši pie jaunām plāksnītēm bez maksas. Gadījumos, kad adre-
šu sakārtošana skārusi zemesgabalus, kur atrodas ekspluatācijā 
nodotas mājas, pašvaldība izgatavojusi jaunas, augstas kvalitā-
tes alumīnija plāksnītes. Diemžēl vēl līdz šim brīdim vairāki 
īpašnieki nav izņēmuši savas jaunās adrešu numura zīmes. Ze-
māk ievietojam šādu objektu sarakstu, kur alfabēta secībā var 
redzēt visas iepriekšējās adreses, bet blakus tām – jauno adresi, 
kas ir attēlota uz adreses plāksnītes.
Aicinām īpašniekus izņemt savu plāksnīti pēc iespējas āt-
rākā laikā, iepriekš zvanot: tālr. 67 443 536, vai arī rakstot 
e-pastu ar savu tālruņa numuru: nadezda.rubina@adazi.lv. 
Atgādinām, ka par neesošu vai Ādažu novada domes noteiku-
miem neatbilstošu adreses zīmes izmantošanu var piemērot 
administratīvo sodu līdz 350 EUR (juridiskām personām - līdz 
1400 EUR).

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Ailes Briljantu iela 5
Ainavas  Cielaviņu iela 17 
Akoti  Alderu iela 90
Alderi 1/1A  Kanāla iela 81
Alderi 6  Enkuru iela 4
Alderu ceļš 4 Baltkrastu iela 2 
Alderu ceļš 6 Baltkrastu iela 4
Alejas  Rīgas gatve 1B 
Andari Kreiļu iela 17
Annas Vidus iela 12
Apvijas 1  Alderu iela 72
Apvijas 1A  Alderu iela 57
Arinas  Alderu iela 59
Atpūtas  Cielaviņu iela 19 

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Atspulga iela 4 Atspulga iela 8 
Austrumu iela 10 Austrumu iela 32 
Austrumu iela 16 Austrumu iela 34 
Austrumu iela 18 Austrumu iela 36 
Austrumu iela 26 Austrumu iela 44 
Austrumu iela 30 Austrumu iela 46 
Austrumu iela 4 Austrumu iela 26 
Austrumu iela 7 Austrumu iela 15 
Austrumu iela 9 Austrumu iela 17 
Āboliņi  Čiekuru iela 14
Āķi   Āķu iela 18
Āņi  Katleru iela 7 
Baltezera iela 19 Baltezera iela 31 
Baltezera iela 21A Baltezera iela 35 
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Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Baltezera iela 23 Baltezera iela 37 
Baltezera iela 27A Baltezera iela 69 
Baltezera iela 36B Baltezera iela 58 
Baltpriedes  Baltā raga iela 16 
Birzītes  Mežrozīšu iela 11 
Birzmaļi  Baltā raga iela 3 
Boras Inču iela 2
Briljanti 2  Kreiļu iela 15 

Briljanti ēkas uz z.v. 
80440030407 Briljantu iela 8

Cīruļi  Kreiļu iela 9A
Cīruļi  Kreiļu iela 9
Dadzīši 2 Gaujas iela 74  
Dārznieki  Dārznieku iela 5 
Dreimaņi  Dreimaņu iela 6 
Eimuri Briljantu iela 7
Eimuri  Kreiļu iela 7 
Ezerrozes Smilškalnu iela 11
Ezervēji  Dreimaņu iela 7 
Ezervijas   Tallinas šoseja 41 
Ezerzeme Kanāla iela 80
ēkai  TA 1252  Briljantu iela 10 
Ērgļi  Kastaņu iela 33
Garkalnes attīrīšanas ietaises Sienāžu iela 16
Garkalnes katlu māja Sienāžu iela 2
Garkalni  Ozolu ceļš 1 
Gaujas iela 30A Gundegu iela 3 
Gaujas iela 30B Gundegu iela 6 
Glīzdas  Tallinas šoseja 45 
Gulbju iela 7 Brīvuļu iela 10 
Gundari  Piekrastes iela 9 
Gundegas Gaujas iela 32
Ieviņas   Vējupes iela 19
Inkuļi  Rīgas gatve 1C 
Irāji Alderu iela 73
Jaungožu iela 38 Katleru iela 1 
Jaunieļi  Austrumu iela 20 
Jaunkūlas  Veckūlu iela 44
Jaunkūlas   Veckūlu iela 46 
Jaunrozes Puķu iela 40
Jaunzemes  Alderu iela 76
Jātnieki  Baltā raga iela 7 
Kaijas  Ausekļu iela 3 
Kalndores   Kalndores iela 14 
Kalnsētas   Tallinas šoseja 25 
Kalnsētas A  Tallinas šoseja 23 
Kaltes  Kastaņu iela 47 
Kanāla iela 22 Dorītes iela 5

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Laimneši  Cielaviņu iela 15  
Lapiņas   Ceriņu iela 23
Lauki  Vārpiņu iela 1
Lauri 2   Ādaži  Pirmā iela 28B
Ledoņi Mēness iela 38
Leinerti Smilškalnu iela 41
Lejaspodnieki Lējupes iela 3
Lejaspodnieki   Lejupes iela 3
Lielstapriņi  Lielstapriņu iela 1 
Lipsti  Austrumu iela 83 
Līlavas  Austrumu iela 77 
Magoņkrasti  Baltezera iela 67 
Margrietas  Gundegu iela 10 
Mazstapriņi Mazstapriņu iela 12          
Melderi Parka iela 2B
Meža iela 9 Meža iela 23 
Meža Krasts  Baltā raga iela 5 
Meža māja  Baltā raga iela 9 
Mežezeri Zaraines iela 9
Mežrozītes  Mežrozīšu iela 7 
Mežrozītes  Mežrozīšu iela 9 
Mežrūķi ēka 80440010015001 Smilškalnu iela 29
Mēnessgaismas  Ataru ceļš 42 
Mikusoni  Ataru ceļš 18 
Mitriķbullas Inču iela 4
Mundras  Dumpju iela 1 
Murdi  Kalndores iela 23 
Norieši Kalndores iela 21
Orhidejas  Alderu iela 79
Ozoli Ozolu ceļš 12
Ozollīči   Vējupes iela 56 
Pēči  Austrumu iela 24 
Piesaules iela 1 Piesaules iela 11 
Piesaules iela 4 Piesaules iela 14
Piesaules iela 6 Piesaules iela 16
Priedlejas  Irāju iela 3
Priežuzeme  Baltā raga iela 12 
Riekstu iela 4A Riekstu iela 6 
Rīgas gatve 10 Rīgas gatve 30 
Rīgas gatve 28A Gaujas iela 2A
Rīgas gatve 88A  Rīgas gatve 148 
Rīgas gatve 88A  Rīgas gatve 146 
Rīgas gatve 88A   Rīgas gatve 150 
Rūsas  Kauguru iela 10 
Santas   Veckūlu iela 48
Sentas  Mežrozīšu iela 15 
Sidrabiņi  Tallinas šoseja 78 
Silavijas Briljantu iela 8
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Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Simsoni Āķu iela 15
Sīļi  Upleju iela 1 
Skalbes  Baltā raga iela 14 
Sloņi  Kalndores iela 15 
Smilgas 67  Smilgu 2. līnija 16
Smilškalni 1 ēka 
80440010058001 Smilškalnu iela 35

Smilškalni 2 ēka 
80440010067001 Smilškalnu iela 33

Smilškalni 2 ēka 
80440010067002 Smilškalnu iela 31

Spriešļi   Āķu iela 2
Stabijas  Mazstapriņu iela 1 
Sudraba iela 5 Sudraba iela 1
Sūkņu stacija Baltezers  Alderu iela 25
Sūkņu stacija Baltezers 8  Alderu iela 30
Sūkņu stacija Baltezers A Sūkņu stacijas iela 6
Sūnas   Liegu iela 3
Sūnas Z   Liegu iela 11
Trenči Briljantu iela 3
Trenči  Kreiļu iela 3 
Uplejas  Upleju iela 7 
Upmalas 129  Upmalas 7. līnija  5 
Upmalas 135  Upmalas 1. līnija 4 

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
Upmalas 19  Upmalas 3. līnija 20 
Upmalas 22  Upmalas 1. līnija 17 
Upmalas-76 Upmalas 5. līnija 8
Vālītes Vecvārnu ceļš 18
Vārpas Piesaules iela 9
Vecvārnas Vecvārnu ceļš 11
Vecvārnas A ēka 
80440010003002 Vecvārnu ceļš 11A

Vējupe 11  Ziediņu iela 3 
Vējupe 16   Vējavas iela 30 
Vējupe 7   Vējavas iela 34 
Vēsmas  Zušu iela 8 
Vilki  Piekrastes iela 11 
Vinduļi  Austrumu iela 81 
Vinetas Cīruļu iela 2
Virpas Kauguru iela 12 
Vizmas  Tallinas šoseja 42 
Vītoli  Remberģu iela 9 
Voleri Briljantu iela 6
Zaraines Zaraines iela 8
Zasas  Alderu iela 43
Zemdimdi  Irāju iela 5
Ziediņi   Ziediņu iela 17 
Zīles   Vējupes iela 54 

Nolemts konceptuāli atbalstīt projektus par
maģistrālās veloceļu infrastruktūras izbūvi maršrutā
Rīga–Carnikava un Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošanu 

Ādažu novada pašvaldības dome vienbalsīgi nolēmusi koncep-
tuāli atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruk-
tūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava”, kā arī 
projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas 
metropoles areālā – Carnikava”, paredzot tiem līdz�nansējumu 
budžetā.
Noteikumu projekts “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būv-
niecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava”, kas pagaidām 
ir izstrādes stadijā un kuru plānots virzīt saskaņošanai Eiropas 
Komisijā, paredz investīcijas Rīgai un Pierīgas novadiem, tai 

skaitā Ādažu novada pašvaldībai 3 904 620 eiro apmērā.  
Investīciju mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu maģistrālo velo 
satiksmes infrastruktūras izveidi Rīgā un Pierīgā, lai nodroši-
nātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām 
un radītu priekšnosacījumus vietēja līmeņa un apkaimju savie-
nojumu attīstībai, kā arī vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai 
reģiona iedzīvotājiem.  
Ādažu novadā investīcijas plānots piešķirt veloceliņa Rīga–
Carnikava izbūvei vismaz 11 kilometru garumā.  
Jau šogad tiks uzsākta projekta dokumentācijas sagatavošana, 
tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde, kam pašval-
dība nolēma 2022. gada Attīstības un projektu nodaļas budžetā 
paredzēt 32 670 eiro. 
Tāpat pašvaldības domes sēdē konceptuāli tiks atbalstīts arī Ei-
ropas Savienības projekts “Mobilitātes punkta infrastruktūras 
izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava”, kas paredz 
investīcijas 1 186 500 eiro apmērā.  
To mērķis ir nodrošināt Rīgas metropoles areāla prioritāro trans-
porta koridoru attīstību, izveidojot multimodālus savienojumus un 
maršrutu tīklu integrāciju, kā arī uzlabojot ar dzelzceļa staciju sa-
biedriskā transporta pieejamību saistītās piekļuves infrastruktūru.  
Pašvaldības domes sēdē tika nolemts 2022. gada Attīstības un 
projektu nodaļas budžetā iekļaut 21 780 eiro projekta izmaksu 
un ieguvumu analīzes izstrādei. 
Abus projektus Ādažu novada teritorijā plānots pabeigt 2025. 
gadā.
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Ojāra Vācieša balvas laureāts Ivars Šteinbergs:
“Dzeja ir kā amatniecība, arī tajā jāiegulda laiks un enerģija”

Dzejnieks, atdzejotājs, literatūras kritiķis un literatūrzi-
nātnieks Ivars Šteinbergs daļai mūsu novada iedzīvotāju ir 
mazāk pazīstams, taču novembrī tieši viņš ar savu debijas 
dzejoļu krājumu “Strops” kļuva par Ojāra Vācieša prēmijas 
laureātu. Lai arī dzejnieks dzīvo Rīgā, tomēr saikne ar mūsu 
novadu viņam ir jau sen  – Ādažu novada Carnikavas pagas-
ta Garciemā dzīvo Ivara mamma, tāpēc daļu bērnības viņš 
pavadījis tur. 

