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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Ādažu 
novada pašvaldību atver jaunu struktūrvienību – ugunsdzēsības 
depo Ādažos. Jau iepriekš vēstīts, ka 2022.–2023. gadā plānots uz-
sākt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības 
depo ēkas izbūvi Ādažu novada Kadagā, bet tas nozīmētu vēl vie-
nu nedrošu un trauksmainu gadu Ādažu iedzīvotājiem. Tādēļ, lai 
pēc iespējas ātrāk nodrošinātu ugunsdzēsības pakalpojumu pie-
ejamību novadā, dome lēma par vairāk nekā 75 tūkst. eiro ieguldī-
šanu telpu pārbūvē Pirmajā ielā 42, Ādažos, pagaidu depo izveidei. 
Jaunās Ādažu daļas depo darbības uzsākšanai VUGD nodrošinās 
ugunsdzēsības autocisternu, un uz izsaukumiem katru dežūru 
būs gatavi operatīvi izbraukt trīs ugunsdzēsēji glābēji. Glābēju rī-
cībā būs gan aprīkojums ugunsgrēku dzēšanai – stobri, šļūtenes, 
ekipējums darbam elpošanai nepiemērotā vidē, gan aprīkojums 
glābšanas darbiem – motorzāģi un hidraulika. Vēl pirms svinīgās 
atvēršanas brigādei 11. februārī jau bija pirmais izsaukums – ēkas 
skurstenī dega sodrēji. Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
ir gandarīts, ka ilgušās pārrunas vairāku gadu garumā un aktī-

vais darbs ar Iekšlietu un Aizsardzības ministrijām ir devis re-
zultātu “Šis Ādažu novadam un tuvākās apkaimes iedzīvotājiem 
ir nozīmīgs brīdis. Ugunsgrēka, plūdu un vēja postījumu gadīju-
mos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sasniedzamība 
un ierašanās laiks būtiski paātrināsies, un ādažnieki varēs justies 
drošāk,” pauž domes priekšsēdētājs. Ādažu novada iedzīvotāji un 
uzņēmēji nelaimes brīdī varēs saņemt palīdzību ātrāk, jo līdz šim 
ugunsdzēsēji glābēji steidzās palīgā no Rīgas un Saulkrastiem, 
kas bieži līdz ierašanās brīdim aizņēma ap 20–25 minūtēm. 2021. 
gadā Ādažu novadā reģistrēti 65 ugunsgrēki un 73 glābšanas dar-
bi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina – lai mēs 
kopā uzlabotu ugunsdrošības situāciju Ādažu novadā, nepietiek 
tikai ar ugunsdzēsības depo izveidi! Iedzīvotāji aicināti padomāt 
– vai dzīvesvietā ir izdarīts viss, lai novērstu bīstamas situācijas 
un ugunsgrēks tiktu laicīgi pamanīts! Ugunsgrēka gadījumā katra 
minūte ir svarīga. Jo ilgāk ugunsgrēks attīstās, jo lielāks ir apdrau-
dējums dzīvībai un postījums īpašumam! Tāpēc īpaši svarīgi ir 
uguns bīstamības novēršanai mājokļos uzstādīt dūmu detektorus.
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  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 2. 
klavierspēles klases audzēknis Kārlis Mekšs 
iegūst godpilno 2. vietu Starptautiskajā 
jauno pianistu konkursā. Apsveicam un 
lepojamies!

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbi – Martas Linetas Vilkājas glezno-
jums “Mākslas kritiķis” un Alises Mekšas zīmējums “Ilūziju muzejā” – izturējuši Latvijas 
konkursu un izvirzīti dalībai 50. Starptautiskajā bērnu mākslas darbu konkursā 
“Lidice-2022” Čehijā.

  Pasākuma “Nēģu vilciens – sajūtu un garšas ceļojums Carnikavā” laikā īpašu piedzīvojuma braucienu baudīja vilciena pasažieri. 
Sportiskākajiem apmeklētājiem bija iespēja izstaigāt stāstu taku “Klausies Carnikavu”, savukārt gardēžiem – iepazīt nēģu gatavošanu.
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  Noskaidroti labākie zemledus makšķernieki sacensībās “CMS ziemas kauss 2022 – āķis lūpā”. Pirmo vietu ar lielāko kopējo svaru 
izcīnīja Andžs Daugavietis ar 6.140 kilogramiem, Ilze Barūkle bija labākā starp dāmām un otrā starp visiem dalībniekiem ar 5.460 
kilogramiem, bet trešo vietu izcīnīja Jānis Gailītis ar 5.310 kilogramiem. Lielāko asari noķēra Miks Balodis (0,210 kg), pieredzes bagātā-
kā zemledus makšķernieka gods tika Jurim Miķelsonam, savukārt par jaunāko zemledus makšķernieku kļuva deviņgadīgais Emīls 
Alhimovičs.

ĀDAŽU VĒSTIS  16. FEBRUĀRIS (249) 20222



N
O
V
A
D
Ā

3SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

2022. gada budžeta prioritātes – izglītība un publiskās infrastruktūras uzlabošana
Godātie novada iedzīvotāji,

Pašvaldības darbības �nansiālo pamatu veido 
budžets, kas ir svarīgākais instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai, ekonomisko un soci-
ālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī 
teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 
Ādažu novada domes deputāti apstipri-
nājuši 2022. gada budžetu. Pirmā apvie-

notā novada budžeta izveide bija ilga, un 
deputātiem noteikti tā bija sarežģīta ne tikai 

tādēļ, ka īsā laikā nācās iepazīt gan kopīgo, gan 
atšķirīgo abu pagastu administrāciju darba organizācijā un iedzī-
votājiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanā, bet arī tāpēc, 
ka vajadzēja izšķirties par efektīvākajiem risinājumiem nākotnē.
Galvenās vērtības, kas caurvija budžeta izveidi, bija – izglītības 
prioritāte, abu pagastu vienlīdzība un līdzvērtība, kā arī soli-
daritāte pret mazāk aizsargātajām sociālajām grupām.
Galvenie izaicinājumi:
Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā dubultojušās. 
Pašvaldība, veidojot savu budžetu, ļoti lielā mērā ir atkarīga 
no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroe-
konomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību �nanšu 
izlīdzināšanai.
Ja 2021. gadā Ādažu pašvaldība iemaksāja 0,6 milj. eiro un Car-
nikava – 1,6 milj. EUR, tad 2022. gadā kopējās iemaksas apvie-
notajam novadam jau veido divkāršu apjomu – kopsummā 4,85 

milj eiro. Neprognozētais pašvaldības �nanšu izlīdzināšanas iz-
devumu pieaugums viena gada laikā pieaudzis pat vairāk nekā 
2 reizes, sasniedzot 10% no pašvaldības budžeta, tādējādi radot 
lielu spiedienu iestāžu darbības nodrošināšanai, komunālajiem 
pakalpojumiem, investīcijām un sociālajam atbalstam.
Būtiski paplašinājies izglītības sektors Carnikavā
Vēsturiski Carnikavā bijuši zemākie izglītības izdevumi 
Latvijā, jo puse visu bērnu izglītības pakalpojumus saņēma 
citās pašvaldībās. Tomēr 2020.–2021. gada periodā Carnikavas 
dome lēma par būtisku izglītības sektora paplašināšanu Carni-
kavā, kas noteikti vērtējams atzinīgi, tomēr nozīmē būtisku pa-
stāvīgo jeb bāzes izdevumu pieaugumu, lai �nansētu pedagogu 
atalgojumu, iestāžu uzturēšanu un ikgadējās investīcijas ēkās. 
Tādēļ, izveidojot bērnudārzu “Piejūra”, pieaugot atalgojumam 
pirmsskolas pedagogiem un Carnikavas Mūzikas un mākslas 

skolai, kā arī ieguldot Carnikavas pamatskolas celtniecībā, vie-
na gada laikā izglītības izdevumi pieauguši par vairāk nekā 1 
milj. eiro tikai Carnikavas pagastā vien. (sk. infogra�ku nr. 1).
Tomēr, audzējot izdevumus vienā vietā, tie vairs nepietiek citā. 
Tādēļ līdz šim ierasto 1.–9. klašu skolēnu ēdināšanu Carnikavā 
vairs nebija iespējams turpināt, kā arī neiespējami piemērot to 
Ādažu skolēniem, kuru ir 3,5 reizes vairāk. (sk. infogra�ku nr. 2).
Tādēļ deputāti ilgās diskusijās panāca vienošanos – atbalstu 
virzīt daudzbērnu ģimenēm, kuru izdevumu slogs ir lielāks 
un kurām atbalsts nepieciešams visvairāk.
13 no 15 deputātiem atbalstīja daudzbērnu ģimeņu programmu 
236 600 eiro apmērā, kurā atbalsts paredzēts 50 eiro apmērā 
gadā par katru skolas vecuma bērnu. Papildus tam tiek atbalstī-
ta daudzbērnu ģimenes trešā un nākamo bērnu ēdināšana – 
pirmsskolas vecumposmā 50 EUR/mēn. apmērā, savukārt 5.–9. 
klašu posmā 40eiro/mēn. mācību gada sezonā.
Kā līdz šim – bezmaksas ēdināšana saglabāsies visiem skolē-
niem 1.–4. klašu posmā.
Liels investīciju projektu
skaits un apjoms iepriekšējā periodā
Abi pagasti pēdējā gadā pirms apvienošanās aktīvi īstenoja lielu 
skaitu investīciju projektu, kas vērsti uz teritoriju labiekārtoša-
nu un ielu sakārtošanu. Tas pats par sevi būtu tikai atbalstā-
mi, ja investīcijas būtu realizētas no resursiem, kuras segtas no 
pašu ieņēmumiem budžetā. Diemžēl lielākā daļa investīciju 
realizētas, aizņemoties līdzekļus Valsts kasē, tādēļ neizbēgami 
nākamajos gados uzņemtās saistības ir jāatmaksā. Vienlaicīga 

izglītības sektora pakalpojumu paplašināšana un liels aizņē-
mumu pieaugums teritoriju labiekārtošanai rada neizbēgamas 
sekas nākamajam budžetam, ierobežojot iespējas realizēt jau-
nus projektus un uzņemties jaunas saistības. Tādēļ 2022. gadā 
pamatā atbalstījām uzsākto projektu turpināšanu, jo jaunajām 
iniciatīvām resursu nepietika.
Harmonizēta nekustamā
īpašuma nodokļa politika
Nekustamā īpašumu nodokļa politika līdz šim Carnikavā un 
Ādažos tika balstīta uz dažādiem principiem – Carnikavā at-
vieglojumus piešķīra par mājokli, Ādažos par zemi. Lai rastu 
abu pagastu iedzīvotājiem pieņemamu risinājumu, deputā-
ti vienojās par “zelta vidusceļu” jeb modeli, kurā saglabāti 
elementi no abām sistēmām – atvieglojumi pirmajam mā-
joklim un samazināts nodoklis zemei. Rezultātā NĪN likme 
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zemei 2022. gadā veidos 1,3% no kadastrālās vērtības, bet par 
pirmo mājokli novadā deklarēta persona saņems 50% atlaidi no 
mājokļa nodokļa apmēra. Harmonizējot NĪN kārtību, katras 
mājsaimniecības nodokļa aprēķins nedaudz mainīsies, tomēr 
būtiski nepieaugs. Arī šogad Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likums ļauj pašvaldībām NĪN nomaksas termi-
ņus pārcelt uz vēlāku laiku līdz 2022. gada 15. novembrim, ko 
februāra sēdē Ādažu novada dome lems.
Ieguvums Carnikavas pagasta iedzīvotājiem būs iespēja sa-
ņemt NĪN atvieglojumus 90% apmērā par privātpersonu iegul-
dījumiem sabiedriska labuma infrastruktūrā. Šāds mehānisms 
sekmīgi un ilgstoši darbojas Ādažu novadā un motivē iedzīvo-
tāju sadarbību ielu komunālās infrastruktūras uzlabošanā. 
Energoresursu kāpums
Straujais elektrības un gāzes cenu pieaugums gadu mijā neizbē-
gami radījis ietekmi uz pašvaldības izdevumiem – ielu apgais-
mojumu, izglītības, kultūras, sporta un administratīvo iestāžu 
apkures izmaksām, arī peldbaseinu uzturēšanu. Diemžēl prog-
nozes liecina par energoresursu sadārdzinājumu ilgtermiņā, 
tādēļ budžetā lielāki �nanšu līdzekļi jāieplāno to pašvaldības 
pakalpojumu nodrošināšanai, kuru izmaksas ietekmē energore-
sursi. Pašvaldības iestādes šobrīd strādā, lai piesaistītu ES līdz�-
nansējumu iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, 
pārskata telpu nomas izcenojumus, t.sk. baseinu izcenojumus.
Teritoriju apsaimniekošana
Šogad pirmo reizi visu novada teritoriju apsaimniekos “Carni-
kavas Komunālserviss”, kur vienā sistēmā apvienota abu pagas-
tu komunālā tehnika, un kopā strādās Ādažu un Carnikavas 
saimniecības speciālisti. Novada teritorijas, ceļu, ielu komunā-
lās infrastruktūras pārzināšana un apsaimniekošana ir izaici-
nājums, tomēr vēl būtiskāk šī gada laikā gūt kopā strādāšanas 
pieredzi, pārskatīt darba organizāciju un tehnoloģijas, jo jau-
nais mērogs rada jaunas iespējas.

Šogad “Carnikavas Komunālserviss” kopīgi ar pašvaldības kapi-
tālsabiedrību “Ādažu ūdens” izstrādā kopēju attīstības stratēģiju, 
kas, apvienojot resursus, palielinās spēju nodrošināt iedzīvotā-
jiem kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Esmu pār-
liecināts, ka mūsu speciālisti ar šiem uzdevumiem sekmīgi tiks 
galā, novada infrastruktūra attīstīsies un teritorijas būs sakoptas.
Sociālie pakalpojumi
2022. gadā pieaudzis sociālo pakalpojumu un atbalsta klāsts, 
jo tika apvienoti abos pagastos īstenotie atbalsta mehānismi. 
Lielākais ieguvums novada sociālo pakalpojumu klāstā būs 
Dienas centra atvēršana personām ar garīga rakstura traucēju-
miem un bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem. Tas 
būs liels atspaids tām ģimenēm, kurām pēc tik nepieciešama-
jiem sociāliem pakalpojumiem bija jābrauc uz Rīgu vai citiem 
novadiem.
Kultūra un sports
Lai gan joprojām pastāv neskaidrības ar pandēmijas režīma pul-
cēšanās ierobežojumiem, šogad kultūras un sporta dzīve tur-
pināsies, kaut arī samazināta budžeta ietvaros. Plānots uzsākt 
projektēšanas darbus, lai uzlabotu abu pašvaldības stadionu 
kvalitāti. Kā līdz šim turpināsies atbalsts kultūras mākslinie-
ciskajiem kolektīviem, novada sportistiem un organizācijām, 
tiesa, izaicinājumus rada atbalsta nosacījumu vienādošana, jo 
vēsturiskā prakse abos pagastos būtiski atšķiras. Deputāti at-
balstīja uzlabojumus BMX trases virāžās mazo braucēju dro-
šībai. Apvienojot spēkus, novada kultūras un sporta dzīve ba-
gātināsies, jo kultūras un sporta aktivitāšu izvēļu klāsts būtiski 
pieaudzis.
Sabiedriskā drošība
Šis gads iesācies trauksmaini – plūdi, ugunsnelaimes, vēja 
postījumi, traģisks nelaimes gadījums pašvaldības policijā. Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem nelaimē cietušajiem janvārī 
piešķirti lielākā apmērā kā jebkad. Pašvaldība ieguldīja vairāk 
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nekā 75 000 eiro, lai uzlabotu telpas Pirmajā ielā 42, un februārī 
durvis vērtu pagaidu Valsts ugunsdzēsības dienesta depo Āda-
žos ar ugunsdzēsēju brigādi, ugunsdzēsības mašīnu un moder-
nu aprīkojumu. Pašvaldības policija un Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests ir gatavi rīcībai, sākoties pavasara plūdu 
sezonai! Ādažu, Carnikavas un Garkalnes iedzīvotāji turpmāk 
varēs justies drošāk!
Lielākie projekti Ādažos un Carnikavā
2022. gadā turpināsim paplašināt pakalpojumus izglītības 
sektorā. Lai nodrošinātu kvalitatīvus vispārējās izglītības pa-
kalpojumus, tiek veikta Carnikavas pamatskolas pārbūve, kas 
ļaus 2022. gada 1. septembrī uzņemt jaunās telpās līdz pat 900 
skolēniem. Jaunajā ēkā modernās un pielāgotās telpās darbību 
turpinās arī Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta no-
stiprinājumu izbūve, kā arī Sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu centra izbūve 34 bērniem ar funkcionālās attīstības traucē-
jumiem un Dienas aprūpes centra 38 pieaugušajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem (Deinstitucionalizācijas projekts). Tur-
pināsies dažādu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana. 
Ādažos tiks veikta Ķiršu ielas rekonstrukcijas kārtējā posma 
pārbūve un Gaujas ielas gājēju un veloceliņa būvniecība. Kopā 
ar Aizsardzības ministriju tiks pabeigta Mežaparka ceļa 1. pos-
ma rekonstrukcija. Paredzams, ka ar Aizsardzības ministrijas 
atbalstu būs iespējams uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju. 
Carnikavā plānots pabeigt Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jū-
rai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma izbūvi, Aiz-

vēju ielas Garciemā dubultās virsmas apstrādes izbūvi, kā arī 
publisko ūdeņu infrastruktūras attīstības aktivitāšu īstenošanu 
Carnikavā. 
Tiks uzsākta izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana pro-
jektos “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība priori-
tārajā koridorā Rīga–Carnikava” un “Mobilitātes punkta infra-
struktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava”.
Iepriekšējos gados pašvaldības ņemto kredītu apmērs Valsts 
Kasē Eiropas Savienības investīciju projektu līdz�nansējumam 
rada nepieciešamību piesardzīgāk plānot ilgtermiņa aktivitātes 
un investīciju projektus. 
Turpmākie soļi
Pēc budžeta apstiprināšanas deputāti apņēmās uzsākt darbu 
pie pašvaldības izglītības stratēģijas izveides, lai spētu savlaicī-
gi nodrošināt bērnudārzu pakalpojumus Ādažos un stiprinātu 
profesionālās ievirzes izglītību Carnikavā sportā, mākslā un 
mūzikā. Jāuzsāk jauna teritorijas plānojuma izstrāde apvieno-
tajam novadam. Lai straujā attīstība būtu līdzsvarota ar novada 
ekonomiskajām iespējām, jānosaka skaidri apbūves noteikumi 
novadā vēsturiskajām apbūves teritorijām un jaunajiem ciema-
tiem. 
Godātie iedzīvotāji, kaut arī mūsu novadu apvienošanās pro-
cess bijis izaicinājumiem pilns, esmu pārliecināts – mūsu no-
vadu sagaida izaugsme un novada iedzīvotāji būs ieguvēji no 
kopējā darba.

