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Pēc Latvijas Pašvaldību savienības aicinājuma visās Latvijas paš-
valdībās 2. martā notika atbalsta pasākumi, paužot atbalstu un 
solidaritāti Ukrainai tās cīņā par valsts neatkarības saglabāšanu 
un cīņā pret Krievijas militāro agresiju. Latvijas pašvaldību iedzī-
votāji tika aicināti pievienoties tiem daudzajiem tūkstošiem citu 
valstu iedzīvotāju, kuri pēdējo divu nedēļu laikā vienojās līdzīgās 
atbalsta akcijās par neatkarīgu Ukrainu, nosodot Krievijas iebru-
kumu. Godinot varoņus – gan tos, kuri atdevuši dzīvību cīņā par 
savas dzimtenes brīvību, gan tos, kuri drosmīgi un varonīgi tur-
pina cīnīties pret Krievijas agresiju Ukrainā, Ādažu un Carnika-

vas iedzīvotāji nolika svecītes Ādažos, pie Ādažu Kultūras centra, 
Carnikavā, Svētku laukumā, un Baltezerā, pie Baltezera baznī-
cas. Garkalnes baznīcā, Baltezera baznīcā un arī Ādažu baptistu 
draudzes telpās notika dievkalpojumi un aizlūgumi par mieru 
Ukrainā. Baltezera baznīcā katru dienu plkst. 12.00 notiek aizlū-
gumi par Ukrainu un mieru, zvanot baznīcas zvaniem, un baznī-
ca katru dienu no 12.00 līdz 13.00 ir atvērta ikvienam, kad iespēju 
robežās ir pieejami mācītāji sarunām un aizlūgšanām. Garkalnes 
evaņģēliski luteriskajā draudzē lūgšanu vakari par Ukrainu no-
tiek katru dienu no otrdienas līdz sestdienai.
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 Kā nepakļāvīgā Gaujas izlauza ceļu uz jūru…

 Svinīgi atklāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pagaidu depo Ādažos. Ādažu jaunajai ugunsdzēsēju brigādei pirmajā 
vakarā – ugunskristības. Pirmais izsaukums uz Gaujas ciemu, kur ēkai bija aizdedzies dūmvads. Rezultāts – laikā ieradās, laikā nodzēsa.

 Pirmsskolas izglītības iestādē "Piejūra" 
aizvadīta "Silto džemperu diena", kurā 
bērni mugurā vilka ne vien savus siltos 
džemperus, bet arī demonstrēja fantas-
tiskus, krāsainus, pašu radītus, daudz-
veidīgās tehnikās veidotus džemperus.

 Par godu dzejnieces, dramaturģes 
un sabiedriskās darbinieces Māras 
Zālītes 70 gadu jubilejai Carnikavas 
pagasta bibliotēkā bija aplūkojama 
tematiskā izstāde.

 Blakus jau pērn uzbūvētajai "Orkla" ražotnei 
Ādažu novadā top modernākais cepumu un 
vafeļu ražošanas centrs Baltijā un Skandināvijā, 
aicinot darbā 250 darbiniekus.

 Saruna ar Carnikavas zvejniekiem – kā 
zvejnieku dzīvesveidu, Vecgaujas ostu ar zvejas 
laivām un tīkliem padarīt par carnikaviešiem, 
ādažniekiem un viesiem pievilcīgu objektu.

 Pirmais sadraudzības vakars starp Iecavas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas Dejas nodaļām.

 Jaunā Ādažu ugunsdzēsēju brigāde 
saņēma izsaukumu uz Nākotnes ielu 1, 
kur atrodas Carnikavas pamatskolas 
ēka, kas šobrīd tiek renovēta. Jaunais 
pagaidu depo ļauj maksimāli operatīvi 
reaģēt uz ugunsgrēku riskiem novadā 
– ugunsdzēsēji uz izsaukumu ieradās 
četru ar pusi minūšu laikā!
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Ādažnieki un carnikavieši aktīvi ziedo un palīdz kara plosītajai Ukrainai

Paldies par sirds siltumu visiem, kuri divās labdarības akcijās 
ziedoja un kārtoja mantas Ukrainas karā cietušajiem. Pirmā 
ziedošanas akcija gan Ādažos, gan Carnikavā tika organizē-
ta abu pagastu domes ēkās, bet otrā Ādažos tika organizētā 
angārā pie bijušā Sporta kompleksa, kur šobrīd savu pagaidu 
mājvietu radis arī ugunsdzēsēju depo, un Carnikavā – turpat, 
domes ēkā. Abās ziedošanas akcijās cilvēku atsaucība bija ievē-
rojama, ne tikai ziedojot nepieciešamās lietas un pārtiku kara 
plosītajai Ukrainai, bet arī, piesakoties palīdzēt kā brīvprātīga-

jiem mantu šķirošanā un pakošanā. Pirmajā ziedojumu akcijā 
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam novada iedzīvotāji ziedoja 
pārtiku u.c. preces (gab., kastēs) – pārtiku (170 kastes), higiēnas 
preces (87), apģērbu (86), segas, spilvenus utml. (60), traukus 

– 22.  Liels paldies biedrībai “Tavi draugi”, kuri pirmo Ādažu 
kravu jau nogādājuši Ļvivā, Ukrainā.  Otrajā ziedojumu akcijā 
Ādažos ieradās sūtījums Ukrainai pat no Liepājas un arī Rī-
gas. Otrā palīdzības krava dosies uz mūsu novada sadraudzības 
ciemu – Slobožansku. To palīdzēs nogādāt Polijas pašvaldība. 
Paldies visiem brīvprātīgajiem un paldies visiem ziedotājiem.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs sasauc civilās
aizsardzības komisijas sēdi par Ukrainas bēgļu uzņemšanu

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sasauca 
Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komi-
sijas sēdi saistībā ar iespējamo bēgļu ierašanos Latvijā un Ādažu 
novadā. Komisijas locekļi pauda atbalstu ukraiņu uzņemšanai 
un meklēja risinājumus mājokļa nodrošināšanai, skolu pieeja-
mībai un darba vietu nodrošināšanai esošajos Ādažu novada 
uzņēmumos. Pēc pirmajām aplēsēm, Ādažu novads varētu no-
drošināt ap 300 ukraiņu uzņemšanu, ap 300 vietām bērniem 
skolās un vismaz 100 darbavietas uzreiz. Komisijas locekļi un 
Ādažu novada pašvaldības administrācija turpina darbu, lai 
apzinātu novada iedzīvotājus un uzņēmējus par iespējām uz-
ņemt ukraiņus. Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks izsaka 
pateicību ādažniekiem, jo teju katru stundu saņem mājokļa pie-
dāvājumu vai darba vietas uzņēmumos. 
Civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas saistībā ar Krievijas 
Federācijas izraisīto militāro kon�iktu tajā, Latvijā tiks snieg-
ti valsts un pašvaldību sociālā atbalsta pasākumi. Labklājības 
ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un sociālie dienesti 
26. februārī vienojās par tiesību aktos nosakāmajiem atbalsta 
pasākumiem. Paredzēts, ka ieceļojušajiem Ukrainas iedzīvotā-

jiem tiks noteiktas tiesības saņemt garantētā minimālā ienāku-
ma pabalstu un pabalstu krīzes situācijā. Labklājības ministrija 
un Latvijas Pašvaldību savienība ir vienisprātis, ka sākotnēji šie 
pabalsti piešķirami bez priekšnosacījumiem par iesniedzama-
jiem dokumentiem, deklarēto dzīvesvietu un neparedzot veikt 
ienākumu un materiālās situācijas izvērtējumu.

Lai apzinātu visus iedzīvotājus, kuri gatavi savā mājoklī uz 
laiku uzņemt bēgļus, lūdzam aizpildīt veidlapu, lai varam ar 
jums sazināties. Iegūtie 
dati tiks izmantoti tikai 
tam paredzētajam mēr-
ķim un pēc tam dzēsti. 
Anketa pieejama šeit:
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Sākot ar 2022. gada 1. martu, Ādažu novadā mājokļu decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrē p/a “Carnikavas komunālserviss”
Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarīju-
ši, jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu  (DCKS 
– krājtvertņu, septiķu, sauso tualešu vai bioloģisko attīrīšanas 
iekārtu) pirmreizējā reģistrācija. Pamatojoties uz pašvaldības 
saistošiem noteikumiem, par DCKS pirmreizējo reģistrācijas 
neveikšanu paredzēta administratīvā atbildība.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas aplieci-

nājumu var iesniegt arī elektroniski, aizpildot apliecinājuma 
anketu komunalserviss.carnikava.lv un nosūtot uz e-pastu 
komunalserviss@carnikava.lv. 
Vairāk informācijas vietnē komunalserviss.carnikava.lv, sada-
ļā “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana””. Patei-
camies tiem mājokļu īpašniekiem, kuri reģistrējuši mājokļa 
DCKS noteiktajā termiņā!

Ādažu Labiekārtošanas nodaļas darbi februārī

• Veikta ceļu un trotuāru apstrāde ar pretslīdes materiālu (ceļi, 
ietves, auto stāvvietas, gājēju pārejas, laukumi);
• VUGD hidranta laukuma izbūve;
• Veikta bērnu laukumu apsekošana un to remonts;
• Veikta gra�ti tīrīšana no vides objektiem;

• Veikta krūmu un atvašu izzāģēšana Katlapu, Vectiltiņa ceļu 
nomalēs, kā arī Pasta un Rododendru ielās;
• Veikta ceļa zīmju nomaiņa un avārijas bedru likvidēšana;
• Uzsākti pavasara teritoriju uzkopšanas darbi. Savākti 5.8 m3 
nejaušo atkritumu.

Carnikavas Komunālservisa
Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi februārī

• Veikta krūmu un atvašu izzāģēšana, kā arī gaismekļu tuvu-
mā augošo koku atzarošana Ābeļu, Straumes, Ziediņu, Apiņu, 
Ievu, Sapņu, Lakstu, Mazā Nēģu ielu malās, tādējādi uzlabojot 
pārredzamību, satiksmes drošību un ielu uzturēšanu.
• Izzāģēti un sakopti vainagi 85 liepām Liepu alejā.

• Vētrā sagāztās liepas novākšana no Tautas nama “Ozolaine” jumta.
• Carnikavas pagasta teritorijā savākti 6m3 nejaušo atkritumu.
• Mainīgo laikapstākļu ietekmē veikta regulāra sniega tīrīšana 
no ceļiem, trotuāriem, takām ar traktortehniku, kvadricikliem, 
rokām, un šie segumi apstrādāti ar pretslīdes materiālu.
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Par lietus ūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu
pašvaldības centralizētajos sadzīves kanalizācijas tīklos
P/a “Carnikavas komunālserviss” informē, ka saskaņā ar 
novada saistošiem noteikumiem pašvaldības centralizēta-
jos sadzīves kanalizācijas tīklos ir aizliegts novadīt lietus 
ūdeņus un gruntsūdeņus no nekustamajiem īpašumiem. 
Īpašniekam tie ir jānovada atklāti teritorijā vai jāfiltrē 
gruntī.
Ja tiks konstatēts pašvaldības saistošo noteikumu pārkā-

pums, p/a “Carnikavas komunālserviss” veiks lietus ūdeņu 
daudzuma aprēķinu saskaņā ar būvniecību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem, ņemot vērā nekustamā īpašuma ēkas 
jumta un teritorijas platību, un aprēķinās kopējo gada apjo-
mu. Par šādi aprēķināto lietus ūdeņu daudzumu nekustamā 
īpašuma īpašniekam tiks izrakstīts rēķins, kā arī par veikto 
pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība.

Informācija Carnikavas pagasta daudzdzīvokļu namu
dzīvokļu īpašniekiem par ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņiem

Pēc valstī izsludinātās ār-
kārtas situācijas beigām 
ir noteikti ūdens patēri-
ņa skaitītāju veri�cēšanas 
(pārbaudes) veikšanas ter-
miņi:
• ja skaitītāja veri�cēšanas 
termiņš ir beidzies pirms 
valstī izsludinātās ārkārtas 
situācijas, vai tas beidzas 

ārkārtas situācijas laikā, tā veri�kācija jāveic trīs mēnešu laikā 
pēc ārkārtas situācijas beigām, t.i., līdz 31.maijam;
• ja skaitītāja veri�cēšanas termiņš beidzas nepilnu triju mē-
nešu laikā pēc ārkārtas situācijas beigām, t.i., laika posmā no 
1. marta līdz 31. maijam, tā veri�kācija veicama trīs mēnešu 
laikā, skaitot no veri�cēšanas termiņa beigu datuma (norādīts 
rēķinā skaitītāju rādījumu tabulas ailē “skaitītājs derīgs līdz”). 
Piemēram, ja skaitītājs derīgs līdz 15. aprīlim, tas jāveri�cē 
līdz 15. jūlijam.
• ja skaitītāja veri�cēšanas termiņš ir pēc 31. maija, tā veri�cē-

šana jāveic līdz veri�cēšanas termiņa beigu datumam.
Aprēķinot maksu par pakalpojumiem, iepriekš minētajos 
termiņos nepārbaudīto skaitītāju rādījumi vairs netiks ņemti 
vērā, kā arī šo dzīvokļu īpašniekiem būs jāsedz mājas ūdens 
patēriņa starpība. 
P/a “Carnikavas komunālserviss” atgādina daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašniekiem par ūdens patēriņa skaitītāju rādī-
jumu iesniegšanas kārtību – skaitītāju rādījumi nolasāmi un 
iesniedzami no katra mēneša 27. datuma līdz 30. datumam 
elektroniski vietnē Bill.me vai aizpildītus rēķinu pasaknīšus 
iemetot Carnikavas pagastā šim nolūkam izvietotajās past-
kastītēs:
• Stacijas ielā 7, Carnikavā
• Tulpju ielā 5, Carnikavā
• Cīruļu ielā 10, Kalngalē (centrs “Kadiķis”)
• Ziemeļu ielā 15, Lilastē
• “Kamenes”, Garciemā
• “Garciema stacija 6”, Garciemā
• pastkastīšu stends pie īpašuma “Gipteri”, Siguļos.

Sagatavoja “Carnikavas komunālserviss”

Ar pašvaldības atbalstu un iedzīvotāju ziedojumiem
atjaunots vētrā cietušais daudzdzīvokļu mājas jumts

17. janvāra vētrā mūsu novadā vissmagāk cieta daudzdzīvok-
ļu dzīvojamā māja Veckūlu ielā 23, Ādažu pagastā. Pateicoties 
operatīvai rīcībai un līdzcilvēku atsaucībai, ēka marta sākumā 
tikusi pie jauna jumta. Pašvaldība vairākās ārkārtas sēdēs lēma 
par atbalstu vētrā cietušās ēkas iedzīvotājiem. No līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem tika piešķirti 3000 eiro, sedzot 
iedzīvotāju uzturēšanos viesnīcā, kamēr tiek uzlikts pagaidu 
jumts. Vēlāk pašvaldības deputāti rada risinājumu, kā atbilsto-
ši likumam palīdzēt ēkas atjaunošanā, piešķirot visiem mājas 
iedzīvotājiem  vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 700 eiro ap-
mērā katram. Kopējā summa 16 800 eiro apmērā tika novirzī-
ta jumta un citu nepieciešamo sistēmu atjaunošanai. Būtiska 

bija arī sabiedrības iesaiste, jo ap 9000 eiro ziedojumos savāca 
biedrība “Zaļi Ādaži”, informē ziedošanas iniciatore Sniedze 
Brakovska. 
Jāatgādina, ka vētras laikā tika norauts ne tikai daudzdzīvokļu 
mājas jumts, bet arī pārtraukta elektroenerģijas piegāde, bojā-
tas apkures un ūdens apgādes sistēmas. 

Kā norādīja pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunāl-
serviss” Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, tad sā-
kotnējos darbus, tai skaitā pagaidu jumta uzlikšanu un vētrā 
cietušā skursteņa demontāžu, veica aģentūra, bet vēlāk mājas 
apsaimniekotājs piesaistīja uzņēmumu, kas atjaunoja jumtu 
pilnībā. Pilnībā ēkas remontdarbi tika pabeigti 2. martā.
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Izmaiņas bērnu uzņemšanā pašvaldības pirmsskolās
Šā gada februārī stājušies spēkā jauni 
saistošie noteikumi par bērnu reģistrā-
ciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Āda-
žu novada pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs un Ādažu vidusskolas 
pirmsskolas grupās.