Radoši veiksmīgs gads
Aizvadītais gads tev bija ļoti veiksmīgs – kļuvi ne tikai par 
Ojāra Vācieša prēmijas laureātu, bet ieguvi arī Dzejas dienu 
balvu. Kā tu pats raksturotu savu iepriekšējo gadu?
2021. gads man bija veiksmīgs radošajā ziņā, jo uzrakstīju 
daudz vairāk nekā biju plānojis tieši dzejoļu skaita ziņā. Pro-
tams, bija arī karjeras veiksmes, piemēram, apbalvojumi, par 
ko esmu pateicīgs un priecīgs. Varu atklāt, ka [vairāk] biju plā-
nojis nodarboties ar zinātni, un to es arī darīju, uzrakstot zināt-
nisku rakstu. Turpinu darīt to arī šogad, studējot doktorantūrā 
Kultūras akadēmijā. Lielākais pārsteigums, ka pērn es pabei-
dzu darbu pie savas otrās grāmatas. Tas ir tas, kā es atcerēšos 
iepriekšējo gadu. 
Pirmais dzejoļu krājums tev tapa ilgākā laika posmā, jo dze-
ju publicē jau aptuveni 10 gadus, bet “Strops” tika izdots vien 
2020. gadā. Ar ko skaidrojams radošais pacēlums? 
Radošo uzrāvienu skaidroju ar diviem faktoriem. Viens no tiem 
– pats apstāklis, ka mana pirmā grāmata kaut kādā mērā re-
zonēja literatūras kritikā, neatkarīgi no tā, vai atsauksmes bija 
pozitīvas, vai negatīvas. Tas, ka vispār bija kaut kādas recenzijas 
par grāmatu, to ievēroja un par to runāja, bija brīnišķīga moti-
vācija un liels pagodinājums tam, lai rakstītu nākamās grāma-
tas. Otrs apstāklis ir mans mazvērtības komplekss – man nekad 
un nekas, ko es daru, nav pietiekami labi, līdz ar to jāturpina 
darīt. Tas attiecas uz pilnīgi visām dzīves sfērām, tostarp uz 
dzejas rakstīšanu. Pat, ja man patīk kaut kas, ko uzrakstu, tas 
neilgst vairāk par vienu dienu, nākamajā dienā man ir nepiecie-
šamība vēlreiz rakstīt. 
Paškritika saprātīgās devās jau ir laba, jo ļauj atsijāt graudus 

no pelavām. 
Jā, protams, es tam piekrītu. Cenšos 
strādāt pie tā, lai mans pašvērtējums 
būtu kaut cik adekvāts – vērtēju sevi, ne-
vis šaustot vai slavējot, bet mēģinot būt 
maksimāli objektīvs, cik tas vispār ir ie-
spējams. 
Topošais dzejoļu krājums “Jau-
nība” – ironisks skatījums uz 
dzejnieka paaudzes ilūzijām 
Otrais dzejoļu krājums jau ir pabeigts, 
tagad sācies rediģēšanas darbs. Cik tas 
parasti ilgst? 
Tas ir atkarīgs no grāmatas. Laika iz-
teiksmē tas varētu aizņemt mēnesi vai 
pusotru. Tā ir sadarbība ar redaktoru 
– viņš no savas puses nāk ar ierosinā-
jumiem, ko ņemt laukā vai papildināt. 
Atkarībā no manuskripta ir jāstrādā vai 
nu vairāk, vai mazāk – jāpieraksta vairāk 
kas jauns klāt, jāsaliek komati vai jāpa-
maina vārdiņš. Otrās grāmatas gadījumā 

domāju, ka tas nebūs ilgs process, jo krājums sastāv no poē-
mām un gariem dzejas cikliem, līdz ar to reālus ārā mešanas 
darbus es negaidu, tur drīzāk būs pieslīpēšana. Tās varētu būt 
pāris tikšanās reizes ar redaktoru, un pēc tam jau varēs rādīt 
izdevniecībām. 
Otrais dzejoļu krājums tev būs trijās daļās. Kā tas sauksies? 
Jā, tas būs triptihs ar nosaukumu “Jaunība”. 
Ar ko tas atšķirsies no pirmā krājuma?
Daudzējādā ziņā. Tas būs mērķtiecīgāks, savāktāks un vieno-
tāks koncepcijā un kompozīcijā. Visas trīs daļas kaut kādā mērā 
saistāmas ar jaunības pieredzi. Grāmata ir veltījums manas pa-
audzes ambīcijām, ironisks skatījums uz manas paaudzes ilūzi-
jām. Pirmā daļa ir vairāk par radošumu, otrā par draudzību un 
piederības izjūtu, bet trešā ir nopietnākā un intīmākā grāmatas 
daļa – dzejprozas cikls, emociju un seksualitātes vēsture. 
Kā tu uztvēri Ojāra Vācieša balvas iegūšanu? 
Tas bija ļoti patīkams pārsteigums, jo negaidīju godalgas. Biju 
priecīgs un aizkustināts. Tā nebūt nav, ka turēju īkšķi par katru 
balvu.
Jau no bērnības saistīts ar Garciemu
Ar apvienoto Ādažu novadu tevi saista tikai Vācieša prēmija 
vai arī kas cits? 
Mana mamma dzīvo Garciemā, līdz ar to daļu bērnības esmu 
tur pavadījis. Turklāt mans brālis ir mācījies Ādažu vidussko-
lā. Pats Ādažu novadā neesmu ne mācījies, ne strādājis, taču 
to pārzinu, esmu uzturējies, braucis pie paziņām vai draugiem. 
Varbūt  mazāk zinu pašus Ādažus, taču Carnikavā gan man 
dzīvo vairāki draugi. Šī puse man nav pilnīgi sveša. 
Cik bieži tagad Garciemā mēdz paviesoties?
Ik pa laikam, kad braucam ciemos pie manas mātes. Tagad 
esam tikuši pie jaunas automašīnas, droši vien braukāsim bie-
žāk. Kādu laiku mūsu ģimenē nebija auto, tad arī nekur nebrau-
cām, lai gan tāpat nedrīkstēja braukt pandēmijas sakarā. 
Vecmāmiņas dāvinātie
dzejoļu krājumi radīja interesi par dzeju 
Kad tu pats pirmoreiz sastapies ar Ojāra Vācieša dzeju?
Jau no skolas gadiem zināju, ka ir bijis tāds dzejnieks Ojārs 
Vācietis, taču pats pēc savas iniciatīvas nebiju interesējies. Kad 

Ivars Šteinbergs veic ierakstu  viesu grāmatā Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.
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man bija 12–13 gadi, mana vecmamma, kas visu dzīvi aktīvi ir 
lasījusi dzeju, uzdāvināja Vācieša dzejoļu krājumus. Mīlēdams 
vecmāmiņu, pēc kāda laika sāku tos lasīt, un tas man bija liels 
atklājums un pārdzīvojums, ļoti spilgts iespaids. Tajā laikā man 
radās sajūta, ka Vācieša dzeja ir tā vieta, kur tiek noformulēts 
kaut kas, ko esmu jutis, bet nemācējis artikulēt. Tas arī manī 
iedēstīja pārliecību, ka dzeja ir kas tāds, ar ko es vēlos nodar-
boties. Vēlāk jau es sāku pats meklēt grāmatas un interesēties 
par tekstiem. Sāku tērēt visu savu kabatas naudu jaunākajām 
dzejas grāmatām un pakāpeniski uzsēdos uz latviešu laikme-
tīgās dzejas.  
Sanāk, ka vecmāmiņas dāvinātie krājumi deva lielāku im-
pulsu nekā skolas literatūras stundas?
Godīgi sakot, neatceros, vai man skolā tika mācīts Vācietis 
(smejas). Gan jau viņš tika pieminēts,  bet acīmredzot skolas 
atmosfēra man nebija ļāvusi to saprast vai pienācīgi uztvert. 
Kurš tev pašam ir tuvākais Ojāra Vācieša dzejoļu krājums?  
Grūti pateikt. Patīk tās izlases, kas ir izdotas pēc Vācieša nāves, 
piemēram, “Nolemtība” vai “Ex Libris”, tie, manuprāt, ir veik-
smīgi krājumi. Patīk arī “Klavierkoncerts”, “Si minors”, “Mel-
nās ogas”. Ir daudz foršu dzejoļu, vienu krājumu izcelt būtu 
grūti. Tad man būtu jāiziet visiem cauri, lai pateiktu, kurš bija 
kompozicionāli visjaudīgākais. 
Ieklausās sarunās, lai rastu impulsu dzejai
Vai tev dzeja top viegli? 
Es dzejas rakstīšanu uztveru kā darbu, tā ir mana profesija. 
Man to ļoti patīk darīt, taču tas nenozīmē, ka ir viegli, un viss, 
kas vajadzīgs, ir vien iedvesmas dzirksts. Nav tā, ka, liru strink-
šķinot, varu uzšņāpt ģeniālus dzejoļus. Tā ir kā amatniecība. 
Tāpat kā jebkurā citā darbā nepieciešams ieguldīt savu piepūli, 
laiku, enerģiju un reizēm arī naudu. Vajag patērēt kaut kādus 
resursus un strādāt ar tekstu. Protams, ir nepieciešama kaut 
kāda veida iedvesma, arī intuitīva tekstu veidošana. Lai dzejolis 
būtu veiksmīgs,  ir nepieciešams ne tikai intelektuālais un teh-
niskais, bet arī intuitīvais darbs.  
Vai leģenda par mūzām ir patiesa, proti, tā ir nepieciešama? 
Ja mūza ir cilvēki, kuri iedvesmo, tad tā ir mana ģimene. Dzīvē 
mani iedvesmojuši daudzi cilvēki – draugi, draudzenes, pazi-
ņas, reizēm pat pavisam nepazīstami cilvēki. 
Un ja mūza varētu būt jebkas, piemēram, daba?
(Domā) Reizēm. Manā gadījumā ne tik ļoti. Ik pa laikam man 
rodas idejas tēliem un metaforām, ja esmu pilnīgi jaunā vidē, 
neatkarīgi no tā, vai esmu pie dabas, vai citā valstī. Dabā esmu 
iedvesmojies, aizbraucot pie vecmammas uz laukiem, Latgalē. 
Galvenokārt mani tomēr iedvesmo valodiskas parādības. Ja sa-
klausu kādu cilvēku runājam, izlasu kaut ko, kas mani uzrunā-
jis, tas drīzāk manī raisīs kaut kādu impulsu un ļaus tekstam 
manī turpināties. Tas var būt jebkas – gan dzejolis vai raksts 
avīzē, gan sarunas vilcienā. Lingvistiska parādība ir tas, kas 
mani iekustina. 
Tātad tu ikdienā esi rūpīgs klausītājs, kas uztver sīkas nian-
ses?
Uzskatu, ka tas ir svarīgi – klausīties valodā. Nezinu, cik labi 
man tas izdodas, taču cenšos uztvert kaut kādas valodas di-
mensijas, ko parasti mēs nesaklausām, bet kam ir liels poētis-
kais potenciāls.  
Ar kolēģiem izdod literatūras žurnālu 
Kopš novembra esi arī literatūras žurnāla “Strāva” galvenais 
redaktors. Ar ko uzrunās “Strāva”?
Šobrīd notiek darbs pie literatūras žurnāla otrā numura, kas va-
rētu iznākt martā. Žurnāls ir biezs, tāpēc varētu tikt izdots trīs-
reiz gadā. Primāri mēs sevi vēlamies pozicionēt kā literatūras 
žurnālu, tāpēc mūsu galvenais nosacījums ir kvalitāte. Rūpīgi 

strādājam pie tekstu atlases, kopā ar autoriem tiecamies strādāt 
pie tiem, lai attiecīgie teksti sasniegtu pilnību, un mēs lasītājiem 
varētu piedāvāt kvalitatīvu, interesantu, laikmetīgu literatūru. 
Manas ambīcijas ir arī tādas, ka es vēlos lasītājus uzrunāt ar 
teorētiskās literatūras sadaļu žurnālā, kas izceltos uz citu literā-
ro izdevumu fona. Internetā mums ir “Satori” un “Punktum”, 
kur šad tad parādās vērtīgas esejas, taču viņi tik un tā apjoma 
ziņā ir ierobežoti. Par spīti tam, ka var šķist, ka internetā var 
publicēt cik vien garu rakstu mēs gribam, patiesībā viņi domā, 
lai raksts nebūtu pārāk garš. Mēs varētu nākt autoriem pretī 
ar to, ka ļautu rakstīt garas esejas, nebūtu iebildumu likt garas 
zemsvītru piezīmes, milzīgu literatūras sarakstu. Lasītājiem 
varam piedāvāt esejas, ko rakstījuši ne tikai latviešu domātā-
ji, bet arī tulkoto materiālu no citām valodām. Mums trūkst 
mūsdienu vācu literatūrzinātnieku eseju, spēcīgas teorijas ir arī 
Francijā. Mums jautājums ir tikai par tulkotāju kapacitāti. Tas 
ir tas, pie kā šobrīd strādājam. 
Vai tulkotāju pietrūkst? 
Cilvēki, kuri zina valodas un ir gatavi strādāt, mums ir. Viena 
daļa ir aizņemti darbos, kas nav saistīti ar tulkošanu, lai varētu 
nopelnīt, savukārt tos tulkotājus, kuri tulko savā pamatprofesi-
jā, saista visādi līgumi un termiņi ar izdevniecībām. Viņi tulko 
grāmatas. Visi ir aizņemti, bet kaut kur pa vidu mēs mēģinām 
iespraukties. 

Ivars Šteinbergs deklamē savu dzeju.