Patiesā cieņā
Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs
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Valsts Heraldikas komisija apstiprinājusi, un no 2. februāra 
līdz ar publicēšanu “Latvijas Vēstnesī” ir o�ciāli stājies spēkā 
Ādažu novada ģerbonis!
Paldies novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā un ie-
sūtīja priekšlikumus! Iedzīvotāju iesūtītās idejas – ģerbonī ak-
centēt Ādažu novada “ūdens bagātības, Gauju, jūru un ezerus”- 
kā unikālu novada simbolu iekļāvām jaunajā ģerbonī. Paldies 
par atsaucību!
Pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju aptaujā lielāko atbalstu ie-
guva pirmais variants ar dzirnavu ratu un Dortmaņa lobēliju, 
un otrais variants, kurā attēlota Dortmaņa lobēlija ar Gaujas 
ieteku jūrā. Uzklausot Valsts Heraldikas komisijas ieteikumus, 
pašvaldība nolēma apstiprināšanai virzīt otro variantu, at-
bilstoši rekomendācijām, nedaudz to pilnveidojot.
“Ādažu novada pašvaldības piedāvātajās ģerboņa skicēs atrasts 
unikālais, kas vieno Ādažus un Carnikavu, turklāt nav nekur 
citur Latvijā. Šie simboli ir Gaujas ieteka jūrā un Dortmaņa lo-
bēlija, kas aug abu pagastu teritorijā,” norāda Valsts Heraldikas 
komisijas pārstāve, mūsu novadniece Ramona Umblija.
Ādažu novada ģerbonis ir pirmais apstiprinātais ģerbonis 
pēc teritoriālās reformas Latvijā. Heraldiskais mākslinieks 
Edgars Sims ģerbonī izmantojis trīs krāsas – zilu, sudraba 
un zelta. Uz zilās smailes, kas simbolizē Gaujas satikšanos ar 
jūru, attēlota mūsu teritorijai unikālā Dortmaņa lobēlija.
Ģerbonis nav logo vai tikai skaists attēls. Izprotot heraldisko 
�gūru nozīmi ģerbonī, iepazīsim un izzināsim Ādažu novada 
unikālos simbolus, jo tādu nav nekur citur Latvijā. Tuvākajā lai-
kā turpināsim iepazīstināt ar novada jaunā ģerboņa simboliem.
Līdzīgi kā nošu valoda mūzikā, arī heraldikai ir sava simbolu 
valoda.  Krāsa ir daļa no tās.
Ko simbolizē trīs krāsas ģerbonī?
Sudrabs simbolizē patiesību un atklātību, zelts – cēlsirdību un 

bagātību, savukārt zilā krāsa simbolizē Gaujas un jūras satikša-
nās vietu, tā norāda arī uz ūdens bagātību novadā.
Vai iespējami citi simbolu skaidrojumi?
Simbolu valodu var vispārināt, lai katrs ģerbonī atrastu sev bū-
tisko. Vērīgākie ģerbonī pamanīs burta “Ā” veidolu ar garum-
zīmi, raisot asociāciju ar “Ādažu novads”. Zelta krāsas lobēlija 
simbolizē cēlsirdīgu rīcību, saudzējot dabu. Divi lobēlijas ziedi 
ģerbonī sargā trešo – mazo, trauslo, vēl neizplaukušo pumpu-
ru. Līdzībās runājot – ģimenes (māte, tēvs, bērns) simbols, kas 
Ādažu novadā ir mūžīga vērtība. Lai jaunais novada ģerbonis 
rada prieku un lepnumu par vietu, kurā dzīvojam!

Iepriekšējie – Carnikavas un Ādažu ģerboņi, nav pazuduši, 
bet ar nelielām korekcijām ģerboņa vairogā turpmāk kalpos 
kā Carnikavas un Ādažu pagastu ģerboņi. Valsts Heraldikas 
komisija tos apstiprināja 2021. gada 27. decembrī.

Ādažu novada ģerbonis –
pirmais apstiprinātais ģerbonis pēc teritoriālās reformas Latvijā

Ģerboņa apraksts: Dalīts galvā ar zilu un sudrabu. Sudraba laukā zila smaile, uz tās zelta Dortmaņa lobēlija ar diviem sudraba zie-
diem ševrona veidā un vienu tādu pašu ziedpumpuru.

Noskenē ar mobilo tālruni QR kodu 
un lasi jautājumus un atbildes par 
jaunā ģerboņa vizuālo noformējumu.
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Turpinās būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnika-
vā, III kārta” ietvaros pabeigti kanalizācijas tīklu izbūves darbi 
Kokgaujas un Dambja ielās. Martā būvnieks atsāks ceļu un ielu 
labiekārtošanas darbus.
Jau vēstīts, ka projekta īstenošanas gaitā līdz šā gada jūnijam 
Carnikavā tiks izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 2230m garumā 

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

Carnikavas Komunālservisa labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi janvārī
 Veikta krūmu un atvašu izzāģēšana 
Ozolu, Ausmas, Alkšņu, Kļavu ielu ma-
lās, tādējādi uzlabojot pārredzamību, sa-
tiksmes drošību un ielu uzturēšanu
 Veikta gaismekļu tuvumā augušo koku 
atzarošana.
 Izzāģēti un sakopti vainagi 23 liepām 
Rīgas ielā.

 Divu nedēļu garumā likvidēti abās vēt-
rās nodarītie postījumi. Kopumā novāk-
ti, sazāģēti, izvesti 43 dažāda diametra 
un sarežģītības koki.
 Pagastā savākti 5.9m3 nejaušo atkritu-
mu.
 Mainīgo laikapstākļu ietekmē veikta 
regulāra sniega tīrīšana no ceļiem, trotu-

āriem, takām ar traktortehniku, kvadri-
cikliem, rokām, un šie segumi apstrādāti 
ar pretslīdes materiālu.
 Iegādātas 4 jaunas smilšu kastes, kas 
uzstādītas pagasta teritorijā un piepildī-
tas ar smilts/sāls maisījumu.
 Novāktas un izvestas Ziemassvētku 
eglītes no pašvaldības iestādēm.

Ādažu Labiekārtošanas nodaļas darbi janvārī
 Veikta regulāra sniega tīrīšana un ap-
strāde ar pretslīdes materiālu (ceļi, ietves, 
auto stāvvietas, gājēju pārejas, laukumi).
 Likvidēti vētrās nodarītie postījumi 
(atbrīvotas ceļu braucamās daļas, savākti 

kritušie koki un zari). 
 Noņemtas Ziemassvētku dekorācijas.
 Iekārtots ugunsdzēsēju depo sadarbībā 
ar VUGD.
 Veikta krūmu un atvašu izzāģēšana 

gar Ādažu PII “Strautiņš”, kā arī Pirmās, 
Podnieku, Ziedu, Gaujas ielu malās.
 Veikta ceļa zīmju nomaiņa un utilizā-
cija.
 Savākti 3.7m3 nejaušo atkritumu.

Carnikavas Komunālservisa īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbi janvārī

 Izbūvētas skaņu absorbējošas sienas PII “Piejūra” sporta zālē.

 Veikti vētrās sabojāto pludmales celiņu (Lilastē pie Lilastes 
upes tilta, Garciema un Carnikavas pludmalēs), pludmaļu cie-
mu norāžu remonti.

 Atjaunota Salas polderu sūkņu stacijas ēkas vētrā norautā me-
tāla vējmala visā ēkas perimetrā.

 Izgatavoti trīs soliņi Rožu ielas sporta laukumam.
 Atjaunota vētrā bojātā norobežojošā siena Rožu ielas sporta 
laukumā.
 Veikta skursteņa bīstamās daļas demontāža mājā “Veckūlas”, 
Ādažos.

 Sakārtota atpūtas vieta, peldvieta Ūbeļu ielā Kalngalē.
Sagatavoja “Carnikavas Komunālserviss”
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Turpinās Carnikavas pamatskolas pārbūves un paplašināšanas darbi

Projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” 
ietvaros turpinās būvdarbi Nākotnes ielā 1, Carnikavā. Turpi-
nās iekšējo inženiertīklu izbūve visos ēkas korpusos (apkure, 
ventilācija, elektrotīkli, vājstrāvas tīkli), grīdas izveide aulas 
korpusā, alumīnija logu un fasāžu konstrukcijas montāža, 
starpsienu un konstrukciju izbūves darbi visos korpusos, jumta 
izbūve, kopņu nosegšana ar koka jumtu segumu, siltinājuma 

montāža aulai, iekšsienu mūrēšana, grīdas seguma montāžas 
darbi, sporta zāles sienu apdares darbi, �brolit griestu lokšņu 
montāža, kā arī citi darbi. Darbus veic SIA “NEWCOM Cons-
truction”.
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Atgādinājums par mājokļa
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu
Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, 
kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic mājok-
ļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu 
(krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas 
iekārtu – DCKS) pirmreizējā reģistrā-
cija. 
Apliecinājuma anketu var lejupielādēt:
www.komunalserviss.carnikava.lv, aiz-

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

kus un pievienojiet sagatavoto iesniegu-
mu. 
Vairāk informācijas vietnē
www. komunalserviss.carnikava.lv, sa-
daļā “Decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu reģistrēšana”. Pateicamies tiem 
mājokļu īpašniekiem, kuri reģistrējuši 
mājokļa DCKS noteiktajā termiņā!

Jūras ielā, Carnikavā, veikti ūdensvada remontdarbi
Jūras ielā, Carnikavā, veikti ūdensvada remontdarbi. Ūdensvada pievadam uz ēkām Zvejnieku ielā 9 un 11 uzstādīta jauna noslē-
garmatūra.

Sadzīves kanalizācijas tīklu lietošana
Carnikavas pagasta kanalizācijas tīklos 
regulāri tiek konstatēti aizdambējumi, 
ko izraisa iedzīvotāju radīts piesārņo-
jums. Novēršot aizdambējumus, tiek at-
klāts, ka iedzīvotāji kanalizācijas sistēmā 
izmet ne tikai maza izmēra priekšmetus, 
bet pat dvieļus, lupatas un arī dažāda iz-
mēra kokmateriālus. Šie priekšmeti rada 
aizsērējumus un kanalizācijas sistēmas 
darbības traucējumus gan iedzīvotājiem, 

gan sūkņu stacijās.
Aicinām vēlreiz izlasīt un ņemt vērā, 
ka sadzīves kanalizācijā ir aizliegts iz-
mest:
• higiēnas preces, 
• papīra dvieļus,
• tekstilizstrādājumus, 
• plastmasas maisiņus, 
• pārtikas atkritumus, 
• medikamentus, 

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

Sagatavoja “Carnikavas Komunālserviss”
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Pašvaldība sniegs atbalstu ēdināšanā daudzbērnu ģimenēm

Paplašinoties Ādažu novadam, kad administratīvi teritoriā-
lās reformas rezultātā apvienojās Ādažu un Carnikavas no-
vadi, apvienotā novada domei pēc ilgām diskusijām nācies 
pieņemt dažus lēmumus, kas iedzīvotājos raisījušas diskusi-
jas. Viens no tiem ir brīvpusdienu atcelšana, kas līdz 2021. 
gada nogalei bija pieejamas Carnikavas pagastā. 
Kāpēc atceltas brīvpusdienas?
Vēsturiski Carnikavā bijuši zemākie izglītības izdevumi Pie-
rīgā, jo puse visu bērnu izglītības pakalpojumus saņēma citās 
pašvaldībās. Tomēr iepriekšējos 2 gados Carnikavas dome at-
balstījusi investīciju ieceres izglītības sektora paplašināšanai, 
tādējādi gada laikā Carnikavas pagastā vien izglītības izdevu-
mi pieauguši par vairāk nekā 1 miljonu eiro, kas ir nozīmīgs 
pieaugums novada budžetā. Tas skaidrojams ar  pašvaldības 
bērnudārza “Piejūra” paplašināšanu, atalgojuma pieaugumu 
pirmsskolas pedagogiem un Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolā, kā arī Carnikavas pamatskolas pārbūvi, kas ir viena no 
lielākajām investīcijām pēdējo gadu laikā Carnikavas pagastā. 
Minētās izmaksas ir nozīmīgs un nepieciešams ieguldījums pa-
gasta un novada attīstībā, mūsu jauniešu nākotnē. Pašvaldības 
bērnudārza izveidošana palīdzējusi risināt bērnudārzu rindu 
problēmu Carnikavā, savukārt piemērotu telpu izbūve radīs 
pamatu kvalitatīvai izglītībai pamatskolā. Tāpat nākotnē plā-
nots paplašināt izglītības pakalpojumus Carnikavas pagastā, lai 
maksimāli tuvākā apkārtnē būtu pieejama kvalitatīva profesio-
nālās ievirzes un interešu izglītība, lai nebūtu bērni jāved uz 
Ādažiem vai vēl tālāk. Gan skolas rekonstrukcija, gan bērnu-
dārza izveide sev līdzi nesusi tādu ikmēneša izmaksu pieaugu-
mu kā pedagogu algas, telpu uzturēšanas izmaksas un ikgadē-

jās investīcijas ēkās, kas ir atstājis iespaidu uz budžetu kopumā, 
un rezultātā šogad nācās pārskatīt brīvpusdienu piešķiršanu 
skolēniem, lai varētu turpināt nodrošināt kvalitatīvu pirmssko-
las un vispārējo izglītību Carnikavas pagastā un novadā kopu-
mā. Tādēļ kā līdz šim turpināsies skolēnu ēdināšana 1.–4. kla-
šu posmā, bet ierasto visu 5.–9. klašu skolēnu ēdināšanu vairs 
nav iespējams turpināt Carnikavā, kā arī atbalstu paplašināt uz 
Ādažu skolēniem, kuru ir 3,5 reizes vairāk.
Atbalsts ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm
Mūsu novads ir bagāts ar bērniem, bagāts ar jaunām ģime-
nēm, kurās aug vairāki bērni. Tāpēc, lai sniegtu atbalstu ģi-
menēm, kuru izdevumu slogs ir lielāks un kurām tas visvairāk 
ir nepieciešams, pašvaldība lēmusi atbalstīt daudzbērnu ģime-
ņu programmu 236 600 EUR apmērā, piešķirot pabalstu un 
sniedzot atbalstu ēdināšanā daudzbērnu ģimenēm.
No 2022. gada atbalstu ēdināšanai daudzbērnu ģmenei būs 
iespēja saņemt par trešo un katru nākamo bērnu 50 eiro 
mēnesī pirmsskolas vecuma (no 1.5 gada vecuma) bērnam 
visa gada garumā, savukārt 40 eiro mēnesī – par trešo un 
katru nākamo bērnu 5.–9. klases vecuma bērnam mācību 
gada laikā, kas ir līdzvērtīgi pusdienu pašreizējām izmak-
sām mācību iestādēs. Tāpat turpinās bezmaksas ēdināšana 
novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu  bērniem, un 
brīvpusdienas skolās turpina saņemt 1. līdz 4. klašu skolēni.
Jaunums Carnikavas pagastā! Papildus ēdināšanas atbals-
tam daudzbērnu ģimenes saņems ikgadēju pabalstu 50 eiro 
gadā katram bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam (no 18 līdz 
24 gadu vecumam  –  ja jaunietis turpina mācīties).
Izstrādes procesā ir saistošie noteikumi par pašvaldības pabal-
stu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā, kas noteiks pieteik-
šanās un pabalsta piešķiršanas kārtību. Pašlaik Ādažu dome 
sadarbībā ar informāciju tehnoloģijas jomas speciālistiem strā-
dā, lai daudzbērnu ģimenēm sniegtu iespēju šiem pabalstiem 
pieteikties maksimāli ērti un ātri, izmantojot elektronisko pie-
teikšanos. Tiklīdz būs panākts pieteikšanās kārtības tehniskais 
risinājums, saistošie noteikumi par atbalstu daudzbērnu ģi-
menēm tiks apstiprināti Ādažu domē un saskaņoti attiecīgajā 
ministrijā, tā pēc ģimeņu pieteikumiem šos pabalstus varēsim 
izmaksāt arī par periodu no 2022. gada 1. janvāra. Orientējoši 
tas varētu notikt marta beigās vai aprīļa sākumā. Par saistošo 
noteikumu pieņemšanu un pieteikšanās kārtību ziņosim turp-
māk, aicinām sekot līdzi pašvaldības informācijai tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, sadaļā Izglītība, kā arī sociālajos tīklos.