Ādažu administratīvajā teritorijā ir 5 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
des (PII):
• Ādažu PII “Strautiņš”
• Ādažu vidusskolas pirmsskola;
• Kadagas PII “Mežavēji”;
• Siguļu PII “Piejūra”;
• Carnikavas PII “Riekstiņš”.
Ādažu novada pašvaldības dome šā gada 
26. janvārī apstiprināja jaunus saistošos 
noteikumus Nr.4/2022 “Par pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu 
un atskaitīšanu Ādažu novada pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādēs un 
vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas 
grupās”.
LŪDZAM PIEVĒRST UZMANĪ-
BU!
Palika bez izmaiņām:
• Arī turpmāk gan Ādažu, gan Carni-
kavas pagasta iedzīvotāji, lai pieteiktu 
pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz paš-
valdības bērnudārziem, to varēs izda-
rīt, izmantojot e-pakalpojumu “Pirms-
skolu pieteikumu reģistrs” portālā 
www.e-pakalpojumi.lv;
• Vecāki varēs apskatīt un veikt izmaiņas 
sava bērna pieteikumā;
• Kadagas PII “Mežavēji” turpinās uz-
ņemt līdz 120 NBS karavīru bērnus.
Izmaiņas:
• Bērnudārza izvēle – vecāki varēs pie-
teikumā atzīmēt vairākus pašvaldības 
bērnudārzus kā vēlamos, sakārtojot tos 
prioritārā secībā (iepriekš Ādažu nov. va-
rēja izvēlēties tikai vienu);
• Vēlamais uzsākšanas laiks – mainīts 
iestatījums attiecībā uz vēlamā uzsākša-
nas laika norādīšanu un turpmāk vecāki 
varēs atzīmēt konkrētu vēlamo datumu, 
ar kuru bērns sāktu apmeklēt bērnudār-
zu (iepriekš Ādažu nov. varēja izvēlēties 
tikai mācību gadu); 
• Prioritātes
1) Prioritāte “Daudzbērnu ģimenes 
bērns” vairs netiks piemērota (iepriekš 
bija Carnikavas nov.);
2) Bērnus ar prioritāti “NBS karavīra 
bērns” uzņems visos bērnudārzos (ie-
priekš Ādažu nov. ar šo prioritāti bērnus 
uzņēma tikai Kadagas PII “Mežavēji”) 
ar nosacījumu, ka vecāks pašvaldībā ie-
sniedzis attiecīgu izziņu, kas apliecina šo 
prioritāti;
3) Tiek ieviesta jauna prioritāte “Pagasta 

prioritāte”, kas nozīmē, ka bērnam būs 
prioritāte uz tā pagasta bērnudārziem, 
kurā ir deklarēta viņa un vismaz viena 
vecāka dzīvesvieta (ja attiecīgā pagasta 
bērnudārzi būs atzīmēti kā vēlamie);
• Atteikuma sekas (izmaiņas skatīt ze-
māk).
Rindu apvienošana
Lai jaunizveidotajā novadā nodrošinātu 
vienotu rindu, tika veikta Ādažu pagas-
ta un Carnikavas pagasta bērnudārza 
rindu apvienošana un šobrīd visi pietei-
kumi sarindojušies pa bērnu dzimšanas 
gadiem pieteikumu reģistrācijas secībā 
(reģistrācijas laiks). Tā ir noteiktā gadā 
dzimušo bērnu kopējā rinda uz visiem 
pašvaldības bērnudārziem (nevis uz iz-
vēlēto bērnudārzu). 
Vēršam uzmanību, ka bērna pieteikumā 
norādītā “vieta rindā” atspoguļo bērna 
pieteikuma reģistrācijas kārtas numuru 
starp pārējiem tajā pašā gadā dzimu-
šajiem bērniem (nešķirojot bērnus pēc 
izvēlētā bērnudārza), līdz ar to rindas 
apvienošanas rezultātā “vieta rindā” var 
mainīties. Vēršam uzmanību, ka portālā 
norādītajai “vietai rindā” ir tikai infor-
matīvs raksturs un tā nenorāda faktisko 
bērna vietu rindā uz izvēlēto bērnudār-
zu, kas parādās, veidojot uzņemamo bēr-
nu sarakstus. Šādu informācijas izkārto-
jumu portālā nosaka programmatūras 
darbības mehānisms. 
Informācija tiem Carnikavas bērnu 
vecākiem, kuriem bija pieteikums gan 
Ādažu, gan Carnikavas bērnu rindā. 
Pēc rindu apvienošanas, saglabājies ir 
tikai pieteikums uz Ādažu bērnudārzu. 
Ja tas vēl ir aktuāli, aicinām šos vecākus 
bērna pieteikumā atzīmēt arī vēlamo/-s 
Carnikavas pagasta bērnudārzu/-us.
Par uzņemšanas sarakstu veidošanu
Veidojot uzņemamo bērnu sarakstu uz 
konkrētu bērnudārzu, sistēma atlasa 
bērnus pēc kritērijiem:
• bērnu vecuma amplitūda, piem., 
1 g. 6 mēn. – 2 gadi., 2–3 gadi; u.c.
• mācību uzsākšanas gads,
• izvēlētais bērnudārzs un mācību prog-
ramma.
Pēc saraksta izveides tas tiek pārbaudīts 
un sarakstā iekļauto bērnu vecākiem no 
sistēmas uz vecāka pieteikumā norādīto 
e-pasta adresi tiek nosūtīts uzaicinājums. 
Vecākiem 10 dienu laikā jāiesniedz bēr-
nudārzam rakstiska atbilde – piekrišana 
vai atteikums. Ja tā netiek iesniegta arī 
pēc atgādinājuma 2 darbdienu laikā, tiks 
uzskatīts, ka vecāks ir atteicies no piedā-
vātās vietas bērnudārzā.
Atteikuma sekas
Ja atsakās no prioritāri izvēlētā bērnu-

dārza:
• pirmreizēja atteikuma gadījumā bēr-
na pieteikumam tiks uzstādīta atliktā 
uzņemšana, kas nozīmē, ka bērns attie-
cīgā mācību gada laikā atkārtoti netiks 
iekļauts uzņemšanas sarakstā;
• atsakoties otro reizi, bērna pieteikums 
tiks anulēts.
Ja atsakās no piedāvātā bērnudārza, 
kurš nav izvēlēts kā prioritārais – ne-
kādas sekas neiestājas un pieteikums uz 
prioritāro iestādi tiek saglabāts.
SVARĪGI!
Vēršam vecāku uzmanību tam, ka datu 
pārneses (rindu apvienošanas) rezultātā 
ne visi dati ir korekti pārnesti uz apvie-
noto rindu. Šobrīd visas konstatētās kļū-
das ir novērstas.
Tomēr, lai pārliecinātos par datu parei-
zību, kā arī ņemot vērā veiktās izmaiņas, 
aicinām bērnu vecākus līdz šā gada 1. ap-
rīlim:
• pārliecināties par pieteikumā norādī-
to datu pareizību 
(lūdzam pievērst īpašu uzmanību norā-
dītajam vēlamajam uzsākšanas laikam, 
kā arī norādītajam e-pastam – pārlieci-
noties, vai tas ir aktuāls un tiek izman-
tots, jo uz šo e-pastu tiks sūtīts uzaicinā-
jums)
• nepieciešamības gadījumā izmantot 
jauno iespēju – atzīmēt visus sev vēla-
mos bērnudārzus prioritārā secībā
(pieteikumā izvēlētos bērnudārzus var 
pārvietot ar bultiņu, kā pirmo novietojot 
prioritāro)
Ņemot vērā, ka vēl turpinās jauno 
funkcionalitāšu un izmaiņu ieviešana 
sistēmā, kā arī notiek datu pārbaude, 
informējam, ka uzņemšana uz laiku ir 
pārtraukta. 
Uzņemšana uz brīvajām vietām pirms-
skolas izglītības grupās 2021./2022. mā-
cību gada ietvaros tiks atsākta pēc nepie-
ciešamo sistēmas izmaiņu veikšanas.
Uzņemšana uz jauno 2022./2023. mācību 
gadu plānota maija mēnesī.
Kontakti jautājumu gadījumā:
• jautājumi saistībā ar jauno uzņem-
šanas kārtību un izmaiņu veikšanu 
aktīvā pieteikumā – Izglītības adminis-
trēšanas speciāliste Ināra Briede, e-pasts 
inara.briede@adazi.lv, tālr. 26544669. 
Par konstatētajām kļūdām lūdzam in-
formēt rakstiski e-pastā un vēlams pie-
vienojot ekrāna šāviņu, kur redzama 
pieteikumā konstatētā kļūda.
• jaunu pieteikumu reģistrēšana – zva-
not uz VPVKAC (klientu apkalpošanas 
centru) pa tālr. 67997350 un 67993814.
Noderīgi → https://www.youtube.com/
watch?v=rH_l2dxwWbg
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Dome nolēmusi pagarināt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas termiņu līdz šā gada 31. decembrim

Izprotot situāciju, kad iedzīvotājiem un uzņēmējiem va-
rētu būt apgrūtināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
apmaksa, dome arī šogad nolēmusi pagarināt visus liku-
mā “Par nekustamo īpašuma nodokli” noteiktos 2022. 
gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus 
uz jaunu termiņu – 2022. gada 31. decembris.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešajā 
daļā noteikts, ka NĪN maksājams reizi ceturksnī, ne vēlāk 
kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī, vienas 

ceturtdaļas apmērā no nodokļa 
gada summas. Nodokli var mak-
sāt arī vienreiz gadā avansa veidā.
Šī gada 12. februārī stājās spēkā 
grozījumi “Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas li-
kumā”, kas ļauj pašvaldībām no-
teikt citus NĪN samaksas termi-
ņus nekā tie noteikti likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”. 
Ādažu novada dome 23. februāra 
sēdē nolēma noteikt nodokļa ap-
maksas termiņu – 2022. gada 31. 
decembris.
Nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksai lūdzam 
izmantot šādus kontus:
Ādažu novada pašvaldības konts

AS Swedbank: LV25HABA0551003329868
Carnikavas pagasta konti nekustamā īpašuma nodokļu mak-
sājumiem
AS SEB banka: LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank: LV87HABA0551027004318
Saņēmējs: Ādažu novada pašvaldība
Lai pašvaldība efektīvāk varētu nosūtīt nekustamā īpašuma nodok-
ļa aprēķinu, tiem, kuri nodokļa aprēķinu joprojām saņem pa pastu, 
lūdzam rast iespēju reģistrēt savu e-pastu portālā epakalpojumi.lv!

Izsludināts konkurss par zemes dzīļu izmantošanu
derīgo izrakteņu ieguvei Gaujas upē, Ādažu pagastā

Valsts vides dienests izsludina konkursu zemes dzīļu iz-
mantošanas licences derīgo izrakteņu ieguves saņemšanai 
Gaujas upē, Ādažu novadā, Ādažu pagastā, nekustamajā 
īpašumā “Gauja” (kadastra Nr. 8044 004 0279), zemes vie-
nībās ar kadastra apzīmējumiem 8044 005 0108 un 8044 
004 0279.
Konkurss izsludināts, pamatojoties uz likuma “Par zemes dzī-
lēm” 10. panta otro divi daļu un Ministru kabineta 2012. gada 
18. septembra noteikumu Nr. 633 “Zemes dzīļu izmantošanas 
kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā ” 48.punktu.
Konkursa rīkotājs: Valsts vides dienests, reģ. nr. 90000017078, 
juridiskā adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, kura vār-

dā rīkojas ar Valsts vides dienesta 2022. gada 2. februāra rīko-
jumu  Nr. 1.2/CS/4/2022 izveidota konkursa komisija.
Konkursa nolikums, pieteikumā iesniedzamā informācija 
un vērtēšanas kritēriji apska-
tāmi šeit:

Konkursa objekts un zemes 
dzīļu izmantošanas veids: 
Derīgo izrakteņu ieguve pie-
teiktajā licences laukumā, kas 
izvietots Gaujas upē, Ādažu 
novadā, Ādažu pagastā, nekus-
tamajā īpašumā “Gauja” (ka-
dastra Nr. 8044 004 0279), zemes vienībās ar kadastra apzī-
mējumiem 8044 005 0108 un 8044 004 0279. Pieteiktā licences 
laukuma izvietojuma plāns un koordinātas norādītas konkur-
sa nolikuma 1. pielikumā.
Pieteikumu iesniegšana: Pretendentiem pieteikums Valsts 
vides dienestā jāiesniedz, sūtot elektroniska dokumenta veidā, 
kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 
zīmogu, uz Valsts vides dienesta o�ciālo elektronisko adresi 
pasts@vvd.gov.lv līdz 2022. gada 30. aprīļa plkst. 23.59.
Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Komisija pieteikumus 
atver 2022. gada 2. maijā plkst. 14.00 “MS Teams” tiešsaistes 
sanāksmē.
Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai: Jau-
tājumus sūtīt uz e-pasta adresi dziles@vvd.gov.lv vai zvanīt: 
67084284.
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“Veselības skrējienu” turpinājums
šopavasar nenotiks, labākie tiks apbalvoti individuāli

Iepriekšējā rudenī uzsāktā “Veselības skrējienu” seriāla atli-
kušie pieci posmi šajā pavasarī netiks aizvadīti, labākos no-
sakot pēc aizvadītajiem posmiem, informē skrējiena organi-
zatori, Latvijas Bērnu un jaunatnes sporta asociācija.
No 2021. gada 8. septembra līdz 6. oktobrim tika aizvadīti pieci 
“Veselības skrējiena” posmi – trīs Carnikavas stadionā un vēl 

divi sporta un aktīvās atpūtas parkā “Zibeņi”. Pēc Ministru ka-
bineta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tika 
nolemts atlikušos posmus aizvadīt šajā pavasarī, ja to atļaus 
epidemioloģiskā situācija.
Līdz pārtraukumam tika aizvadīta tieši puse posmu – trīs no 
sešiem “Veselības” un divi no četriem “Zibens spēka” skrējie-
niem. “Veselības skrējieni” notika stadionā, dalībniekiem cen-
šoties veikt pēc iespējas vairāk apļu, savukārt “Zibens spēka 
skrējieni” tika aizvadīti sporta un aktīvās atpūtas parkā “Zibe-
ņi”, kur, sacenšoties ātrumā, bija jāskrien aptuveni kilometru 
garš aplis.
Kā norāda organizatori, tad, ņemot vērā, ka aprīlis un maijs ir 
saspringts periods saistībā ar citiem projektiem, bet marts vēl 
nav īsti piemērots sacensību organizēšanai un skriešanai ārā, 
pieņemts lēmums atcelt atlikušos posmus, nosakot labākos da-
lībniekus pēc aizvadītajiem posmiem. Latvijas Bērnu un jau-
natnes sporta asociācija sazināsies individuāli un apbalvos 1. 
līdz 6. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā.
Plānots, ka 2022. gada septembrī tiks sākta jaunā “Veselības 
skrējienu” sezona.

Artūram Liepam panākumi skriešanā un peldēšanā 

Ādažu novada populārākais, kā arī labākais jaunais sportists 
Artūrs Liepa februāra beigās un marta sākumā veiksmīgi star-
tējis gan Latvijas, gan Baltijas mērogā, izcīnot kopumā četras 
medaļas skriešanā un peldēšanā. 
Latvijas čempionāta peldēšanā Artūrs, kura pamata sporta 
veids ir triatlons, izcīnīja trešo vietu 400 metru brīvā stila pel-
dējumā, kā arī triumfēja 1500 metros brīvajā stilā. Savukārt 
Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās 3000 metru skriešanā 
ierindojās otrajā vietā (8:43.61), piekāpjoties tikai valsts rekor-
distam Uģim Jocim. Vēl nozīmīgākus šos panākumus dara tas, 

ka sudraba medaļu skriešanā un zelta godalgu 1500 metru pel-
dēšanā kalngalietis izcīnīja vien ar dažu stundu starpību, pār-
braucot no Jāņa Daliņa stadiona Valmierā uz Ķīpsalas peldba-
seinu Rīgā. 
Marta pirmajā nedēļā Liepa savus panākumus Latvijas mērogā 
papildināja ar uzvaru arī Baltijas U-20 vecuma grupas koman-
du čempionātā, izcīnot pārliecinošu uzvaru 3000 metru skrie-
šanā (8:42.55). Šajās sacensībās Latvijas U-20 izlases komandas 
vadītājs bija vēl viens mūsu novada pārstāvis, vieglatlētikas tre-
neris Edvīns Krūms.

“SĀC” florbolisti cīnās par 9. – 12. vietu Latvijā 
Latvijas čempionātā �orbolā apvienotā Saulkrastu, Ādažu un Carnikavas komanda “SĀC” regulārajā turnīrā ar septiņām uzvarām 
22 spēlēs un izcīnīto 21 punktu ierindojās 9. vietā 12 komandu konkurencē, nekvali�cējoties cīņai par medaļām. Cīņu par  9.–12.
vietu “SĀC” iesākusi ar zaudējumu pret Bausku (2:6), sērijā līdz divām uzvarām nokļūstot iedzinējos ar 0–1.