Vai šobrīd sabiedrībā ir pieprasījums pēc 
drukātā literatūras izdevuma?
Cik zinu, tad mūsu pirmo numuru pērk, iet 
labi. Nezinu precīzus skaitļus, mums vēl nav 
bijusi sapulce, kur projektu vadītāja to pa-
stāsta, bet, cik esmu dzirdējis sarunās, – pie-
prasījums ir. Tas mani priecē un vienlaikus 
arī nozīmē, ka nākamie numuri iznāks. 
“Strāva” – platforma ikvienam
“Strāva” var būt platforma ikvienam auto-
ram, kurš vēlas publicēties? 
Iesūtīt var ikviens. Priecājamies par katru 
tekstu, kas pie mums nonāk. Visus izlasām 
un iespēju robežās cenšamies arī maksimā-
li ātri atbildēt. Protams, ne visu mēs publi-
cējam, taču pavisam noteikti aicinām sūtīt 
tekstus visiem, kuri to vēlas. Vēlāk ar auto-
riem sazināmies un vienojamies, vai publi-
cējam darbu. Ja nē, tad sniedzam ieteikumus vai gaidām autora 
nākamo darbu. Tā ir parastā prakse jebkurā literārā izdevumā. 
Cik no tā, ko autori iesniedz, jums nākas atsijāt?
To es nevarēšu pateikt, bet varu atzīt, ka tas, ko saņēmām no 

autoriem, pirmajā numurā varētu būt ma-
zākā daļa, jo lielāko apjomu saorganizējām 
paši kā tulkotāji vai tulkotāju sarunātāji. 
Kad vēl pirmais numurs nebija iznācis, nebi-
jām arī tik zināmi, turpinājumā domāju, ka 
sūtīs vairāk. 
Interesants ir fakts, ka “Strāvas” radošajā 
komandā ir trīs Vācieša balvas laureāti, 
Anna Auziņa to ieguvusi pat divreiz. 
(Smejas) Zināju, ka mums ir spēcīga koman-
da ar zināmiem, talantīgiem un apbalvo-
tiem autoriem, taču to, ka esam ieguvuši tik 
daudz Vācieša balvu, gan nezināju. 
Gadu mijā cilvēki mēdz veikt apņemšanos. 
Kādi ir tavi mērķim šim gadam? 
Mana gada apņemšanās ir uzrakstīt 100 
lappuses no disertācijas, lai mani neizmes-
tu no doktorantūras. Vēl viens mērķis būtu 
atgriezties pie veselīgāka dzīvesveida, kāds 

tas bija pirms pandēmijas. Trešais plāna punkts ir otrā dzejoļu 
krājuma iznākšana. Grāmata ir uzrakstīta, izdevēji ir ieintere-
sēti, tāpēc tas visdrīzāk notiks. Šīs ir lietas, ko gaidu no šī gada, 
lai varētu pielikt ķeksīti, ka tas ir paveikts.

Jānis Pārums
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Jaunums Ādažu pagastā! “Zupas virtuves” pakalpojums
trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām,
kuras nonākušas ārkārtas krīzes situācijā, turpmāk – visā novadā!
 No 2022. gada 1. janvāra visā novadā trūcīgām un maznodro-
šinātām mājsaimniecībām, kā arī personām vai ģimenēm krī-
zes situācijā, ir iespēja izmantot “Zupas virtuves” pakalpojumu, 
katru darba dienu vienai personai saņemot 1l siltas zupas. 
Tiesības saņemt pabalstu ir Ādažu novadā deklarētām trūcī-
gām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras par tādām 
atzinis Sociālais dienests, kā arī personām, kuras nonākušas 
ārkārtas situācijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Pabalsts zupas virtuves izmantošanai tiek piešķirts stingras uz-
skaites talonu veidā (1 talons ir 1 litrs zupas):
Ādažu novadā deklarētām personām uz trūcīgās vai mazno-
drošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanas 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 re-
dzamā vietā Sociālajā dienestā un publicē pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.adazi.lv.
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Ivaru Šteinbergu sveic mamma.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sveic  Ojāra Vācieša literārās 
prēmijas dzejā laureātu Ivaru Šteinbergu. 
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Pēc novadu apvienošanas pieaudzis
sociālās palīdzības un pakalpojumu apjoms
2022. gadā, ieviešot vienotus saistošos noteikumus sociālās pa-
līdzības un sociālo pakalpojumu jomā, atbalsta apjoms kopumā 
ir būtiski pieaudzis, bet atbalsta politika mērķēta, lai palīdzē-
tu trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm, 
kā arī personām, kurām nepieciešama sociālās funkcionēša-
nas spēju atjaunošana vai uzlabošanu.
Ādažu novada pašvaldība ir noteikusi augstāko maznodro-
šinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, ko pašvaldība ir 
tiesīga noteikt. Pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecī-
bā tas nedrīkst pārsniegt 436 eiro un pārējām personām māj-
saimniecībā – 305 eiro. 
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33. panta otrajai daļai, trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis ir 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimnie-
cībā un 190 eiro – pārējām personām mājsaimniecībā, ievērojot 
pārējos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus. Garantētie 
minimālie ienākumi valstī ir noteikti visiem vienādi: par pirmo 
personu – 109 eiro, par katru nākamo – 76 eiro mēnesī.
No 2022. gada 1. janvāra visā novadā trūcīgām un maznodro-
šinātām mājsaimniecībām, kā arī personām vai ģimenēm krī-
zes situācijā ir iespēja izmantot “Zupas virtuves” pakalpoju-
mu katru darba dienu vienai personai saņemot 1l siltas zupas.
Mājokļa pabalsts tiek piešķirts atbilstoši MK noteikumiem, 
kas tiek aprēķināts, izmantojot mājokļa pabalsta aprēķināša-
nai izmantojamo izdevumu pozīciju minimālās normas. Prog-
nozējams, ka mājokļu pabalsta izmaksas būtiski paaugstinā-
sies, jo pieaug komunālo pakalpojumu izmaksas un jāpalīdz 
nomaksāt rēķini arvien lielākam iedzīvotāju skaitam. Periodā 
no 01.01.2022.–31.05.2022. valsts noteikusi papildu atbalstu at-
sevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzī-
vojošai personai ar invaliditāti, piemērojot mājokļa pabalsta 
aprēķina koe�cientu 2.5, kā arī mājsaimniecībai, kurā ir tikai 
pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koe�-
cientu 2. 
Plašāks atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimnie-
cībām noteikts medicīnas pakalpojumu un zobārstniecības 
apmaksai. Turpmāk par medicīnas pakalpojumiem, medika-

mentiem, briļļu un higiēnas preču iegādi varēs saņemt pabalstu 
50% apmērā no iesniegtajiem izdevumiem, līdz 100 eiro gadā 
personai; par ārstēšanos stacionārā – 50% apmērā no iesniegta-
jiem izdevumiem, līdz 150 eiro gadā personai; zobārstniecībai 
un zobu protezēšanai – 50% apmērā no iesniegtajiem izdevu-
miem, līdz 100 eiro gadā personai.
Līdz 60 eiro gadā palielināts pabalsts skolas piederumu un 
apģērba iegādei izglītojamajam, kurš iegūst obligāto pamatiz-
glītību no 5 līdz 18 gadu vecumam un mājsaimniecībai noteikts 
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Paplašināts pakalpojumu pieejamības klāsts ģimenēm ar 
bērniem: pieejams ģimenes asistenta pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas programmas, kā arī sociālās korekcijas program-
mas jauniešiem.
Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, pakalpojuma samak-
sas noteikšanai turpmāk vairs netiks izvērtēti apgādnieki. Kā 
arī visā novadā ieviests materiālais atbalsts aprūpes mājās 
pakalpojuma nodrošināšanai, ko var saņemt trūcīgas un maz-
nodrošinātas pensijas vecumu sasniegušas personas vai perso-
nas ar I un II grupas invaliditāti. 
Visā novadā ieviesti pabalsti aizbildņiem un aizgādņiem. 
Paaugstināts pabalstu apmērs audžuģimenēm un pilngadību 
sasniegušajiem bāreņiem.
Palielināts atbalsts pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem. Līdz 200 eiro palielināts bērna piedzimšanas 
pabalsts, ja abi vecāki ir deklarēti Ādažu novadā. Atbalsts 
transporta izdevumu segšanai personām ar invaliditāti, kurām 
noteiktas medicīniskās indikācijas, speciāli pielāgota vieglā 
automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izde-
vumu kompensēšanai 50 eiro gadā. Atbalsts bērniem ar inva-
liditāti un celiakiju 50 eiro gadā. Atbalsts personām ar I un II 
grupas invaliditāti ar kustību vai redzes traucējumiem servi-
sa suņa pakalpojuma izmantošanai 100 eiro mēnesī.
Plašāk par jaunajos saistošajos noteikumos noteikto atbalstu 
lasiet pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Sociālais 
dienests”. 

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze
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Ādaži/Carnikava basketbolistiem veiksmīgs 2021. gada noslēgums
Reģionālajā Basketbolā aizvadītā gada nogale bijusi “Ādaži/
Carnikava” komandai, kas 2021. gadu noslēdza ar divām uz-
varām pēc kārtas, turklāt apspēlējot arī vienu no līgas vado-
šajām vienībām. 
Lai arī sezonas sākums ādažniekiem nebija veiksmīgs, piedzī-
vojot trīs zaudējumus septembrī un oktobrī, pamazām Salvja 
Mētras vadītā komanda iespēlējās, 19. novembrī savā laukumā 
apspēlējot Salaspils basketbolistus. Tam gan sekoja zaudējumi 
pret spēcīgajām Cēsu un Krāslavas komandām, taču gada pē-
dējās spēles tika aizvadītas pārliecinoši. 
Vispirms negaidīti pārliecinoši izbraukumā ar 81:62 tika apspē-
lēja viena no līdervienībām “Rūjiena”, bet pēc tam spraigā galot-
nē mājās pieveikts arī Augšdaugavas novads 79:77. Reģionālās 
Basketbola līgas Austrumu grupā gadu miju “Ādaži/Carnikava” 

ar trim uzvarām, pieciem zaudējumiem (3–5) un iekrātiem 11 
punktiem sagaidīja 7. pozīcijā 11 komandu konkurencē. Janvāra 
otrajā pusē Ādažu novada komandai ieplānotas trīs spēles – savā 
laukumā pret Salacgrīvu (4–6) un Madonu (5–1), kā arī izbrau-
kumā pret Jēkabpils “Lūšiem” (6–2). Pamatturnīrs noslēgsies 
2022. gada martā, astoņām labākajām Austrumu un Rietumu 
konferenču komandām turpinot cīņu izslēgšanas spēlēs. “Āda-
ži/Carnikava” līderis Mārcis Osis ar vidēji spēlē gūtajiem 24.33 
punktiem ieņem augsto trešo vietu visas līgas rezultatīvāko spē-
lētāju sarakstā, savukārt Jānis Ābols ar 17.57 punktiem šajā rā-
dītājā ir 16. vietā. Osis ir arī septītais efektīvākais spēlētājs (vidē-
ji 23 efektivitātes punkti spēlē), kamēr Ābols ir devītais labākais 
cīņā par atlēkušajām bumbām (vidēji 10.00 spēlē). 

Jānis Pārums

Ādažu novadam trīs uzvaras Pašvaldību kausā rogainingā

Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, sniegotajā Kuldīgā un tās 
apkārtnē norisinājās “Brīvības rogainings 2021”, kas vienlaikus 
bija Pašvaldību kauss rogainingā, teicamu sniegumu node-
monstrējot mūsu novadniekiem. 
Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū īpaši garā 
distancē. Komanda, kurā ir 2–5 dalībnieki, apmeklē kontro-
lpunktus (KP) izvēles secībā noteiktā laikā. Komandas uzde-
vums ir, brīvi orientējoties apvidū ar kartes un/vai kompasa 

palīdzību, iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktu, kuri tiek 
piešķirti par KP apmeklēšanu. Komandas, kuras dalās vairākās 
grupās pēc vecuma un dzimuma, tiek vērtētas pēc iegūto pun-
ktu summas.
Sacensības pašvaldību kausā noritēja jau piekto gadu, un šo-
reiz tajās debitēja trīs Ādažu novada rogaineru komandas, kam 
izdevās sasniegt lieliskus rezultātus, izcīnot uzvaras visās trīs 
grupās – vīriešu, sieviešu un jauktajā.
Pašvaldību kausā jaukto komandu konkurencē 1. vietu izcīnīja 
Sniedze Brakovska un Eduards Pāķis no Ādažiem (115 punkti), 
vīriešu komandu konkurencē 1. vietu izcīnīja Guntis Māliņš no 
Carnikavas kopā ar komandas biedru Jāni Rukšānu (137 pun-
kti), bet sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Anita Užule no 
Carnikavas kopā ar komandas biedreni Ivetu Baļčūni (99 pun-
kti)!
Diemžēl ceturtā Ādažu novada komanda nevarēja piedalīties 
veselības apsvērumu dēļ, tādēļ Pašvaldību kausa kopvērtējumā 
Ādažu pašvaldība ierindojās 3. vietā uzreiz aiz Saldus un Smil-
tenes novadu komandām, kas startēja kuplākā skaitā.
Pašvaldību kausa disciplīna noritēja četru stundu formātā, kas 
šogad bija īpašs pārbaudījums ievērojamā sniega daudzuma dēļ, 
tomēr dabas skati un iegūtās emocijas bija fantastiskas!