Laima Jātniece

Citi atbalsta veidi daudzbērnu ģimenēm
Atvieglojumi Ādažu novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Ja izglītojamais un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Āda-
žu novadā, daudzbērnu ģimenes var saņemt atvieglojumus lī-
dz�nansējumam kārtējā mācību gadā par katru programmu:
• 50% apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti 
trīs un vairāk bērni, un vismaz viens no viņiem apgūst kādu no 
programmām vienā skolā;
• 65% apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti 
trīs un vairāk bērni, un vismaz trīs no viņiem apgūst kādu no 
programmām vienā skolā.
Lai saņemtu šos atvieglojumus, daudzbērnu ģimeņu vecākiem 
jāaizpilda pieteikums portālā www.epakalpojumi.lv.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
Ādažu novadā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas sa-

ņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 50% 
apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nodokļa summas.
Minēto nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kurai pašai 
(vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu 
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē 
ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai nestrādājošie 
pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kas turpina vispārē-
jās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības ieguvi pilna 
laika klātienes studijās.
Atbalsts sportiskajām aktivitātēm
Ar Ģimenes 3+ karti ir  pieejama 30% atlaide baseina apmek-
lējumam, kā arī pašvaldības organizētie sporta pasākumi un 
sacensības ir bez dalības maksas.
 Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi
Papildus pašvaldības atbalstam šobrīd pieejami arī valsts no-
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drošinātie �nansētie atbalsta pasākumi ģimenēm, kuras au-
dzina trīs un vairāk bērnus:
• ģimenes valsts pabalsts katru mēnesi no 2022. gada 1. janvāra 
par trīs bērniem ir 225 eiro (75 eiro par katru bērnu); par čet-
riem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu;
• atbalsts tēriņu mazināšanai par energorsursiem daudzbērnu 
ģimenēm – 20 eiro ikmēneša pabalsts (piemēro automātiski 
līdz 2022. gada 31. decembrim);
• atbalsts tēriņu mazināšanai par energorsursiem ģimenēm ar 
bērniem, kā arī studējošiem līdz 24 gadu vecumam – 50 eiro 
ikmēneša pabalsts par katru bērnu (piemēro automātiski līdz 
2022. gada 30. aprīlim);
• transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (dau-
dzbērnu ģimene par vienu 
no tās īpašumā, turējumā vai 
valdījumā reģistrētu trans-
portlīdzekli transportlīdzek-
ļa ekspluatācijas nodokli par 
attiecīgo kalendāro gadu 
maksā 50% apmērā (Trans-
portlīdzekļa ekspluatācijas 
nodokļa un uzņēmumu vieg-
lo transportlīdzekļu nodokļa 
likuma 7. panta piektā daļa));
• papildatvaļinājums (darba 
devējam ir pienākums pie-
šķirt ikgadējo apmaksāto 
papildatvaļinājumu darbi-
niekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; 
darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo 
izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļi-
nājumā (Darba likuma 73. pants, 151. panta pirmās daļas 1. 
punkts));
• tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā no-
teiktā pensijas vecuma sasniegšanas (bērna vecākam vai 
aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 
gadiem, kurš laika periodā līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecu-
mu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk 
bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. 
Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādī-
bas tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas 
nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ (likuma “Par valsts 
pensijām” 11. panta ceturtā daļa.));
• tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus – daudzbēr-
nu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību 
“3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “Goda 
ģimene”, 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40% 
apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko 
transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes 
maršrutā. Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispā-
rējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Lat-
vijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai vai Latvi-
jas Goda ģimenes apliecību “Goda ģimene”, ir tiesības saņemt 
braukšanas maksas atvieglojumu 90% apmērā no brauciena bi-
ļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas 
pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.
• tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
valsts nodevas; no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts node-
vas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) 
daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem 
bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā 
esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu ad-

rese (Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumu 
Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts 
nodevu” 8.5. apakšpunkts);
• tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsē-
tu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem; no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, 
apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem atbrīvo, ja pakalpojumu pieprasa daudzbērnu ģimenes 
vecāki (Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumu 
Nr. 96 “Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem” 5.1.6. apakšpunkts);
• tiesības uz samazinātu valsts nodevu par īpašuma tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatā; valsts nodevas likme tiek pie-

mērota 0,5% apmērā no ne-
kustamā īpašuma vērtības 
(Ministru kabineta 2009. 
gada 27. oktobra noteikumu 
Nr. 1250 “Noteikumi par 
valsts nodevu par īpašuma 
tiesību un ķīlas tiesību no-
stiprināšanu zemesgrāmatā” 
7.3 punkts);
• tiesības uz samazinātu 
valsts nodevu 50% apmērā 
par informācijas saņemšanu 
no Iedzīvotāju reģistra (Mi-
nistru kabineta 2015. gada 
14. jūlija noteikumu Nr. 391 

“Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no 
Iedzīvotāju reģistra” 3.3. punkts);
• tiesības uz mājokļa atbalsta programmā paredzēto galvoju-
mu 20% (bet ne vairāk kā 20 000 euro) apmērā pirmā mājokļa 
iegādei (Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumi Nr. 
443 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei 
vai būvniecībai” 6.3. punkts);
• atbalsta programma “Balsts” ietvaros ir tiesības saņemt ne-
atmaksājamu valsts subsīdiju jeb grantu mājokļa iegādei vai 
būvniecībai;
• jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm ir tiesības pieteikties so-
ciālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 
10 mēnešus gadā (Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta 
noteikumi Nr. 470 “Noteikumi par stipendijām”);
• tiesības uz atbrīvojumu no maksas par Tieslietu ministrijas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu snieg-
šanu no civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem (Ministru ka-
bineta 2017. gada 19. decembra noteikumi Nr. 770 “Tieslietu 
ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punkts);
• Kultūras ministrijas pārraudzībā esošie teātri un koncertor-
ganizācijas, kā arī padotībā esošie muzeji nodrošina atlaides 
ģimenēm ar bērniem, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm;
• tiesības saņemt “Latvijas Goda ģimenes apliecību “Goda ģi-
mene”. Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrī-
bas integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbēr-
nu ģimenēm, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 
astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav 
sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesio-
nālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu 
ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kurai noteikta I vai II 
grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt 
atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un pri-
vātie uzņēmumi Latvijā. Detalizētaka informācija ir pieejama: 
http://www.godagimene.lv/.

Sniedze Brakovska
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Kāpēc Dortmaņa lobēlija ir tik nozīmīga mūsu novadam

No 2. februāra o�ciāli stājies spēkā jaunais Ādažu novada 
ģerbonis, kurā attēlota Dortmaņa lobēlija un Gaujas ieteka 
jūrā. Lai veicinātu izpratni par apvienotā novada simboliem, 
skaidrojam, kas īsti ir Dortmaņa lobēlija un kāpēc tā ir tik 
nozīmīga mūsu novadam. 
Dortmaņa lobēlija ir neliels, daudzgadīgs lobēliju dzimtas 
ūdensaugs ar garumu līdz 70 centimetriem. Augs ar maziem 
zvanveida ziediņiem zied jūlijā ezera seklajā daļā tuvu krastam. 
Ezeru piesārņojuma un aizaugšanas rezultātā tas pēdējo simts 
gadu laikā izzudis jau vairāk nekā 20 Latvijas ezeros, un šobrīd 
sastopams aptuveni 25 ezeros, bet visbagātīgākās Dortmaņa lo-
bēlijas atradnes ir tieši mūsu novadā esošajos ezeros. Dortmaņa 
lobēlija ierakstīta gan Latvijas, gan Baltijas jūras reģiona Sar-
kanajā grāmatā. Latvijas Sarkanajā grāmatā tā ir 1. kategorijā, 
kurā iekļauj izzūdošās sugas. 
Dortmaņa lobēliju var uzskatīt par vienu no Latvijas dabas 
dārgumiem. Šis ūdensaugs ir īpaši tīru ezeru indikatorsuga, 
un tieši tāpēc tas visvairāk ir sastopams Latvijas tīrākajos eze-
ros, kas atrodas Ādažu novadā, – Ummī Carnikavas pagasta 
Lilastes ciemā un Mazuikā Ādažu pagastā. Abi ezeri ir vieni 
no retajiem, kuri ir bagātīgi ar aizsargājamām ūdensaugu su-
gām. Viens no galvenajiem iemesliem – ne Ummī, ne Mazuikā 
neietek ne upes, ne strauti, tos ieskauj vien mežs. Beznoteces ezeri 
ir visjūtīgākie, tāpēc cilvēku antropogēnā ietekme tiem ir kaitīga. 
Mazuikas ezers atrodas aizsargājamo ai-
navu apvidus “Ādaži” un Ādažu po-
ligona teritorijā. Tas nav pieejams 
atpūtai un saskaņā ar teritorijas 
dabas aizsardzības plānu, ir ie-
žogots. Ummja ezeru atpūtas 
cienītāji var izmantot, taču ar 
zināmiem  ierobežojumiem, 
proti, Dortmaņa lobēlijas zie-
dēšanas laikā, no 1. jūnija līdz 
15. augustam, peldēt un atrasties 
ezerā ir aizliegts. Dortmaņa lobēli-
jas lielākais drauds ir ezera piesārņoša-
na ar organiskas izcelsmes piesārņojumu, 
bet tas pārsvarā nonāk tieši lielā peldētāju skaita 
dēļ. Šī iemesla dēļ laikā no 1906. līdz 2017. gadam 
arī ezera dzidrums samazinājies no pieciem līdz 
sešiem metriem uz trim metriem, nomainoties 
arī ūdens krāsai – no zilganzaļas uz zaļganu.  
Augu sugu un biotopu eksperts Uvis Suško eze-
rus pēta jau kopš 1985. gada. Viņš “Ādažu Vēs-

tīm” norāda, ka savulaik Dortmaņa lobēlijas atradnes bijušas 
daudzviet Pierīgā, tai skaitā arī mūsu novada Laveru, Lieluikas 
un citos ezeros,  taču laika gaitā iznīkušas. Piemēram, Vidējā 
Garezerā to veicināja ūdens līmeņa celšanās, kad 70. gadu vidū 
Padomju armija, veicot grāvja caurtekas nomaiņu tanku ceļam 
uz jūru, ielika pārāk mazu caurteku. Tā rezultātā ūdens līmenis 
cēlās par 20–25 centimetriem, lobēlijai nokļūstot ūdens tumša-
jā daļā un iznīkstot. 
“Mūsdienās Dortmaņa lobēlijām bagātīgi ir tikai Ummja un 
Mazuikas ezeri, izcilākie no lobēliju-ezereņu ezeriem. Dort-
maņa lobēlija zied arī Ādažu pagasta Kadagas ezerā, taču tur 
jādomā, kā to saglabāt, nebūtu ieteicams veikt apbūvi pārāk 
tuvu ezera krastam. Kādreiz ezerā bija  lielāka lobēliju-ezereņu 
kompleksa sugu bagātība, taču pārmaiņas, visticamāk, radīja 
ūdens motociklu izmantošana. Šobrīd tur palikusi tikai lobēlija 
un gludsporu ezerene,” atklāj biologs, uzsverot, ka Mazuikas 
ezers un Ummis atrodas nabadzīgu kāpu priežu mežu vidū, tā-
dējādi tur ir maz barības vielu, un tie var ilgstoši saglabāties 
bioloģiski jaunā stāvoklī. Suško ir pārliecināts, ka minētie ezeri 
ir bioloģiski jaunākie Latvijā. 
Eksperts norāda, ka  Mazuikā un Ummī, lai arī tie ir tīrāko un 
dzidrāko ezeru augšgalā, salīdzinot ar 1906. gadu, mūsdienās 
ir parādījušās niedru audzes, kas ir vēl viens risks lobēliju-eze-
reņu grupas augiem: “Mums ir pieejamas vairākas fotogrā�jas, 
kurās redzams, ka tajā laikā niedru Ummja ezerā nebija. Plaši 
saaugot niedrēm, vienīgā iespēja, kā ezeriem un tajos mītoša-
jiem aizsargājamajiem ūdensaugiem palīdzēt, ir niedru pļau-
šana. Izvācot niedres, mēs izvācam arī biogēnos elementus 
fosforu un slāpekli, kas veicina ezeru aizaugšanu. Tā kā ezeros 
aug lobēlija, tad pļaušanu var veikt tikai rudenī, kad tā ir nozie-
dējusi un izbirdinājusi sēklas”. 
Dortmaņa lobēlija aug ne tikai beznoteces dzidrūdens eze-
ros, kādi ir Mazuikas un Ummja ezeri, bet arī distrofajos jeb 
brūnūdens ezeros, piemēram, Dienvidu Garezerā. Jāuzsver, ka 
brūnais ūdens distrofajos ezeros radies dabiski, krastā veidojo-
ties purviem, nevis cilvēka ietekmes rezultātā. Tāpēc šajos eze-
ros ir retie un aizsargājamie augi, bet ūdens ir brūnganā krāsā.  
Dortmaņa lobēlijas nozīmību šogad akcentēs arī Latvijas 
pasts, kas sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu plāno izdot īpa-
šu pastmarku, kas veltīta šim unikālajam un aizsargājamajam 
ūdensaugam. 

Jānis Pārums
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VUGD Ādažu daļas komandieris Ģirts Forands:
“Ugunsdzēsēja glābēja profesija ir aicinājums”

Šis gads mūsu novadā iesācies ar labām ziņām – šomēnes 
beidzot tiek atklāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) pagaidu depo Ādažos, Pirmajā ielā 
42A. Īpašs šis laiks ir arī “Ādažu Vēstis” februāra nu-
mura personībai – VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 
Ādažu daļas komandierim Ģirtam Forandam – viņa 
pakļautībā būs 12 vīri, kuri turpmāk rūpēsies par 
ugunsdzēsības un glābšanas darbiem mūsu novadā. 

Kādreiz bērniem visiekārojamākās profesijas bija poli-
cists un ugunsdzēsējs. Par ko tu gribēji kļūt bērnībā?
Mans tētis un vectēvs arī bija ugunsdzēsēji, tāpēc bērnībā 
bieži gāju uz ugunsdzēsības daļu un kā-
pelēju pa mašīnām, bet tolaik intereses 
par šo profesiju man nebija. Mani vairāk 
interesēja kļūt par [lidmašīnas] pilotu vai 
lielas mašīnas vadītāju. 
Interese par ugunsdzēsības un glābša-
nas dienestu parādījās vēlāk? 
Kad pabeidzu vidusskolu, bija ieteikums 
no ģimenes pamēģināt šo profesiju. Pa-
mēģināju, un tagad jau ir 21 gada stāžs 
dienestā. Pēc skolas absolvēšanas iestājos 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
koledžā, apguvu amatu un sāku attīstīt 
sevi šajā virzienā. 
Pirmais izsaukums
norūdīja psiholoģiski 
Vai atceries savu pirmo izsaukumu, uz-
sākot dienestu?
Nokļuvu tādā ugunsdzēsības daļā, kas brauc uz ceļu satiksmes 
negadījumiem. Pirmajā izsaukumā devāmies uz smagu avāriju, 
kur diemžēl bija gājis bojā arī cilvēks. Taču tas man palīdzēja 
saprast, kā tam visam [psiholoģiski] tikt pāri. Pirmā pieredze 
man deva nopietnu rūdījumu turpmākajām gaitām profesijā. 
Vai tavi bērni arī izrāda interesi par ugunsdzēsēja un glābēja 
profesiju?
Jā, gan dēls, gan meita ik pa laikam atnāk pie manis paskatīties 

kā izskatās tehnika, interesējas kā man 
iet darbā. Nevaru pateikt, vai viņi nākot-
nē būs ugunsdzēsēji, tā būs viņu izvēle. 
Mana sieva arī ir ienākusi dienestā, šo-
brīd viņa strādā resursu un zvanu centrā, 
kas apkalpo 112 zvanus, koordinē resur-
sus un izsūta uz notikumiem tehniku. 
Vai sieva dienestā nokļuva tavā ietek-
mē? 
Viņa nolēma pamēģināt jau tad, kad es 
biju dienestā. Mēs noteikti neiepazinā-
mies koledžā (smejas). 
Ugunsdzēsējs – atbildīga un 
prestiža profesija
Kā tu kopumā vērtētu interesi par 
ugunsdzēsēja glābēja profesiju mūs-
dienās?
Interese jauniešiem ir. Reizēm viņus no 
profesijas attur atalgojums, kas varētu būt 

lielāks, taču tiem, kuri vēlas kļūt par 
ugunsdzēsējiem, tas ir aicinājums – 

glābt cilvēkus, palīdzēt viņiem. 
Jābūt vēlmei to darīt. Tā nav 

parasta, taču prestiža profe-
sija. Izjūtam, ka sabiedrība 
mums uzticas. Uzticību 
jānopelna ar darbu, tāpēc 
cenšamies nepievilt.   
Ar ko jārēķinās jaunie-
tim, kurš nolēmis kļūt 
par ugunsdzēsēju? 