“Ādaži/Carnikava” turpina cīņu par vietu izslēgšanas turnīrā 
Latvijas Reģionālajā Basketbola līgā februārī un marta sākumā Ādaži/Carnikava izcīnīja divas uzvaras piecās spēlēs. Četras spēles 
līdz regulārā čempionāta beigām Austrumu konferencē ādažnieki ar sešām uzvarām 16 spēlēs ieņem devīto vietu 11 komandu 
konkurencē, taču ar labām izredzēm pakāpties uz astoto pozīciju, kas dos iespēju piedalīties izslēgšanas turnīrā. Mārcis Osis ar 
vidēji spēlē gūtiem 24.69 punktiem ieņem augsto piekto vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Regulārais čempionāts noslēgsies 
25. martā.
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Ukrainas bēgļi Ādažos: Negribam, lai bērniem būtu jāiepazīst kara šausmas 

Ādažos ieradusies pirmā bēgļu ģimene no Ukrainas. Daudz-
bērnu ģimene, kura apmetusies pie radiem, dzimtās mājas 
atstājusi, lai mazajām meitenēm nevajadzētu redzēt, kā acu 
priekšā sagrūst ēkas, un iepazīt dzīvi bumbu patvertnē.
Astoņgadīgās dvīnes Aļona un Poļina, kuru mājas līdz šim bija 
Ukrainas galvaspilsētā, svešā vieta Latvijā nemulsina. Galve-
nais, ka šeit virs galvas ir zilas debesis un nedzird sprādzienus.
“Kad mamma teica, ka būs brīvdienas, bet būs arī sprādzieni, 
tad bija bail,” sacīja Aļona. Meiteņu mamma Jūlija Solovjova 
ir zobārste un arī psiholoģe, un centusies ziņu par kara sāku-
mu pateikt pēc iespējas saudzīgāk. Viņu dēļ arī nolemts pamest 
dzimtās mājas un doties pie radiem uz Kadagu, Ādažu novadā. 
Atšķirībā no vīra, kurš neticējis, ka kaut kas tāds ir iespējams, 
Jūlijai bažas bijušas: “Mūsu loģika nav Putina loģika. Viņam 
galvā ir kas pilnīgi cits, un mums nevajag censties viņu saprast 

ar savu civilizēto loģiku. Es sapratu, ka karš būs, tikai neviens 
negaidīja, ka tik strauji, ātri un briesmīgi.” Viktors Terjajevs vēl 
24. februāra rītā, kad Krievija sāka iebrukumu Ukrainā, ne-
domāja par bēgšanu no savas valsts. Sieva vēl paguva saņemt 
Covid-19 balstvakcīnu, bet pats devies uz veikalu. “Vēl nodar-
bojāmies ar bumbu patvertnes iekārtošanu, līdz Jūlija ap čet-
riem teica – nē, tomēr brauksim,” pastāstīja Viktors. “Es ļoti 
negribēju, lai viņām [meitām] būtu pieredze ar iešanu uz bum-
bu patvertni un gaidīšanu, kad beigsies gaisa trauksme,” sacīja 
Jūlija. Stundas laikā ģimene pilsētu pametusi. Līdzi paņemti 
tikai dokumenti un kaķis, kurš jaunajā mājvietā pagaidām esot 
paslēpies. Jūlija sapratusi, ka vajag paņemt kādas drēbes, bet 
satraukumā rokas un kājas atsacījušās klausīt. Ģimene cer, ka 
drīz varēs atgriezties Ukrainā. Taču pašlaik, esot Latvijā, viņi 
gaida lēmumu, kas ļautu meklēt darbu, bet bērniem doties uz 
skolu. Vecākā meita Oļa atzina, ka mācības latviski būs liels 
izaicinājums, bet jau sākusi apgūt valodu: “Es zinu aptuveni 
desmit vārdus.”
Tikmēr ādažnieks Gundars Leonovičs, kura mājās ģimene ra-
dusi patvērumu, kopā ar draugu atkal devies Ukrainas virzie-
nā. Šoreiz gan ceļš ved uz Rumānijas robežu, kur viņus gaidīs 
omīte un, iespējams, vēl kāda ģimene. “Omīte arī ir no Kijevas, 
pēdējā mirklī, pateicoties mazbērniem, paspēja tikt ārā. Omīte 
dzīvoja astotajā stāvā, kur li�i ir atslēgti, gaisa trauksmes re-
gulāras. Tā ir neiespējamā misija,” zināja stāstīt Gundars. Viņš 
iesaistījies arī kustībā “Gribu palīdzēt bēgļiem”.
Tikmēr uz Ādažiem atbraukusī ģimene teic lielu paldies visiem, 
kas palīdzējuši un palīdz ukraiņu tautai.

Lsm.lv

No 14. marta autobusu maršrutos iekļauta pietura “Kadagas ceļš”
Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, no 14. marta maršrutā Nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga, Nr. 6842 Ādaži–Carnikava un 
Nr. 6855 Rīga–Kalngale–Carnikava–Kadaga tiks iekļauta pieturvieta Kadagas ceļš, kas atrodas pie tirdzniecības centra Kadaga. 
Tāpat maršruta Nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga un Nr. 6824 Rīga–Ādaži–Carnikava vakara reisos tiks samazināts to izpildes laiks.

Maršruts Nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga
Visos reisos tiks iekļauta pieturvieta Ka-

dagas ceļš.
• Autobuss, kas no pieturvietas 
Rīga (Spīķeri) katru dienu izbrauc 
plkst. 21.30, galapunktā pienāks 
plkst. 22.55 (līdz šim pienāca plkst. 
23.15).

• Autobuss, kas no pieturvietas Rīga 
(Spīķeri) darbdienās izbrauc plkst. 

23.30, galapunktā pienāks plkst. 00.55 

(līdz šim pienāca plkst. 1.00).
• Autobuss, kas no pieturvietas Rīga (Spīķeri) sestdienās un 
svētdienās izbrauc plkst. 23.05, galapunktā pienāks plkst. 00.30 
(līdz šim pienāca plkst. 00.35).
• Autobuss, kas no pieturvietas Rīga (Spīķeri) sestdienās un 
svētdienās izbrauc plkst. 23.30, galapunktā pienāks plkst. 00.20 
(līdz šim pienāca plkst. 00.24).
• Autobuss, kas no pieturvietas Rīga (Spīķeri) katru dienu iz-
brauc plkst. 22.30, galapunktā pienāks plkst. 23.25 (līdz šim 
pienāca plkst. 23.30).

Maršruts Nr.6855 Rīga–Kalngale–Carnikava–Kadaga
• Pieturvietā Kadagas ceļš apstāsies:

➢ autobuss, kas no pieturvietas Rīga (Spīķeri) darbdienās iz-
brauc plkst. 12.50;
➢  autobuss, kas no pieturvietas Ādažu centrs katru dienu iz-

brauc plkst. 15.40 un darbdienās – plkst. 16.15;
➢  autobuss, kas no pieturvietas Kadaga darbdienās izbrauc 
plkst. 7.30 un 12.40.

Maršruts Nr.6842 Ādaži–Carnikava
• Autobuss, kas no pieturvietas Ādažu centrs darbdienās izbrauc plkst. 6.05 un no pieturvietas Carnikava (tirgus) sestdienās un 
svētdienās – plkst. 21.25, apstāsies pieturvietā Kadagas ceļš.

Maršruts Nr.6824 Rīga–Ādaži–Carnikava
• Autobuss, kas no pieturvietas Rīga (Spīķeri) katru dienu izbrauc plkst. 21.50, galapunktā pienāks plkst. 22.45 (līdz šim pienāca 
plkst. 22.50).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības 
pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Autotransporta direkcija
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30. aprīlī – Lielā talka mūsu novadā un visā Latvijā
Aicinot sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu, atveseļošanu 
un labiekārtošanu, 30. aprīlī jau 15. reizi Latvijā norisināsies 
Lielā talka. Tās laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts sakopt 
un labiekārtot gan savas mājas, gan novadu. Par Lielās talkas 
šā gada vadmotīvu izvēlēts skolēnu konkursa laureātu sauklis 
“Celies, posies, iesaisties!” 
Kā piedalīties
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā talkā, ir – vēlēšanās 
to darīt!
Lielā talka notiks sestdien, 30. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00 vien-
laicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkri-
tumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga lielās 
talkas koordinators.
Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, 
uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un no-
vadā organizē kolektīvas talkas, o�ciāli reģistrē tās Lielās talkas 
mājaslapā un piesaka savas talkas atbildīgo personu. Tas nozīmē, 

ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo 
ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē Lielās talkas 
mājaslapā. 30. aprīlī vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām.
Talkas dienā tev būs nepieciešami atkritumu maisi
Maisus bez maksas būs iespējams saņemt 30. aprīlī ikvienā 
www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā 
vai koordinatora.
Ādažu novada Lielās talkas koordinatore Gunita Dzene aicina pie-
teikties Ādažu novada iedzīvotājus, darba kolektīvus, NVO orga-
nizāciju dalībniekus, sporta un kultūras baudītājus un visus tos, 
kuriem patiesi rūp savs ciems, novads un Latvija. 
Visi, kuri nebaidās no labiekārtošanas un uzkopšanas darbiem un 
ir gatavi koordinēt savas komandas darbu, aicinām kā Lielās talkas 
atbildīgo savā ciemā, ielā un pagalmā, piesakoties pie Lielās talkas 
koordinatores Gunitas Dzenes, e-pasts: gunita.dzene@carnikava.lv 
vai pa tālruni 20232044.
Ja esi izvēlējies vietu, kur talkot, piesakies pie sava talkas atbildīgā!

Par uzņemšanu 1. klasē

Šā gada 10. martā stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par 
bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 1. klasē Ādažu vidusskolā un 
Carnikavas pamatskolā 
Ādažu novada pašvaldības dome šā gada 8. martā apstiprināja 
jaunus saistošos noteikumus Nr.20/2022 “Kārtība bērnu reģis-
trēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestādēs”.
Palika bez izmaiņām:
• Vecāki piesaka bērnu 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kad bēr-
nam aprit 7 gadi.
• Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu bērns var sākt pama-
tizglītības ieguvi vienu gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi 
– vienu gadu agrāk.

• Vecāki piesaka bērnu izvēlētajā izglītības iestādē, iesniedzot 
iesniegumu.
• Izglītības iestāde līdz 10. jūnijam informēs vecākus par bērna 
uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu.
Izmaiņas uzņemšanas secībā pa prioritātēm:
• pirmos uzņems tos bērnus, kuri kopā vismaz ar vienu no vecā-
kiem deklarēti tajā Ādažu novada pagastā, kurā atrodas izvēlētā 
izglītības iestāde (pagasta prioritāte);
• nākamos – bērnus, kuri kopā vismaz ar vienu no vecākiem 
deklarēti Ādažu novadā un kuru brāļi un māsas mācās izvēlē-
tajā izglītības iestādē;
• nākamos – bērnus, kuri kopā vismaz ar vienu no vecākiem 
deklarēti Ādažu novadā;
• nākamos – citā novadā deklarētos bērnus, kuru brāļi un mā-
sas mācās izvēlētajā izglītības iestādē;
• visbeidzot – citā novadā deklarētos bērnus.
Sīkāka informācija par uzņemšanas procesu un piedāvātajām iz-
glītības programmām – izvēlētās izglītības iestādes tīmekļvietnē.
Pieteikšanās uzņemšanai 1. klasē 2022./2023. mācību gadam 
no 15. marta.
Šogad uz 1. klasi plānots uzņemt:
• Carnikavas pamatskolā – līdz četrām 1. klasēm, un ne vairāk 
kā 24 skolēnus klasē.
• Ādažu vidusskolā – līdz septiņām 1. klasēm, un ne vairāk kā 25 
skolēnus klasē.
Kontakti jautājumu gadījumā:
• Ādažu vidusskola – 67996165; skola@adazuvidusskola.lv, www.
adazuvidusskola.lv;
• Carnikavas pamatskola – 26344247, raivis.pauls@carnikava.lv, 
www.carnikavasskola.lv.
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Dabas eksperts Uvis Suško: “Ādažu novada ezeri ir unikāli”

Augu un biotopu speciālists Uvis Suško Ādažu novadā ir 
biežs viesis. Dabas eksperts šeit regulāri veic augu pētīju-
mus, būdams viens no aktīvākajiem ezeru pētniekiem Lat-
vijā – gandrīz 40 gadu laikā viņš apsekojis vairāk nekā 500 
ezeru. “Ādažu Vēstis” februāra numurā viņš pastāstīja par 
mūsu jaunajā novada ģerbonī ietverto Dortmaņa lobēliju, 
bet šoreiz aicinājām Uvi Suško uz garāku sarunu, lai uzzi-
nātu vairāk gan par viņu pašu, gan mūsu novada bagātībām. 

Vai interese par augiem jums ir jau no bērnības?
Savulaik mūsu ģimenei bija lauku māja meža ielokā pie Jaunjel-
gavas. Uzturoties dabā, interese par tajā notiekošo radās pati no 
sevis. Viss sākās 1984. gada janvārī, kad manās rokās nonāca 
Latvijas Dabas un Pieminekļu aizsardzības biedrības izdotie 
kalendāri ar aizsargājamajiem augiem, ko es sāku krāt. 
Nekādu impulsu no vecākiem šajā virzienā nebija, tā bija pil-
nībā jūsu iniciatīva? 
Interese par ūdeņiem man ir no tēva, kurš bija liels makšķer-
nieks un dabas mīļotājs. Ezerus sāku pētīt 1985.gada vasarā, sā-
kot ar Alaukstu, kad pirmoreiz ar Latvijas Dabas fonda botāni-
ķiem piedalījos ekspedīcijā. Pāris mēnešus vēlāk, rudenī, gūto 
pieredzi sāku izmantot Ādažu un Lilastes apkārtnes ezeros. 
Ja ar ezeru pētniecību aizrāvāties jau pusaudža gados, tad, 
skolu beidzot, jums nebija šaubu, ko mācīties tālāk. 
Jā, kad sāku, man bija tikai 13 gadi (smejas). Vēlāk interese tikai 
nostiprinājās. Skolas laikā bija tāda Skolēnu Zinātnes biedrība, 
katru gadu bija konferences dažādās nozarēs – arī �loloģijā, �-
zikā, matemātikā. Tie, kuri konkursos ieguva augstākās vietas, 
brauca uz Tallinu un Viļņu, uz Baltijas līmeņa konferencēm. 
Skolā manas sekmes bija labas, bet mēdzu kādu dienu skolā 
nobastot, jo ar domubiedriem bija vajadzība braukt uz [Ādažu] 
poligonu, uz Mazuikas un Lieluikas ezeriem. Pierīgā ezeru ir 
ļoti daudz. Tā kā agrāk tur tika atrasti dažādi reti augi, tad man 
bija interese braukt un pārbaudīt, vai tie vēl tur ir. Pētīju no 
Baltezeriem līdz pat Lilastei. Atradu arī daudz ko jaunu. 
Pēc pāris gadiem apritēs 40 gadi kopš nodarbojaties ar pēt-
niecību. Vai pētāt tikai ezerus?
Ne tikai ezerus, bet arī dabiskos mežus. Savulaik, no 1995. līdz 
1997. gadam, man bija liels Pasaules Dabas fonda projekts “Lat-

vijas dabiskie meži”, iesaistot Latvijas 
vadošos biologus ar mērķi noskaidrot 
mūsu mežu dabas vērtības. Zināšanas 
iegūtas visas Latvijas mērogā, tai skaitā 
arī dabas skaitīšanā (tās mērķis ir no-
skaidrot, cik un kādi dabas vērtību veidi 
sastopami Latvijā, piemēram, dabas ai-
navas ar zālājiem, mežiem, purviem, jū-
ras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem, 
iežu atsegumiem un sugu daudzveidību 
tajās – aut. piez.). Mežs ir krāšņākais un 
iespaidīgākais dabas veidojums mūsu 
platuma grādos. 
Pēc profesijas esat botāniķis. Ko tas 
sevī ietver un kāda ir jūsu ikdiena?
Pamatā nācies pētīt un nodarboties ar 
daudz plašāku tematiku nekā tikai botā-
nika. Visu biotopu veidu izpēte un apse-
košana, dabas vēsture, veco karšu izpēte, 
apsaimniekošanas pasākumi, lai dabas 
vērtības saglabātos. Plašākā skatījumā 
mani var dēvēt par dabas pētnieku vai 
ekspertu. Ražīgos periodos dabā pavadu 

pat trešdaļu gada jeb aptuveni 120 dienas. Mēdz būt garas ek-
spedīcijas – ir bijušas sešas, septiņas nedēļas. Pirms diviem ga-
diem, kad sākās pandēmija, tad Sauleskalnā, Latgalē nodzīvoju 
pat 70 dienas, kas ir desmit nedēļas, vairāk nekā divi mēneši.  
Kas īpašs un nozīmīgs ir Ādažu novada mežos? 

Noteikti lobēliju – ezereņu ezeri, kas ir visizcilākie visā Latvijā. 
Mazuikas ezers jau gadsimtu atrodas poligona teritorijā, tāpēc 
tur ir bijusi ierobežota piekļuve, taču tik un tā padomju laikā 
bija diezgan daudz ar armiju saistītu atpūtnieku. Neskatoties 
uz to, tas ir salīdzinoši maz ietekmēts. Otrs tāds ir Ummis, kam 
diemžēl bijusi brīva piekļuve, tāpēc pēckara periodā tas ir diez-
gan daudz cietis no pārmērīgas rekreācijas. Ņemot vērā, ka tie 
ir beznoteces ezeri, tad viss, kas tajos iekļūst, tur arī paliek, bet, 
ja tas pārsniedz dabiskās attīrīšanās iespējas, tad cieš gan ezeri, 
gan dabas daudzveidība. 
Kā radušies šeit esošie ezeri? 
Daļa ezeru, Lieluika un Mazuika, varētu būt seno upju, pie-
mēram, Gaujas gultņu posmi. Garezeri un Ummis radušies kā 
piejūras jomu ezeri, atdaloties no Litorīnas jūras līčiem. Āda-
žu novadā ir tīrākie ezeri Latvijā, jo priežu mežu ielokā ir maz 
barības vielu, nabadzīgas augsnes. Ja šos ezerus neietekmē no 
malas, tie lēni noveco. Ne vienmēr tā ir cilvēku ietekme, tā var 

Dabas eksperts Uvis Suško Dienvidu Garezera krastā.