Sniedze Brakovska

Paldies drosmīgajam glābējam, kurš,
riskējot ar veselību, izglāba suni no noslīkšanas Kalngalē! 
Ir vecā gada 21. decembris, Kalngale, Ērgļu iela pie Langas upes. 
Man, 82-gadīgai seniorei, pa pagalma vārtiņiem no rīta izspru-
kusi ārā vācu aitu sugas sune Mollija. Ilgāku brīdi meklēju, bet 
nekā. Redzu, pa ielu brauc automašīna, netālu no manis apstā-
jas. Izkāpj vīrietis, brīdi skatās uz upi, tad steidzas manā virzie-
nā: “Vai Jums trepes ir? Slīkst suns!”, mani sasniedz viņa steigā 
izteiktie vārdi. Paņēmis vajadzīgo, viņš trepes uzmet uz upes 
ledus daļas un uz vēdera lien suņa galvas virzienā, kas tajā brīdī 
jau faktiski ir nekustīga. Nezinu kā, bet vīrietim izdodas dabūt 
suņa priekšķepas uz ledus malas, pēc tam arī pārējo ķermeni. 
Kad abi tiek krastā, Mollija knapi pārvietojas, spalva ledaina, 
ķepas stīvas, skatiens blāvs. Ātri cenšos nogādāt viņu mājās, 
siltumā. Šoka iespaidā par glābēju es esmu aizmirsusi. Prom-
braucot viņš vēl piekodina vajadzības gadījumā aizvest suni pie 
vetārsta, novērot suņa pašsajūtu. Šodien Mollija ir pilnībā atko-
pusies un jūtas lieliski!
Savā apjukumā nepajautāju vīrietim ne vārdu, ne, kur dzīvo. 
Pilnīgi svešs cilvēks, bet paveica to, ko šodien retais – nepa-
brauca garām, nepalika vienaldzīgs, ātri saprata, kā rīkoties un, 

riskējot ar savu veselību, uzdāvināja manai Mollijai otru dzīvī-
bu. Paldies viņam! Kaut viņš izlasītu šīs rindas! Un kaut vairāk 
būtu šādu Cilvēku!

Patiesā cieņā 
Ieva Urtāne Kalngalē, Paipalu ielā
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā janvārī
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni 67996266, e-pastā biblioteka@adazi.lv

vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra 
• Kļavis, Aivars “Avota laiks”
• Daudziņa, Zane “Dienasgrāmata”
• Nesbē, Jū “Greizsirdis un citi stāsti”
• Judina, Dace “Uz dzīvību un nāvi”
• Hanna, Kristīne “Baltā nekuriene”
• Kvinna, Džūlija “Hercogs un es”
• Vilass, Manuels “Ordesa”
• Ferrante, Elena “Pieaugušo melīgā dzīve”
• Nemiera, Linda “Rīgas raganas”
• Kerangala, Mailisa de “Salabot dzīvos
• Railija, Lūsinda “Pazudusī māsa”/7. grām.
• Osmans, Ričards “Slepkavību klubs ceturt-

dienās”
• Džeksone, Stīna “Sudraba ceļš”
• Sagāna, Fransuāza “Visos sirds nostūros”
• Vargasa, Freda “Zilo apļu vīrs”
• Rūmnieks, Valdis “Sudrabiņš”
• Zusta, Zane “Tauriņa spārnu vēzieni”
• Kalniete, Sandra “Tev būs četri vīri”
• Jundze, Arno “Vienīgais liecinieks”
• Indriķis Latvietis “Nāve”/4. grām. 
• Līce, Anda “Ceļadomas”
• Dzenis, Andris “Visvaldis Lācis atmiņu at-

spulgos”
• Ketnere, Keita “Divkosības akadēmija”/ 

5. grām.
• Račko, Karīna “Ekstāze”
• Sēks, Makss “Ļaunuma tīkls”/2. grām.
• Seleckis, Vilis “Nozagtais sapnis”/2. grām.
• Žolude, Inga “Vendenes lotospuķe”
• Krekle, Maija “Vēlreiz tu un es”
• Kellija, Ketija “Vīri, draugi un mīļākie”

Bērnu literatūra 
• Kivirehks, Andruss “Ērms un feisbuks”
• Reinika, Veronika “Ričijs Rū rīko koncertu”
• Tomusks, Ilmars “Datordullā skola”
• Tilaks, Dzintars “M+A”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un Nāves 

dāvesti”/ 7. grām.
• Roulinga, Dž. K. “Ziemassvētku Cūks”
• Gulbe, Evija “Zaķēns, kuram nebija vārdu”

Uzziņu literatūra 
• Indriķis Latvietis “Ādamsona faili”
• Fābere, Adele “Kā runāt ar bērniem, lai 

bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni 
runātu”

• Adizess, Ichaks Kalderons “Tiecoties pēc 
uzplaukuma”

• Krēsliņš, Žigimants “Centrālamerika pāris 
mēnešos”

• Krēsliņš, Žigimants “Dienvidamerika pāris 
mēnešos”

• Krēsliņš, Žigimants “Dienvidaustrumāzija 
pāris mēnešos”

• Krēsliņš, Žigimants “Meksika pāris mēne-
šos”

• Harari, Juvāls Noa “21 lekcija 21. gadsim-
tam”

• Hānbergs, Ēriks “Alfrēds Čepānis vaļsir-
dībās” 

• Apse, Linda “De Profundis – Mārtiņš 
Rītiņš”

• Hanovs, Deniss “Sarkanā samta stāsti”

Literārās izstādes
• “Aizejot un atnākot”
Dzejniecei Veltai Tomai – 110 
(1912–1999)
• “Vēju mezgli” 
Rakstniekam, kultūrvēsturniekam 
Andrejam Johansonam – 100 
(1922–1983)
• “Pa gadu kāpnēm”
Rakstniekam, literatūrzinātniekam Jānim Kalniņam – 100 
(1922–2000)
• “Es nezinu, ko sagaida lasītājs”
Itāliešu rakstniekam, filozofam Umberto Eko – 90 (1932–
2016)

Tematiskās izstādes
• “Barikāžu laiks”
20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 
•  “Piemiņas saglabāšana”  
Militārajam darbiniekam, pulkvedim, Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim 
Oskaram Kalpakam – 140 (1882–1919)

Izstādes Ādažu bibliotēkā janvārī

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
• “Kā tu dari Neko?”  
Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 140 (1882–1956)
• “Vispazīstamākā no visām Alisēm” 
Angļu rakstniekam Lūisam Kerolam – 190 (1832–1898) 
• Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku  žūri-
jas  2021  noslēgums – pārrunas, diskusijas, anketu aizpildīšana

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

Ādažu bibliotēkas pateicība 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020 dalībniekiem!
Ir aizsācies Jaunais 2022. gads un noslēdzies Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas 2020 ekspertu lasīšanas maratons! 
Pieņemot šī brīža situāciju un nevarot būt kopā  ar visiem da-
lībniekiem kādā jaukā pasākumā, Ādažu bibliotēka sarūpējusi 
čaklajiem lasītājiem pārsteigumu – jaukas un paliekošas balvi-
ņas.
Bet Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021. gada dalībnieku 
darbs turpinās! 
Aicinām lasīšanas ekspertus aizpildīt elektroniski vērtējuma 
anketu, iepriekš sazinoties ar bibliotēku. Tālr. 67996266

Lai nezūd lasītprieks arī turpmāk, uz tikšanos Jaunajā 2022. 
gadā!

Ādažu bibliotēka
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā, Jūras ielā 1A

Daiļliteratūra 
• Ziedonis, Imants “Tā gribas dzīvi apgais-

motu”
• Vensko, Sandra “Klibs putniņš neraud 

viens”
• Šķipsna, Ilze “Es esmu. Laika rēķins”
• Bērziņš, Māris “Es esmu. Nākotnes ka-

lējs”
• Stumbre, Lelde “Perfekcioniste”
• Judina, Dace “Nemodiniet mirušos”
• Aberkrombijs, Džo “Pats asmens”. Pir-

mais likums/ 1. grām.
• Aberkrombijs, Džo “Pirms tie pakārti”/ 2. 

grām.
• Lecinska, Ilze “Vienā likteņdejā saviju-

šies mūži”
• Markess, Gabriels Garsija “Simts vientu-

lības gadi”
• Atvuda, Margarēta “Kalpones stāsts”
• Svensons, Patriks “Zuša evaņģēlijs”

Bērnu un jauniešu literatūra 
• Rikāra, Anuka “Anna un Froga”
• Ķezbers, Kārlis “Rūķu pasaules ceļojums”

Atbalstot kultūras nozari, Ministru kabinets lēma piešķirt �nansējumu augstvērtīgu grāmatu iepirkumam publiskajām bibliotēkām. Carnikavas bibliotēka saņēmusi 
vērtīgo grāmatu dāvinājumu – kopā 28 eksemplārus 392.10 EUR vērtībā. 

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

Nozaru un populārzinātniskā literatūra 
• Līdums, Gatis “Pāru ( ne) būšanas”
• Rožkalne, Madara “Ting, Bu Dong” (kādas lat-

viešu ģimenes piedzīvojumi Ķīnā)
• Rīds, Gevins “Disleksija agrīnā vecumā”
• Fellīni, Federiko “Veidot filmu”
• Leitis, Voldemārs “Vadītāja spējas”
• Beks, Klauss “Mediju un komunikācijas zināt-

ne”
• Geka, Dzintra “Šalom Sibīrija”
• Lejiņš, Jānis “Straupes pilskungi”
• Blanckenhagen, Herbert, “Atmiņas no vecās 

Vidzemes”
• “Administratīvo pārkāpumu tiesības. Adminis-

tratīvās atbildības likuma skaidrojumi”
• Briede, Jautrīte; Danovskis, Edvīns; Kova-

ļevska, Anita “Administratīvās tiesības”, mācī-
bu grāmata

• “Civilprocesa likuma komentāri”. II daļa (29-
60. nodaļa)

• Meikališa, Ārija; Strada-Rozenberga Kristīne 
“Kriminālprocess. Raksti 2015–2020.”

• Mazure-Vucāne, Modrīte “Pagasttiesa Latvijā”
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Zelta medaļa Ādažu Mākslas un mūzikas skolas  audzēknei Elzai Prokofjevai
Decembra nogalē norisinājās 
starptautiskais konkurss Music 
Moscow, kurā piedalījās dalīb-
nieki no Eiropas valstīm, Krie-
vijas, Ķīnas u.c. 
Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolu šajā konkursā pārstāvēja 
6. �autas klases audzēkne Elza 
Prokoeva, kura ieguva augsto 
apbalvojumu – zelta medaļu. 
Lepojamies ar Elzas panāku-
miem un apsveicam Agnesi 
Prokoevu un Martu Markevi-
ču-Blažēviču!

Seniori Kalngalē aktīvi izmantojuši iespēju pieteikties
sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem

Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpo-
šanas centra (VPVKAC) vadītāja Inga Tūna-Čaupala 11. janvā-
rī Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” pieņēma 

iedzīvotāju iesniegumus pašvaldībai. 
Īpaši aktīvi bija seniori, kuri izmantoja iespēju pieteikties sa-
biedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem. 
Senioriem, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu vai vecāki un savu 
pamata dzīves vietu deklarējuši Ādažu novada administratīva-
jā teritorijā, braukšanas maksas atvieglojumi darbojas desmit 
braucieniem kalendārajā mēnesī ar pasažieru pārvadātāju, ku-
ram piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu reģionālās nozīmes 
maršruta tīkla daļā “Pierīga” (t.sk. Ādažu novada administra-
tīvajā teritorijā).
Aicinām kalngaliešus un arī citus novadniekus sekot līdzi in-
formācijai www.adazi.lv un pietiekties nākamajām konsultāci-
jām Kalngalē. Tuvākā Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra konsultāciju diena “Kadiķī” notiks 8. 
februārī no plkst.10.00–13.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 
29840610. 

Ādažu VPVKAC
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Paziņojums par detālplānojuma Pūcītes ielā 8,
Ādažu novadā, Ataru ciemā, publisko apspriešanu
Ādažu novada dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.266 “Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplā-
nojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises 
laiks ir noteikts no 2022. gada 15. janvāra līdz 2022. gada 
18. februārim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 7. februārī 
plkst. 17.00 neklātienē, piesakoties dalībai buvvalde@adazi.lv.
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības iero-
bežošanai, ārkārtas situācijas laikā ar detālplānojuma redak-
ciju var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un 

Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būv-
valdei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai 
elektroniski e-pastā buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus ie-
spējams iesūtīt arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv.
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa 
un publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu izmaiņām 
(ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē 
www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot ak-
tuālajai informācijai!

Palielināts vienreizējais pabalsts par bērna piedzimšanu
Līdz šim par bērna piedzimšanu, ja abi vecāki bija deklarēti Ādažu novadā, pabalsts bija 150 eiro. Līdz 
ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem no 2022. gada 1. janvāra jaunajiem vecākiem pabalsts noteikts 
200 eiro apmērā. Savukārt, ja viens no vecākiem deklarēts Ādažu novadā, pabalsta apmērs būs 100 eiro 
par katru bērnu.