Ir normatīvie akti, kas no-
saka dažādas prasības – ir 

jāiziet komisija, jāpārbauda 

�ziskā sagatavotība, arī jāizpilda normatīvi. Uzsākot dienestu, 
sākumā vēl ir atkāpšanās ceļš – desmit dienas ir iespēja saprast, 
kas šī ir par profesiju un vai viņš to vēlas turpināt. Protams, 
uzreiz neviens netiks sūtīts kādā bīstamajā zonā, taču būs ie-
spēja pavērot notiekošo no cita līmeņa. Pēc sešiem mēnešiem, 
izturot pārbaudes laiku, cilvēks kļūst par pilntiesīgu uguns-
dzēsēju glābēju. Pirmos trīs mēnešus jāapgūst ugunsdrošības 
un ugunsdzēsības programma koledžā, bet vēl trīs mēneši ir 

Ģirts Forands kopā ir ģimeni labprāt dodas pastaigās un izbraucienos ar velosipēdiem 
vai laivu.
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prakse darba vietā. Šajā laikā gan pats pretendents saprot, vai 
viņš ir īstajā vietā, gan komandieris izvērtē, vai cilvēks ir gatavs 
darīt šo darbu. 
Ir daudz tādu, kuri pārdomā? 
Pirmajās desmit dienās jaunieši redz dienestu no iekšienes, 
kura laikā saprot, vai viņi vēlas to darīt un tālāk doties uz ap-
mācību, vai tomēr vajag pamēģināt spēkus citā jomā. Tāpat kā 
visos dienestos, arī šeit ir jaunieši, kas nav tik �ziski attīstīti. 
Reizēm pieviļ tas, ka cilvēks vienkārši nav spējīgs nokārtot nor-
matīvus. Protams, mēs sakām, ka var uzlabot savu �zisko sa-
gatavotību un nākt pēc pāris mēnešiem mēģināt vēlreiz. Ir tādi 
gadījumi, kad cilvēks ļoti vēlas kļūt par ugunsdzēsēju, uzlabo 
savu kondīciju, atgriežas un nokārto normatīvus.   
Ikdiena dienestā – neparedzama,
intensīva un daudzveidīga 
Dienestā esi pavadījis jau vairāk nekā 20 gadus. Kas ir izaici-
nošākais profesijā?
Dienests man ir aicinājums – palīdzēt cilvēkiem, novērst bīsta-
mas situācijas. Katrs izsaukums ir citādāks, tie nav vienādi. Ne-
kad nevar zināt, kāds izvērtīsies izsaukums, jābūt gatavam uz 
pilnīgi visu. Ir gan mierīgas, gan ne tik mierīgas dežūrmaiņas. 
Ja intensīvi nostrādāta visa nakts, pēc tam ir grūtāk atslēgties 
no iespaidiem. 

Ikdiena var būt ļoti daudzveidīga, ņemot vērā, ka ne tikai 
dzēšat ugunsgrēkus, bet arī glābjat cilvēkus. 
Tieši tā. Ir gan nelieli un lieli ugunsgrēki, gan dažādi glābšanas 
darbi – satiksmes negadījumos, glābšanā uz ūdens vai cilvē-
ku meklēšanā mežā. Ne vienmēr iznākums ir pozitīvs, reizēm 
vairs nespējam palīdzēt. Psiholoģiski tas nav viegli, jo apkārt 
var būt arī [cietušā] tuvinieki, draugi vai ģimene, kuri ieradu-
šies notikuma vietā. Tas nav vienkārši, bet ir arī pozitīvās puses 

– pēc veiksmīgi veiktiem glābšanas darbiem maiņu var noslēgt 
ar gandarījuma sajūtu. 
Cik bieži tev pašam nākas sastapties ar veselībai vai dzīvībai 
bīstamām situācijām?
Principā tas var notikt katrā dežūrmaiņā, taču mums arī ir 
savas iekšējās kārtības noteikumi – ko mēs drīkstam darīt, ko 
nē, un kas ir jādara, lai mēs maksimāli izslēgtu šos riskus. Ja 
dienestā ir jauns darbinieks, tad bīstamajā zonā viņš dosies ti-
kai kopā ar pieredzējušu kolēģi. Jebkurā ugunsgrēkā var notikt 
neplānota situācijas attīstība, uzliesmot kādas vielas vai sprāgt 
gāzes balons. Līdzīgi ir glābšanas darbos, kur var būt kaut kā-
das stihijas, kas turpina attīstīties. Katrs darbinieks tiek aici-
nāts pārdomāt riskus. Notikuma vietā riskus izvērtē koman-
dieris, kurš nosaka, cik tālu drīkstam iet un kas ir jādara, lai 
neciestu dienesta darbinieki.   
Kādi bijuši interesantākie gadījumi tava dienesta laikā?
Ir bijuši lieli un nopietni ugunsgrēki, kur, neskatoties uz aiz-
sargtērpu un ekipējumu, jūti karstumu, kas ir lielāks nekā kar-
sējoties pirtī. Interesanti ir glābšanas darbi mežā, kur tagad va-
ram izmantot dronu tehnoloģijas, kas palīdz pazudušu cilvēku 
meklēšanā. Dienests attīstās, ekipējums un iespējas uzlabojas. 
Salīdzinot ar laiku pirms 20 gadiem, daudz kas ir mainījies, ap-
rīkojumā daudzas lietas nākušas klāt. 
Atslodzi no darba rod dabā kopā ar ģimeni 
Modernās tehnoloģijas no vienas puses atvieglo darbu, no otras 
– padara dienestu interesantāku. 
Jā, arī daudzas lietas ir jāapgūst. Tie, kuri ir dienestā, ir mērķtiecīgi 
un gatavi attīstīties, pilnveidojot savas zināšanas. Jebkuras tehno-
loģijas uzlabo mūsu darba kvalitāti, ļaujot reaģēt ātrāk un kvalita-
tīvāk. 
Vai dienestā ir bijuši arī gadījumi, ko var skaidrot ar brīnumu, 
laimīgu gadījumu vai kādu augstāku spēku iesaisti?
Reizēm ugunsgrēkos cilvēki ir izglābti no tādas bīstamās zonas, kur 
šķitis, ka nevarēs izglābt, bet kaut kādā mistiskā veidā tas tomēr ir 

izdevies. Arī glābšanas darbos ir bijušas situācijas, kad izdevies cil-
vēku dabūt laukā no ūdens, sniegt pirmo palīdzību, atdzīvināt un 
nodot mediķu rokās. Meklējot pazudušus cilvēkus, reizēm viņi tiek 
atrasti pēc pāris dienām, kad jau šķiet, ka nebūs pozitīva rezultāta, 
tomēr cilvēks ir izdzīvojis un sagaidījis palīdzību. 
Kā tu atslēdzies un atpūties pēc nogurdinošām maiņām?
Cenšos pavadīt laiku ar ģimeni tepat Ādažu novadā, kur mēs arī 
dzīvojam. Mums visapkārt ir skaista daba, tāpēc mēdzam doties 
izbraucienos ar velosipēdiem, pastaigāties, pabraukāt ar laivu gan 
pa tuvumā esošajiem ezeriem, gan Gauju. Reizēm uztaisām kādu 
pikniku pie dabas vai pamakšķerējam ar bērniem. Prieku sagādā 
laiks pie dabas un ģimenes lokā. Viens no maniem hobijiem ir dro-
na pilotēšana un aero fotogrā�ju uzņemšana. Tas ir mijiedarbībā 
ar dienestu – hobija attīstīšana palīdz veiksmīgāk dronu izmantot 
arī darbā. Meža ugunsgrēku gadījumā var sekot līdzi kā notiek tā 
attīstība un labāk koordinēt darbus. 

Ģirta aizraušanās ar drona pilotēšanu un aero foto noder arī dar-
bā, kad nepieciešams iesaistīt dronu meža ugunsgrēku dzēšanas 
procesā.

Dabā kopā ar ģimeni Ģirtam ir vislabākā atslodze no darba.
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Jaunais depo ļaus
operatīvāk reaģēt uz notikumiem 
Mūsu novadā ilgi gaidīts notikums ir pagaidu depo atklāša-
na. Ar kādām sajūtām tu pats kā struktūrvienības vadītājs 
to sagaidi? 
Sajūtas ir patīkamas, taču priekšā ir daudz izaicinājumu, lai 
spētu nodrošināt manis vadītās struktūrvienības darbu, kva-
litatīvus darba apstākļus saviem darbiniekiem. Priecājos, ka 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sadarbībā ar 
Ādažu novada pašvaldību ir radusies iespēja šo depo atvērt. 
Gaidām arī lielā depo atvēršanu pēc diviem gadiem, kad būs 
vairāk cilvēku un tehnikas vienību. Divu gadu laikā ir divi lieli 
projekti. Man ir gods būt klātesošam depo izveidē. Esmu pieņē-
mis šo izaicinājumu, jo uzskatu, ka es to spēju. 
Cik liela būs tava komanda?
Kopumā ap 12 cilvēkiem un viena tehnikas vienība, bet ar 

domu nākotnē izaugt lielākiem. Šobrīd 
nevaram uzņemt cilvēkus, jo tagad jā-
sāk strādāt un jānostiprina sava ko-
manda, bet pavasarī noteikti aicināsim 
cilvēkus, kas vēlas kļūt par ugunsdzē-
sējiem, apmācīsim viņus. Maiņā būs 
trīs cilvēki – tas ir minimums, kas ne-
pieciešams, lai kvalitatīvi veiktu pirmās 
darbības notikuma vietā un tad jau sa-
gaidītu palīdzību no Rīgas vai Saulkras-
tiem. Ja ugunsgrēks tiek pamanīts lai-
kus, tad šie cilvēki spēs to arī likvidēt. 
Katra minūte ugunsgrēkā ir svarīga. 
Lai arī ugunsdrošības noteikumos tiek 
norādīts, ka jābūt dūmu detektoram, tie 
joprojām nav katrā mājā. Protams, kopš 
noteikumu stāšanās spēkā ir uzlaboju-
mi, mēs biežāk ierodamies uz uguns-
grēkiem to sākuma stadijā, kad to ir 
iespējams likvidēt nelielā platībā. 

Tātad tie novadnieki, kurus interesē 
ugunsdzēsēja glābēja darbs, pavasarī var gaidīt informāciju 
par vakancēm dienestā? 
Jā, sadarbībā ar pašvaldību informēsim iedzīvotājus par šādu ie-
spēju. Informāciju par vakancēm publicēsim vairākos kanālos. 
Cilvēkiem, kuri dzīvo Ādažos, tas noteikti būs interesantāk un 
saistošāk nekā kādam, kurš varētu braukt no Rīgas strādāt šeit. 
Kas tavā darbā rada vislielāko pievienoto vērtību? 
Gandarījumu sniedz tas, ka darbs ir izdevies. Patīkami ir arī 
tad, ja pēc notikuma kāds pasaka: “Vīri, paldies, jūs to izda-
rījāt”. Mēs riskējam ar savu dzīvību un palīdzam jebkurā ga-
dījumā, taču pateicība un darba novērtējums no cilvēku puses 
vienmēr ir patīkams. Ir bijuši gadījumi, kad uzreiz varbūt nav 
bijusi iespēja pateikties, bet pēc tam cilvēki atnākuši uz mūsu 
ugunsdzēsības daļu un pateikuši paldies par mūsu darbu. Mūs-
dienās to dara biežāk nekā agrāk.

Jānis Pārums

Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumus
uz laiku nodrošinās Mārupes novada pašvaldības komisija
Līdz šim Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu gan Carnikavas novada, gan Ādažu novada iedzīvotājiem sniedza Pie-
rīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes komisija, kas ar 2021. gada 30. decembri ir likvidēta.
Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību līdz brīdim, kad komisija tiks izveidota Ādažu novada pašvaldībā (provizoriski 
līdz aprīlim), iedzīvotājiem pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu nodrošinās Mārupes novada pašvaldības komisija.
Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, lūdzam sazināties ar Mārupes novada pašvaldības pārstāvi Elitu Lecko, t. 25448489, 
e-pasts elita.lecko@marupe.lv.

Autobusu maršruts Ādaži–stacija Gauja–DS Salūts–Ādaži
no 14. februāra papildināts ar jauniem reisiem

Sabiedriskā trans-
porta padomes 
sēdē atbalstīts Rī-
gas plānošanas 
reģiona un Ādažu 
novada pašvaldī-
bas priekšlikums 
papildināt auto-
busu maršrutu Nr. 
5294, Ādaži–staci-

ja Gauja–DS Salūts–Ādaži ar vairākiem jauniem reisiem.
Sabiedriskā transporta padome pieņēmusi lēmumu:
• atklāt jaunu reisu plkst. 07.25 no pieturvietas “Gaujas 

pagrieziens”, papildus reisā iekļaujot pieturu “Kāpas”, un to 
organizējot caur “Cits Mežaparks” līdz pieturvietai “Ādažu 
centrs” ar izpildi darba dienās mācību laikā;
• atklāt reisu plkst. 15.00 no pieturvietas “Ādažu skola”, reisā 
iekļaujot pieturvietu “Kāpas”, ar izpildi darba dienās mācību 
laikā;
• atklāt reisu plkst. 15.05 no pieturvietas “Ādažu centrs” ar iz-
pildi darba dienās, skolēnu brīvlaikā un sestdienās.
Savukārt reiss, kas līdz šim tika uzsākts plkst. 14.25 no pietur-
vietas “Ādažu centrs”, tiks slēgts (aizstāts ar reisu plkst. 15.00).
Jaunie reisi sāk kursēt ar 14. februāri.  Plānoto izmaiņu mērķis ir 
padarīt sabiedrisko transportu pieejamāku Gaujas ciema iedzīvo-
tājiem, tai skaitā skolēniem, kas ikdienā dodas uz skolu Ādažos.
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Aicinām gatavoties konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”!
Ādažu novada pašvaldība, apstiprinot 2022. gada budžetu, 
paredzēja atbalstīt arī iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta kon-
kursu “Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa nolikumu plānots 
apstiprināt februārī, tāpēc aicinām ikvienu, kam ir vēlme uz-
labot savu, kaimiņu un pārējās sabiedrības dzīves vidi Ādažu 
novadā, sākt tam gatavoties! 
Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti �ziskajā un sociāla-
jā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu 
un atbildību par savu dzīves vidi. Projektiem jābūt saistītiem ar 
dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jā-
būt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ie-
tvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem 
ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.
Konkursā projektu pieteikumu varēs iesniegt – nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas, sabiedriskas organizācijas (biedrības vai 
nodibinājumi), reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāap-
vienojas vismaz 8 cilvēkiem, un viena projektu grupa varēs ie-
sniegt tikai vienu pieteikumu. 
Kategorijas, kādās varēs iesniegt projektu pieteikumus, – te-
ritorijas labiekārtošana, ēkas remonts, kā arī izglītojošu, kultū-
ras, sporta un sociālo pasākumu attīstība.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti teritorijas labiekār-
tošanas projekta ietvaros: 

• atpūtas laukumu ierīkošana, rotaļu un sporta laukumu izvei-
de (labiekārtošana) (šīs aktivitātes jāveic ar projekta izstrādi un 
saskaņošanu Būvvaldē, nodrošinot pēcuzstādīšanas pārbaudi, 
ko veic neatkarīgs pārbaudes veicējs un sagatavo pēcuzstādīša-
nas  pārbaudes ziņojumu);
• kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai labiekārtoša-
na, apskates objektu izveide;
• aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana;
• publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
• norāžu izgatavošana un uzstādīšana;
• ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;
• nojumju izveide;
• ārtelpas objektu rotājumu izgatavošana u.tml.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti ēku remonta pro-
jekta ietvaros: 