Vidējā Garezera vidū atrodas Čūsku sala.
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būt arī krasta posmu dabiska pārpludošanās, kā rezultātā vei-
dojas humusa vielām bagātie brūnie ūdeņi, un šajos sākotnēji 
dzidrajos ezeros samazinās dzidrums. Tomēr retās ūdensaugu 
sugas var saglabāties ilgi, ja neceļas ūdens līmenis. 
Tātad dabas parkā “Piejūra” esošie Garezeri nav dzidri, taču 
ir tīri?  
Jā, taču humusa vielas ir augiem kaitīgas. Veidojas skāba vide, 
kurā augiem ir ierobežotākas attīstības iespējas. Tai pat laikā 
Vidējā Garezerā ir sārtaļģes, kas norāda uz labu ūdens kvalitāti. 
Tieši vidējais ir tīrākais no Garezeriem, bet Dienvidu Gareze-
rā ir diezgan liela rekreācija, veidojas krastu erozija. Ziemeļu 
Garezers ar ceļojošo kāpu pārdalīts uz pusēm, to var pāriet. 
Garezeri vispār ir unikāli Latvijas mērogā, jo šādi ezeri priežu 

mežos pie jūras krasta mūsu valstī nav nekur citur. Līdzīgi ezeri 
ir Ventspils novada Ances pagastā, kas izveidojušies garās un 
šaurās starpkāpu ieplakās, piemēram, Garais ezers, Makšķere-
zers, Bočezers, Bēržezers un vēl vairāki, kopskaitā ap 12. Taču 
tie ir purvaini, un reto sugu tur ir daudz mazāk. Garezeri ir lie-
la vērtība. Uzskatu, ka liels krāšņums ir arī Vidējā Garezerā sa-
stopamā čūsku sala, jo tādu mežainu salu nav nemaz tik daudz. 
Mežainu salu ir maz, taču kopumā novada ezeri ir ar tām sa-
līdzinoši bagāti.
Jā, novada teritorijā ir arī daļa Lielā Baltezera, kur ir trīs salas, 
Dzirnezerā pat piecas, Dūņezerā, Lilastes un Kadagas ezeros pa 
vienai. Un jau pieminētā Čūsku sala Garezerā. 
Jūsu novada vērtība ir mežainās kāpas ar ezeriem. Tā ir burvīga 
ainava! 
Viena no novada bagātībām ir ģerbonī ietvertā Dortmaņa lo-
bēlija. Kādi dārgumi vēl sastopami mūsu ezeros? 
Ir gludsporu un dzeloņsporu ezerenes. Ja gludsporu ezerene vēl 
ir sastopama apmēram 25 ezeros, tad dzeloņsporu ezerene kļu-
vusi par ļoti lielu retumu – pavisam maz palikusi Garezeros, 
Maizezerā pie Limbažiem un Alaukstā. Tas ir arī viss. Savulaik 
dzeloņsporu ezerene bija sastopama Kadagas ezerā. Ja Kadagas 
ezers nākotnē tiks pasargāts no dažāda veida negatīvām ietek-
mēm, piemēram, ūdens motocikliem, kas tik seklos ezeros nav 
pieļaujami, tad var atveseļoties. Tad arī dažādi augi tajā var at-
griezties, taču tas ir ilgstošs process. Jādomā, ka augi, kas šobrīd 
vairs nav sastopami, sēklu bankās (augsnē sakritušas sēklas, kas 
ilgstoši saglabājas, un pie labvēlīgiem apstākļiem atkal var iz-
dīgt – aut. piez.) tomēr ir saglabājušies. Sadarbībā ar pašvaldību 
ir jādomā, kā saglabāt ne tikai šo, bet arī citus ezerus, kur ir reti 
un aizsargājami augi. Kādreiz ezerene un lobēlija bija arī Ataru 
jeb Ūdru ezerā, Baltezerā, Laveru ezerā. 

Ja ezeros mums 
lobēliju-ezereņu 
audzes, tad, kādi 
unikāli augi ir 
mežos? 
Šeit var pieminēt 
ziemeļu linneju – 
mūžzaļu puskrū-
mu ar gaiši rozā 
zvanveida zie-
diem, kas zied jū-
nija pirmajā pusē. 
Tas bija zviedru 
botāniķa Karla 
Linneja (1707.-
1778.) mīļākais 
augs, tāpēc to no-
sauca savā vārdā. 
Ziemeļu linneja 
sastopama vecos 
priežu un dažkārt egļu mežos, kas norāda uz to dabiskumu un 
paaugstināto vērtību. Lielas dabas vērtības ir arī Ādažu poli-
gonā. Šeit sastopami tādi putni kā zaļā vārna un pupuķis, kā 
arī palu staipeknītis – augs, kam patīk zemsedzes traucējumi. 
Ādažu poligons ir vienīgā vieta, kur tas ir plaši sastopams. Pie 
lobēliju-ezereņu ezeriem tas ir gandrīz izzudis, sastopams tikai 
Ummī un Mazuikas ezerā, bet kādreiz bija arī Kadagas ezerā. 
Poligona teritorijā un Kadagas ezera krastā aug arī mānīgā knī-
dija – vidēja izmēra saldi smaržojošs čemurziedis, reta suga 
Latvijā.  Vēl varu nosaukt arī reti sastopamo tumšzilo drudze-
ni, dižo jāņeglīti. 
Ar ko skaidrojama daudzo dabas vērtību atrašanās poligonā, 
kur tomēr regulāri notiek intensīva darbība?
Jau dabiski tur ir bijuši sastopami šie retumi. Tāpat ir augi, ku-
riem patīk poligona darbības rezultātā radītie traucējumi un 
zemsedzes bojājumi. Ādažu poligonā ir plašākās virsāju platī-
bas, kas dod mājvietu daudzām retām sugām. Poligonā koku 
augšana tiek ierobežota, līdz ar to ir atklātie biotopi ar zemse-
dzes traucējumiem, kas ļauj attīstīties retajiem augiem. Tas pats 
attiecas uz putniem. Viss ir smalki saistīts. 
Cik ļoti ezeros esošos augus aizsargā tas, ka tie atrodas dabas 
parkā “Piejūra”? 
Domāju, ka ietekme tam ir. Ummī no 1. jūnija līdz 15.augustam 
ir liegums atrasties un peldēt ezerā, tomēr reizēm tas netiek 

Dziļcaurums ir noslēpumains ezeriņš meža vidū, kas paslēpies 
starp Vidējo Garezeru un jūru. Nekur Latvijā jomu tipa ezeri nav 
tik tuvu jūrai..

Viens no diviem (otrs – Mazuikas) Latvijas tīrākajiem ezeriem 
Ummis ir ļoti iecienīts peldētāju vidū, taču Dortmaņa lobēlijas 
ziedēšanas laikā no 1. jūnija līdz 15. augustam atrašanās ezerā ir 
aizliegta.

Ādažu poligonā esošā dižā jāņeglīte neilgi 
pirms ziedēšanas.
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ievērots, neskatoties uz to, ka tur patrulē pašvaldības policija. 
Arī informatīvās zīmes tiek bojātas. Cilvēkus jāturpina izglītot, 
ezeriem jāpalīdz. Tas ir visu mūsu interesēs. Pie Ummja tagad 
ir savairojušies melnalkšņi un bērzi, kas būtu jāizcērt, jo tie 
krastos veido noēnotus mežus, bet ūdens augiem ir vajadzīga 
saule.  Kas attiecas uz mežiem 
un to aizsardzību, tur ir vien-
kāršāk. Antropogēnā slodze 
tur vienmēr ir bijusi, cilvēki 
brauc atpūsties, un tas ir nor-
māli. Varbūt vienīgi vairāk 
viņi jāinformē par dabas par-
kā esošajām bagātībām.
Cik bieži jūs braucat uz Āda-
žu novada ezeriem? 
Katru gadu [ar kolēģiem] 
vismaz reizi cenšamies aiz-
braukt uz Garezeriem pār-
gājienā, Dortmaņa lobēliju 
ziedēšanas laikā lielākā vai 
mazākā kompānijā apmeklē-
jam Ummi, tāpat arī Kadagas 
un Mazuikas ezerus. Brau-
cam ne tikai, lai apsekotu ezerus, saprastu to stāvokli, bet arī, 
lai vienkārši gūtu prieku dabā.
Kurš no Ādažu novada ezeriem ir augu ziņā daudzveidīgā-
kais?
Augu daudzveidība ne vienmēr ir pozitīvs faktors. Ādažu no-
vada nabadzīgo smiltāju ezeriem pamatā būtu jābūt ar barības 
vielām pieticīgai un nabadzīgai augu valstij. Ja vide bagātinās, 
vairojas arī vielām bagāti augi, bet tas tādiem unikāliem eze-
riem kā Mazuika un Ummis nenāk par labu. Piemēram, lēpes 
vai ūdensrozes. Peldlapu augi norāda uz dūņainu vidi un eit-
rofākiem (barības vielām bagātākiem – aut. piez.) apstākļiem. 
Normālos apstākļos šajos ezeros nevajadzētu būt ūdensrozēm. 
Augu ziņā daudzveidīgākais varētu būt Lieluikas ezers, kurā ie-
tek Rāmpurva grāvis un iztek Cimeļupe. 
Carnikavas pagastā, meža ielokā, ir arī kāds neliels, bet glez-
nains ezers – Mazlandziņa. 
Jā, ļoti interesants ezeriņš pie Carnikavas, kas kādreiz bijusi 
Langas upes gultne. Kādreiz Ķīšezers pa Langas upi tecēja uz 
Gauju, taču 13. gadsimtā, izrokot Mīlgrāvja kanālu, Ķīšezers 

tika pagriezts uz otru pusi. Savukārt Langas ieteku Gaujā aiz-
pūta ceļojošās kāpas 19. gadsimta sākumā. Tā arī izveidojās šis 
mazais ezeriņš Mazlandziņa. Tas ir tīrs, taču, ņemot vērā, ka 
ļoti mazs, tad arī jūtīgs. Mazlandziņas ezers vairāk vērtējams 
kā dabas piemineklis. 

Cik Ādažu novadā kopumā ir ezeru? 
Divdesmit. Pa desmit gan Ādažu, gan Carnikavas pagastos. No 
tiem beznoteces ezeri ir Pulksteņezers, Dziļcaurums, Eimuru, 
Mazlandziņas, Līņu, Kadagas, Mazuikas, Ummja ezeri, kā arī 
Ziemeļu Garezers, jo notece uz Vidējo Garezeru vairs nenotiek. 

Vēl pie ezeriem pieskaita Vē-
jupi*, kas ir Gaujas vecupe, 
taču es uzskaitīju piejūras jeb 
piekrastes ezerus, kas veido-
jušies vienā no Baltijas basei-
na attīstības stadijām – Lito-
rīnas jūras laikā. 
Kā laika gaitā mainījušās 
ezeru un tur mītošo augu 
pētniecības metodes? 
Nekas daudz jau nemainās. 
Vajadzīga laiva, ķeksis, ar ko 
izcelt augus no dziļākiem slā-
ņiem, kā arī akvaskops. Pro-
tams, tagad vēl klāt nākuši di-
gitālie zemūdens fotoaparāti. 
Šī gada jūnijā tiks izdota 
pastmarka par godu Dort-

maņa lobēlijai, kas tagad rotā arī Ādažu novada ģerboni. Cik 
bieži dabas retumi parādās pastmarkās?
Pagājušajā gadā tika izdota jumstiņu gladiola, kas diezgan 
daudz sastopama Jūrasleju pļavās pie Gaujas ietekas jūrā. Tā ir 
ļoti dekoratīva suga, kas aug dabiskos zālājos. Pērn sadarbībā ar 
pastu iznāca divas 
pastmarkas sērijā 
“Eiropas apdrau-
dētā daba” – ar 
melno stārķi un 
ziemeļu upespēr-
leni (saldūdeņu 
divvāku gliemeņu 
suga – aut. piez.). 
Iepriekš izdotas 
pastmarkas arī 
ar mazo ērgli un 
smalko najādu 
(rets ūdensaugs, 
kura vislielākās 
atradnes pasaulē 
sastopamas Sīvera 
ezerā Latgalē – aut. 
piez.). Tas, ka iz-
nāk pastmarkas ar 
dabas tematiku, ir 
skaists notikums, 
turklāt, kā atzīst pasts, tad šādas pastmarkas vairāk uzrunā cil-
vēkus. Daba mūs visus iedvesmo, tur mēs atjaunojam spēkus, 
gūstam prieku. Tam [pastmarku izdošanai ar dabas tematiku] 
ir arī pedagoģiska nozīme jaunatnes audzināšanā. Markas kā 
mazās mākslas formas aizceļo pie �latēlistiem visā pasaulē. Kat-
ru gadu Latvijas Ornitoloģijas biedrība un pasts izdod vismaz 
vienu vai divas putnu sugas. Tā ir iespēja akcentēt kādu noteiktu 
jomu, pacelt to sabiedriskā līmenī, par to stāstīt, lai veidotos la-
bāka izpratne.  Starp citu, pastmarka ar Dortmaņa lobēliju 80. 
gadu sākumā (1981.gadā) izdota arī Vācijā. Ādažu novads var 
būt gandarīts, jo ne katram novada simbolam iznāk sava past-
marka. Tas stiprina arī piederības sajūtu novadam.

Jānis Pārums

Tumšsarkanā dzeguzene ir viens no dau-
dzajiem retajiem augiem, kas sastopi 
Ādažu novada teritorijā.

Gleznainā Mazlandziņa – dabas piemineklis meža vidū.

Ziemeļu linneja sastopama vecos priežu mežos, kas liecina par to 
dabiskumu un paaugstinātu vērtību.
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Izsludināta pieteikšanās konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2022”!
Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 19. aprīlim
Lai turpinātu atbalstīt iedzīvotāju un biedrību pašu ierosinātu 
projektu īstenošanu, Ādažu novada pašvaldība februāra domes 
sēdē apstiprināja konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” (turp-
māk – konkurss) nolikumu. Projektu pieteikumi tiek pieņem-
ti no 15. marta līdz 19. aprīlim.
Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti �ziska-
jā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju inicia-
tīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti 
pasākumi:
✓ teritorijas labiekārtošanai;
✓ ēkas remontam;
✓ izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.
Konkursā var piedalīties:
✓ nereģistrētas iedzīvotāju grupas;
✓ sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi);
✓ reliģiskas organizācijas.
Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem, un viena 
projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projek-
tiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu 
novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši 
iesniedzēji, un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un 
nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas 
plašākai sabiedrības daļai.
Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots 

Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, 
būs 1500 eiro. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus 
Ādažu ciema vai ārpus Carnikavas ciema robežas pašvaldības 
�nansējums ir plānots lielāks – 2500 eiro. Konkursa ietvaros 
būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīko-
juma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galve-
nokārt pamatlīdzekļu iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas 
un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).
Neattiecināmās izmaksas:
• inženierkomunikāciju ierīkošana vai nomaiņa;
• nekustamā īpašuma iegāde;
• transporta izmaksas, braucieni;
• pabalsti un citi līdzīgi maksājumi;
• peļņas pasākumi;
• pasākumu dalībnieku ēdināšana, telpu īre, telpu uzturēša-
nas izdevumi;
• darba algas, stipendijas, ekspertu, sertificētu būvspeciālis-
tu u.c. speciālistu pakalpojumu atlīdzība;
• pabeigtu darbu/projektu �nansēšana;
• politisku un reliģisku pasākumu organizēšana un norise;
• balvas, dāvanas, diplomi, atzinības raksti;
• izmaksas bez oriģināliem izmaksas apliecinošiem doku-
mentiem;
• izmaksas, uz kuru apliecinošiem dokumentiem nav norādī-
ti nepieciešamie rekvizīti (nereģistrētām iedzīvotāju grupām 
– projekta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, reģistrētām 

biedrībām un organizācijām – attiecīgās biedrības vai organi-
zācijas rekvizīti);
• izmaksas, kas tiek veiktas pēc 2022.gada 18.septembra;
• izmaksas, kas nav apstiprinātas projekta budžetā;
• pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas pār-
sniedz 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
• gatavu apģērbu/apavu iegāde, kas pārsniedz 10% no kopējām 
projekta attiecināmām izmaksām;
• reklāmas un sludinājumu izdevumi, kas pārsniedz 10% no 
kopējām attiecināmajām izmaksām;
• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma (dato-
ri un to komponentes, biroja tehnika, fotoaparāti, projektori, 
u.tml.) iegāde;
• TV un sadzīves tehnikas (televizori, video un audio tehnika, 
šujmašīnas u.tml.) iegāde;
• izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ik-
dienas darbības nodrošināšanai;
• izmaksas vienas dienas pasākumu rīkošanai;
• ar projekta sagatavošanu, uzturēšanu un pēcuzstādīšanas 
pārbaudēm saistītās izmaksas;
• ēkas konstruktīvie risinājumi;
• telts;
• paklājs;
• u.c., kas nav norādītas kā attiecināmās.