No 17. janvāra gaidāmas izmaiņas autobusu
maršrutos virzienā uz Ādažiem, Carnikavu un Kadagu

Pasažieru ērtībām no 2022. gada 17. janvāra vairākos autobusu 
maršrutos tiks iekļautas papildu pieturvietas, kas atrodas Rīgā 
un Pierīgā. Vienlaikus, atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, 
maršruta Nr.6821 Rīga–Ādaži–Kadaga, Nr.6855 Rīga–Kalnga-
le–Carnikava–Kadaga un Nr.6842 Ādaži–Carnikava atsevišķi 
reisi tiks pielāgoti skolēnu vajadzībām.
Maršruti, kuros tiks iekļautas papildu pieturvietas:
 maršrutā Nr. 5371 Rīga–Zvejniekciems tiks iekļauta pieturvie-
ta Centrālā stacija, Merķeļa iela, Elizabetes iela, Medicīnas mu-
zejs, Dzirnavu iela, Hanzas iela, Pētersalas iela, Muzejs Dauderi, 
Ostas iela, Ziemeļblāzma, Aizupes, kā arī Stacijas iela, Murjāņu 
iela, A.Kalniņu iela, Glābšanas stacija, Koklītes, Jaunsaules un 
Zvejniekciems, kas atrodas Saulkrastu novadā;
 maršrutā Nr. 6826 Rīga–Vangaži tiks iekļauta pieturvieta 

Centrālā stacija, Merķeļa iela, Brīvības bulvāris, Brīvības pie-
mineklis, Matīsa iela, Krišjāņa Barona iela, Gustava Zemgala 
gatve, Zemitāna laukums, Teika, kā arī pieturvieta Berģi (ie-
braucot Rīgā);
 maršrutā Nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga, Nr. 6822 Rīga–Āda-
ži–Podnieki–Garkalne un Nr. 6824 Rīga–Ādaži–Carnikava 
tiks iekļauta pieturvieta Centrālā stacija, Merķeļa iela, Brīvības 
bulvāris, Brīvības piemineklis, Matīsa iela, Krišjāņa Barona 
iela, Gustava Zemgala gatve, Teika, Zemitāna laukums, Berģi 
un Jaunkūlas;
Pielāgojot pasažieru pārvadājumus skolēnu ērtībām, maršruta 
Nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga autobuss no pieturvietas Kada-
ga katru dienu izbrauks plkst. 8.40 (līdz šim izbrauca plkst. 
8.50). Savukārt maršruta Nr. 6855 Rīga–Kalngale–Carnika-
va–Kadaga reiss pieturā Kadaga darbadienās tiks uzsākts 
plkst. 12.40 un pieturā Ādažu centrs katru dienu – plkst. 
15.40 (līdz šim tika uzsākts attiecīgi plkst. 12.30 un 15.30). 
Maršruta Nr. 6842 Ādaži–Carnikava autobuss no pieturvie-
tas Ādažu skola darbadienās izbrauks plkst. 14.25 (līdz šim 
izbrauca plkst. 14.55), bet reiss, kas pieturvietā “Ādažu skola” 
darbadienās tiek uzsākts plkst. 15.08, tiks izpildīts caur Birz-
niekiem.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabied-
riskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu brau-
cienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido 
pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu 
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolie-
riem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621.
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Uz Carnikavu ar tūristu vilcienu – “Nēģu svētki” trīsdesmitajos gados
30. gados “Latvijas dzelzceļš” organizēja vērienīgu pasāku-
mu – Latvijas skaistāko un interesantāko vietu iepazīšanu, 
braucot ar speciāliem tūristu vilcieniem. Sākumā tie bija 
vienkārši izpriecas braucieni, bet vēlāk ekskursiju vadītāji 
stāstīja par ievērības cienīgām vietām, kurām vilciens brau-
ca garām, un galamērķī vietējie gidi izrādīja savus dabas, 
vēstures un kultūras pieminekļus.
Pirmais tūristu vilciens devās ceļā 1933. gada 30. augustā, aiz-
vedot 1000 rīdzinieku uz Pļaviņām. Šo vilcienu vagonos bija 
numurētas vietas, un pa radio skanēja mūzika un informācija, 
bet īpašajos restorāna vagonos spēlēja muzikanti. Braucienus 
organizēja dzelzceļa ceļojumu un transporta birojs “Ceļtrans”. 
Vasaras svētdienās tūristus veda uz Zemgales ziedošiem ķiršu 
dārziem, uz ievu un lakstīgalu paradīzi pie Lielvārdes, bet ru-
denī, sākoties nēģu sezonai, arī uz Carnikavu.

Laikraksts “Latvijas Karei-
vis” 1934. gada 3. oktobrī in-
formēja: “Dzelzceļu virsvalde 
nolēmusi laist nākošo tūristu 
vilcienu svētdien, 7. oktobrī, 
plkst. 7.57 no Rīgas uz Car-
nikavu. Piedalīšanās maksa braucie-
nam turp un atpakaļ 1Ls. Tūristiem būs dota iespēja iepazīties 
arī ar nēģu zveju Gaujā un to sagatavošanu.”
“Nēģu vilciens” devās uz Carnikavu arī nākamajā, 1935. gadā. 
Par šo braucienu “Latvijas Kareivja” 22. oktobra numurā pub-
licēts plašs apraksts tūrista redzējumā: “Nosaukumu vilcienam 
piešķīris brauciena mērķis – Carnikava – kur, kā ikvienam gar-
dēdim zināms, rodas Latvijas delikatese – nēģis. Brauciens nav 
ilgs, maršruts īss, un turklāt vēl patīkamais savienots ar liet-
derīgo – nēģu nogaršošanu un pēcpusdienas tēju.” Raksta au-
tors veltījis jūsmīgus vārdus Carnikavai – tā, kāpu un gleznai-
nu mežezeru apjozta, guļot Gaujas lejgala krastos. Aprakstīts 
arī tūristu maršruts Carnikavā. Vispirms viņi no stacijas pāri 
dzelzceļa tiltam devušies uz ceļojošo Lielo kāpu, tad pa meža 

ceļu uz Garezeru, tad atpakaļ uz Carnikavu, kur zvejniecības 
biedrības Zvejas mājā viņiem rādīts nēģu apstrādes process, 
ļaujot galarezultātu arī nogaršot. Kārtīga nēģu ēšana un tējas 
dzeršana notika Carnikavas Labdarības biedrībā. Bija sarūpēts 
pat skaņuplašu atskaņotājs, un tie, kuri vēlējās, varēja padejot. 
Un tādu esot bijis daudz. Noslēgumā autors raksta: “Nēģus jau 
gan ķer arī Daugavā, Ventā, Salacā un citās Latvijas upēs, tak 
Carnikavas nēģi esot visgardākie. Un tālab jau arī uz Carnika-
vu ik gadus brauc šāds Nēģu vilciens.”
Kā apliecinājums tam ir raksts 1936. gada 26. oktobra “Jaunā-
kajās Ziņās” – “Tūristi noslēdz vasaras sezonu ar nēģu ēšanu.” 
Kā vēsta raksta autors, pēc Carnikavas apskates un izbrau-
ciena uz dr. K. Ulmaņa salu Dzirnezerā, kā arī iepazīšanās ar 
nēģu zveju un sagatavošanu, tūristi pulcējušies uz sarīkojumu 
Carnikavas Labdarības biedrības zālē – nēģu pēcpusdienas 
tēju. Autors raks-
ta: “Lielā tūristu 
saime sasēdās ap 
gariem galdiem, 
kur katrs saņēma 
divus nēģus, vienu 
kliņģeri, glāzi tē-
jas un sinepes pēc 
vēlēšanās. Skanot 
dziesmām un mū-
zikai, tūristi node-
vās deju priekiem 
un vakarā apmie-
rināti atgriezās 
Rīgā.”
Acīmredzot, šie 
“Nēģu vilcieni” 
bija tik iecienīti un 
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ienesīgi, ka īpašais 100. jubilejas tūristu vilciens 1937. gada 26. 
septembrī devās tieši uz Carnikavu, kur, kā vēstīja sludinājums 
avīzē “Jaunākās Ziņas”, par 2 latiem un 60 santīmiem jubilejas 

vilciena viesus iepazīstinās “ar nēģu zveju un garšu”.
Avīze “Rīts” 1937. gada 27. septembrī ziņoja, ka vilcienā biju-
ši 785 tūristi, kuriem zvejas meistars Jaunbērziņš parādījis, kā 
nēģus zvejo, bet citi zvejnieki biedrības namā tūristus cienājuši 
ar jau gatavo produkciju. Šoreiz viesu bijis tik daudz, ka carni-
kavieši “steidzīgi vien ar ričām uz biedrības namu veda papildu 
traukus ar nēģiem, lai būtu ar ko viesus pacienāt.”
Tūristu vilcienu braucieni bija visai populāri, tie rādīja jaunat-
klātās dzelzceļa līnijas, veda cilvēkus uz pilsētām, kurās notika 
dziesmu svētki, izstādes un citi sarīkojumi, bet ziemās katru 
svētdienu ceļā devās slēpotāju vilcieni. Laikraksts “Jaunākās Zi-
ņas” 1937. gada 25. septembrī informēja, ka 100 tūristu vilcieni 
piecu gadu laikā uz dažādiem interesantiem galamērķiem Lat-
vijā aizveduši vairāk nekā 60 000 tūristu, un citas avīzes vēstīja 
par “Celtrans” nākotnes plāniem. Taču 1940. gada 11. augustā 
padomju izdevumā “Lokomotīve” varam izlasīt lakonisku pazi-
ņojumu: ““Celtrans” – Valsts dzelzceļu ceļojumu birojs – slēgts 
1940. gada augustā”.

Olga Rinkus
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Janvāra nogalē aicinām uz pasākumu
“Nēģu vilciens – sajūtu un garšas ceļojums Carnikavā” 

Lielākie un gaidītākie svētki Carnikavā, kā zināms, ir tradi-
cionālie Nēģu svētki, kas norit augusta beigās, atklājot nēģu 
zvejas sezonas sākumu. Kā izrādās, Nēģu svētku pirmsākumi 
ir saistīti ar organizētiem tūristu braucieniem “Nēģu vilcie-
nā”. Iedvesmojoties no senās tradīcijas un aicinot baudīt Car-
nikavas nēģus un Piejūras valdzinājumu arī gada aukstajos 
mēnešos, atzīmējot nēģu zvejas sezonas noslēgumu, janvāra 
pēdējā nedēļas nogalē norisināsies “Nēģu diena Carnikavā”.
29. un 30. janvārī sadarbībā ar AS “Pasažieru vilciens” mar-
šrutā Skulte–Rīga un Rīga–Skulte kursēs “Nēģu vilciens”, 
kurā apmeklētājam būs iespēja baudīt piejūras atmosfēru, ko 
veidos dažādas sajūtas – priežu mežu svaigais gaiss, kāpās 
izskaloto koku sentiments, jūrnieku dzīves rituma viedums. 
Vilcienā ceļotājiem pievienosies mītiskas būtnes, kuras pa-
vadīs līdz Carnikavas stacijai, kā arī ievedīs tālākā dienas 
piedzīvojumā.
29. un 30. janvārī no plkst. 12.00 līdz 18.00 darbosies stāstu 
taka “Klausies Carnikavu”. Pārgājienā pa dambi gar Gauju un 
jūras promenādi varēs iepazīt īpašo Carnikavas piejūras atmos-
fēru, tvertu audiālos un vizuālos objektos. Takas pieturpunk-
tos varēs noklausīties vairākus stāstus – “Zvejnieku stāstu”, kas 
vēstīs par zvejnieka amatu, zvejas rīkiem un vēsturiski apjomī-
gākajiem lomiem, “Meža stāsts” atklās Piejūras militārā man-
tojuma noslēpumus, “Dzelmes stāsts” – nēģu dzīves līkločus, 

bet Carnikavas pludmalē būs klausāms atmiņu stāstījums par 
Carnikavas jūrasbraucējiem. Savukārt diennakts tumšajā lai-
kā Gaujas krastā iemirdzēsies objekts “Gaismas tacis”, vēstot 
par taču un nēģu zvejas stāstu.
29. janvārī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Carnikavas Novadpēt-
niecības centra ārtelpa pārtaps par “Gardēžu ciematu”, kas 
piedāvās iespēju baudīt gan tradicionāli, gan netradicionāli 
pagatavotus nēģus, vērot šefpavāru meistarklases, kā arī bagā-
tināt savas zināšanas par nēģu dzīvi, zveju un pārstrādi. “Gar-
dēžu ciemats” darbosies “zaļajā režīmā” – ieeja teritorijā būs 
iespējama, uzrādot derīgu Covid-19 serti�kātu, kas apliecina 
vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.
Aktuālā informācija par pasākuma norisi pieejama Facebook 
lapā “Nēģu vilciens” un Instagram pro�lā “Jūra visu gadu”, 
kā arī Ādažu novada tīmekļvietnē www.adazi.lv. 
Pasākumu “Nēģu vilciens – sajūtu un garšas ceļojums Carnika-
vā” organizē biedrība “Jūras zeme” Eiropas Savienības Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības program-
mas zivsaimniecības attīstībai pasākumā “Sadarbības pasāku-
mi” projekta “JŪRA VISU GADU – Piejūras dzīves stila tūris-
ma veicināšana” Nr. 2021/06/21/JVG/3 ietvaros.
Ģērbieties silti, neaizmirstiet mutes un deguna aizsegus “Gar-
dēžu ciemata” apmeklējumam! Tiekamies Carnikavā!