• kāpņu telpas durvju un logu nomaiņa (tomēr gatavu priekš-

metu – durvju, logu – iegādei netiks attiecināta pilna to iegādes 
vērtība);
• kāpņu telpas durvju koda ierīkošana;
• kāpņu telpu vai ēkas fasādes krāsošana;
• pastkastīšu nomaiņa u.tml.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti izglītojošu, kultū-
ras, sporta un sociālo pasākumu attīstības pro-
jekta ietvaros:

• pasākumu organizēšanai nepieciešamo telpu ierīkošana vai 
vietas izveide;
• tērpu šūšana;
• mūzikas instrumentu izgatavošana;
• pasākumu organizēšanai (nometnes, svētki, sabiedrības līdz-
dalības pasākumi) nepieciešamo materiālu iegāde u.tml.
Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiā-
lu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros 
paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu / gatavu priekšmetu iegā-
de); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; 
PVN (ja tas nav atgūstams). Informācija par atbalsta apmēru 
vienam projektam, kā arī neattiecināmās izmaksas tiks paziņo-
ta pēc nolikuma apstiprināšanas.
Plānotais projektu īstenošanas laiks – 2022. gada jūnijs – 
2022. gada septembris.
Plānots, ka konkurss tiks izsludināts februāra beigās/marta 
sākumā, un pieteikšanās būs līdz aprīlim. 
Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībnie-
kiem, aicinām arī viņus iesaistīt projekta gatavošanas posmā 
– lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās dar-
bības un izmaksas. Jāparedz tāds projekts, kura rezultāti būs 
pieejami sabiedrībai vismaz 3 gadus. Jāsaprot, kā īpašumā at-
rodas teritorija, kurā plānots īstenot projektu, lai varētu laicīgi 
saņemt visas atļaujas un saskaņojumus projektā plānoto darbu 
veikšanai. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekārtošanu vai 
ēkas remontu, iesakām konsultēties ar Būvvaldi un noskaid-
rot, vai jūsu gadījumā nav nepieciešams gatavot kādus īpašus 
ar būvniecību saistītus dokumentus (konkursā nav atbalstāmi 
projekti, kuriem nepieciešami būvprojekti vai kuru īstenošanu 
nevar veikt paši projekta dalībnieki).
Pēc konkursa izsludināšanas pašvaldības tīmekļvietnē būs pie-
ejams gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepie-
ciešama, gatavojot projekta pieteikumu. Aicinām sekot līdzi ak-
tuālajai informācijai Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība” / “Konkursi” / “Atbalsta 
konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”” un sākt plānot projektus!

Inga Pērkone
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Noskaidroti 2021. gada Ādažu novada sporta izcilnieki!
Neierastos un īpašos apstākļos apbalvoti jaunizveidotā Ādažu novada sporta izcilnieki. Par sasniegumiem 2021. gadā kopā tika 
saņemti 52 iesniegumi.
Balvas tika pasniegtas individuālā apbalvošanas ceremonijā. Šoreiz labākos sportistus noteica Sporta laureāta vērtēšanas komisija.
Kā jau ierasts, tika pārstāvēti ļoti daudzi un dažādi sporta veidi – orientēšanās, vieglatlētika, riteņbraukšana, basketbols, futbols, 
�orbols, džudo, triatlons, suņu kamanu sports, fīdermakšķerēšana, slēpošana, jātnieku sports un peldēšana, kā arī kartings, kara-
tē, skrituļslidošana, motokross un šorttreks.
Šoreiz balvas pasniedza Ādažu novada domes deputāte un Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas priekšsēdētāja Kerola 
Dāvidsone.

• Nominācijā Gada jaunā sportiste balvu 
ieguva vieglatlēte Laura Ozola, kura 2021. 
gada sezonā vairākkārt izcīnīja godalgas 
Latvijas čempionātā un ļoti sekmīgi pār-
stāvēja Latvijas U16 izlasi Baltijas valstu 
sacensībās, izcīnot 3. vietu 1500m kavēkļu 
skrējienā. Treneris Arvis Ješkins.

• Nominācijā Gada jaunais sportists 
balvu ieguva triatlonists Artūrs Liepa, 
kurš ļoti sekmīgi piedalījies dažāda ran-
ga sacensībās, tai skaitā izcīnot 15. vietu 
pasaules junioru čempionātā un uzvaru 
Eiropas kausa posmā junioriem. Tāpat 
Artūrs tika pie panākuma arī Latvijas 
čempionāta sprinta distancē. Treneris 
Māris Liepa.

• Nominācijā Gada sportiste balvu ie-
guva �orboliste Evita Knopa, kura 2021. 
gada sezonā izcīnīja 1. vietu Latvijas 
čempionātā �orbolā sievietēm. Treneris 
Mārtiņš Larinovs.

• Nominācijā Gada sportists balvu ie-
guva basketbolists Valters Briedis, kurš 
2021. gada sezonā FIBA PČ U19 grupā 
izcīnīja 11. vietu un FIBA U18 Eiropas 
Challenger turnīrā 4. vietu. Valters aplie-
cināja sevi kā komandas līderi. Treneris 
Aigars Nerips. Valtera Brieža balvu iera-
dies saņemt tētis Alvis Briedis.

• Nominācijā Gada sporta organizācija 
par balvas ieguvēju kļuva Carnikavas 
Makšķerēšanas skola. Biedrība 2021. 
gadā organizēja pirmo Latvijas čempio-
nātu makšķerēšanā ar fīderi amatieriem, 
kas ir unikāls čempionāts Latvijas mak-
šķerēšanas sporta vēsturē. Biedrība ir 
piesaistījusi vairāk nekā 60 dalībniekus 
– iesācējus no visas Latvijas. Noorgani-
zēja trīs posmus dažādos Latvijas ūdeņos 
– Carnikavā, Jēkabpilī un Kalnciemā. 
Biedrības sporta komandas piedalījās 
Latvijas čempionātā makšķerēšanā ar 
fīderi, kur šogad ieguva 3. vietu 11 ko-

• Nominācijā Gada notikums sportā 
balvu ieguva Garkalnes Olimpiskais 
centrs par pasākumu – Ģimeņu sporta 
festivāls “Viss bumbās”. Pasākumā pie-
dalījās 280 dalībnieku, kuri veica dažā-
das sporta stafetes un disciplīnas.
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• Nominācijā Gada sporta skolotājs bal-
vu ieguva Leonīds Kuzņecovs. Leonīds 
Ādažu skolā strādā jau 21 gadu. Iemanto-
jis kolēģu un skolēnu cieņu un uzticību. 
Piedalās ne tikai stundu, bet arī dažādu 
sporta pasākumu organizēšanā.

• Nominācijā Gada sportiskākā ģimene, 
balvu ieguva Sergejs Protasovs un Inna 
Gusarova. Daudzbērnu ģimene aktīvi 
piedalās dažādos sporta pasākumos, Ser-
gejs trenē arī mazos futbolistus. Ģimene 
organizē “Pro�t coach” treniņus.

• Nominācijā Gada Zelta pieredze 
sportā balvu ieguva motokrosa leģenda 
Leons Kozlovskis, kurš 2021. gada sezo-
nā uzvarēja visos braucienos savā kate-
gorijā un līdz ar to izcīnīja zelta godal-
gas Latvijas čempionātā motokrosā MX 
“Amatieri Open 450” klasē.
• Nominācijā Gada populārākais spor-
tists balvu saņēma triatlonists Artūrs 
Liepa.

• Nominācijā Gada iedvesmotājs sportā 
balvu ieguva Dmitrijs Rukavišņikovs. 
Cilvēks, kurš, neskatoties uz to, ka atrodas 
ratiņkrēslā, spējis sevi apliecināt sportā, 
pārstāvot Latvijas ratiņbasketbola izlasi 
un arī Itālijas komandu. Ikdienā Dmitrijs 
sporto Carnikavas sporta kompleksā un 
ar savu piemēru ir iedvesmojis vairākus 
jauniešus nepadoties grūtību priekšā.

• Nominācijā Gada sporta komanda 
balvu ieguva motokrosa komanda MX 
Ādaži, kuri 2021. gada sezonā izcīnīja 2. 
vietu no 38 komandām Latvijas amatieru 
čempionātā. Treneris Leons Kozlovskis.

mandu konkurencē. Pirmoreiz piedalījās 
arī pasaules klubu čempionātā fīdermak-
šķerēšanā, izcīnot augsto 7. vietu 34 ko-
mandu konkurencē! Šobrīd tas ir augstā-
kais sasniegums Latvijas makšķerēšanas 
sportā šajā disciplīnā pasaules čempionā-
tā! Balvu saņēma Carnikavas Makšķerē-
šanas skolas pārstāvis Eduards Burģelis.

Ādažniekiem zelts un sudrabs Latvijas kausa peldēšanā pirmajā posmā

Gada pirmajās sacensībās ar izciliem rezultātiem startējuši 
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (ĀBJSS) peldētāji 
Andrejs Gordejevs, Kristaps Čilipāns un Anabella Veržbic-
ka, informē sportistu treneris Pāvels Murāns. Latvijas kausa 
peldēšanā pirmā posma sacensībās “Madwave Challenge 
Latvija” jaunieši izcīnījuši četras zelta un divas sudraba go-
dalgas. Sacensību kopvērtējumā no 29 peldēšanas komandām 
no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ādažnieki trenera Pāvela Mu-
rāna vadībā izcīnīja godpilno ceturto vietu. Starptautiskajās 
sacensībās peldēšanā “Madwave Challenge Latvijas tūre” pir-
majā posmā Andrejam Gordejevam zelts 50 metru brīvā sti-
la, tauriņstila un 200 metru kompleksajā peldējumā, Krista-

pam Čilipānam zelts 50 metru brasā un Anabellai Veržbickai 
sudrabs 50 metru brīvā stila un 200 metru kompleksā pel-
dējuma distancēs. Atzīstamus rezultātus sasniedza arī pel-
dētāji vecākās grupās – Rainers Līcis-Līcītis 50 metru brīvā 
stila distancē, Arts Renārs Dambis 50 metru brīvā stila un 
200 metru kompleksajā peldējumā, Laura Anna Matjuhina 
50 metru brasa un Anna Kate Zbitkovska 50 metru tauriņ-
stila distancēs. Pirmajā no trim “Madwave Challenge Latvijas 
tūres” posmiem, kas norisinājās 5. februārī Ķīpsalas peldbasei-
nā, piedalījās vairāk nekā 550 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas. “Katra medaļa ir apliecinājums ieguldītajam dar-
bam un attieksmei. Lai sasniegtu rezultātus, ir nepieciešams 
nepārtraukts treniņprocess, ko, par spīti epidēmijai un energo 
krīzei, šoziem ir izdevies īstenot. Paldies vecākiem, pašvaldībai 
un sporta skolas vadībai, kas atbalstījuši mūsu darbu. Šī gada 
sacensību kalendārs sola daudz izaicinājumu, kam gatavosi-
mies ar vislielāko nopietnību,” stāsta treneris Pāvels Murāns. 
Latvijas kausu peldēšanā rīko Latvijas Peldēšanas federācija. 
Tas norisināsies līdz 2022. gada jūlijam, un kopumā tiks aizva-
dīti 12 sacensību posmi. Katra posma uzvarētāji katrā vecuma 
grupā tiks noskaidroti pēc augstvērtīgākajiem rezultātiem divu 
distanču summā atbilstoši spēkā esošajai FINA punktu tabulai, 
bet 12 labākie sportisti savās vecuma grupās saņems kopvēr-
tējuma ieskaites punktus. Par Latvijas Kausa ieguvējiem savās 
vecuma grupās tiks kronēti labākie sava dzimuma pārstāvji, 
kas visos posmos būs ieguvuši visaugstāko punktu skaitu. Nā-
kamās sacensības Latvijas kausa ietvaros norisināsies 25., 26. 
un 27. februārī Latvijas atklātā čempionāta ietvaros.
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Efektīvākais veids siltumpatēriņa samazināšanai – ēkas renovācija
Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Ko-
munālserviss”, sekojot energoekspertu 
prognozēm par gaidāmo gāzes cenu pie-
augumu, 2020. gada 1. jūlijā noslēdza lī-
gumu par dabasgāzes piegādi ar tirgotāju 
AS “Latvenergo” par �ksētu cenu uz mak-
simāli ilgāko – divu gadu periodu. Tas 
nozīmēja, ka Carnikavas daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotājiem izmaksas par apkuri 
šoziem nepieauga, saglabājoties aptuveni 
35–37 EUR/MWh robežās. Siltumtarifā 
gāze veido 73–80% no izmaksām. Atli-
kušo daļu veido katlu māju uzturēšanas 
izmaksas, darbinieku algas, dabas resur-
su nodoklis un citas izmaksas.

Salīdzinot ar 2020. gadu, aizvadītajā gadā 
dabasgāzes cena pieauga vairākkārtīgi, 
cenai pārsniedzot pat 90 EUR/MWh. Arī 
šī brīža nākotnes cenu prognozes lieci-
na, ka dabasgāzes cena ziemas mēnešos 
saglabāsies esošajā cenu līmenī, kas ir 
90–130 EUR/MWh. Tas nozīmē, ka 2022. 
gadā, slēdzot jaunu līgumu par dabasgā-
zes piegādi, cena tiek prognozēta 7 reizes 
lielāka nekā tā ir šobrīd. Neapšaubāmi 
dabasgāzes cenas pieaugums ietekmēs 
arī siltumtarifu Carnikavā. Carnikavas 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem nā-
kamā gada prognozētās izmaksas par 
apkuri varētu būt aptuveni 70–90 EUR/

MWh robežās.
Tabulā salīdzinājumam atspoguļo-
ta maksa par apkuri EUR/m2 četrām 
daudzdzīvokļu ēkām – pēc siltināšanas 
un nesiltinātām ēkām. Par pamatu ap-
rēķiniem izmantoti 2021. gada decembra 
siltuma patēriņa dati. Redzams, ka silti-
nātās ēkās apkures maksa var atšķirties 
līdz pat 60% salīdzinājumā ar līdzīgas 
platības nesiltinātu ēku. Tuvākajā laikā 
p/a “Carnikavas Komunālserviss” tī-
mekļvietnē tiks ievietota informācija ar 
visām daudzdzīvokļu ēkām Carnikavā, 
kur iedzīvotāji varēs salīdzināt un anali-
zēt siltumpatēriņa datus.