Projekta īstenošanas laiks – 01.06.2022.–18.09.2022.
Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam jāaizpilda un 
Ādažu novada domē jāiesniedz projekta pieteikums un tam pie-
vienojamie dokumenti:
• Pieteikuma veidlapa;
• Projekta budžets;
• Projekta grupas dalībnieku saraksts;
• Apliecinājuma vēstule par līdz�nansējumu (ja paredzēts savs 
līdz�nansējums);
• Būvvaldē saskaņots projekts (ja attiecināms);
• Būvvaldē saskaņota novietojuma shēma, ja projekta aktivitātes 
skar inženierkomunikācijas vai tiek veidots (labiekārtots) bērnu, 
sporta un atpūtas laukums, izveidota nojume (ja attiecināms);
• Zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums uz vizuālā materiāla, 
ja projekta aktivitātes plānots īstenot uz īpašniekam piederošas 
zemes (ja attiecināms);
• Ēkas īpašnieka rakstisks saskaņojums, ja projekta aktivitātes 
tiek īstenotas īpašniekam piederošā ēkā (ja attiecināms);
• Cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu 
(kartes, skices, utt.)
Svarīgi! Visu saskaņojumu procesu ar attiecīgās teritorijas, ēkas 
īpašniekiem vai pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 
(Būvvaldi, Īpašumu un infrastruktūras nodaļu) jāuzsāk, vēlā-
kais, – divas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. 
Dalībnieku sarakstos un visos skaņojumos ar zemju/iestāžu 
pārstāvjiem jābūt ar roku veiktiem parakstiem. Minētie doku-
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menti jāiesniedz ieskenētā veidā, pievienojot tos elektroniski 
parakstītajam pieteikumam.
Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski, ar dro-
šu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv. 
Projekta pieteikumi jāsūta uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta 
tēmas nosaukumā norādot “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu 
atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja 
nosaukums un kontaktinformācija. 
Lai nerastos aizķeršanās ar pieteikumu iesniegšanu, aicinām to 
neatlikt uz pēdējo brīdi, kā arī iegūt drošu e-parakstu.
Gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepiecieša-
ma, gatavojot projekta pieteikumu, pieejami pašvaldības mā-

jaslapā www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”/“Konkursi”/“Atbalsta 
konkurss “Sabiedrība ar dvēseli””. Ikviens, kam radušies kādi 
jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projek-
tu īstenošanu, aicināts sazināties ar konkursa koordinatori 
– Attīstības un projektu nodaļas vadītājas vietnieci Ingu Pēr-
koni (tālr.: 67996086, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv). 

Inga Pērkone

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto
likumu “Grozījumi Likumā par ostām” notiks no 10. marta līdz 8. aprīlim
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nolēma, ka parakstu vākša-
na tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta ap-
turētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu notiks 
no 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 
18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda de-
rīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai 
Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).
Parakstīties par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai 
varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties paraks-
tu vākšanas vietā, bet vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, tiks 
nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atraša-
nās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pē-
dējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī.

Ādažu novadā parakstu vākšanas vietas:
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu Kultūras centra 
telpās.
Rīgas ielā 16., Carnikavā, Carnikavas pagastā, Carnikavas in-
formācijas centra telpās.
Pirmdien, trešdien, piektdien, svētdien laikā no 9.00–13.00
Otrdien, ceturtdien, sestdien laikā no 15.00–19.00

Plašāk ar likuma grozījumiem var 
iepazīties šeit:

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 14. projektu kārtu

No 2022. gada 7. aprīļa līdz 7. maijam Lauku atbalsts dienes-
ta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludi-
nātajam publiskajam līdz�nansējumam projektu īstenošanai 

Ādažu novada Carnikavas pagastā un 
Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā 
un Saulkrastu pilsētā.
Projekta iesniegumi jāiesniedz 
Lauku atbalsta Dienesta sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login
Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā 
ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrī-
bas Virzitu vietējo attīstības strateģiju: 
https://ej.uz/juraszemestrategija
Projekti tiks vērtēti atbilstoši Vērtē-
šanas vadlīnijām. Plašāka informā-
cija par pieteikšanos, vadlīnijām un 
pašvērtējuma anketas meklējama bied-
rības “Jūras zeme” tīmekļvietnē šeit: 

https://ej.uz/juraszemeprojekti 
Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību e- pastā: 
atbalsta@juraszeme vai zvanot  Kristīnei +371 26100933.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu.
Ādažu novada pašvaldība anulējusi ziņas par deklarēto dzīves-
vietu šādām personām: 
1. Irēnai Ņikitenko ar 21.02.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-4/22/49 
adresē Nostūrīšu iela 9-2, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-
2164, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta 
pirmās daļas 2. punktu;
2. Jeļenai Novikovai ar 25.02.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-4/22/51 
adresē Šosejas iela 1, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., 
LV-2163, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pan-
ta pirmās daļas 2. punktu;

3. Aivaram Strautiņam ar 28.02.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/52 adresē Kastaņu iela 23, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu 
nov., LV-2164, saskaņā ar  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12. panta pirmās daļas 1. punktu.
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieej-
ams Ādažu novada pašvaldības 324. kab., un tās lēmumu var 
apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mēneša laikā no 
nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots administratī-
vais akts.
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā martā
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
• “Mūžam saule debesīs” 
Dzejniekam Arvīdam Skalbem – 100 
(1922–2002)

• “Piecas atminēšanas” 
Rakstniecei Vilmai Dellei – 130
(1892–1980)

• “Zeme un saknes” 
Rakstniekam Jānim Plotniekam – 90
 (1932–2003)

Tematiskās izstādes
• “Latvijas glezniecības meistardarbi” 
Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim – 150 
(1872–1945)
• “Iedvesma ir interpretācijas pamats”
Kordiriģentam Jānim Dūmiņam – 100 (1922–2011)
• “Teātris – miera kultūra”
27. marts – Starptautiskā teātra diena
Sabiedriskajam un teātra darbiniekam, ārstam Ernestam Ekš-
teinam – 150 (1872–1941)
• “Domājiet ar sirdi, jūtiet ar prātu”
Animācijas filmu režisorei Rozei Stiebrai – 80 (1942)
• “Nekad nemirst tautas dzīvā dvēsele”  
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
• Dalība konkursā “Izzini Latvijas monētās iekaltās zīmes”
• 21.–25.marts – Digitālā nedēļa 2022

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā martā

Izstādes bērnu
literatūras nodaļā
• 18. marts – dalība lasīšanas maratona “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2021” noslēguma svētkos (tiešsaistē)

21SEKO MUMS:

Daiļliteratūra 
• Andersone, Džena “Dadži”
• Panteļējevs, Andrejs “intīmi... par grāma-

tām”
• Zīle, Baiba “Alma – pasaules mala”
• Zālīte, Māra “Visas lietas”
• Judina, Dace “Vēstule”
• Grietēna, Margarita “ne viss ir zelts, kas 

spīd jeb kristāla galošas”
• Lubāniņa, Kristīne “Karma atlikumu neiz-

dod”
• Belševica, Krista Anna “Pelēks suns sapņo 

par zelta zivtiņām”
• Veika, Džūlsa “Tikšanās Rivjērā”
• Bomane, Korina “Mēnessgaismas dārzs”
• Aizsila, Ilze “Mīlas kastings”
• Ehina, Kristīna “Mēness man asinīs”
• Ingrems, Ričards “Apmātība”
• Murakami, Haruki “Vienskaitļa pirmā perso-

na”
• Hokinsa, Paula “Gausā uguns”
• Čailds, Lī “Pagātnes pēdās”
• Keplers, Lārss “Trušu mednieks”

• Makonahijs, Metjū “Zaļās gaismas”
• Džavadi, Negara “Dezorientāliste”
• Beka, Zoī “Lielpilsētas paradīze”
• Lolere, Liza “Nemosties”
• Ozola, Lauma “Pagātnes skavās”
• Montefjore, Santa “Slepenās stundas”
• Stouneksa, Emma “Bākas uzraugi”
• George, Nina “Dienvidgaismas”
• Meils, Pīters “Joprojām Provansa”
• Sigurdardotira, Irsa “Lelle”
• Seterfīlda, Diāna “Reiz uz upes”

Bērnu literatūra 
• Ozola, Daila “Klik - klik!”
• Lazdovska, Žanete “Neatskaties”
• Vinogradova, Laura “Tētis un 

suns”
• Krasiļščika, Anna “Klau, aizbrauk-

sim uz Unalašku!” 
• Marcinkevičs, Marjus “Akmentiņš”
• Hinrikusa, Kadri “Taksis un Dogs”
• Tomusks, Ilmārs “Vilka draugi”

• Kinnijs, Džefs “Grega dienasgrā-
mata. Trāpīts!”

• Samauska, Ieva “Kas tu būsi, 
kad izaugsi jeb Bērnudārza noslē-
pums”

• Taunzenda, Džesika “Dobvidus: 
Moriganas Kraukles medības”

• Hantere, Ērina “Klanu kaķi. Jauns 
pareģojums. Saulriets”

Uzziņu literatūra 
• Skrastiņš, Imants “Mani dienas krikumi”
• Radzobe, Silvija “Čaks un laiks”
• Mašnovskis, Vitolds “Muižas Latvijā”/4. sēj.
• Montgomerija, Hedviga “Pamatskolas laiks”
• Frankls, Viktors E. “...tomēr teikt dzīvei JĀ”
• Viljams, Entonijs “Seleriju sula”
• Zismans, Vladimirs “Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažo-

belēs”
• Rors, Ričards “Kritiens augšup”

facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/



Daiļliteratūra 
• Pranka, Ingūna “Viņa apēda visas ogles”
• Strazdiņa, Velta “Es vēlos mājās pārnākt”
• Šūlmanis, Leonards “Šūlmaņu dzimtas hro-

nika”
• Andersone, Džena “Dadži”
• Judina, Dace “Vēstule”
• Liepiņa, Ilga “Ūdensvīrs ar resno bizi”
• Jēruma, Inga “Ugunsdzēsēju balle”
• Ozoliņš, Viktors “Ja es būtu koks”
• “Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienasgrā-

matas”

• Fridrihsone, Madara “Vīrs un vīra zagle”
• Želve, Kristīne “Grosvaldi”
• Kalniete, Sandra “Tev būs četri vīri”
• Kairiša, Elga “Ne tagad, ne vēlāk – nekad!”
• Nuts, Zane “Latvietes nevar nemīlēt”
• Kopštāla, Dagmāra “Dienasgrāmata 1917–

1923”
• Zālīte, Māra “Visas lietas”
• Aberkrombijs, Džo “Labāk pasniegt aukstu”
• Nesbē, Jū “Karaļvalsts”
• Roke, Juns Kore “Ledus”

• Nurebeka, Elizabete “Otra puse”
• Gabriela, Agnese “Paldies, Mesjē  Dior!”
• Ārčers, Džefrijs “Maldīgais priekšstats”
• Veika, Džūlsa “Tikšanās Rivjērā”
• Devero, Džūda “Neiespējamais solījums”
• Mantela, Hilarija “Ievediet nelaiķus”
• Vongs, Oušens “Uz zemes īsu brīdi brīnišķi”
• Bičere-Stova, Harieta “Krusttēva Toma būda”
• Bregere, Suzanne “Nefrīta kaķis”
• Simsone, Kristīne “Es un mana draudzene 

veģetatīvā distonija”

Bērnu literatūra 
• Grīnberga, Anete “Draņķozols”
• Gulbe, Evija “Lidoja sēkliņa”
• Verns, Žils “Mazais kapteinis”
• Olsone, Kristīna “Spoku mājiņas noslēpums”
• Heriots, Džeimss “Gadās arī tā”
• Hantere, Ērina “Klanu kaķi. Saulriets”
• Loiteršteine-Saveļjeva, Ērika “Traktora Ervīna piedzīvojumi”
• Kunnass, Mauri “Aizraujošais piedzīvojums Kosmosā”

Uzziņu literatūra 
• “Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos – No latviešu leģiona līdz 

Briselei”
• Žagariņa (Gaide), Anna “Ar Sibīrijas sāpi sirdī”
• Apse, Linda “De Profundis – Mārtiņš Rītiņš”
• Veiss, Braiens “Mīlestība nekad nebeidzas”
• Hansens, Anderss “UDHS priekšrocības. Kur UDHS skalā atrodies 

tu?”
• Fābere, Adele un Mazliša, Eleina “Kā runāt ar bērniem, lai bērni 

klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu”
• Turanskis, Skots. “Vecāki, emocijas, bērni”
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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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Iegādātas arī 26 grāmatas krievu valodā

Carnikavas pagasta bibliotēkā aplūkojumam
tematiskā izstāde “Esam kopā ar Ukrainas tautu”
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Vēstures skolotājs: Kāpēc nav forši dzīvot impērijā? 

Žurnālists Ansis Bogustovs nu jau otro gadu ir arī vēstures 
skolotājs, jo, būdams viens no programmas “Mācītspēks” 
jaunajiem pedagogiem, uzskata, ka tieši skolotāja darbā ie-
gūst jaunu elpu: “Būdams skolotājs, barojos žurnālistikai, 
iepazīstu savu nākotnes auditoriju.” Viņaprāt, lielākais risks 
skolā ir, nesaudzējot savu entuziasmu, radošumu un personī-
bas šarmu, neizdegt.

Kā uzskata Ansis, tad, kad sasniegts zināms briedums un bei-
dzot ir, ko teikt, tad apzinies, ka pasaules lielākās problēmas, 
piemēram, nabadzība un šaurpierība rodas no izglītības trū-
kuma. Tieši tāpēc Ansis pieteicās jauno skolotāju programmā 
un jau pērn strādāja par vēstures skolotāju privātskolā “Patnis”. 
“Kā jaunais, topošais skolotājs sākumā domāju, ka man piemē-
rotāka būs maza skola. Diemžēl mazā skolā man bija jāmāca 
viena 7., 8. un 9. klase, kas nozīmēja katrai gatavoties atsevišķi, 
savukārt tagad, mācot vairākas 12. klases, toties lielā skolā, es 
varu taupīt savus resursus gan gatavojoties, gan vairāk iedziļi-
noties tēmā. Tā ir vieglāk nesajukt prātā,” smejas Ansis, kurš 
atzīst, ka jaunu un dedzīgu skolotāju risks ir izdegšana. “Pro-
tams, arī šeit, Ādažu vidusskolā, man ir savs izaicinājums – vie-
na 7. klase, kam nepieciešams trīsreiz vairāk enerģijas.”
Vēsturi visvieglāk apgūt caur dzimtas stāstiem 
Gandarījums par darbu esot tad, kad izdodas ieinteresēt tos, 
kuriem pašiem šķiet, ka vēsture nav nekas aizraujošs. “Sākumā 
redzi, ka skolēnam pilnīgi vienaldzīgi ir zināt kaut ko gan par 
saviem vecvecākiem, gan iepriekšējo laiku notikumiem, bet tad 
lēnā garā tas pats skolēns jau vairs neglāsta telefonu zem galda, 
bet ir gatavs iesaistīties un diskutēt, strīdēties. Lūk, tad man ir 
gandarījums par savu darbu,” atzīst skolotājs Bogustovs. “Ne-
uzskatu, ka vēsturē ir jāzina visi fakti, vēsturi jāmāk piemērot 
mūsdienām kā mācību, kā grābekli, uz kura nevajag uzkāpt. 
Vēstures lielākā loma ir izmantot vēsturisko kontekstu, lai mā-
cītos strīdēties, apgūtu demokrātijas ēnas puses un ieguvumus 
– saprastu, piemēram, kāpēc forši ir nedzīvot impērijā? Un te 
skolotājs ir tas, kas var pielikt roku.”
Visvieglāk savas valsts vēsturi ir izprast caur dzimtas stāstiem, 
tā domā Ansis Bogustovs. “Saku viņiem – janvāra barikāžu sa-
karā mācāmies par tēti un mammu. Datums, gads un galve-
no onkuļu vārdi un uzvārdi jāzina, bet par emocijām pastāstīs 
mamma. Otrais pasaules karš – runā ar vecvecākiem.” Skolo-
tājs uzskata, ka tas ir veids, kā ne tikai veidot ciešāku kontaktu 
ar savu dzimtu, bet arī izprast dziļāku vēstures kontekstu. Un 
tas pēc Anša domām ir daudz svarīgāk par sausiem skaitļiem.
Skolotājs – viens no svarīgākajiem cilvēkiem 
Jaunais skolotājs Bogustovs pamanījis, ka skolās valda tāds kā 
īpaši iemācīts politkorektums, kas, viņaprāt, nav nekas labs. 