Alīse Vorobeja

Sajūtu  un garšas  p iedzīvojums
Car nik avā

NĒĢU
VILCIENS

29.  un 30.
janvār ī

KLAUSIES
C ARNIK AVU
29.  un 30.  janvār ī  

no 12.00-18.00

GARDĒŽU
CIEMATS

29.  un 30.  janvār ī  
no 11.00–17.00 
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Ādažu novads – viens no trim iedzīvotāju visaugstāk novērtētajiem
ģimenēm draudzīgākajiem novadiem Rīgas plānošanas reģionā
Apkopoti balsojuma rezultāti par 
katrā plānošanas reģionā iedzīvo-
tāju trīs visaugstāk novērtētajām 
pašvaldībām. Rīgas plānošanas 
reģionā par ģimenēm draudzīgām 
iedzīvotāji atzinuši Ādažu novadu, 
Jūrmalas valstspilsētu un Siguldas 
novadu. Šis vērtējums pašvaldībām 
dos priekšrocības Sabiedrības in-
tegrācijas fonda rīkotajā konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
2022”, lai cīnītos par tituliem un 
nozīmīgām naudas balvām ģime-
niskas vides uzlabošanai.
Iedzīvotāju balsojums, kurā visu 43 
pašvaldību iedzīvotāji novērtēja paš-
valdību sniegumu, norisinājās no 
2021. gada 9. novembra līdz 12. de-
cembrim vietnē www.vietagimenei.lv. 
“Esam gandarīti par ik gadu aizvien 
pieaugošo iedzīvotāju atsaucību, vēr-
tējot savu pašvaldību paveikto, izsa-
kot viedokļus un piedaloties ikgadējā 
iedzīvotāju balsojumā. Kopumā šajā 
reizē esam saņēmuši un apkopojuši 
gandrīz 59 tūkstošus balsu, kā arī 
pašvaldībām vērtīgus komentārus, 
lai tās motivētu attīstīties arī turp-
māk,” stāsta Sabiedrības integrācijas 
fonda sekretariāta direktore Zaiga 
Pūce. “Līdzīgi kā citus gadus, arī šajā 
reizē iedzīvotāji visaugstāk novērtējuši un izcēluši pašvaldību 
paveikto infrastruktūras uzlabojumos, interešu izglītības pie-
ejamībā un piedāvājumā, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespē-
ju nodrošināšanā. Līdztekus aktuāli arvien palikuši jautājumi 
par bērnudārzu pieejamību, kā arī nepieciešamību sakārtot 
mājokļu un nekustamo īpašumu jomas.”
Komentāros minēti arī ieteikumi, kas saistīti ar plaisas mazi-
nāšanu starp dažādiem sabiedrības slāņiem. Tāpat norādīts, 
ka pašvaldībām līdztekus maznodrošināto vai daudzbērnu 
ģimeņu jautājumu risināšanai, nepieciešams tik pat intensīvi 
strādāt arī pie pakalpojumiem, kas būtiski pārējām sabiedrības 
grupām, piemēram, jauniešiem vai ģimenēm, kurās ir mazāk 
par trim bērniem. 
“Mūsu novērojumi liecina, ka attālinātā darba iespējas ir radī-
jušas savu ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu un mājvietas izvēli 
vai labiekārtošanu. Attālums līdz darba vietai nereti vairs nav 
izšķirošs, tādēļ ir ģimenes, kas izvēlas pārcelties uz dzīvi re-
ģionos. Kā viens no lielākajiem mājokļu kreditētājiem aizvien 
biežāk savā praksē novērojam, ka, izvēloties savu dzīvesvietu 
Latvijas reģionos, iedzīvotāji ļoti rūpīgi izvērtē apkārtējo vidi. 
Cilvēkiem būtiski ir tādi jautājumi, kā, piemēram, labiekār-
totas atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumu pieejamība, viegli 
izbraucami ceļi, apgaismotas sabiedriskā transporta pieturvie-
tas u.tml. Tādēļ izprotam šī konkursa nozīmi un ar prieku to 
atbalstām, lai kopīgiem spēkiem motivētu pašvaldības aizvien 
vairāk iesaistīties apkārtējās vides uzlabošanā,” atzīst “Lumi-
nor” vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.
Pārējos plānošanas reģionos iedzīvotāju balsojumā par ģime-
nēm draudzīgākajām atzīti: Zemgales plānošanas reģionā – 

Aizkraukles novads, Jelgavas novads un Jelgavas valstspilsēta; 
Kurzemes plānošanas reģionā – Ventspils valstspilsēta, Saldus 
novads un Liepājas  valstspilsēta; Latgales plānošanas reģio-
nā – Preiļu novads, Rēzeknes valstspilsēta un Ludzas novads; 
Vidzemes plānošanas reģionā – Varakļānu novads, Valkas no-
vads un Gulbenes novads.
Jau ziņots, ka Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto konkursu 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”  plānots uzsākt 2022. 
gada pavasarī, un tajā tiks vērtēti pašvaldību sniegtie dati, 
ņemts vērā 2021. gada nogales iedzīvotāju sniegtais vērtējums 
par pašvaldībām, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par 
iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem ģimeņu atbalstam. 
Noslēgumā viena no 43 pašvaldībām, kas tiks atzīta par ģime-
nei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 
25 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarē-
tājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Kopējais konkursa nau-
das balvu fonds, kas tiks sadalīts starp uzvarētājpašvaldībām, 
būs 100 000 eiro.
Plašāka informācija par katrā pašvaldībā pieejamajiem pakal-
pojumiem un atbalstiem pēc konkursa tiks apkopota un pub-
licēta vietnē: https://www.vietagimenei.lv/pasvaldibas. Tādējādi 
iedzīvotājiem vienuviet būs iespēja ar to iepazīties, izvērtēt un 
nepieciešamības gadījumā arī salīdzināt. Konkurss norisinās 
jau kopš 2017. gada, un tā primārais mērķis ir izcelt labākos 
piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, 
vienlaikus veicinot arī iedzīvotāju iesaisti sev svarīgu jautājumu 
risināšanā. Līdztekus konkurss veido vidi arī pašvaldību drau-
dzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot tās attīstīt aizvien plašāku 
un pieejamāku ģimenēm paredzēto pakalpojumu klāstu.
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Piesaki Ziemassvētku eglītes izvešanu bez maksas!
Vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes uzņēmumi “Eco Baltia” un “Clean R” piedāvā saviem klientiem Ādažu un Car-
nikavas pagastos otrreizējai pārstrādei bez maksas nodot  Ziemassvētku eglītes.
Ādažu pagastā
“Eco Baltia vide” sadarbībā ar 
Latvijas Zaļo punktu aicina pie-
teikties svētku “novākšanai”, 
otrreizējā pārstrādē bez mak-
sas nododot ne tikai nozaļojo-
šās Ziemassvētku eglītes, bet arī 
savu laiku nokalpojušo elektro-
tehniku. Akcija notiek līdz 31. 
janvārim.
Akcijas laikā SIA “Eco Baltia 
vide” klienti var pieteikties elek-
trotehnikas un eglītes bezmaksas 
savākšanai no savas mājsaim-
niecības vai uzņēmuma adreses. 
Katrs iedzīvotājs izvešanai var pieteikt vienu eglīti, savukārt 
nododamās elektrotehnikas daudzums ir neierobežots. Akcijā 
var nodot abas lietas kopā vai atsevišķi. Pēc akcijas norises uz-
ņēmumi eglīšu savākšanu no klientiem nodrošinās par nelielu 
samaksu –  3 eiro/gab. + PVN.  Nozaļojušo eglīšu un nevajadzī-
gās elektrotehnikas bezmaksas savākšana notiks Ādažos, tāpat 
eglītes un veco tehniku novadu iedzīvotāji var nogādāt šķiroša-
nas laukumā Ādažu novada “Kadagas attīrīšanas ietaisēs”.
Pieteikties eglīšu un elektrotehnikas izvešanai Ādažu pagastā 
klienti var pa tālruni 8717 vai e-pastā info@ecobaltiavide.lv.
“Atgādinām, ka atbrīvoties no svētku eglītēm iespējams arī 
citos videi draudzīgos veidos. Piemēram, nokaltušo eglīti var 
izmantot kā kurināmo mājas apsildei. Ja eglīte vēl nav pavisam 
nozaļojusi, tās var tikt pieņemtas kā uzturviela arī, piemēram, 
briežu dārzos, par ko var noskaidrot, sazinoties ar konkrēto 
saimniecību. Galvenais panākt, lai pēc iespējas mazāk nevaja-
dzīgo lietu nonāktu sadzīves atkritumos un pēc tam poligonā. 
Turklāt atkritumu šķirošanai un pareizai to apsaimniekošanai 
tuvākajos gados būs vēl lielāka nozīme, jo jau no nākamā gada 
par nešķiroto atkritumu noglabāšanu būs jāmaksā vairāk,” no-
rāda “Eco Baltia vide”  vides apsaimniekošanas sektora vadītājs 
Jānis Aizbalts.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” 
klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz 
e-pastu info@ecobaltiavide.lv. Plašāka informācija par uzņēmu-
ma pakalpojumiem pieejama ecobaltiavide.lv.
Carnikavas pagastā
Arī šogad vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” saviem 
klientiem bez maksas nodrošinās svētku eglīšu izvešanu un no-
gādi otrreizējai pārstrādei šķeldā. Bezmaksas eglīšu izvešana no-
tiks periodā no šā gada 28. decembra līdz pat 2022. gada 31. 
janvārim. No 1. februāra eglīšu izvešana  būs maksas pakalpo-
jums. Pagājušajā gadā līdzīgā laika periodā “Clean R” otrreizējai 

pārstrādei šķeldā nogādāja vairāk 
nekā 11,5 tūkstošus eglīšu kopu-
mā no 10 pašvaldībām. “Clean R” 
rosina iedzīvotājus izmantot ie-
spēju savu svētku eglīti bez mak-
sas nodot otrreizējai pārstrādei. 
Vienlaikus prakse rāda – ne visi 
iedzīvotāji no eglītēm steidzas at-
brīvoties. Piemēram, 2021. gadā 
pēdējās svētku eglītes pēc klientu 
pieprasījuma “Clean R” izveda 
tika ap Jāņiem.
Eglīšu izvešanai tiks organizēts 
īpašs maršruts, nogādājot tās at-
kritumu pārstrādes centrā, lai no 

tām iegūtu šķeldu. Pirms eglītes izmešanas iedzīvotāji aicināti 
noņemt no tās visus svētku rotājumus. Ja eglīte bijusi ievietota 
plastmasas podā, tā no trauka noteikti jāizņem. Svarīgi patu-
rēt prātā, ka bez maksas tiks pieņemtas līdz 2,50 metriem garas 
svētku eglītes. Lielāka izmēra eglītes nepieciešams sadalīt mazā-
kās daļās.
Būtiski atcerēties, ka mājsaimniecības atkritumu konteinerā 
svētku eglīti aizliegts izmest. Pareizā rīcība ir to novietot līdzās 
konteineram. Tas attiecināms kā uz daudzdzīvokļu namu, tā arī 
privātmāju iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lūgums klientiem 
eglīšu izvešanu iepriekš pieteikt, lai “Clean R” var efektīvāk plā-
not to nogādi pārstrādei.
Kā pieteikt svētku eglīšu izvešanu Carnikavas pagastā:
– Eglītes izvešanu klienti var pieteikt pašapkalpošanās portālā 
mans.cleanr.lv sadaļā “Pieteikumi”, izvēloties apakšsadaļu “Liel-
gabarīta atkritumi”. Pakalpojumu iespējams pieteikt, arī rakstot 
uz “Clean R” klientu apkalpošanas centra e-pastu kc@cleanr.lv. 
Pieteikumā lūgums norādīt ne vien adresi, bet arī eglīšu skaitu. 
Pieteikumi pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai elektro-
niski.
– Pēc pieteikuma saņemšanas un apstrādes “Clean R” nosūtīs 
plānoto izvešanas datumu.
– Lai nodrošinātu izvešanu plānotajā datumā, eglītes jānovie-
to pie mājsaimniecības atkritumu konteineriem vai lielgabarīta 
atkritumu uzkrāšanas laukumā ne vēlāk kā iepriekšējā vakarā 
pirms plānotās izvešanas.
– Lai iespējami mazāk noslogotu satiksmi un rīkotos dabai drau-
dzīgāk, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji aicināti eglīšu iz-
vešanu pieteikt centralizēti, nosakot vienu vai vairākus datumus, 
kad iedzīvotāji drīkst izlikt eglītes pie atkritumu konteineriem.
Papildu informāciju par akciju un tās noteikumiem iespējams 
saņemt, rakstot “Clean R” klientu apkalpošanas centram uz 
e-pastu kc@cleanr.lv.

Publicēti saistošie noteikumi
Ociālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā 
www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi:
Nr.37/2021 (24.11.2021.) Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Ādažu novadā;
Nr.43/2021 (22.12.2021.) Par Ādažu novada domes 2020. gada 30. jūnija saistošo no-
teikumu Nr. 18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem;
Nr.45/2021 (30.12.2021.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 37/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
ma piešķiršanu Ādažu novadā”.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, zaudējot

Terēziju un Igoru Kupras.