Adrese Siltināšana/
Renovācija Platība, m2

Siltumpatēriņš 
MWh  (apku-
re) decembris 

2021. gads

Maksa par apkuri EUR/m2

Gāzes cena
2021. gada
decembrī

10.13 EUR/MWh

Prognozētā vi-
dējā gāzes cena 

2022. gadā
81 EUR/MWh

Prognozētā 
gāzes cena 
2022. gada 

janvārī
115 EUR/MWh

Jūras iela 5,
Carnikava ir 916.83 14.979 0.583 2.805 3.878

Jūras iela 7,
Carnikava nav 859.66 23.358 0.923 4.601 6.377

Zvejnieku iela 19, 
Carnikava ir 1023.30 24.942 0.827 4.123 5.715

Zvejnieku iela 21, 
Carnikava nav 1103.02 31.924 0.988 4.924 6.82

Lai mazinātu siltumenerģijas dārdzību Carnikavas daudz-
dzīvokļu namu iedzīvotājiem un piedāvātu pēc iespējas ze-
māku siltumenerģijas cenu, kā arī vēl vairāk uzlabotu siltu-
ma ražošanu, “Carnikavas Komunālserviss” līdz 2022. gada 
martam veic izpēti un izstrādā siltumsaimniecības attīs-
tības stratēģiju. Stratēģijā tiek vērtētas iespējas esošās gāzes 
katlu mājas aizstāt ar šķeldas katlu mājām, piesaistot Eiropas 
Savienības �nansējumu, vai arī veidot kombinētu apkures ra-
žošanas sistēmu, kur būtu apvienota kokskaidu granulu un gā-
zes apkure vai apvienoti visi trīs varianti.
Patērētās siltumenerģijas daudzums galvenokārt ir atkarīgs 
no katras ēkas stāvokļa un iedzīvotāju attieksmes. Katra ēka 
ir unikāla, tāpēc energoefektivitātes pasākumi katrai ēkai ir 
atšķirīgi, taču ir vienkāršas lietas, ko jau šobrīd katrs ēkas ie-
dzīvotājs var darīt, lai ietaupītu, piemēram, nomainot logus 
vai vismaz esošos aizlīmējot un noblīvējot, vismaz reizi gadā 
veicot nomainīto logu regulēšanu, tādā veidā nodrošinot blī-
vumu, pareizi vēdināt telpas, neturēt atvērtus logus kāpņu 
telpās. Lai samazinātu siltuma zudumus ēkā, ir jānodrošina 
ēkas iekšējo siltumapgādes cauruļvadu izolācija pagrabstāvā, 
jāaizver pagrabu logi, kāpņutelpas durvīm jānodrošina blīva 
aizvēršanās u.tml. Būtisku siltumenerģijas ekonomiju var pa-
nākt, dzīvokļos uz radiatoriem uzstādot siltuma maksas sada-
lītājus (alokatorus) un termoregulatorus. Individuāla siltuma 
patēriņa uzskaite samazina patēriņu, jo šādā gadījumā ie-
dzīvotāji var patstāvīgi regulēt un kontrolēt siltumenerģijas 
patēriņu dzīvoklī, kā rezultātā rēķinā ierauga savā dzīvoklī iz-
tērēto siltumu, kuru var salīdzināt ar kaimiņu, un izdarīt seci-

nājumus. Galvenais ir jāmaina sava attieksme. Daudzdzīvokļu 
ēkā visi iedzīvotāji ir līdzatbildīgi par īpašuma uzturēšanu 
un apsaimniekošanu.
Kā nākamos soļus siltuma patēriņa samazināšanai var minēt 
ēku individuālo siltummezglu modernizāciju un pārbūvi, 
kas nodrošinās siltuma patēriņa un zudumu samazinājumu, jo 
ar modernu siltummezglu ir iespējams efektīvi veikt tempera-
tūras regulēšanu visā ēkā. Tāpat modernas apkures automā-
tikas izmantošana ļauj samazināt siltumenerģijas patēriņu 
par 10–15%. Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem jāuzrunā mājas 
vecākais un ēkas apsaimniekotājs, jo siltummezglu pārbūve 
teorētiski ir iespējama par iedzīvotāju �nansējumu, negaidot 
Eiropas Savienības fondu atbalstu ēku energoefektivitātes pa-
augstināšanai. 
Efektīvākais veids, kā samazināt siltumpatēriņu, ir ēkas silti-
nāšanas/renovācijas projekta realizēšana. Pēc kvalitatīva sil-
tināšanas/renovācijas projekta realizācijas siltumenerģijas 
patēriņš var samazināties vairāk nekā par 50%. Iedzīvotā-
jiem kopā ar ēkas apsaimniekotāju jāseko līdzi līdz�nansējuma 
piesaistīšanas iespējām un jāpiedalās kopējā ēkas uzlabošanā.
Nākotnē siltumenerģija kļūs arvien dārgāka, un vienīgais 
veids, kā būtiski samazināt izmaksas, ir pēc iespējas mazāks 
patēriņš. Samazinot siltuma patēriņu, samazinās izmaksas, un 
ar ietaupītajiem līdzekļiem var segt izmaksas par ēkas siltinā-
šanu un komunikāciju pārbūvi. Augstāka siltumtarifa gadīju-
mā ieguldījumu atmaksāšanas laiks saīsinās. Piedāvājam ie-
skatu tabulā, kurā salīdzināts četru Carnikavas daudzdzīvokļu 
ēku siltuma patēriņš 2021. gada decembrī.

Tabulā redzams, cik iedzīvotāji maksāja par apkuri 2021. gada decembrī, cik maksātu par apkuri 2022. gada janvārī, ja nebūtu noslēgts 
līgums par fiksēto dabasgāzes cenu, un cik maksātu par apkuri, ja teorētiski pieņemtu prognozēto vidējo dabas gāzes cenu 2022. gadā. 



N
O
V
A
D
Ā

19SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

Adrese Siltināšana/
Renovācija Platība m2

Karstā ūdens 
apjoms, m3 
decembris 
2021. gads

Siltumpatēriņš 
MWh (k. ūd. 
uzsildīšana) 

decembris 2021. 
gads

Siltumpatēriņš 
MWh  (apkure) 

decembris 2021. 
gads

Siltumpatēriņš 
MWh (apku-

re+k. ūd. uzsil-
dīšana) decem-
bris 2021. gads

Jūras iela 5,
Carnikava ir 916.83 40.924 4.092 14.979 19.071

Jūras iela 7,
Carnikava nav 859.66 36.118 3.612 23.358 26.97

Zvejnieku iela 19, 
Carnikava ir 1023.30 41.585 4.159 24.942 29.1

Zvejnieku iela 21, 
Carnikava nav 1103.02 68.56 6.856 31.924 38.78

Jāpiebilst, ka augstāk pieminētais “Carnikavas Komunālservi-
sa” samaksātais dabas resursu nodoklis pēdējo triju gadu laikā 
pieaudzis gandrīz 3 reizes, kas arī būtiski ietekmē siltumtarifu. 
Piemēram, 2019. gadā dabas resursu nodoklis veidoja 10173.68 
eiro, savukārt 2021. gadā jau 28906.40 eiro lielus izdevumus. 
Summa par dabas resursu nodokli mainās atkarībā no siltuma 

ražošanai patērētā gāzes apjoma un likumā noteiktās nodokļa 
likmes paaugstinājuma. “Carnikavas Komunālserviss” progno-
zē, ka sakarā ar dabas resursa nodokļa pieaugumu, būs nepie-
ciešams paaugstināt siltumapgādes tarifu jau šogad. Februārī 
tiks veikti aprēķini, lai precizētu, kā dabas resursu nodokļa pa-
augstinājums ietekmē tarifu. “Carnikavas Komunālserviss”

Iedzīvotāji ar nepietiekamiem ienākumiem
pašvaldības Sociālajā dienestā var pieteikties mājokļa pabalstam
Krasi pieaugot komunālajiem maksājumiem, cilvēki, kuru iztik-
šanai pēc to nomaksas paliek mazāk nekā valstī noteiktais garan-
tētais minimālais ienākums (GMI), var saņemt mājokļu pabalstu. 
Lai to saņemtu, jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā. Lielāku 
pabalstu saņems atsevišķi dzīvojošie vai vientuļie pensionāri, vai 
personas ar invaliditāti.
GMI pabalsts visā valstī ir vienāds: pirmajai vai vienīgajai perso-
nai tie ir 109 eiro, bet katrai nākamajai – 76 eiro. Tā ir summa, 
kurai cilvēkam jāpaliek mēnesī uz rokas pēc visu īres un komunā-
lo pakalpojumu (ūdens, elektroenerģija, dabasgāze, kanalizācija, 
sadzīves atkritumu izvešana u.c.) samaksas.
Laika periodā līdz 31. maijam atsevišķi dzīvojošajam pensionā-
ram vai invalīdam šis ienākums ir noteikts divas ar pusi reizes 
lielāks (koe�cients 2,5), bet mājsaimniecībai kurā dzīvo tikai 
pensionāri vai invalīdi – divas reizes lielāks (koe�cients 2,5). Tas 

nozīmē, ka vientuļajam pensionāram pēc maksājumu veikšanas 
uz rokas jāpaliek – 272,5 eiro, bet pensionāru pārim – 370 eiro.
Lai aprēķinātu, cik liels pabalsts pienākas, GMI apmēram jā-
pieskaita komunālie izdevumi un no šīs summas jāatņem mē-
neša ienākumi.
Piešķirot pabalstu, Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecī-
bas materiālā situācija. Lai piešķirtu pabalstu, personai vai ģime-
nei jāvēršas Sociālajā dienestā, jāiesniedz iesniegums un jāaizpil-
da iztikas līdzekļu deklarācija atbilstoši 2020. gada 17. decembra 
MK noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības ma-
teriālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Uz mājokļa pabalstu var pretendēt arī mājsaimniecības, kuru 
ģimenes ienākumu slieksnis pārsniedz maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksni.

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze

Šogad pieaug pašvaldības līdzfinansējums
bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus

Ādažu novada pašvaldības domes sēdē nolemts palielināt paš-
valdības sniegto līdz�nansējumu bērniem, kuri apmeklē privā-
tos bērnudārzus.
Izglītības likuma 17. panta otrā prim daļa nosaka, ka pašval-
dība sedz izmaksas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 
(PPII) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja pašvaldība ne-
nodrošina bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādes īsteno-

tā pirmsskolas izglītības programmā, sasniedzot pusotra gada 
vecumu, un viņa dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā, kā arī bērns apgūst pirmsskolas izglītības prog-
rammu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
2021. gadā atbalsta apmērs bērniem no pusotra līdz 4 gadu 
vecumam bija 240.00 eiro Ādažos un 254.79 eiro Carnikavā. 
Novadiem apvienojoties, līdzfinansējuma summa bērniem, 
kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, 2022. 
gadā palielināta līdz 285.00 eiro mēnesī. Bērniem obligātās 
sagatavošanas vecumā, kas ir 5 līdz 6 gadi, līdz šim līdz�nan-
sējums bija 178.58 eiro Carnikavā un 175.00 eiro Ādažos. No 
2022. gada 1. janvāra šī summa būs 200 eiro.
Domes sēdē tika lemts arī par līdz�nansējumu ģimenēm, kas 
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju jeb aukļu pakalpo-
jumus saņem apvienotajā novadā. Šogad pašvaldības līdzfi-
nansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem par 
vienu bērnu būs 150 eiro mēnesī.
No šī gada 1. janvāra Ādažu novada pašvaldības līdzfinansē-
jums privātām vispārējās izglītības iestādēm par vienu sko-
lēnu būs 90 eiro mēnesī, bet  privātām vispārējās tālmācības 
izglītības iestādēm – 45 eiro mēnesī.

Jānis Pārums

Tabulā salīdzināts četru Carnikavas daudzdzīvokļu ēku siltuma patēriņš 2021. gada decembrī.
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Noskaidroti konkursa “Ziemassvētku noformējums” uzvarētāji
Gada nogalē aicinājām iedzīvotājus pieteikt publiskajā telpā 
redzamos objektus ar gaismas noformējumu konkursam “Zie-
massvētku noformējums”. Tagad vērtēšanas komisija apkopo-
jusi rezultātus un noteikusi laureātus.
Konkursam varēja pieteikt objektus trijās kategorijās:
 Pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas – veika-
li, tirdzniecības vietas, kafejnīcas, restorāni, aptiekas, sporta 
klubi, poliklīnikas, veselības centri, skaistumkopšanas saloni, 
viesnīcas, viesu nami, kempingi, tūrisma un apskates objekti, 
uzņēmumu, organizāciju biroju, ražošanas, noliktavu, u.c. tel-
pas un tām piegulošā teritorija;
 Kultūras, sporta un izglītības iestādes;
 Privātās un daudzdzīvokļu ēkas, to priekšdārzi un piegulošā 
teritorija.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas laikā, līdz 30. decembrim, 
tika pieteikti 11 objekti – 2 pirmsskolas izglītības iestādes – “Pa-
saku valstība”, Gaujas ielā 2 un Gaujas ielā 4, Ādažos, un  bēr-
nudārzs “Piejūra” Siguļos, Carnikavas pagastā. Visplašāk kon-
kursā tika pieteiktas privātmāju teritorijas – kopā 9 objekti, kas 
atrodas gan Ādažos un Carnikavā, gan Kalngalē un Garkalnē.

Šajā gadā konkursā piedalīties tika aicināti arī Carnikavas pa-
gasta iedzīvotāji, kas pēc novadu apvienošanas šobrīd ir Ādažu 
novada teritorija.
Konkursa vērtēšanas komisija ziemas pēcpusdienas pustum-
sā apmeklēja un apskatīja visus pieteiktos objektus. Katrs ko-
misijas loceklis aizpildīja vērtēšanas lapu un saskaitīja iegūtos 
punktus. Tā kā, summējot iegūtos punktus, vairāki objekti ie-
guva vienādu vidējo punktu skaitu, vērtēšanas vietu sadalījumu 
lēma noteikt pēc iegūto vidējo punktu skaita: 14.1–15.0 punkti 
– 1. vieta, 13.7–14.0 punkti – 2. vieta, 13.0–13.6 punkti – 3. vieta.
Kategorijā “Kultūras, sporta un izglītības iestādes” pirmā 
vieta tika piešķirta PII “Piejūra” Carnikavas pagastā, bet PII 
“Pasaku valstība” Ādažos ieguva otro vietu.

Kategorijā “Privātās un daudzdzīvokļu ēkas, to priekšdārzi 
un piegulošā teritorija” bija lielākais dalībnieku skaits, un ar 
vienādu vidējo punktu skaitu pirmā vieta tika piešķirta privāt-
māju teritorijām: Lauku ielā 10, Ādažos, Ziedu ielā 6, Ādažos, 
Dārznieku ielā 3-5, Carnikavā.
Otrā vieta ar vienādu kopējo punktu skaitu tika piešķirtas pri-
vātmāju teritorijām: Pirmajā ielā 7, Ādažos, Nostūrīšu ielā 1, 
Ādažos, Lauku ielā 19, Ādažos.
Trešā vieta tika piešķirtas privātmāju teritorijām: Ceriņu ielā 
20, Garkalnē, Ādažu pagastā, Plūmju ielā 18, Carnikavā.

Vērtēšanas komisija iedzīvotāju vārdā izsaka pateicību Gar-
kalnes ciema īpašuma “Smēdes” īpašniekiem par spoži rotāto 
egli Garkalnes ceļa malā, kas bija liels acu prieks un baudījums, 
braucot uz Garkalnes ciemu. 

Liels paldies visiem, kuri pieteicās konkursam un deva iespēju 
aplūkot Ziemassvētku rotājumus. Paldies arī katram novada 
iedzīvotājam, kas tumšākajā gada laikā izgaismoja savu sētu, 
pagalmu un vienlaicīgi gaišāku padarīja visu ielu, ciemu un no-
vadu!
Konkursa uzvarētāji  par balvu pasniegšanas laiku un vietu 
tiks informēti individuāli.

Īpašuma “Smēdes” eglīte Garkalnes ciemā.

Ziedu iela 6, Ādaži.

Dārznieku iela 3-5, Carnikava.

Lauku iela 10, Ādaži.

PII “Piejūra”, Siguļi.
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā februārī

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

Literārās izstādes

• “Saullēkta stundas pasakas” 
Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 100 (1922–2013)
• “Lielās cerības” 
Angļu rakstniekam Čārlzam Dikensam – 210
(1812–1870)
• “Mīlestība nezaudē gaismu”  
Franču rakstniekam Viktoram Igo – 220 (1802–1885)

Tematiskās izstādes

• “Lielā iespēja”
16. februāris – Lietuvas Republikas Neat-
karības diena
24. februāris – Igaunijas Republikas Neat-
karības diena
• “Latvieši Ziemas Olimpiskajās spēlēs”
04.02.–20.02. – Ziemas Olimpiskās spēles 
Pekinā

• “Režisors domā par aktieri” 
Režisoram Oļģertam Dunkeram – 90 (1932–1997)
Aktierim Tālivaldim Āboliņam – 90 (1932–1991) 
• “Viltus ziņas ir lipīgas!” – Drošāka Interneta Diena 2022
• “Dodies lasīšanas tūrē kopā ar Martu un Gustavu!”
Raidījuma Literatūre lasīšanas izaicinājums

Izstādes Ādažu bibliotēkā februārī

Izstādes bērnu literatūras nodaļā

• “Par dzimto valodu…”
21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena
• “Lasi un vērtē!”
Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku  
žūrijas  2021  noslēgums – pārrunas, diskusijas, anketu aizpildīšana

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

Daiļliteratūra 

• Zālītis, Jānis “Kam puķe zied”
• Zandis, Miks “Šaurais loks. Ārkārtas lietu 

aģentūra”
• Briedis, Leons “Skuķe”
• Jakubovska, Māra “Cerība diviem”
• Šulmans, Alekss “Izdzīvojušie”
• Gabriela, Agnese “Paldies, mesjē Dior”

• Mulīns, Pēters “Pēdējā dzīvība”
• Ropers, Ričards “Dzīvošanas vērts”
• Perija, Tasmīna “Viesības uz jahtas”
• Abots, Džefs “Slazds”
• Vaita, Kārena “Atgriešanās Tredstrītā”
• Pārksa, Adele “Melu karuselis”
• Burels, Endrū “48 stundas līdz slepkavībai”

• Krekle, Maija “Dzīvības vainags”
• Tālers, Guntis “Garās nakts Mēness”
• Vaita, Kārena “Ziemassvētki Tredstrītā”
• Bakena, Elizabete “Divas sievietes Romā”
• Ērnestama, Marija “Viens no mums”
• Bakena, Elizabete “Pusmūža sievietes atriebība”
• Veika, Džūlsa “Notinghilla sniegā”

Bērnu literatūra 

• Žavo, Amēlija “Mana negantā diena”
• Zīgners, Ingo “Mazais pūķis Kokos-

rieksts pie indiāņiem”
• Pastore, Luīze “Laimes bērni”
• Hai, Magdalena “Šausmu veikaliņš un 

pazudušo zobu noslēpums”

• Volkinšteine, Zane “Bīstamais dār-
ziņš”

• Lobels, Ārnolds “Vardes un Krupja pie-
dzīvojumi” 

• Zīgners, Ingo “Mazais Pūķis Kokos-
rieksts. Ziemassvētki Pūķu alā”