“Kolēģu vidū ierasts par īpaši jutīgiem jautājumiem tā kā ne-
runāt, ignorēt tos. Piemēram, par nepilnām ģimenēm, par to, 
ka bērni pusaudža vecumā ir nevaldāmi un tml. Kāpēc paš-
saprotamas lietas pārspīlēti jānoklusē? Tieši tā noklusēšana ir 
vissliktākais. Tāda politkorektuma laikmetā mēs baidāmies no 
realitātes. Vai tad nākamgad nevarēšu teikt, ka Jēzus dzimšanas 
dienas dēļ mēs svinam Ziemassvētkus, jo varbūt kāda ģimene 
klasē nav kristieši? Šajā kontinentā kristietība ir kultūras vēstu-
res sastāvdaļa.”
Skolotājs rosina padomāt, ka skolotāji taču ir teju svarīgākās 
personas audzēkņu dzīvē aiz vecākiem. Reizēm pat ir gandrīz 
vecāku vietā, tāpēc skolotājiem jābūt personībām, kas uzdrīk-
stas riskēt, eksperimentēt – tā kļūstot bērniem par autoritāti. 
Vēl kāds piemērs no Anša vadītajām vēstures stundām: “Kāds 
puisis, kas sākumā atteicās noskaidrot, ko viņa vectēvs darīja 
barikāžu laikā, beigās noskaidroja, ka tieši viņa sencis bijis sva-
rīga persona visā barikāžu izveides kustībā. Vajadzēja redzēt, 
kā tam puisim iztaisnojas mugura! Cik viņš bija lepns! Ja ne-
saslēdzamies ar iepriekšējām paaudzēm, vēsturi ir neiespējami 
iemācīties. Kāpēc tajā bildē vecvecmāmiņai tik jocīgs apģērbs? 
Ā, skaidrs tad bija tāda mode… Un tad tu pieliec vēl faktus – 
tajā laikā Pēterburgu sauca par Ļeņingradu un tml.”
Regulāra cīņa ar vecākiem un viņu bērniem, kuri bieži vien 
labi zina savas tiesības, bet aizmirsuši par pienākumiem, esot 
iemesls, kāpēc pieredzējušie kolēģi esot saguruši, uzaudzējuši 
sev biezu ādu. “Tad, lūk, skolotāji, lai to visu izturētu, lai pa-
liktu šajā darbā, ir aizmirsuši, ka arī ir personības, kas arī ir 
svarīgas jauniešu dzīvē. Tā ir tāda nocietināšanās pret realitāti, 
kas laikam ir noguruma dēļ. Aizsardzība pret izdegšanu.”
Atskaites un papīri traucē radošumam 
Pedagoģija ir zinātne par metodēm, bet ar to vien nepietiek, 
lai būtu labs skolotājs, pārliecināts Ansis. Svarīgi, lai skolotājs 
ir personība. “Lieliski skolotāji var apgūt šīs metodes arī tad, 
ja viņi studējuši ko citu, tāpēc manuprāt, tieši “Mācītspēks” 
formāts būtu vispiemērotākais veids, kā nākotnē piesaistīt 
trūkstošos skolotājus. Iespējams, vienīgais veids, kā kļūt par 
skolotāju. Katram jādara darbs, kur viņam ir talants, un ne-
drīkst skolotājus pazemot ar atskaitēm un papīriem. Tas ir bū-
ris, kur iesloga un nogalina skolotājos personības.”
Tam piekrīt arī Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa. 
Viņa vadītajā skolā, kurā par skolotāju šogad pirmo gadu strā-
dā arī Ansis, ir gandrīz divi tūkstoši skolēnu. Vai tik daudzu 
skolēnu priekšā skolotājam ir iespējas būt radošai personībai? 
“Domāju, ka viss ir atkarīgs no paša skolotāja – vai viņš to grib 
un vai viņš iet līdzi laikam, ieklausoties skolēnos un izzinot arī 
viņu vēlmes,” uzskata direktors. “Bez radoša piegājiena jebkurā 
mācību priekšmetā skolotājs nespēj aizraut skolēnus.”
Ādažu vidusskolā ir vairāk nekā 10 direktora vietnieki un citi 
administrācijas darbinieki, kas, kā atzīst jaunais skolotājs An-
sis, ir zināms atspaids visu papīru kārtošanā, jo palīdz skolotā-
jiem.  “Skolotājam ir jāmāca skolēni, nevis jāraksta nevajadzīgi 
papīri, kaut gan dažos gadījumos ir nepieciešamas atskaites par 
skolēnu un saviem darba rezultātiem. Pedagogs ir personība, 
un viņam jāstrādā ar tādu apziņu, citādāk viņš nevar strādāt 
skolā. Cita lieta – vai pedagogs nepārgurst, neizdeg savā dar-
bā, jo praktiskās lietas var nomākt emocionālo stāvokli. Tam 
visam pamatā ir gan pedagogu slodzes jautājums, gan atalgo-
jums,” tā direktors Batņa.
Ko var un ko nevar iemācīt radoši? 
Ansis atzīst, ka viņam ir viegli motivēt jauniešus mācīties vēs-
turi. “Vidusskolas līmenī motivāciju ir vieglāk atrast, vairāk var 
iedot kontekstu tam, kāpēc vajag izprast. Piemēram, lai mūs-
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dienu jaunietis zina, ka akmens laikmets 
nebeidzās tāpēc, ka beidzās akmeņi… 
Mācot citiem, es mācos ielikt arī sevi 
rāmī. Un arī pats apgūstu daudz jauna 
tieši par vēsturi, jo, nebūdams vēstur-
nieks, uzzinu daudz ko jaunu. Skaidro-
jot citiem, labāk iemācos pats. Tas, ar ko 
skolā nodarbojos, ir tādu garšvielu pie-
došana mācībās, lai mani audzēkņi vēs-
turi apgūst ar garšu, un laikam jau naivi 
vēl ceru, ka skolēns tomēr izlasīs grāma-
tu, pirms nāks pie manis, un mums būs, 
par ko pastrīdēties.
Tas dzen mani izmisumā, jo grāmatas 
tiešām nelasa. Kā to risināt? Nezinu. Ja 
skolotāji tikai rādīs �lmas un stāstīs sa-
vus pieredzes stāstus, tad ir risks, ka kļū-
sim par izklaidētājiem. Taču mācībās ir 
jābūt mirkļiem, kad kaut ko atklāj, ierau-
ga, saprot, pamana – vai nu grupu darbā 
vai viens pats, lasot grāmatu. Tam ir jā-

notiek procesā, tāpēc arī tik svarīga skolā 
ir klātbūtne un sadarbība. Tas ir attieks-
mes jautājums – tu nāc uz skolu mācīties, 
dzirdēt un, kā es smejoties saku, man ir 
vajadzīgs tavs acu pāris, lai tu apbrīnotu 
manu skaistumu!”
Arī direktors Česlavs Batņa atgādina, ka, 
lai cik radošs un aizraujošs būtu skolo-
tājs kā personība, viņam tomēr jāiemāca 
pamatlietas, ko nosaka valsts standarts. 
“Pedagogi var veikt izmaiņas program-
mā, taču jāatceras, ka, pabeidzot 9. un 12. 
klasi, jānokārto valsts pārbaudes darbi – 
un šeit būs jāpielieto visas zināšanas, ku-
ras skolēni ieguvuši stundās. Ja pedagogs 
ir aizgājis “par tālu”, un nav pat pieskār-
ies pamatlietām, tad tas arī atspoguļojas 
valsts pārbaudes darbu rezultātos. Bet 
radošums un mācību programma nav 
divas dažādas lietas, tās var apvienot.”

Lsm.lv

Uzziņai: 
Skolotāju izglītības projekta “Mācīt-
spēks” mērķis ir spējīgu un motivētu 
dažādu jomu profesionāļu piesaiste 
skolotāja darbam, nodrošinot ne-
pieciešamo izglītību un praktiskās 
mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek 
sniegta iespēja atlasītiem kandidā-
tiem viena studiju gada laikā iegūt 
pedagoga kvalifikāciju un otra gada 
laikā turpināt profesionāli pilnvei-
doties, lai kļūtu par skolotāju kādā 
no Latvijas skolām. Vairāk par pro-
jektu un pieteikšanās procesu: 
www.macitspeks.lv.
Projektu īsteno Latvijas Universitā-
te, Liepājas Universitāte, Daugavpils 
Universitāte un nodibinājums “Iespē-
jamā misija”, to pārrauga Izglītības 
un zinātnes ministrija.

Pieejams finansiāls atbalsts atjaunojamo
energoresursu iekārtu iegādei mājsaimniecībās

VARAM izstrādātā atbalsta programma 
paredz atbalsta sniegšanu fosilā kurinā-
mā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvie-
las, akmeņogļu) iekārtu nomaiņai pret 
jaunām atjaunojamos energoresursus iz-
mantojošām iekārtām (biomasas granu-
lu katli, siltumsūkņi, saules kolektori) vai 
pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes 
sistēmai, kā arī elektroenerģijas ražoša-
nai no atjaunojamajiem energoresursiem 
(saules paneļi, vēja ģeneratori) mājsaim-
niecības pašpatēriņa vajadzībām.
Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana un energoefektivitā-
tes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot 
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražo-
šanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvoja-
mās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas 
vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi 
mājsaimniecības vajadzībām, vai māj-
saimniecību pieslēgumu izveidošanu cen-
tralizētajai siltumapgādes sistēmai.
Atbalsts tiks sniegts iedzīvotājiem, kuriem 
ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju vai 
tās daļu t.i. viena dzīvokļa māju, dārza 
māju, individuālu dzīvojamo māju un va-
sarnīcu ar koka, mūra vai mūra-koka ār-
sienām, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, 
rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māju, lai 
tajā īstenotu plānotās aktivitātes. VARAM 
atbalsta programmā ir ietvērusi nosacīju-
mus atbalsta saņēmējiem, kā arī dzīvoja-

mām mājām, piemēram, dzīvojamai mājai 
ir jābūt nodotai ekspluatācijā līdz projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienai Vides in-
vestīciju fondā, kā arī dzīvojamajā mājā 
nedrīkst veikt saimniecisko darbību. Par 
vienu dzīvojamo māju varēs iesniegt vienu 
projekta iesniegumu.
Atbalsta programmas ietvaros pieeja-
mais kopējais finansējums ir 20 000 000 
eiro. Konkursa ietvaros vienam projek-
tam pieejamais maksimālais atbalsts ir 
līdz 15 000 eiro. Konkursa ietvaros ak-
tivitātes jāīsteno līdz brīdim, kamēr bei-
dzas pieejamais atbalsta apjoms, bet ne 
ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. 
Ministrija paredzējusi, ka atbalsts kon-
kursa ietvaros tiek sniegts granta – vien-
reizēja maksājuma – veidā pēc atjaunoja-
mos energoresursus izmantojošās iekārtas 
iegādes un uzstādīšanas. Paredzēts, ka 
atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no 
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražo-
šanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības 
pieslēguma centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai projektēšanas un siltummezgla 
izveides izmaksām, nepārsniedzot noteik-
tu atbalsta apjomu (konkursa nolikuma 
1.pielikums) atkarībā no konkrētas atjau-
nojamo energoresursu iekārtas un tās pa-
rametriem. 
Konkursa nolikums paredz, ka mājsaim-
niecībām būs iespējams saņemt atbalstu 
esošu apkures katlu nomaiņai, kuros tiek 
izmantots fosilais kurināmais pret jau-
nām siltumenerģijas ražošanas iekārtām: 
energoefektīvu un ekodizaina prasībām 
atbilstošu koksnes biomasas katlu, kas pie-
mērots granulu kurināmajam, ar kopējo 
uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) ie-
gādei; saules kolektoru sistēmu ar akumu-
lācijas tvertnes tilpumu līdz 400 l (ieskai-

tot) iegādei un siltumsūkņu (gaiss, ūdens, 
zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 
kW (ieskaitot) iegādei. Vienlaikus ir pare-
dzēts atbalsts jaunu elektroenerģijas ražo-
šanas iekārtu iegādei: saules elektrostaciju 
ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW 
(ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam 
elektroapgādes tīklam un vēja ģenerato-
ru ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW 
(ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam 
elektroapgādes tīklam. Tāpat tiks sniegts 
atbalsts arī mājsaimniecības pieslēguma 
centralizētajai siltumapgādes sistēmas  
projektēšanai un siltummezgla izveidei.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
šeit:

VARAM aicina iepazīties ar biežāk uz-
doto jautājumu sadaļu:
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Vizuālās mākslas konkursā “Gaujas mozaīka Ādažos” piedalījies
rekordliels dalībnieku skaits! Iesūtīti 655 darbi no 85 Latvijas skolām
Noslēdzies ikgadējais Ādažu Mākslas un mūzikas skolas orga-
nizētais vizuālās mākslas konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”. 
Šī gada tēma – “Dzīvais ūdens” aicināja ielūkoties Gaujas dzi-
ļumos, saskatot tajā mazākas vai lielākas dzīvotnes. Šogad kon-
kursā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, kopsummā tika 
iesūtīti 655 darbi no 85 Latvijas skolām! Esam patiesi pateicīgi 
par skolu lielo atsaucību! Izsakām pateicību māksliniekam Ro-
landam Krišjānim par dalību darbu izvērtēšanā! 

Darbi tika vērtēti, dalot trijās lielās grupās un četrās vecuma 
apakšgrupās, – vispārizglītojošās skolas, mākslas skolas un da-
torgra�kas darbi. Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, šogad žū-
rija piešķīra vairākas pirmās, otrās un trešās vietas. Kopsummā 
godalgoti 91 bērnu darbi. 
Arī mūsu skolas audzēkņi ir guvuši atzinību konkursā “Gau-
jas mozaīka Ādažos”. Īpašs prieks un lepnums par 4. kursa au-
dzēkni Alisi Mekšu, kura ir pirmā, kas ieguvusi žūrijas augstā-
ko vērtējumu Grand Prix, Ingas Patmalnikas piemiņas balvu. 
Žūrijas novērtējumu ieguva arī Anna Džulieta Krūvēvere (1. 
vieta), Kristiāna Šaraka un Alise Kozlovska (atzinības), Lāsma 
Vairoga (3. vieta). Paldies skolotājām Veronikai Plaudei, Ingai 
Tardenakai un Barbarai Iltnerei. 
Kā atsevišķa vērtēšanas kategorija bija darbi datorgra�kas teh-
nikā. Ādažu Mākslas un mūzikas skolā datorgra�kas prasmes 

apgūst jau 5. kursā. Paldies skolotājām Katrīnai Sabulei un San-
dai Fārenhorstei par audzēkņu sagatavošanu, kas arī šajā kon-
kursa kategorijā vainagojās ar panākumiem – Rimants Neima-
nis (1. vieta), Kristiāna Kurša (2. vieta), Elza Plaude (3. vieta). 
Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem un žūrijai par iegul-
dīto darbu! 

Veronika Plaude

Īsteno labdarības akciju “No bērna sirsniņas uz senioru sirsniņu!”
Mums prieks veltīt mazu, sirsnīgu uzma-
nību mūsu novada vientuļajiem senioriem! 
Šajā reizē mūsu akcijai pievienojās arī 
popgrupas “Rakari” bērni! Brīvās Austras 
skolas saime un mūsu draugi, popgrupas 
“Rakari” bērni, ar sirds siltumu sarūpēja 
paciņas, lai senioru ikdienu padarītu prie-
cīgāku. Īpašais Brīvās Austras skolas saimes 
sveiciens ir bērnu pašu ceptie cepumi un 
maza dāvaniņa – svecīte. Šādi mēs kopā, lie-
lie un mazie, atceramies par līdzcilvēkiem. 
Kopā ar Sociālā dienesta atbalstu paciņas 
tika nogādātas senioriem gan Ādažos, gan 
Carnikavā. Ir jauki saņemt zvanu un dzir-
dēt  priecīgu balsi ar sirsnīgu pateicību bēr-
niem par sagādāto prieku un uzmanību. Līdzekļi, par kuriem 
Brīvā Astras skola iegādājās sveces, tika novirzīti jauniešu ar 
smagiem attīstības traucējumiem čaklo roku darbu sveču darb-

nīcai, biedrībai “Grupu māja neatkarīgai dzīvei”. Prieks rada 
prieku gan darītājam, gan saņēmējam!

Brīvās Austras skolas saime un vadītāja Sandra Bukovska
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Carnikavas pamatskolas skolēnu mācību
uzņēmums “Kaķu un suņu rotaļlietas” turpina gūt panākumus! 

Carnikavas pamatskolas skolēnu mācību uz-
ņēmums “Kaķu un suņu rotaļlietas” ticis novēr-
tēts jau atkārtoti. Pērnā gada decembrī skolēnu 
mācību uzņēmums pamatskolu grupā ieguva uzva-
ru nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”, bet, pie-
daloties “Junior Achievement Latvia” organizētajā Latvijas 
skolēnu mācību uzņēmumu pavasara tirdziņā “Cits Bazārs”, tas 
ieguva “Simpātiju balvu”. Pavasara tirdziņā piedalījās arī sko-
lēnu mācību uzņēmums “Blowing sweet rain”, abi mācību uz-
ņēmumi tika nominēti titulam “Labākā pārdošanas komanda” 

un “Sociāli 
a t b i l d ī g s 
uzņēmums”. 
Skolēnu mā-
cību uzņē-

mums “Kaķu un 
suņu rotaļlietas” 

ražo �īsa rotaļlie-
tas suņiem, bet skolēnu 

mācību uzņēmums “Blowing sweet rain” 
ražo pinjatas no papīra. Skolēnu mācību uzņēmumu program-
ma Carnikavas pamatskolā tiek īstenota ar “Junior Achievment 
Latvia” atbalstu. Paldies skolotājai Arnitai Kampānei, un lepo-
jamies ar mūsu jaunajiem censoņiem! Tā turpināt!