LĪDZJŪTĪBA

Kaimiņi Ataros
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Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 
7. kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 8 projektu iesniegumi
Laika posmā no 2021. gada 17. novembra līdz 2021. gada 17. 
decembrim Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt 
savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izslu-
dinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 7. kārtā.
Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vie-
tējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Kopējais 7. kārtā pieejamais publiskais �nansējums bija 140 
773,79 EUR. Šajā kārtā projektu iesniegumus varēja iesniegt ti-
kai 1.1. rīcībā “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, 
ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, 
produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpinā-
šanai”.

Konkursa 7. kārtā tika iesniegti 8 projektu iesniegumi, kuros 
pieprasītā publiskā �nansējuma summa ir 165 355,49 EUR, 
kas pārsniedz pieejamo �nansējumu.
Ir uzsākta projektu iesniegumu vērtēšana. Biedrības vērtēšanas 
komisija mēneša laikā izvērtēs to atbilstību biedrības “Gaujas 
Partnerība” sabiedrības virzītas vietējai attīstības stratēģijai 
2015.–2020. gadam, tos saranžējot pēc iegūto punktu skaita. 
Tālāk vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā to vērtēšanai atbilstī-
bai Ministru kabineta noteikumu prasībām tiks nodoti tikai no 
biedrības puses atbalstītie projekti.
Paldies visiem projektu iesniedzējiem par dalību konkur-
sā!

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA “Eco Baltia vide” aicina klientus informēt
par traucētu piekļuvi atkritumu konteineriem apledojušu ceļu dēļ
Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un neparedzamo 
autoceļu stāvokli, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco 
Baltia vide” turpina nodrošināt atkritumu izvešanu pēc gra�-
kiem un strādā pie tā, lai pakalpojumi tiktu savlaicīgi sniegti 
ikvienā adresē. Tomēr ir novērotas situācijas, kad piekļuve kon-
teineriem apledojušu ceļu dēļ ir neiespējama un pat bīstama. 
Uzņēmums aicina klientus informēt par jebkādiem novērotiem 
ierobežojumiem piekļūt adresei, un atkritumu izvešanu kon-
krētajā dienā atcelt vai pārcelt uz citu datumu. 
“Viena lieta ir sniegs, kas rada draudus specializētajam trans-
portam tajā iestigt, tādējādi kavējot arī turpmākā maršruta 
veikšanu un klientu apkalpošanu. Taču pavisam cita ir apledo-
jums, kas var veidot bīstamas situācijas uz ceļiem un apdraudēt 
darbinieku drošību. Līdz ar to var tikt pieņemts lēmums šādu 
ceļa posmu labāk nemērot. Gadījumos, kad maršruti sniega 
vai ledus dēļ ir neizbraucami, konteineri ieputināti vai iesaluši, 
vidēji dienā var tikt kavēta atkritumu izvešana aptuveni 10% 
adrešu. Tāpēc aicinām iedzīvotāju sadarboties – pēc iespējas 
parūpēties, lai konteineri to tukšošanas dienā būtu pieejami, 
vai arī informēt, ja pakalpojumu sniegšana varētu tikt traucē-
ta,” skaidro SIA “Eco Baltia vide” sabiedrisko attiecību projektu 
vadītāja Alise Zvaigzne.
Lai informētu par apgrūtinātu piekļuvi konteineriem un atceltu 
plānoto atkritumu izvešanu, pieteiktu izmaiņas gra�kā vai sa-

ņemtu atbildes uz citiem jautājumiem, klienti aicināti sazināties 
ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru, zvanot pa 
tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv. Kontak-
ti SIA “Eco Baltia vide” Kurzemes reģiona klientiem – Saldus 
un Brocēni –  tel.: 22022418, e-pasts: saldus@ecobaltiavide.lv; 
Liepāja, Aizpute, Durbe, Skrunda, Pāvilosta, Grobiņa – tel.: 
22013939, e-pasts: kurzeme@ecobaltiavide.lv.
Vienlaikus SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka ziemas apstākļos 
īpašu uzmanību jāpievērš personīgā transporta novietošanai. 
Sniega vai ledus dēļ ielas un daudzdzīvokļu namu pagalmi ir 
grūtāk izbraucami. Tāpēc automašīnas jānovieto tā, lai specia-
lizētais atkritumu savākšanas transports varētu bez šķēršļiem 
piekļūt konteineriem. 
Tāpat SIA “Eco Baltia vide” aicina klientus sala apstākļos pa-
rūpēties, lai konteineros neiekļūtu mitrums – tvertņu vākus 
turēt aizvērtus, sadzīves nešķirotos atkritumus konteinerā ie-
vietot stingri aizsietā plastmasas maisā, pie atkritumiem ne-
izliet šķidrumus, kā arī konteinera saturu nesablietēt. Pretējā 
gadījumā atkritumi var iesalt un konteiners var netikt pilnībā 
iztukšots. 
Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide” aktualitātēm un 
sniegtajiem pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv, kā 
arī mobilajā lietotnē “Eco Baltia”.

SIA “Eco Baltia vide”

No 17. janvāra uz nenoteiktu laiku pieturvieta Rīga (pie SAO),
kas atrodas Maskavas ielā, tiks pārcelta uz Ģenerāļa Radziņa krastmalu

Sakarā ar Rail Baltica izbūves darbiem no 2022. gada 17. janvāra uz nenoteiktu laiku pie-
turvieta Rīga (pie SAO), kas atrodas pie Rīgas starptautiskās autoostas (Maskavas ielā), 
tiks pārcelta uz Ģenerāļa Radziņa krastmalu (blakus Spīķeru promenādei, pretim ēku 
kompleksam Spīķeri). Pieturvietas nosaukums būs Rīga (Spīķeri).
Maršruti, kuru galapunkts turpmāk būs pieturvieta Rīga (Spīķeri):
• Nr. 6855 Rīga–Kalngale–Carnikava–Kadaga;
• Nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga;
• Nr. 6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne;

• Nr. 6824 Rīga–Ādaži–Carnikava;
• Nr. 6826 Rīga–Vangaži;
• Nr. 5371 Rīga–Zvejniekciems.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpoju-
mus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu 
veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkā-
pumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai 
zvanot pa tālruni 27776621.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (01.12.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režī-
mā piedalās 14 deputāti: Māris Sprin-
džuks (LRA), Sniedze Brakovska (Par!/
JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja 

(S), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Mi-
ķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Ar-
nis Rozītis (LRA). 
1. Par I. Rozes iecelšanu Ādažu nova-
da sociālā dienesta vadītājas amatā.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. decembri 
iecelt Ievu Rozi par Ādažu novada so-
ciālā dienesta vadītāju.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par N. Krasnovas iecelšanu par 
Ādažu novada dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāju.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri ie-
celt Nataļju Krasnovu par Ādažu no-
vada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (07.12.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!/JV), 
Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidso-
ne (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševi-
ca (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 
(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Gatis 
Miglāns (LZS). 
1. Par labdarības pasākumu Ādažu sta-
dionā.
Lēmums: Atļaut Ādažu sporta stadionā 
pasākuma organizatora speciāli izveido-
tajā un ierobežotajā trasē organizēt par 
ziedojumiem bērnu vizināšanu ar sniega 
kamerām aiz motocikliem, nodrošinot 
visas nepieciešamas pasākuma organizē-
šanas un norises drošības prasības.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – 1 (Snie-
dze Brakovska (PAR!/JV)).
2. Par dalību Eiropas Kosmosa aģentū-
ras projektā.
Lēmums: Piedalīties Eiropas Kosmosa 
aģentūras izsludinātā projekta konkur-
sa pieteikuma sagatavošanā sadarbībā ar 
SIA “Baltic Satellite Service”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par Carnikavas novada domes kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” komisijas 
sastāvu.
Lēmums: Apstiprināt Gunitu Dzeni par 
iepriekšējās Carnikavas novada domes 
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” komi-
sijas priekšsēdētāju, Inesi Kīnu – par ko-
misijas priekšsēdētāja vietnieci. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
4. Par pašvaldības administrācijas va-
dības amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri slēgt 
Carnikavas novada Centrālās adminis-
trācijas amatu “pašvaldības izpilddirek-
tors”, izveidot amatus “izpilddirektora 1. 
vietnieks”, “izpilddirektora 2. vietnieks”. 
Ādažu novada domes administrācijas 
vadības amatu “priekšsēdētāja palīgs-re-
ferents” pārcelt uz struktūrvienību “Ad-
ministratīvā nodaļa”.
Balsojums: “Par” – 13, “Atturas” – 2 
(Gatis Miglāns (LZS), Raitis Kubuliņš 

(LZP)). 
5. Par Ādažu novada būvvaldes amatu 
saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 10 amatus iepriekšējā 
Ādažu novada būvvaldē un Carnikavas 
novada Centrālās administrācijas būv-
valdē, izveidot 4 jaunus amatus jauniz-
veidotajā Ādažu novada būvvaldē.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
6. Par A. Grikmaņa iecelšanu Ādažu 
novada būvvaldes vadītāja amatā.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri iecelt 
Aināru Grikmani par Ādažu novada 
būvvaldes vadītāju.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”. 
7. Par Sabiedrisko attiecību nodaļas 
amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri Ādažu 
novada administrācijas Sabiedrisko at-
tiecību daļā slēgt 2 amatus, Carnikavas 
novada pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas Sabiedrisko attiecību nodaļā 1 
amatu; izveidot 4 amatus jaunizveidotajā 
Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
8. Par Finanšu nodaļas amatu saraksta 
apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri slēgt 
Ādažu novada domes administrācijas 
vadībā amatu “�nansists”. Izveidot Fi-
nanšu nodaļā amatus: ar 2022. gada 1. 
janvāri – “vadītājs”; ar 2022. gada 1. jūni-
ju – “�nansists/ekonomists”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
9. Par Personāla nodaļas amatu saraks-
ta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri Ādažu 
novada administrācijas Personāla daļā 
slēgt amatus: “daļas vadītājs”; “personāla 
un iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists” 
un struktūrvienībā “Personāla nodaļa” 
izveidot amatus: “vadītājs”; “vecākais 
personāla speciālists”; “personāla spe-
ciālists”; “vecākais darba aizsardzības 
speciālists”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
10. Par Administratīvās nodaļas amatu 
saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 11 amatus Ādažu novada 
administrācijas Kancelejā un Carnika-
vas novada pašvaldības Centrālās ad-

ministrācijas Administratīvajā nodaļā, 
izveidot 9 jaunus amatus jaunizveidotajā 
Administratīvajā nodaļā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
11. Par Grāmatvedības nodaļas amatu 
saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: slēgt 9 amatus iepriekšējā 
Ādažu novada administrācijas Grāmat-
vedības daļā un Carnikavas novada paš-
valdības Centrālās administrācijas Fi-
nanšu vadības nodaļā; izveidot 8 jaunus 
amatus jaunizveidotajā Grāmatvedības 
nodaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
12. Par Informācijas tehnoloģiju noda-
ļas amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 2 amatus Ādažu novada 
administrācijas Saimniecības un infra-
struktūras daļā; izveidot 2 jaunus ama-
tus jaunizveidotajā Informācijas tehno-
loģiju nodaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
13. Par Juridiskās un iepirkumu noda-
ļas amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 5 amatus Ādažu novada 
administrācijas Juridiskajā un iepirku-
ma daļā un Carnikavas novada pašval-
dības Centrālās administrācijas Juri-
diskā nodaļā; izveidot 3 jaunus amatus 
jaunizveidotajā Juridiskajā un iepirku-
mu nodaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
14. Par Izglītības un jaunatnes nodaļas 
amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 2 amatus Ādažu novada 
administrācijas vadības grupā un Carni-
kavas novada pašvaldības Centrālās ad-
ministrācijas Izglītības nodaļā; izveidot 3 
jaunus amatus jaunizveidotajā Izglītības 
un jaunatnes nodaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
15. Par Sporta nodaļas amatu saraksta 
apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 1 amatu Ādažu novada ad-
ministrācijas Sporta daļā un Carnikavas 
novada pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas Sporta stratēģijas nodaļā; izveidot 
3 jaunus amatus jaunizveidotajā Ādažu 
novada administrācijas Sporta nodaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
16. Par Infrastruktūras un vides noda-
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ļas amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 2 amatus un izveidot 2 
jaunus amatus; pārcelt uz Infrastruktū-
ras un vides nodaļu 7 amatus no Ādažu 
novada administrācijas Saimniecības 
un infrastruktūras daļas un pašvaldī-
bas aģentūras “Carnikavas komunālser-
viss”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
17. Par Nekustamā īpašuma nodaļas 
amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Izveidot 1 jaunu amatu noda-
ļā, kā arī pārcelt 3 amatus no reorgani-
zējamās Ādažu novada administrācijas 
Saimniecības un infrastruktūras daļas 
un Carnikavas novada pašvaldības Cen-
trālās administrācijas būvvaldes. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
18. Par Teritorijas plānošanas nodaļas 
amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Izveidot 7 jaunus amatus Te-
ritorijas plānošanas nodaļā; pārcelt 
reorganizējamās Carnikavas novada 
Centrālās administrācijas būvvaldes 1 
amatu uz Teritorijas plānošanas nodaļu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
19. Par Attīstības un projektu nodaļas 
amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Slēgt 10 amatus Ādažu novada 
administrācijas Attīstības un investīciju 
daļā un Carnikavas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas Attīstības un 
plānošanas nodaļā; izveidot 9 jaunus 
amatus jaunizveidotajā Attīstības un 

projektu nodaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”. 
20. Par izmaiņām pašvaldības aģen-
tūras “Carnikavas komunālserviss” 
struktūrā.
Lēmums: Izveidot 15 jaunus amatus paš-
valdības aģentūrā, likvidējot 14 amatus 
Ādažu novada administrācijas Saimnie-
cības un infrastruktūras daļā un 1 ama-
tu Carnikavas novada pašvaldības Cen-
trālās administrācijas Administratīvajā 
nodaļā; pārcelt uz pašvaldības aģentūru 
15 amatus no Ādažu novada adminis-
trācijas Saimniecības un infrastruktūras 
daļas un no Ādažu novada Sociālā die-
nesta.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (15.12.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!/JV), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Kristīne 

Lakševica (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Ka-
rīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), 
Arnis Rozītis (LRA),  Gatis Miglāns (LZS).  
1. Par tehniski ekonomisko pamato-
jumu “Atjaunojamo energoresursu iz-
mantošana Ādažu novadā”.