Uzziņu literatūra 

• Gertners, Edgars “No Ghetto līdz olimpiskajam zeltam”
• Trence, Rita “Kamolā tinējs”
• Listere, Keita “Priekameitas, bārdāmas un naktstau-

riņi”
• Brūvere, Ilona “Sniegu ēst nedrīkst”
• Galeoti, Marks “Vori: Krievijas supermafija”



Daiļliteratūra 
• Aizsila, Ilze “Mīlas kastings”
• Pastore, Luīze “Laimes bērni”
• Zālītis,  Jānis “Kam puķe zied”
• Briedis, Leons “Skuķe”
• Tālers, Guntis “Garās nakts mēness”
• Zandis, Miks “Šaurais loks. Ārkārtas lietu 

aģentūra”
• Jundze, Arno “Vienīgais liecinieks” 
• Lubāniņa, Kristīne “Karma atlikumu neizdod”
• Zīle, Baiba “Alma pasaules malā”
• Zusta, Zane “Tauriņa spārnu vēzieni”

• Judina, Dace “Uz dzīvību un nāvi”
• Sigurdardotira, Irsa “Lelle”
• Ingrems, Ričards “Apmātība”
• Džeksone, Stīna “Sudraba ceļš”
• Keplers, Lārss “Trušu mednieks”
• Hokinsa, Paula “Gausā uguns”
• Murakami, Haruki “Vienskaitļa pirmā persona”
• Bakena, Elizabete “Pusmūža sievietes atriebība”
• Osmans, Ričards “Slepkavību klubs ceturt-

dienās”
• Vilass, Manuels “Ordesa”

• Hansena, Sigri Agnēte “Tu redzēji?”
• Pārksa, Adele “Melu karuselis”
• Ērnestama, Marija “Viens no mums”
• Vaita, Kārena “Ziemassvētki Trendstrītā”
• Veika, Džūlsa “Notinghilla sniegā”
• Mulīns, Pēters, Nīstroms, Pēters “Pēdējā dzī-

vība”
• Perija, Tasmīna “Viesības uz jahtas”
• Radzevičūte, Undīne “Zivis un pūķi”
• Stouneksa, Emma “Bākas uzraugi”
• Bomane, Korina “Mēnessgaismas dārzs”

Bērnu literatūra 
• Laukmane, Maija “Ziemas grāmatiņa”
• Berzinska, Lilija “Atmiņu kaste”
• Auziņš, Arnolds “Triks un čiks”
• Zvirgzdiņš, Juris “Rijīgā čūska un gudrā pele”
• Logina, Renāte “Velc, pelīte”
• Starobiņeca, Anna “Mango Dievi” 
• Meistere, Ilze, Muzikante, Gundega “Mam-

mū-ū, gribu sunīti!”
• “24 skaistākās latviešu tautas pasakas”
• Tilaks, Dzintars “M+A” (skolas vecuma romāns)
• Belševica, Krista Anna “Pelēks suns sapņo par 

zelta zivtiņām”
• Heriopts, Džeimss “Ja vien viņi prastu runāt”
• Kinnijs, Džefs “Grega dienasgrāmata Trāpīts!
• Taunzenda, Džesika “Dobvidus. Moriganas 

Kraukles medības”
• Kuļus, Magdalēna “Minka”
• Maknabs, Kriss “Izdzīvošanas skola dabā”
• Žavo, Amēlija, Masona, Annika “Mana negan-

tā diena”
• Šeflers, Aksels “Sapņu skrejritenis”
• Šeflers, Aksels “Pīps un Pūzija. Draudzīgais 

gliemezis”
• “Pelēns Peksis Ziemassvētkos”
• Flečers, Toms “Ziemsvētkuzaurs un ziemas 

ragana”
• Hinrikusa, Kadri “Taksis un dogs”
• Roulinga, Džoanna “Dziesminieka Ķestera 

pasakas”
• Vudgeita, Vikija “Noslēpumainais miegs”
• “365 radošas idejas zinātkāriem bērniem”
• Frits, Alekss, Līka, Keita “Ilustrētais atlants ar 

pārsteigumiem”

Uzziņu literatūra 
• Brūvere, Ilona “Leimaņu dzimtas stāsts”
• Sentklēra, Kasja “Krāsu slepenā dzīve”
• Fīla, Ivans “Vīrs, kas stāvēja ceļā”
• “Profesora Danilāna zelta likumi”
• Geitss, Bils “Klimats: Kā novērst katastrofu”

• Ramosa, Eimija “Keto diēta iesācējiem”
• Saskinds, Daniels “Pasaule bez darba”
• Krutins, Voldemārs “Sniegotie dimanti”
• Veiss, Braiens “Viņpus laika, kur nemirstība”
• “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020”

• Panteļejevs, Andrejs “Intīmi…par grāmatām”
• Gertners, Edgars “No Ghetto līdz Olimpiska-

jam zeltam”
• Trence Rita, Guļevska Lia, Hānbergs Ēriks 

“Kamolā tinējs (Vēstules Imantam)”
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā, Jūras ielā 1A
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt arī elektroniskajā katalogā

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx
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Kalngalē noslēdzies Eiropas Sociālā fonda
rehabilitācijas projekts bērniem ar īpašām vajadzībām

Janvārī Carnikavas pagasta Kalngales brīvā laika pavadīša-
nas centrā “Kadiķis” noslēdzās Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar 
īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” (Nr. 

9.2.2.3/20/A/011), kas tika īstenots kopš 2020. gada 1. septembra.
Projekta ietvaros 15 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 
šo bērnu likumiskie pārstāvji bez maksas saņēma dažādu spe-
ciālistu, piemēram, �zioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu un 
logopēdu 1182 pakalpojumus.
Projektu īstenoja Biedrība “Baltic Nutrition and Health Fe-
deration”. Tas ir otrais rehabilitācijas projekts Kalngalē, kuru 
biedrība īsteno kopš 2019. gada. Dalībnieku interese piedalī-
ties otrās kārtas projektā bija īpaši liela. Lai nodrošinātu no-
darbību turpinājumu bērniem ar invaliditāti, biedrība plāno 
piedalīties arī 3. kārtas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpo-
jumu sniegšana” projektu konkursa uzsaukumā, ja tas tiks 
izsludināts.

Biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation”

Iedrošini pieteikties pašvaldības atbalstam
Sociālās atbalsta politikas vienādošana Ādažu novada iedzī-
votājiem kopš novada izveides, apvienojot divas pašvaldības, 
ir bijusi tās prioritāte – lēmumi pieņemti ar augstu prioritāti 
vēl pirms budžeta apstiprināšanas. Sociālās jomas speciālisti 
ir kopā strādājuši, lai izstrādātu vienotus noteikumus par māj-
saimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu sociālās 
palīdzības pabalstiem Ādažu novada pašvaldībā.
Sabiedrībā joprojām valda stereotips attiecībā uz pieteikšanos 
sociālās palīdzības pabalstiem. Vienlaikus ļoti pašsaprotami 
tiek uztverta pabalstu saņemšana bezdarba riska iestāšanās 
gadījumā – tāpēc arī maksājam nodokļus! Situācija valstī ar 
Covid-19, energoresursu cenu kāpums un iedzīvotāju izdevu-
mu pieaugums atstāj būtisku ietekmi uz mājsaimniecības kopē-
jiem ieņēmumiem, kad pašvaldības iedzīvotājiem var iestāties 
pārejošs materiālo grūtību periods, kad bez aizspriedumiem 
būtu jāpiesakās pie sociālās jomas speciālistiem, lai saņemtu 
sociālo atbalstu! Konsultācija par pabalsta piešķiršanu ar so-
ciālās jomas speciālistiem ir konfidenciāla. Pabalsts – iespēja 
mājsaimniecībai pārvarēt īslaicīgas grūtības un saņemt atbal-
stu dzīves situācijas uzlabošanai.  
Ja redzi, zini un pamani, ka tev vai kādam iedzīvotājam ir 
nepieciešama palīdzība, esi drošs un IEDROŠINI pieteikties 

sociālās palīdzības pabalstam!
Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statu-
su un sociālās palīdzības pabalstus var saņemt Āda-
žu novadā dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo-
jošas personas. Plašāk par sociālo atbalstu novadā: 
https://www.adazi.lv/pasvaldiba/sociala-palidziba-novada/.

Karīna Miķelsone

Atgādinām – tuvojas termiņš sen uzsāktas būvniecības nodošanai ekspluatācijā!
Iedzīvotāju ievērībai!
Saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktu 
2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kuri paredz maksimālo būv-
darbu veikšanas laiku, kas ir astoņi gadi no atzīmes saņemšanas 
būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Noteikumi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmāju, saim-
niecības ēku vai dārza māju, kuru realizācijai būvatļauja izsniegta 
pirms 2014. gada 1. oktobra un kurā netika norādīts maksimālais 
būvdarbu veikšanas termiņš.
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/2021 “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā” punkti nosaka:
19. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteik-
tais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc 
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi 3% 
(trīs procenti) apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās ze-

mes kadastrālās vērtības.
21. Būvei, kuras būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra 
un kas nav pieņemta ekspluatācijā, kā rezultātā būvniecībā pār-
sniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ter-
miņš, šo noteikumu 19. punktā noteikto paaugstināto NĪN lik-
mi nepiemēro, ja starp nodokļa maksātāju un būvvaldi noslēgta 
rakstiska vienošanās par citu būves ekspluatācijā nodošanas ter-
miņu, bet ne ilgāk, kā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no vienošanās 
noslēgšanas dienas. Lai noslēgtu vienošanos, nodokļa maksātā-
jam jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kas noformēts 
atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām. Vienošanos pašvaldības 
vārdā slēdz būvvaldes vadītājs.
Ādažu novada Būvvalde aicina iedzīvotājus, kuru būvdarbi ir 
uzsākti pirms 2014. gada un līdz šim brīdim ēkas nav nodotas 
ekspluatācijā, sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamo do-
kumentāciju ēkas nodošanai ekspluatācijā!

Ādažu novada Būvvalde
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Turpmāk bez Aizsardzības ministrijas piekrišanas
nedrīkstēs veikt darbības aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu

20. janvārī spēkā stājušies Aizsardzības ministrijas iniciētie 
grozījumi Aizsargjoslu likumā, kas nosaka, ka turpmāk bez 
Aizsardzības ministrijas saskaņojuma nedrīkstēs atsavināt 
nekustamo īpašumu, kas daļēji vai pilnībā atrodas aizsarg-
joslā ap valsts aizsardzības objektu, kā arī veikt tajā jebkā-
da veida būvniecību (tai skaitā pagaidu būvju uzstādīšanu), 
teritorijas izmantošanas veida maiņu teritorijas plānošanas 
dokumentos vai citas darbības.
Grozījumi Aizsargjoslu likumā papildina un precizē aprobe-
žojumus aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem, un to 
mērķis ir aizsargāt valsts drošības intereses.
Aizsardzības ministrijas ekspertu vērtējumā aizsargjoslā ap 
valsts aizsardzības objektu esošu nekustamo īpašumu nonāk-
šana noteiktu personu īpašumā var potenciāli apdraudēt šo 
aizsardzības objektu, citām nepiederošām personām cenšo-
ties iegūt informāciju par aizsardzības objektu un tā darbību. 
Nekustamais īpašums pie valsts aizsardzības objekta sniedz tā 
īpašniekam nepastarpinātu pieeju šim nekustamajam īpašu-
mam, līdz ar to arī tiesības piekļūt salīdzinoši tuvu attiecīgajam 
aizsardzības objektam. Tādējādi noteiktos gadījumos attiecī-
gais nekustamais īpašums var tikt izmantots kā instruments 
plašākām darbībām, kas vērstas pret Latvijas valsts drošības 
interesēm. Šīs personas var būt saistītas ar ārvalstu izlūkdie-
nestiem, un to potenciālā rīcība var apdraudēt konkrētā objekta 
drošības integritāti.
Turpmāk, ja īpašnieks vēlēsies atsavināt nekustamo īpašumu 
vai tā daļu (arī domājamo daļu), kas pilnīgi vai daļēji atro-
das aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu, būs jāsaņem 
Aizsardzības ministrijas piekrišana nekustamā īpašuma at-
savināšanai konkrētai personai, lai novērstu nacionālo dro-
šību apdraudošu vai potenciāli apdraudošu ietekmi uz valsts 
aizsardzības objektu.
Lai saņemtu minēto piekrišanu, nekustamā īpašuma īpaš-
niekam ir jāvēršas Aizsardzības ministrijā, rakstot iesniegu-
mu, kurā norāda nekustamā īpašuma nosaukumu un nekus-

tamā īpašuma objekta adresi, ja tāda ir piešķirta, kadastra 
numuru un personu (vārds, uzvārds vai nosaukums un per-
sonas kods vai reģistrācijas numurs), kurai plānots atsavināt 
nekustamo īpašumu.
Aizsardzības ministrijai lēmums, balstoties uz valsts drošības 
iestāžu atzinumu, jāpieņem mēneša laikā no iesnieguma sa-
ņemšanas dienas. Savukārt, ja ministrija šajā pantā noteiktajā 
termiņā nav pieņēmusi lēmumu, tad ir uzskatāms, ka atļauja ir 
dota. Bet, ja īpašnieks atsavina nekustamo īpašumu bez Aizsar-
dzības ministrijas piekrišanas, tad darījums nav spēkā un nav 
ierakstāms zemesgrāmatā.
Lai saņemtu Aizsardzības ministrijas atļauju būvniecībai (tai 
skaitā pagaidu būvju uzstādīšana) vai teritorijas izmantoša-
nas veida maiņai teritorijas plānošanas dokumentos nekus-
tamajam īpašumam, kas atrodas valsts aizsardzības objekta 
aizsargjoslā, nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāvēršas ar 
iesniegumu Aizsardzības ministrijā atļaujas saņemšanai.
Līdzīga kārtība un kritēriji attiecībā uz ierobežojumiem rīcībā 
ar nekustamo īpašumu uz šādiem principiem ir balstīta arī citu 
NATO un Eiropas Savienības valstu praksē.
Valsts aizsardzības objekti, kuriem noteikta aizsargjosla un tās 
platums, ir uzskaitīti Ministru kabineta noteikumos Nr. 508 
“Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem 
un šo aizsargjoslu platumu”. Aizsargjoslas var mainīties atkarī-
bā no militārās infrastruktūras attīstības.
Tuvākajā laikā Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un 
e-pakalpojumu portālā “Kadastrs.lv” plānots ieviest e-pakal-
pojumu “ATIS dati par savām zemes vienībām”, kurā jebkura 
�ziska un juridiska persona autenti�cējoties, bez maksas varēs 
saņemt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas un Nekus-
tamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas šķēluma 
datus par lietotāja e-pakalpojumā atzīmētajām savā īpašumā, 
tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām. 
Līdz ar to katram nekustamā īpašuma īpašniekam būs iespē-
ja pārliecināties par to, kādas aizsargjoslas un objekti atrodas 
viņa īpašumā. Valsts aizsardzības objekta aizsargjoslā esoša-
jam nekustamajam īpašumam, pamatojoties uz Aizsardzības 
ministrijas nostiprinājuma lūgumu, bez īpašnieka piekrišanas, 
zemesgrāmatā tiks ierakstīta atzīme par aizliegumu bez Aiz-
sardzības ministrijas piekrišanas atsavināt konkrēto nekusta-
mo īpašumu. Šādi nodrošinot efektīvu kontroli pār to, vai īpaš-
nieks pirms atsavināšanas ir saņēmis Aizsardzības ministrijas 
atļauju.
Ar pieņemtajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā var iepazī-
ties: https://likumi.lv/ta/id/32898.
Aizsargjoslu likuma aktuālā redakcija pieejama: 
https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums

Sociāli mazaizsargātākajiem novada
iedzīvotājiem iespēja saņemt medicīniskās sejas maskas

No 24. janvāra Ādažu novada paš-
valdības sociāli mazaizsargātākajiem 
iedzīvotājiem, kuriem Ādažu novada 
sociālais dienests ir izsniedzis izziņu 
par atbilstību trūcīgas vai maznodro-
šinātas mājsaimniecības statusam, 
iespēja saņemt medicīniskās maskas.
Statusu saņēmušie ādažnieki bez 
maksas katrs saņems vienu iepakoju-

mu, kurā ir 50 medicīniskās maskas. Maskas var saņemt, uz-

rādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu par personas/
ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģi-
menes mājsaimniecības statusam.
Maskas var saņemt:
Pirmdienās, ceturtdienās:
Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads
Stacijas iela 5,  Carnikava, Ādažu novads.
Atgādinām, ka no  25. janvāra publiskās vietās drīkst lietot tikai 
medicīniskās maskas vai  FFP2 sejas maskas, savukārt auduma 
masku valkāšana publiskās vietās aizliegta.
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Jauniešu iniciatīvu konkursā izveido āra lielformāta dambretes laukumu,
organizē Minecraft spēles turnīru un iepazīstina jauniešus ar diska golfa spēli
Ādažu novada domes 2021. gada izsludinātajā jauniešu ini-
ciatīvu projektu konkursā piedalījās trīs jauniešu grupas, 
kuras noorganizēja saturīgas programmas. 