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem četras
pirmās vietas pūšamo instrumentu spēles konkursā “Naujene Wind”
Februāra beigās attālināti norisinājās Starptautiskais pūša-
minstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene 
Wind 2022”, kurā ar labiem panākumiem piedalījās Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas Pūšamo instrumentu spēles au-
dzēkņi.
Kopumā ĀMSS audzēkņi izcīnīja sešas godalgotas vietas, tai 
skaitā četrreiz ierindojoties pirmajā vietā.
• Flautas spēles 6. klases audzēkne Elza  Prokofjeva ieguva 1. 
vietu III grupā
(ped. M. Markeviča-Blažēviča, kcm. A. Proko�eva)
• Saksofona spēles 7. klases audzēkne Ede Mona Kraukle iegu-
va 1. vietu III grupā
(ped. J. Kovaļenko-Bebriša, kcm. I. Gudrā)
• Saksofona spēles 7. klases audzēkne Paula Ģērmane ieguva 1. 

vietu III grupā
(ped. J. Kovaļenko-Bebriša, kcm. I. Gudrā)
• Trompetes spēles 7. klases audzēknis Jānis Deniņš ieguva 1. 
vietu III grupā
(ped. A. Osītis, kcm. I. Gudrā)
• Trompetes spēles 3. klases audzēknis Arvils Grintāls ieguva 
2. vietu II grupā
(ped. A. Osītis, kcm. I. Gudrā)
• Saksofona spēles 1. klases audzēknis Renārs Cīrulis ieguva 3. 
vietu I grupā
(ped. J. Kovaļenko-Bebriša, kcm. I. Gudrā)
Apsveicam konkursa laureātus un novēlam veiksmi arī nāka-
majos konkursos!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Ataru iedzīvotāji un pašvaldība, tiekoties ar SIA “Rīgas meži” pārstāvjiem, vienojas, 
ka mototrase jāveido vietās ar pietiekamu buferzonu, netraucējot iedzīvotāju mieru 
1. martā Ataros notika ciema iedzīvotāju un pašvaldības tikša-
nās ar SIA “Rīgas meži” pārstāvjiem. SIA “Rīgas meži” vēlējās 
noskaidrot pašvaldības nostāju par mototrases ierīkošanu SIA 
“Rīgas meži” teritorijā. Diskusijās tika plaši apspriests jautā-
jums par to, vai bijušās padomju armijas degradētā teritorija 
ir piemērota enduro motociklu trases ierīkošanai. Ataru ciema 
iedzīvotāji neatbalstīja šo ieceri, jo trase atrastos tikai 800m at-
tālumā no viņu mājām. Sapulces dalībnieki vienojās, ka šāda 
trase veidojama vietās, kur ir pietiekama buferzona, un tā ne-
traucētu iedzīvotāju mieru un klusumu.



Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt mainīti, lūdzu sekojiet līdzi informācijai 
Ādažu novada pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv, Facebook un izdevumā “Āda-
žu Vēstis”.
Pulcēšanās notiek pie Carnikavas promenādes sākuma (Jūras ielā), Carnikavā. 
Nūjošanas nūjas nodrošina Ādažu novada pašvaldība. Nodarbības notiek, ievēro-
jot Covid-19 pandēmijas ierobežojumus. Nodarbība laikā tiks veikta foto�ksācija 
Projekta publicitātes mērķu nodrošināšanai. Lūdzu sekojiet līdzi projekta pasā-
kumiem un jaunumiem Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē un facebook.com 
kontā.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību pro�laksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros.
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Aicinām pieteikties bezmaksas nūjošanas 
nodarbībām Ādažos pieaugušajiem vecumā virs 54 gadiem
Aicinām pieaugušos virs 54 gadiem piedalīties nūjošanas nodarbībās serti�cētas nūjošanas treneres Ievas Ustupas vadībā (pie-
teikšanās pa tālr. 26325371, sūtot īsziņu vai WhatsApp, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, nodarbības datumu). Pieteikšanās 
ir apstiprināta pēc treneres apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņā vai WhatsApp). Dalībnieku skaits ierobežots!
Kopumā plānotas 25 nodarbības, kas notiks laika periodā no š.g. marta līdz jūnijam. 

Marta nodarbības Aprīļa nodarbības Maija nodarbības Jūnija nodarbības

Otrdienās
plkst.

19.00‒20.30

Svētdienās
plkst.

10.00‒11.30

Otrdienās
plkst.

19.00‒20.30

Svētdienās
plkst.

10.00‒11.30

Otrdienās
plkst.

19.00‒20.30

Svētdienās
plkst.

10.00‒11.30

Otrdienās
plkst.

19.00‒20.30

Svētdienās
plkst.

10.00‒11.30

22.03. 27.03. 05.04. 03.04. 03.05. 15.05. 07.06. 05.06.

29.03. 12.04. 10.04. 10.05. 22.05. 14.06. 12.06.

19.04. 24.04. 17.05. 29.05. 21.06. 19.06

26.04. 24.05. 28.06.

31.05.

Marta nodarbības Aprīļa nodarbības Maija nodarbības Jūnija nodarbības

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

23.03. 25.03. 06.04. 01.04. 11.05. 06.05. 1.06. 3.06.

30.03. 13.04. 08.04. 18.05. 13.05. 8.06. 10.06.

20.04. 22.04. 25.05. 20.05. 15.06. 17.06.

27.04. 29.04. 27.05. 29.06.

Atsevišķi nodar-
bību datumi var 
tikt mainīti, lūdzu 
sekojiet līdzi in-
formācijai Ādažu 
novada pašvaldī-
bas tīmekļviet-
nē www.adazi.lv, 
Facebook un iz-
devumā “Ādažu 
Vēstis”.

Pulcēšanās notiek pie Ādažu Kultūras centra (Gaujas iela 33A, 
Ādaži). Nūjošanas nūjas nodrošina Ādažu novada pašvaldī-
ba. Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 pandēmijas iero-

bežojumus. Nodarbību laikā tiks veikta foto�ksācija projekta 
publicitātes mērķu nodrošināšanai. Lūdzu sekojiet līdzi pro-
jekta pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada pašvaldības 
tīmekļvietnē un facebook.com kontā.
Lai gan nūjošanas nodarbību laikā �ziskās aktivitātes plāno-
tas lēnā tempā, lūgums katram dalībniekam/dalībniecei iz-
vērtēt savu veselības stāvokli un �ziskās sagatavotības līmeni 
dalībai nodarbībā!
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu 
pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Aicinām pieteikties bezmaksas nūjošanas
nodarbībām Carnikavā pieaugušajiem un bērniem
Aicinām pieaugušos un bērnus piedalīties nūjošanas nodarbībās serti�cētas nūjošanas treneres Inetas Mežules vadībā (pieteikša-
nās pa tālr. 26135552, sūtot īsziņu vai rakstot WhatsApp, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, nodarbības datumu). Pieteikšanās 
ir apstiprināta pēc treneres apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņā vai WhatsApp). Dalībnieku skaits ierobežots!
Kopumā plānotas 54 nodarbības, kuras notiks laika periodā no š.g. marta līdz septembrim.
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Ādažu novadā uzsāk interešu izglītības programmu licencēšanu
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammu licenču saņemšana pulciņu vadītājiem tagad notiks ēr-
tāk, jo būs pieejama tepat, Ādažu novadā. Pirmā licencēšanas 
sēde notiks 2022. gada 8. aprīlī, dokumenti jāiesniedz līdz 4. 
aprīlim. 
Juridiskām un �ziskām personām, kuras nav reģistrētas iz-
glītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai 
pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem paš-
valdībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un 
dokumenti, kas norādīti Ādažu novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos nr. 11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās iz-
glītības programmu licencēšanas kārtība”. Ar saistošo noteiku-
mu pilnu versiju, kā arī iesnieguma veidlapu un programmas 
paraugu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, 
sadaļā Izglītība – Interešu/pieaugušo neformālo izglītību prog-
rammu licencēšana. 

Konsultācijas par interešu/pieaugušo neformālo izglītību prog-
rammu licencēšanu vai par licenču termiņu pagarināšanu no-
tiek pa tālruni 29735803, e-pasts: alise.timermane@adazi.lv.

Alise Timermane

P
A
Z
I
Ņ
O
J
U
M
I

Iepazīsties ar digitālo bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā?”

Ādažu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus iepazīties 
ar Aizsardzības ministrijas bukletu “Kā rīkoties krīzes gadīju-
mā?”. Krīzes situācijās (katastrofu, pandēmiju vai karadarbības 
gadījumos) ikdienas dzīve kardināli mainās, jo var nebūt pie-
ejami kritiskie pakalpojumi – elektrība, gāze, apkure, komu-
nālie pakalpojumi, internets un mobilie sakari. Var nestrādāt 
veikali un degvielas uzpildes stacijas, nedarboties bankomāti 
un maksājumu kartes. Varētu tikt apgrūtināta ārstniecības ies-
tāžu un glābšanas dienestu darbība.

Šis buklets palīdzēs tev un tavai ģimenei savlaicīgi sagatavoties, 
lai spētu noturēties šādos apstākļos vismaz pirmās 72 stundas 
jeb 3 diennaktis, līdz atbildīgie dienesti būs spējīgi atjaunot kri-
tiskos pakalpojumus un sniegt nepieciešamo palīdzību.

Buklets pieejams šeit:

Video pamācību krīzes 
situācijā skatīt te šeit:

Paziņojums par detālplānojuma “Stelpes”, Ādažu novadā, Alderu ciemā, atcelšanu daļā
Ādažu novada dome 2022. gada 23. februārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.74 “Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplāno-
juma atcelšanu daļā”:
“Atcelt ar Ādažu novada domes 27.10.2020. lēmumu Nr.215 
“Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma apstip-

rināšanu” apstiprināto nekustamā īpašuma “Stelpes” detāl-
plānojumu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu Venču 
ceļš 2, Alderi, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 
8044 014 0387, zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 014 
0367.”

Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu
nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 un 14
Ādažu novada dome 2022. gada 23. februārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.77 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekusta-
majiem īpašumiem Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 
un 14”. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts 
Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīn-
bergs. Informācija par detālplānojuma izstrādi būs pieejama 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv 
sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Ādažu novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplā-
nojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada Būvval-
dē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba 
dienu domes darba laikā vai pasta kastē pie Ādažu novada 
domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, jebkurā 
laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
buvvalde@adazi.lv.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (09.02.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (Par!/JV), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), 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 subsīdiju sporta organizācijas dar-
bības nodrošināšanai.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada paš-
valdības subsīdijas piešķiršanu 1495 eiro 
apmērā biedrības “Motoklubs MX Ādaži” 
darbības nodrošināšanai 2022. gadā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par papildu �nansējumu pagaidu 

ugunsdzēsības depo izveidei.
Lēmums: Atbalstīt grozījumus Ādažu 
novada pašvaldības 2022. gada budžetā, 
pārceļot nepieciešamos �nanšu līdzekļus 
telpu remontam un pielāgošanai uguns-
dzēsības depo vajadzībām pašvaldības 
īpašumā Pirmā iela 42A, Ādažos, Ādažu 
pagastā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (23.02.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta De-
niņa (JKP) (no plkst. 11.24), Genovefa Koz-
lovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP) (no plkst. 
11.05), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lak-
ševica (LRA), Jānis Leja (S) (no plkst. 12.00), 
Daiga Mieriņa (LZS) (līdz plkst. 12.00), Ga-
tis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS). 
1. Par dalību Nordplus programmas 2022. 
gada projektu konkursā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalī-
bu Nordplus programmas 2022. gada pro-
jektu konkursā. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaun-
sardzes centru.
Lēmums: Pilnvarot pašvaldības domes 
priekšsēdētāju noslēgt sadarbības līgumu  ar 
Jaunsardzes centru par jaunsargu interešu 
izglītības programmas īstenošanu Ādažu vi-
dusskolā uz nenoteiktu laiku (beztermiņa), 
paredzot skolas telpu un stadiona izmanto-
šanu bez maksas. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
3. Par naudas balvu piešķiršanu audzēk-
ņiem un viņu pedagogiem.
Lēmums: Piešķirt naudas balvas par sasnie-
gumiem Latvijas, reģionāla un starptautiska 
mēroga konkursos 2020./2021. mācību gadā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
4. Par darba grupas izveidi iekļaujošās iz-
glītības modeļa izstrādei.
Lēmums: Izveidot darba grupu šādā sastāvā 
iekļaujošās izglītības modeļa izstrādei Āda-
žu novadā: Aija Kalvāne, Sandra Bukovska, 
Inese Roste-Timrota, Līga Liepiņa, Sanita 
Kronberga, Marita Sokolovska-Maldupa, 
Ieva Roze, Raivis Pauls, Tatjana Romanova, 
Dace Bokta, Kerola Dāvidsone. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
5. Par darba grupu pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvo-
šanas regulējuma izstrādei.
Lēmums: Izveidot darba grupu Ādažu nova-
da izglītības iestāžu izglītojamo un pedago-
gu apbalvošanas regulējuma izstrādei šādā 
sastāvā: Aija Kalvāne, Ināra Briede, Česlavs 
Batņa, Raivis Pauls, Arta Deniņa, Sniedze 
Brakovska, Kerola Dāvidsone, Kristīne Lak-
ševica, Zane Gemze. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
6. Par 1. klasēm 2022./2023. mācību gadā 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
Lēmums: 2022./2023. mācību gadā uzņemt 

Carnikavas pamatskolā līdz četrām 1. kla-
sēm, un ne vairāk kā 24 skolēnus klasē, kā 
arī Ādažu vidusskolā līdz septiņām 1. kla-
sēm, un ne vairāk kā 25 skolēnus klasē. 
Balsojums: “Par” – 10, “Atturas” – 1 (Karī-
na Miķelsone (LRA)). 
7. Par multimodālās agrīnās intervences 
programmas STOP 4-7 ieviešanu un īste-
nošanu Ādažu novada pašvaldībā.
Lēmums: Sadarboties un slēgt sadarbības lī-
gumu ar Pārresoru koordinācijas centru un 
biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās te-
rapijas asociācija” multimodālās agrīnās in-
tervences programmas STOP 4-7 ieviešanai 
un īstenošanai Ādažu novada pašvaldībā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
8. Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūris-
ma asociācija”.
Lēmums: Iestāties biedrībā “Pierīgas tūris-
ma asociācija”.
Balsojums: “Par” – 10, “Atturas” – 1 (Karī-
na Miķelsone (LRA)).
9. Par kanalizācijas sistēmas nodošanu 
Ādažu novada pašvaldībai.
Lēmums: Piekrist pieņemt Aizsardzības mi-
nistrijas īpašumā esošu kanalizācijas spie-
dvadu sistēmu 2300 metru garumā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
10. Par maksas noteikšanu par paraksta 
apliecināšanu.
Lēmums: Noteikt, ka parakstu apliecināša-
nu par likumprojektu vai Satversmes gro-
zījumu projektu Ādažu novada pašvaldībā 
veic Ādažu novada bāriņtiesā un Ādažu no-
vada dzimtsarakstu nodaļā, nosakot maksu 
1.42 eiro. No maksas atbrīvoti pensionāri un 
personas ar trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statusu. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
11. Par nosacītās cenas apstiprināšanu ze-
mesgabala daļai Cīruļu ielā 13.
Lēmums: Apstiprināt nosacīto cenu Ādažu 
novada pašvaldībai piederošam nekusta-
majam īpašumam – apbūvēta zemesgabala 
0,2002 ha platībā Cīruļu ielā 13, Kalngal 1/5 
jeb 3/15 domājamajai daļai, kuras aprēķinā-
tā platība ir 0,04004ha – EUR 3650. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
12. Par komisijas izveidošanu Ādažu nova-
da pašvaldības policijas iekšējās kontroles 
sistēmas izvērtēšanai.
Lēmums: Izveidot komisiju Ādažu novada 
pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistē-
mas izvērtēšanai šādā sastāvā: Māris Sprin-
džuks, Jānis Leja, Valērijs Bulāns, Gatis Mig-
lāns, Arta Deniņa, Daiga Mieriņa, Monika 
Griezne, Alise Kreile, Laila Raiskuma. 

Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
13. Par līguma par zemes lietošanas tiesī-
bu aprobežojumu slēgšanu ar VAS “Latvi-
jas dzelzceļš”.
Lēmums: Slēgt ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 
līgumu par zemes lietošanas tiesību aprobe-
žojumu adresē “Stacija Carnikava” inženier-
būvju (elektroapgādes objekts un kanalizā-
cijas spiedvads) ierīkošanai un uzturēšanai, 
nosakot aizsargjoslas platību 150m2 uz 30 
gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
14. Par zemes vienības nomu Stacija “Car-
nikava”.
Lēmums: Slēgt zemes nomas līgumu ar VAS 
“Latvijas dzelzceļš” par zemes vienības da-
ļas 122m2 platībā adresē “Stacija Carnikava” 
nomu uz 15 gadiem ietvju izbūvei un uztu-
rēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
15. Par Ādažu novada Attīstības program-
mas (2021-2027) Rīcības plāna un Investī-
ciju plāna aktualizāciju.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-
valdības Attīstības programmas aktualizēto 
Rīcības plānu un Investīciju plānu. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
16. Par adreses maiņu zemes vienībai 8044 
011 0208.
Lēmums: Mainīt adresi zemes vienībai 8044 
011 0208 no “Takas”, Ādaži, Ādažu pag., 
Ādažu nov. uz Veldres iela 7, Ādaži, Ādažu 
pag., Ādažu nov., LV-2164.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
17. Par nosaukuma piešķiršanu Smilgu ie-
lai un adrešu maiņu.
Lēmums: Piešķirt nosaukumu “Smilgu 
iela” ielas posmam, kas atrodas uz zemes 
vienībām 80440040283, 80440040215, 
80440070502, 80440070020, 80440070017, 
80440070456, 80440070043, 80440070245. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
18. Par pašvaldības zemesgabala “Jaunbēr-
ziņu skvērs” nomas termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt starp Ādažu novada 
pašvaldības domi un (vārds, uzvārds) 2020. 
gada 1. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu 
JUR 2020-06/433 par pašvaldības nekusta-
majā īpašumā “Jaunbērziņu skvērs”, Ādažos, 
Ādažu novadā ietilpstošās zemes vienības 
iznomāšanu bez apbūves tiesībām personis-
kās palīgsaimniecības (mazdārziņa) uzturē-
šanai līdz 2026. gada 31. decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
19. Par nekustamo īpašumu Dambju ielā 
11 un 13, Carnikavā, zemes vienību apvie-
nošanu.
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Lēmums: Atļaut apvienot blakus esošās ze-
mes vienības – zemes vienībai 0,0580 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0255, 
pievienot zemes vienību 0,0560 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 005 0389.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
20. Par nekustamā īpašuma Ķīvīšu iela 2 
zemes vienību apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot blakus esošās ze-
mes vienības – zemes vienībai 0,1200 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 8052 007 0499, 
pievienot zemes vienības 0,0350 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 8052 007 0600 un 
0,0255ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 007 0773.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
21. Par nekustamā īpašuma “Stelpes” de-
tālplānojuma atcelšanu daļā.
Lēmums: Atcelt ar Ādažu novada domes 
27.10.2020. lēmumu Nr.215 “Par nekustamā 
īpašuma “Stelpes” detālplānojuma apstipri-
nāšanu” apstiprināto nekustamā īpašuma 
“Stelpes” detālplānojumu daļā, kas attiecas 
uz nekustamo īpašumu Venču ceļš 2, Alderi, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads. 
Balsojums: “Par” – 10, “Nebalso” – 1 (Mā-
ris Sprindžuks (LRA)). 
22. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Jaunbeitiņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Jaunbeitiņi”, 
Iļķene, Ādažu pagasts, Ādažu novads, ze-
mes vienībai ar mērķi pamatot zemes vienī-
bas sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu 
katrai jaunveidojamai zemes vienībai no 
esošām ielām, ielu daļas sarkanajās līnijās 
veidojot kā atsevišķas zemes vienības
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
23. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Baloži”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma “Baloži”, 
(adrese Smilškalnu iela 2, Divezeri, Ādažu 
pagasts, Ādažu novads), zemes vienībai ar 
mērķi pamatot zemes vienības sadalīšanu, 
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunvei-
dojamai zemes vienībai no esošām ielām, 
ielu daļas sarkanajās līnijās veidojot kā atse-
višķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”. 
24. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Utukalns”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādā-
šanu nekustamo īpašumu Kanāla ielā 25C, 
Pakalnu ielā 2, Pakalnu ielā 4, Pakalnu ielā 
10, Pakalnu ielā 12 un Pakalnu ielā 14 Al-
deru ciemā, ar mērķi pamatot zemes gabalu 
sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu 
savrupmāju un dabas un apstādījumu teri-
toriju apbūves nolūkos Jauktas centra apbū-
ves teritorijā (JC3) un Dabas un apstādījumu 
teritorijā (DA) un ar to saistītu infrastruktū-
ras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļū-
šanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, 
ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
25. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam Gaujas ielā 37.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma Gaujas ielā 37, 
Ādažos ar mērķi pamatot zemes vienības 
sadalīšanu, lai pamatotu Gaujas ielas daļas 
atdalīšanu ielas sarkanajās līnijās.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
26. Par decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu reģistra uzturēšanu.
Lēmums: Ar 1. martu izbeigt starp Āda-
žu novada domi un SIA “Ādažu Ūdens” 
03.01.2019. noslēgto līgumu par decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
Nr. JUR 2019-01/4. Deleģēt p/a “Carnikavas 
Komunālserviss” uzdevumu - veikt decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uz-
turēšanu un aktualizēšanu Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
27. Par nomas līguma slēgšanu par zemi 
Liliju ielā 41.
Lēmums: Slēgt līgumu par apbūvētas zemes 
vienības 0,0955 ha platībā Liliju ielā 41, Ga-
rupē, Carnikavas pag., Ādažu nov., 1/2 do-
mājamās daļas nomu, nosakot, ka līguma 
termiņš ir 10 gadi no līguma parakstīšanas 
dienas, bet nomas maksa maksājama no ze-
mes nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
28. Par nomas līguma slēgšanu par zemi 
Liliju ielā 44.
Lēmums: Slēgt līgumu par apbūvētas ze-
mes vienības 0,0955 ha platībā Liliju ielā 
44, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov., 1 
nomu, nosakot, ka līguma termiņš ir 10 gadi 
no līguma parakstīšanas dienas, bet nomas 
maksa maksājama no zemes nomas līguma 
spēkā stāšanās dienas.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
29. Par nekustamo īpašumu nodošanu 
pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Car-
nikavas komunālserviss”.
Lēmums: Nodot pašvaldības aģentūrai 
“Carnikavas komunālserviss” pārvaldīšanā 
Ādažu novada pašvaldības nekustamo man-
tu līdz ar dokumentiem, kas uz to attiecas: 
nekustamos īpašumus Garezeru ielā 30, 57, 
58, 69, 70 un 77, Uzvaras ielā 9, “Rīgas Gāze” 
un “Zibeņu parks” Carnikavas pagastā.  
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
30. Par piekrišanu zemes Dzērveņu ielā 39 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist īpašuma sastāvā ie-
tilpstošas zemes vienības 0,052ha platībā, 
ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0622 , 
1/2 domājamās daļas iegūšanai īpašumā 
dārza mājas celtniecībai un uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
31. Par zemes vienības daļas noteikšanu.
Lēmums: Noteikt nekustamā īpašuma 
“Ķulleni”, Baltezers, Ādažu pagasts, Āda-
žu novads, zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8044 013 0507 zemes vienības 
daļu 0,19 ha platībā, ar nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprī-
kotās dabas teritorijas.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”. 
32. Par Ādažu novada domes 2007. gada 
28. augusta lēmuma, ar kuru izsniegta at-
ļauja organizēt azartspēles Rīgas gatvē 47, 
Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, 

atcelšanu.
Lēmums: Atcelt ar Ādažu novada domes 
2007. gada 28. augusta lēmumu SIA “Alfor”, 
izsniegto atļauju organizēt azartspēles Rī-
gas gatvē 47, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu 
novadā, un atzīt, ka pašvaldības izsniegtā 
atļauja atvērt spēļu zāli zaudē spēku pēc 
pieciem gadiem, skaitot no šā lēmuma spē-
kā stāšanās dienas.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
33. Par izmaiņām Ādažu novada Sociālā 
dienesta struktūrā.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. martu izveidot 
Ādažu novada sociālajā dienestā struktūr-
vienību “Dienas aprūpes un rehabilitācijas 
centrs “Ūdensroze””.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka atbilstoši projekta no-
sacījumiem saistībā ar jauna ceļa būvniecī-
bu zemes gabalos “Bāriņi”, “Ziemeļvēji” 
un “Kadagas centrs” pēc tā nodošanas eks-
pluatācijā, ir izmantojams sabiedrības vaja-
dzībām, kā rezultātā “Ādažu Īpašumi”  būs 
tiesības saņemt NĪN atvieglojumu, ja uzņē-
mums būs noslēdzis un izpildījis vienoša-
nos ar pašvaldību, kā arī būs visi priekšno-
teikumi NĪN atvieglojumu saņemšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
35. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 
SIA “Taču būda”.
Lēmums: Atļaut SIA “Taču būda” organizēt 
ielu tirdzniecību ar lietotām personiskām 
rūpniecības, saimniecības un sadzīves pre-
cēm, senlietām un antikvāra lietām, bērnu 
drēbēm un mantām, amatnieku izstrā-
dājumiem, mājražotāju izstrādājumiem, 
lauksaimniecības produkciju, mājas dzīv-
niekiem un putniem pārtikas precēm, kā 
arī meža, dārza un jūras veltēm, stādiem 
un sēklām, mājas dzīvniekiem un putniem 
Kārklu ielā 1, Ādažu novadā, no 2022. gada 
1. marta līdz 31. decembrim, no plkst. 6.00 
līdz 21.00, pirms tam veicot pašvaldības 
nodevas apmaksu.  
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa no-
maksas termiņa izmaiņām.
Lēmums: Pagarināt visus likuma “Par ne-
kustamo īpašuma nodokli” 6. panta trešajā 
daļā noteiktos 2022. gada nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas termiņus – 31. 
marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novem-
bris, uz jaunu termiņu – 2022. gada 31. de-
cembris.   
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
37. Par Ādažu novada pašvaldības 2021. 
gada 28. decembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 41/2021   “Par augstas detalizā-
cijas topogrā�skās informācijas un citas 
ģeotelpiskās informācijas apriti”.
Lēmums: Atstāt spēkā  Ādažu novada paš-
valdības 2021. gada 28. decembra saistošos 
noteikumus 41/2021 “Par augstas detali-
zācijas topogrā�skās informācijas un citas 
ģeotelpiskās informācijas apriti” un publi-
cēt tos.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.
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PATEICĪBA
Izsaku sirsnīgu pateicību Gatim Burkam no NBS 
un viņa kolēģiem par atsaucību un organizato-
risko, tehnisko un cilvēkspēku palīdzību gadiem 
stāvošas būvgružu kaudzes likvidēšanā Carnikavas 
mežā, netālu no dzelzceļa sliedēm, un šo atkritumu 
nodošanu utilizēšanai! 
Paldies arī “Carnikavas Komunālservisa” darbi-
niekiem par palīdzību jautājuma risināšanā! Esmu 
ļoti priecīga, ka būvgruži ir aizvākti, un ka mežs at-
kal var elpot. Paldies vēlreiz šiem spēcīgajiem, izpa-
līdzīgajiem vīriem! 

Arta Deniņa Carnikavā

LIELDIENU SARĪKOJUMĀ SENIORIEM
Dziesminieks Kārlis Kazāks un senioru ansambļi

18. aprīlī plkst. 15.00
Gaujas ielā 16

Programmā koncerts un Lieldienu izdarības.
Līdzi jāņem krāsotas olas.

Uzkodas nodrošinās organizatori.

CARNIKAVAS PAGASTA
SENIORU BIEDRĪBAS “SENČI”

biedru sapulce notiks
11. aprīlī plkst. 10.00

centrā “Pīlādzis”, pagrabiņā.

Publicēti saistošie noteikumi
Ociālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie 
noteikumi:
Nr. 41/2021 (22.12.2021.) Par augstas detalizācijas topogrā�s-
kās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kār-
tību.
Nr.11/2022 (23.02.2022) Interešu un pieaugušo neformālās iz-
glītības programmu licencēšanas kārtība.
Nr. 12/2022 (23.02.2022.) Par alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecību novietnēs.
Nr. 13/2022 (23.02.2022) Par Carnikavas novada domes 2019. 
gada 21. augusta saistošo noteikumu Nr. SN/2019/23 “Par kul-
tūras �nansiālo atbalstu Carnikavas novadā” atzīšanu par spē-
ku zaudējušiem”.

Nr. 9/2022 (23.02.2022) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 
2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu 
novada pašvaldības nolikums”.
Nr. 16/2022 (23.02.2022.) Par pašvaldības nodevu par būvat-
ļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Nr. 20/2022 (08.03.2022) Kārtība bērnu reģistrēšanai un uz-
ņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglī-
tības iestādēs.
Nr.17/2022 (23.02.2022.) Pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
komunālserviss” nolikums.
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Informācija par pasākumu apmeklējuma 
noteikumiem:

Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 
sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs ir 

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

Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments, personalizēta biļete un 

derīgs sertifikāts, kā arī jāievēro izrādes norises 
laikā un vietā noteiktos epidemioloģiskos 

noteikumus.

21.
martam

līdz

IZSTĀŽU ZĀLĒ

Anda Gūtmaņa gleznu izstāde

"PIEKRASTES AINAVAS"

marts / aprīlis
Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

tālr. 67997764, 67997171 

BIĻEŠU PARADĪZES (Kultūras centra)
kases darba laiks

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

 STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un  uzziņas 

pa tālr. 67996230

19.
marts

Ādažu kultūras centrā
Ceriņu zālē

plkst. 14.00

Piedalās: 
Gaujmalas lakstīgalas un Ādažu vīru 

ansamblis.

DZIESMU SAULGRIEŽI

Ieeja brīva
Pasākums notiek zaļajā drošības režīmā!

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Senioru vokālo ansambļu 
sadziedāšanās

26.
marts

plkst. 17.00

9.
apr

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 18.00

-

LĪVI 
“…ejam tālāk!”

koncerts

24.
apr

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 16.00

17.
apr

līgo laukumā
ādažos

LIEDIENAS

Rotaļas, lustīgas dziesmas, olu 
jautrība u.c.

26.
marts

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 14.00
plkst. 17.00

RIČIJS RŪ
rīko koncertu

Lācēns Ričijs Rū, Reiniku ģimene un viņu 
draugi dosies Latvijas tūrē ar koncertuzve-
dumu visai ģimenei - "Ričijs Rū rīko koncer-
tu", kas veidots pēc nesen iznākušās 
grāmatas motīviem.
Ričijs Rū rīko koncertu” ir jauna, krāsaina un 
interaktīva dzejoļu un krāsojamā grāmata, 
kas papildināta ar 11 dziesmu un to 
instrumentālo pavadījumu albumu. Šis 
projekts ir īsts Reiniku ģimenes lolojums. 
Bērnu dzejoļu autore ir vecmamma Veronika 
Reinika,  tos par dziesmām pārvērtis mūziķis 
Lauris Reiniks, bet visa projekta idejas 
autore ir Rūta Reinika-Preisa.

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

12.
apr

Carnikavas kultūras 
namā "Ozolaine" 

17.
apr

no plkst. 11.00 - 16.00

no plkst. 12.00 - 15.00

Carnikavas 
Novadpētniecības centrā

plkst. 18.00

DULLĀ VISTA TURU
Turu izskatās neparasti un nedēj olas – tas viņu 

padarījis par apsmieklu citām vistām.
Bet viņas dzīve spēji mainās dienā, kad bijusī 

mūzikas skolotāja Izabella pieņem Turu uz dzīvi 
savā fermā

un atklāj vistas slepeno talantu – viņa saprot 
cilvēkus, runā viņu valodā un turklāt arī skaisti 

dzied.

Animācijas filma

"Saulīt' rotā 
pavasari"
Ieeja bez maksas. 

Ieeja ar derīgu COVID-19 sertifikātu, kas 
apstiprina faktu par izietu vakcinācijas kursu vai 
pārslimošanu, un uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu.

Sieviešu kora "Undīne"
koncerts

Lieldienu
pasākums

29.
marts

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 19.00

26.
apr

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 19.00

bedre
Filma “Bedre” veidota pēc Janas Egles 
stāstu motīviem. Tās centrā ir desmit-
gadīgais Markuss, kuram jāpielāgojas 
jaunajai dzīvei laukos pie omes. Pēc 

incidenta ar kaimiņu meiteni Emīliju ciema 
iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar neiecietību 
un aizdomām, līdz nejaušības rezultātā viņš 

atrod patvērumu pie noslēpumainā 
vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža 

nomalē.
Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  

www.bilesuparadize.lv

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Godalgotā spēlfilma

KALNIŅŠ
Godinot izcilā latviešu skaņraža aizvadīto 

80.gadu jubileju jauktais koris “JUMIS” 
aicina klausītājus uz īpašu koncertprogram-

mu. Apliecinot cieņu komponistam viņa 
skaistajā dzīves jubilejā, izveidota program-

ma “KALNIŅŠ”. Tajā iekļautas mazāk 
pazīstamas komponista dziesmas ar 
dzejnieka Imanta Ziedoņa tekstiem. 

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Koris Jumis un Daumants 
Kalniņš koncertā 

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Tedijam patīk stiept laiku garumā un viņš 
domā, ka viņa rīcībā ir milzum daudz laika, bet 
pēc kādas savādas tikšanās ar svešinieci viņš 
pamostas rītā pēc savām kāzām un atklāj, ka 

nonācis savu kāzu gadadienā. Viņa sieva ir 
stāvoklī un viņš pavadījis laulībā gadu, no kura 

neatceras ne mirkli. Ik pēc pāris minūtēm 
Tedijs attopas gadu vēlāk un cīnās pret 

straujajiem laika lēcieniem, kamēr dzīve brūk 
viņa acu priekšā. Ar sava labākā drauga 

palīdzību Tedijs cenšas izprast, kurā brīdī viņa 
dzīve nogāja no sliedēm un, dzīvei zibot gar 

acīm, mēģina piepildīti izdzīvot tos retos 
mirkļos, kad var atgūt sievieti, kuru mīl.

ĪSUMĀ PAR SVARĪGO
Romantiska komēdija

kopā ar
SIA "Jogitas pasākumi"

Aicinām turpināt Ādažu novadā 
aizsākto tradīciju 4.maijā – kopīgi 

svinēt Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienu – Baltā galdauta 

svētkus.

Lūdzam pieteikties ciemu iedzīvotājus, 
kuri gatavi uzņemt Ādažu novada 
amatiermākslas kolektīvus, kas 

veidos daļu svētku norises.

Pieteikumus sūtiet uz 
elina@adazikultura.lv līdz 22. aprīlim. 

Kontakttālrunis: 67997171

Mīļie ādažnieki!

ĀDAŽU VĒSTIS  16. MARTS (250) 202232

Grupa “Līvi” pēc ilgākas pauzes turpina 
pirms diviem gadiem iesākto diska “Pluss 
Mīnuss” koncerttūri. Pauze beigusies, un 
mēs ejam tālāk! “Ejam tālāk!” tieši tā arī 
saucas grupas “Līvi” jaunā koncertpro

gramma. Būsim priecīgi atkal satikt savus 
klausītājus un sniegt neaizmirstamu, 
enerģijas pilnu koncertu! Tiekamies 

koncertos!