Lēmums: Atbalstīt tehniski ekonomisko 
pamatojumu “Atjaunojamo energoresur-
su izmantošana Ādažu novadā” veikšanu, 
paredzot kopējās prognozētās izmaksas 
60000 eiro apmērā. 
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (15.12.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valē-
rijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 
Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Jānis Leja (S), Kristīne Lakševica 
(LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Mi-
ķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA),  Gatis Miglāns (LZS).  
1. Par atbalstu Gaujas plūdos Garkalnē.
Lēmums: Noteikt plūdu radīto seku no-
vēršanai 10000 eiro no pašvaldības 2021. 
gada budžeta apropriācijas “Līdzekļi ne-

paredzētiem gadījumiem” un apmaksāt 
uzturēšanos viesnīcā plūdos cietušajām 
ģimenēm no šā gada 19. decembra uz lai-
ku līdz septiņām dienām, bet ne vairāk 
kā 500 eiro apmērā viesnīcas pakalpoju-
mu apmaksai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par projekta “Laivu ielas (no Cēlāju 
ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pie-
gulošā auto stāvlaukuma projektēšana 
un būvniecība” īstenošanu. 
Lēmums:  Atbalstīt projekta “Laivu ielas 
un tai piegulošā auto stāvlaukuma projek-
tēšana un būvniecība” īstenošanai nepie-

ciešamo kopējā �nansējuma 506 562,75 
EUR apmērā iekļaušanu Ādažu novada 
pašvaldības 2022. gada budžeta projektā.
Balsojums: “Par” – 9, “Pret” – 2 (Snie-
dze Brakovska (Par!/JV), Arta Deniņa 
(JKP)), “Atturas” – 2 (Kerola Dāvidsone 
(LRA), Imants Krastiņš (JKP)). 
3. Par projekta “Aizvēju ielas Garciemā, 
dubultā virsmas apstrāde” īstenošanu.
Lēmums:  Atbalstīt projekta “Aizvēju ie-
las, Garciemā, dubultā virsmas apstrāde” 
īstenošanai nepieciešamo kopējo �nansē-
jumu EUR 91 485,48 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.

Pašvaldības domes kārtējā sēde (22.12.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!/JV), 
Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidso-
ne (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševi-
ca (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 
(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA). 
1. Par jaunā Ādažu novada ģerboni.
Lēmums: Atbalstīt ģerboņa skices 2. va-
rianta nosūtīšanu izskatīšanai Valsts he-
raldikas komisijas sēdē. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par dalību Eiropas Solidaritātes 
korpusa Kvalitātes zīmes iegūšanas 
procesā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas 

dalību Eiropas Solidaritātes korpusa 
Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par papildu izdevumiem.
Lēmums: Iekļaut 5372,40 eiro pašvaldī-
bas 2022. gada budžeta projektā pirms-
skolas rindu datorprogrammas funk-
cionalitātes paplašināšanas izdevumu 
apmaksai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par satiksmes organizācijas izmai-
ņām Dzirnupes ielā.
Lēmums: Veikt satiksmes organizācijas 
izmaiņas Dzirnupes ielā (posmā no Vē-
jiņu ielas līdz Niedru ielai), Gaujā, Car-
nikavas pagastā, eksperimentālā kārtā 
ieviešot horizontālo marķējumu, pare-
dzot virzīt satiksmi vienā braukšanas 
joslā abos virzienos. Paredzēt pašvaldī-

bas 2022. gada budžeta projektā Ceļu un 
ielu infrastruktūras attīstības program-
mas ietvaros �nansējumu 25000 eiro 
apmērā.
Balsojums: “Par” – 13, “Atturas” – 1 
(Daiga Mieriņa (LZS)). 
5. Par atteikumu iznomāt daļu no ze-
mes vienības.
Lēmums: Atteikt iznomāt daļu no Āda-
žu novada pašvaldībai piederošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 
002 1914, 1,1144 ha platībā, ietilpstošas 
nekustamā īpašuma “D/S Salūts koplie-
tošanas zeme” sastāvā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
6. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpa-
šumā Jasmīnu ielā 1.
Lēmums: Piekrist zemes – nekustamā 
īpašuma Jasmīnu ielā 1, Carnikavā, Car-
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (30.12.2021.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Gatis 
Miglāns (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Kris-

tīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga 
Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA). 
1. Par piekrišanu zemes Gaiļu ielā 2B 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist zemes – nekustamā 

īpašuma Gaiļu ielā 2B, Garupē, Carnika-
vas pag., Ādažu nov. sastāvā ietilpstošas 
zemes vienības ½ domājamās daļas no 
0,1538 ha platības apmērā iegūšanai īpa-
šumā Ukrainas pilsonei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

nikavas pagastā, Ādažu novadā sastā-
vā ietilpstošas zemes vienības 0,135 ha 
platībā, iegūšanai īpašumā Baltkrievijas 
pilsonim. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
7. Par nekustamā īpašuma Dzirnupes 
iela 59 zemes vienību apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot blakus esošās 
zemes vienības - zemes vienībai 0,0630 
ha platībā pievienot zemes vienību 0,0375 
ha platībā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
8. Par zemes vienības atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma “Baltās pļavas”.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Baltās pļavas” zemes vienību, 
piešķirt tai  nosaukumu “Garciema pļa-
vas” (Garciems, Carnikavas pag., Ādažu 
novads) un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība.  
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
9. Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 
8 detālplānojuma nodošanu publiska-
jai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai nekustamā 
īpašuma Ataru ciemā, Pūcītes ielā 8 ze-
mes vienības. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
10. Par zemes ierīcības projektu nekus-
tamajam īpašumam Podnieku ielā 8.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Podnieku 
ielā 8 zemes vienībai Ādažu ciemā, Āda-
žu pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi pa-
matot zemes vienības sadalīšanu, nodro-
šinot piekļūšanu katrai jaunveidojamajai 
zemes vienībai no Podnieku ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
11. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu nekustamajam īpašumam 
Boķu ielā 25.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes 
ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Boķu ielā 
25 zemes vienībai Iļķenes ciemā, Ādažu 
novadā un piekrist zemes vienības sada-

līšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
12. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu nekustamajam īpašumam 
“Zābaki”.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes 
ierīkotāja Jāņa Fiņķa izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
“Zābaki” zemes vienībai Kadagas ciemā, 
Ādažu novadā un piekrist zemes vienī-
bas sadalīšanai. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
13. Par nekustamā īpašuma “Jāņkalni” 
sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Jāņkalni” (Dores iela 15) ze-
mes vienību un  piešķirt atdalītajai ze-
mes vienībai adresi: Zušu iela 14, Alderi, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads LV-2164.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
14. Par zemes ierīcības projektu nekus-
tamajam īpašumam Vējavas ielā 66.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma Vēja-
vas ielā 66 zemes vienībai Ādažu ciemā, 
Ādažu pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi 
pamatot zemes vienības sadalīšanu, no-
drošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunvei-
dojamajai zemes vienībai no esošām ie-
lām, ielas daļu sarkanajās līnijās veidojot 
kā atsevišķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
15. Par pašvaldības nozīmes ielas statu-
sa piešķiršanu Alīdas, Veltas un Jēkaba  
ielām.
Lēmums: Piešķirt pašvaldības nozīmes 
ielas statusu Alīdas, Veltas un Jēkaba ie-
lām. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
16. Par piekrišanu zemes Mencu ielā 37 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist zemes – nekustamā 
īpašuma Mencu ielā 37, Garupē, Carni-
kavas pag., Ādažu nov., sastāvā ietilpsto-
šas zemes vienības 0,1538 ha platībā ie-
gūšanai īpašumā Baltkrievijas pilsonim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību no-
mas līgumu ar IK “Linumi”.

Lēmums: Noslēgt ar IK “Linumi” rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
par zvejas tiesībām Ādažu novada admi-
nistratīvajā teritorijā, Gaujas upē, lejpus 
dzelzceļa tilta, nosakot, ka līguma ter-
miņš ir 10 (desmit) gadi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
18. Par ceļa servitūta līgumu noslēgša-
nu ar AS “Latvijas valsts meži”.
Lēmums: Noslēgt ar akciju sabiedrī-
bu “Latvijas valsts meži” uz nenoteiktu 
laiku, ceļa servitūta līgumus par paš-
valdībai piederošajiem nekustamiem 
īpašumiem: “Slēpotāju ceļš” (ceļa pos-
ma garums 120m), “Pašvaldības ceļi” 
(8m), “Meža Nagaiņi” (42m) un “Zibeņu 
parks” (12m).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
19. Par transportlīdzekļa nodošanu 
pašvaldības aģentūrai “Carnikavas ko-
munālserviss”.
Lēmums: Nodot Ādažu novada pašval-
dības īpašumā esošo transportlīdzekli 
“VW Caravelle”, valsts reģistrācijas Nr.
JT2648 pašvaldības aģentūras “Carnika-
vas komunālserviss” valdījumā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
20. Par nomas maksas atbrīvojuma pie-
mērošanu.
Lēmums: Noteikt, ka nomniekiem, 
kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumu 
pašvaldības izglītības iestādēs samazi-
nātā apjomā (mazāk par 50%), piemēro 
nomas maksas samazinājumu 90%  ap-
mērā no nomas līgumā noteiktās mak-
sas, neatkarīgi no nomnieka darbības 
ieņēmumu procentuālā samazinājuma 
attiecīgajā mēnesī, ja pakalpojums ne-
pieciešams iestādes darbības nodroši-
nāšanai. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
21. Par Dz. Vīksnes iecelšanu Ādažu 
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
vietnieka amatā.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri iecelt 
Dzintru Vīksni Ādažu novada dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja vietnieka ama-
tā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.



janvāris /februāris
Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

tālr. 67997764, 67997171 

BIĻEŠU PARADĪZES (Kultūras centra)
kases darba laiks

O. 9.00-14.00, T. 15.00-19.00,
C. 9.00-14.00, P. 15.00-19.00 

 STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas 

pa tālr. 67996230

25.
janv ādažu kultūras centrs

skatītāju zāle

plkst. 18.00

PĀRSTEIDZOŠĀ TIKŠANĀS 
AR DŽUNGĻU DRAUGIEM.

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Muzikāla izrāde bērniem

4.
feb ādažu kultūras centrs

skatītāju zāle

plkst. 19.00

Pannas Teātra un autores Aivas Birbeles izrāde – 
brieduma komēdija “Sieviete kā konfekte”  ir 

likumsakarīgs turpinājums izrādei “Tāda es esmu”, 
kas kopā ar aktrisi Zani Daudziņu un režisoru Juri 
Rijnieku dzīvo uz Latvijas skatuvēm jau 10 gadus 

un apstiprina to, ko par sevi jāsaka katrai Latvijas 
sievietei: tāda es esmu – sieviete kā konfekte!

SIEVIETE KĀ KONFEKTE

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Brieduma komēdija stand-up stilā

19.
feb ādažu kultūras centrs

skatītāju zāle

plkst. 18.00

Stāsta centrā ir divi jauni, tikko augstskolu beiguši 
rīdzinieki – filologs Nils un mākslas zinātniece 

Krista, kuri savas īstās vietas meklējumos 
pārceļas no Rīgas uz dzīvi laukos ar apņēmību 

dzīvot saskaņā ar dabu, kas vietējos iedzīvotājos 
uzreiz izraisa interesi, jo parasti kāds brauc prom 

no laukiem, nevis pārceļas tur uz dzīvi. 

NĀKOŠPAVASAR

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRA
viesizrāde

Informācija par pasākumu apmeklējuma noteikumiem:
Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis 

pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā.

Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, personalizēta biļete un 
derīgs sertifikāts, kā arī jāievēro izrādes norises laikā un vietā noteiktos epidemioloģiskos 

noteikumus.

“Pārsteidzošā tikšanās ar džungļu 
draugiem”. Jautrie draugi - lauvēns 

Simba, tīģeriene Tigressa un panda Po - 
kopā dosies aizraujošā ceļojumā uz 

košajiem džungļiem!
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