Ādažnieks Artūrs Valtmanis un carnikaviete Elizabete Anki-
pova pagājušā gada nogalē iepazīstināja jauniešus ar projektu 
“Diska golfa spēle”, kurā jauniešiem bija iespēja ne vien apgūt 
diska golfa pamatus, bet arī piedalīties mini turnīrā, ko vadī-
ja diska golfa federācijas valdes loceklis Jurijs Siņkevičs. Diska 
golfs ir individuāls sporta veids, kur katram spēlētājam ir savs 

inventārs un spēle notiek ārpus telpām, kur, pat vienlaicīgi spē-
lējot daudziem cilvēkiem, dalībnieki neizjūt pārējo klātbūtni. 
Neskatoties uz to, ka ārā bija mīnus 15 grādi, dalībnieki sniega 
kupenās izbaudīja diska golfa spēli un izteica vēlmi turpināt šo 
aktivitāti arī siltākā laikā. 
Pie Ādažu Brīvās Valdorfa skolas tapis lielformāta dambretes 
laukums projekta “Jautrā dambrete” ietvaros, ko vadīja skolēnu 
parlamenta atbalsta persona Kristīne Upīte. Izveidoto āra dam-
bretes un šaha spēļu laukumu varēs izmantot gan skolotāji mā-
cību procesā, gan skolēni un viņu ģimenes starpbrīžos un pēc 
stundām. Laukums veidots no 64 melniem un gaiši pelēkiem 
lauciņiem (4x4m), bet kā kauliņi būs paši spēlētāji, kuri pārvie-
tosies pa spēles laukumu pēc dambretes noteikumiem. Ir iecere 
ar laiku kokapstrādes stundās izveidot šaha �gūras. Protams, 

līdz pirmajai  dambretes spēlei ir jāpagaida sniega nokušana. 
Carnikavas pamatskolas skolēni kopā ar projekta vadītāju Ar-
nitu Kampāni noorganizēja projektu “MCBC”, kā ietvaros tika 
izveidots online Minecra� spēles turnīrs savas skolas skolēniem 
ar noteiktiem misijas uzdevumiem. Turnīra misijas uzdevumi 
bija saistīti ar kādu no sabiedrībai nozīmīgu tēmu. Misijas uz-
devumi rosināja turnīra dalībniekiem meklēt informāciju, pē-
tīt, loģiski domāt, attīstīt savu iztēli un domāšanu. Spēli spēlēt 
un turnīrā piedalīties varēja arī iesācēji bez priekšzināšanām 
Minecra� būvēšanas pasaulē. Minecra� ir populāra spēle skolē-
nu vidū, bez jebkādiem vardarbības motīviem. 

Ādažu pašvaldības interešu izglītības koordinatore A. Timermane

Projekts “MCBC”.

Diska golfa spēle.

Pie Ādažu Brīvās Valdorfa skolas top lielformāta dambretes laukums.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (10.01.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valē-
rijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 
Arta Deniņa (JKP) (līdz plkst. 16.11), Ge-
novefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš 
(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lak-
ševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķel-
sone (LRA), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par M. Martinsona iecelšanu par paš-
valdības izpilddirektora 1. vietnieku.
Lēmums: Iecelt Marisu Martinsonu Āda-
žu novada pašvaldības izpilddirektora 1. 
vietnieka amatā ar 2022. gada 13. janvāri.
Balsojums: “Par” – 11, “Atturas” – 3 
(Sniedze Brakovska (Par!, JV), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
2. Par sadarbību mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanā ar Mārupes, 
Ropažu un Saulkrastu novadu pašvaldī-

bām. 
Lēmums: Sadarboties ar Mārupes, Ropa-
žu un Saulkrastu novadu pašvaldībām par 
mācību priekšmetu olimpiāžu organizēša-
nu līdz 2022. gada 31. maijam, izveidojot 
šim nolūkam Pierīgas novadu apvienību. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par piekrišanu zemes Ziedleju ielā 14 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist zemes – nekustamā īpa-
šuma Ziedleju ielā 14, Carnikavā, Carni-
kavas pagastā, Ādažu novadā sastāvā ie-
tilpstošas zemes vienības 0,1301 ha platībā 
iegūšanai īpašumā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par projektu “Mobilitātes punkta in-
frastruktūras izveidošana Rīgas metro-
poles areālā – “Carnikava””.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Eiropas 
Savienības Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna projektu “Mobilitātes 

punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas 
metropoles areālā – “Carnikava””. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
5. Par projektu “Auto stāvlaukuma Lilas-
tē paplašināšanas un atpūtas vietu labie-
kārtojuma projektēšana un izbūve”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt projekta 
“Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu la-
biekārtojuma projektēšana un būvniecība 
Lilastē” iekļaušanu biedrības “Jūras zeme” 
stratēģijā un tā īstenošanu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
6. Par projektu ”Maģistrālās veloceļu 
infrastruktūras būvniecība prioritārajā 
koridorā Rīga-Carnikava”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Eiropas 
Savienības Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna projektu “Maģistrālās 
veloceļu infrastruktūras būvniecība prio-
ritārajā koridorā Rīga–Carnikava”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes kārtējā sēde (26.01.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kris-
tīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA).
1. Par pašvaldības �nansiālu atbalstu no-
dibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” grā-
matas “Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un 
izdošanai.
Lēmums: Sniegt Ādažu novada pašvaldības 
�nansiālu atbalstu un piešķirt 300 eiro nodi-
binājumam “Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas 
“Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 
projektu konkursā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu Mākslas un mūzi-
kas skolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajos kultūras projektu konkursos 
mūzikas, dejas un vizuālās mākslas nozarēs.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par atteikumu piešķirt pašvaldības �-
nansējumu.
Lēmums: Atteikt piešķirt Ādažu novada paš-
valdības �nansiālo atbalstu kolekcijas “Latvi-
jas dārgumi” priekšmetu ierāmēšanas un ap-
rakstu tulkošanas izdevumu apmaksai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
4. Par līdz�nansējumu bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem 2022. gadā.
Lēmums: Noteikt 2022. gadā pašvaldības lī-
dz�nansējumu bērnu uzraudzības pakalpo-
jumu sniedzējiem par vienu bērnu 150 eiro 
mēnesī.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par līdz�nansējumu privātajām vispārē-
jās izglītības iestādēm 2022. gadā.
Lēmums: Noteikt 2022. gadā Ādažu novada 
pašvaldības līdz�nansējumu privātām vis-
pārējām izglītības iestādēm par vienu sko-
lēnu 90 eiro mēnesī un privātām vispārējām 
tālmācības izglītības iestādēm par vienu sko-
lēnu 45 eiro mēnesī.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par viena izglītojamā uzturēšanas izde-
vumiem Ādažu novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs 2022. gadā.
Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uz-
turēšanas izmaksas mēnesī pašvaldības iz-
glītības iestādēs. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par pašvaldības izmaksām privātām 
pirmsskolas izglītības iestādēm 2022. gadā.
Lēmums: Apstiprināt šādu izmaksu apmēru 
vienam izglītojamajam mēnesī 2022. gadā, 
ko Ādažu novada pašvaldība apmaksā pirms-
skolas izglītības programmas apguvei privātās 
pirmsskolas izglītības iestādēs: 1.1. bērniem no 
pusotra līdz četru gadu vecumam – EUR 285; 

1.2. bērniem, kuri saņem obligāto sagatavoša-
nu pamatizglītības ieguvei – EUR 200.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās 
komisijas pakalpojuma nodrošināšanā.
Lēmums: Slēgt sadarbības līgumu ar Māru-
pes novada pašvaldību par pedagoģiski me-
dicīniskās komisijas pakalpojuma sniegšanu 
līdz 2022. gada 31. martam
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
9. Par subsīdijām sportam 2022. gadā 
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības subsīdijas 
piešķiršanu 2022. gadā par kopējo summu 
34952.50 eiro apmērā trīs sporta sacensību 
rīkošanai, divu sportistu dalībai sacensībās 
un treniņnometnēs un deviņu sporta orga-
nizāciju darbības nodrošināšanai. 
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 (Gatis 
Miglāns (LZS)).
10. Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” 
detālplānojuma darba uzdevuma derīgu-
ma termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt darba uzdevuma derī-
guma termiņu detālplānojuma izstrādāšanai 
nekustamā īpašuma “Jaunslejas” zemes vie-
nībai un nekustamā īpašuma “Slejas” zemes 
vienībām Garkalnē, Ādažu pagastā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
11. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majiem īpašumiem Kreiļu ielā 5 un Kreiļu 
ielā 7.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (20.01.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (“Par!”/JV), Valērijs Bu-
lāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta 
Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica 
(LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), 

Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone 
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis 
(LRA).
1. Par pabalstu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt vienreizēju pabalstu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Veckū-
lu iela 23, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu 

novads, iedzīvotājiem un īpašniekiem 
EUR 700,- katram, jumta seguma atjau-
nošanai par kopējo summu EUR 16 800,- 
naudas līdzekļus pārskaitot uz mājas 
vecākā personīgo norēķinu kontu kredī-
tiestādē.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (19.01.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (“Par!”/JV), Kerola Dā-
vidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jā-
nis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Mig-

lāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par palīdzību iedzīvotājiem saistībā ar 
vētras postījumiem Veckūlu ielā 23.
Lēmums: Stihiskas nelaimes gadījuma 
(vētras postījumi) radīto seku novēršanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Veckūlu 

ielā 23, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu no-
vads, paredzēt EUR 3000,00 no pašvaldības 
2021. gada budžeta apropriācijas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” viesnīcas pa-
kalpojumu izdevumu apmaksai cietušajām 
personām. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
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jektu nekustamā īpašuma Kreiļu ielā 5 un 
Kreiļu ielā 7 zemes vienībām Eimuros, Ādažu 
pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot ze-
mes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu, 
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidoja-
majai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam Lejupes 
ielā 8.
Lēmums: Apstiprināt serti�cētas zemes ierī-
kotājas Sanitas Šķēles izstrādāto zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašuma Lejupes 
ielā 8 Ādažos, Ādažu novadā, un piekrist 
zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
13. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Asteri”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Asteri” ze-
mes vienībai Iļķenē, Ādažu pagastā, Ādažu 
novadā, ar mērķi pamatot zemes vienības sa-
dalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai 
jaunveidojamajai zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par nekustamā īpašuma “Utukalns” sa-
dalīšanu un adrešu piešķiršanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma “Utukalns” zemes vienību. Piešķirt no 
nekustamā īpašuma “Utukalns” atdalītajām 
zemēm adreses Kanāla iela 25C un Kanāla iela 
25D, Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
15. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašval-
dību tīklā.
Lēmums: Turpināt Ādažu novada pašvaldī-
bas darbību Nacionālajā veselīgo pašvaldību 
tīklā un atbalstīt NVPT kritēriju ieviešanu, 
īstenojot veselības veicināšanas aktivitātes.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
16. Par vienošanās izbeigšanu par projek-
ta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas īstenošanai Carni-
kavas novadā” īstenošanu.
Lēmums: Atteikties no projekta “Pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” 
turpmākas īstenošanas.
Balsojums: “Par” – 12, , “Atturas” – 3 (Ge-
novefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS)). 
17. Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 
17” un “Kadagas ceļš 19” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pārdošana at-
klātā izsolē pašvaldībai piederošus nekustamos 
īpašumus Kadagas ceļš 17 un Kadagas ceļš 19. 

Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par diferencētā maksājuma piemēroša-
nu komunālajiem maksājumiem Atpūtas 
iela 1.
Lēmums: No 2022. gada 1. janvāra komunā-
lajiem maksājumiem par ēkas Atpūtas ielā 1, 
Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu no-
vadā, pašvaldības nomātajām telpām saska-
ņā ar 02.11.2020. nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu Nr. 02-14.2/20/9, piemērot diferencē-
tu maksājumu, atbilstoši ikmēneša rēķiniem 
par faktiski saņemtajiem pakalpojumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
19. Par nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3 
nodošanu pārvaldīšanā.
Lēmums: Nodot pašvaldības aģentūrai “Car-
nikavas komunālserviss” pārvaldīšanā Ādažu 
novada pašvaldības nekustamo mantu – ne-
kustamo īpašumu Sintēzes iela 3 Mežgarciemā, 
Carnikavas pagastā Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
20. Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93”.
Lēmums: Izbeigt starp Carnikavas novada 
domi (tagad – Ādažu novada pašvaldība) un 
SIA “Grif 93” 2016. gada 22. februārī noslēg-
to rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
Nr. 02-14.6/16/37 un rūpnieciskās zvejas tie-
sību nomas līgumu Nr. 02-14.6/16/38, noslē-
dzot attiecīgas vienošanās.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
21. Par piekrišanu “Ezermuižas” zemes ie-
gūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist izsniegt Sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Lake House Village” 
izziņu par pašvaldības piekrišanu iegūt īpa-
šumā 825/10000 domājamās daļas no nekus-
tamā īpašuma “Ezermuižas”, Alderi, Ādažu 
pag., Ādažu nov., individuālo dzīvojamo 
māju apbūvei. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par piekrišanu Svīru iela 16 zemes iegū-
šanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist izsniegt Sabiedrībai ar ie-
robežotu atbildību “Skrūvpāļu pamati” izzi-
ņu par pašvaldības domes piekrišanu iegūt 
īpašumā nekustamā īpašuma Svīru iela 16, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., zemesgaba-
lu 0,0575 ha platībā individuālo dzīvojamo 
māju apbūvei. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Elī-
zes iela 10.
Lēmums: Iznomāt bez apbūves tiesībām SIA 
“Balteneko” pašvaldībai piederošā nekusta-
mā īpašuma Elīzes iela 10, Kadaga, Ādažu 
pag., Ādažu nov., zemes vienības, atbilstoši 

gra�skajai shēmai līdz 2031. gada 31. mai-
jam, ar mērķi – granulu konteinertipa pār-
vietojamas noliktavas novietošanai siltu-
menerģijas ražošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
24. Par izmaiņām Nekustamā īpašuma lie-
tu komisijas sastāvā.
Lēmums: Ievēlēt pašvaldības Juridiskās un 
iepirkumu nodaļas juristu Agri Grīnval-
du par Nekustamā īpašuma lietu komisijas 
priekšsēdētāju.
Balsojums: “Par” – 14, “Nebalso” – 1 (Ge-
novefa Kozlovska (LZS)). 
25. Par izmaiņām domes komisiju sastāvā.
Lēmums: Atcelt Vili Zinkeviču no Izsoles ko-
misijas un Projektu uzraudzības komisijas lo-
cekļa amata, kā arī atcelt Dinu Daugavieti no 
Izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieces, 
Komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto da-
rījumu tiesiskuma uzraudzībai priekšsēdētāja 
vietnieces, Nekustamā īpašuma lietu komisijas 
priekšsēdētājas un Atlīdzības noteikšanas ko-
misijas locekles amata ar 2021. gada 30. decem-
bri (pēdējā darba tiesisko attiecību diena). 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
26. Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai 
“Senči”.
Lēmums: Nodot biedrībai “Senči” bezatlī-
dzības lietošanā Carnikavas kultūras nama 
“Ozolaine” Lielo zāli bez maksas ar mērķi 
organizēt Ādažu novada pensionāriem pub-
liski pieejamus pasākumus veselības stipri-
nāšanai, tradīciju veicināšanai un kultūras 
pasākumu norisēm: pirmdienās, no plkst. 
11.00 līdz 12.30 ceturtdienās, no plkst. 9.00 
līdz 11.30.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
27. Par Infrastruktūras un vides nodaļas 
un Nekustamā īpašuma nodaļas reorgani-
zāciju.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada admi-
nistrācijas struktūrvienības “Infrastruktūras 
un vides nodaļa” un “Nekustamā īpašuma 
nodaļa”, un uz to bāzes izveidot struktūrvie-
nību “Īpašumu un infrastruktūras nodaļa”. 
Īpašumu un infrastruktūras nodaļai uzsākt 
darbību 2021. gada 1. februārī.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
28. Par ģeneratora nomu PSIA “Ādažu 
slimnīca”.
Lēmums: Iznomāt PSIA “Ādažu slimnīca” 
pašvaldības īpašumā esošu elektrības ģene-
ratoru līdz 2026. gada 31. decembrim, nosa-
kot nomas maksu 15 (piecpadsmit eiro) mē-
nesī bez PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.

Publicēti saistošie noteikumi
Ociālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi:

Nr. 40/2021 (22.12.2021.) Par aizliegumu ģenētiski modi�cēto kul-
tūraugu audzēšanai Ādažu novadā.
Nr. 4/2022 (26.01.2022.) Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, 
uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

Nr. 6/2022 (26.01.2022.) Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanas atļaujām.
Nr. 7/2022 (26.01.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. 
gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu novada paš-
valdības nolikums”.
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