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“Atkal jau atkal, ceru, ka drīz, atkal jau 
atkal gaisma uzvarēs!” atklājot Miera 
skrējienu, dziedāja Miks Dukurs. Aicinot 
uz mieru Ukrainā, pasaulē un sevī, Āda-
žu novadā sirsnīgā un mīlestības pilnā 
gaisotnē tika aizvadīts “Miera skrējiens”, 
kura dalībnieki varēja izskriet, iziet vai 
arī izbraukt ar velo kādu no divām dis-
tancēm – ģimenes distanci “Sirds” 5km 
garumā vai sporta distanci “Spēks” 15km 
garumā. Gaismas lāpa pasākuma atklā-
šanā tika aizdegta no uguns, ko Pavasara 
saulgriežu rītā līdz ar pirmajiem saules 
stariem bija iekūrusi tradīciju kopiena 

“Ābols” kopā ar Carnikavas folkloras 
kopu “Cēlāji”, godinot mirkli, kad diena 
kļūst garāka par nakti un gaisma svin 
uzvaru pār tumsu. Miera skrējiens tika 
organizēts kā aicinājums iestāties par 
mieru, kā aicinājums būt līdzās ukraiņu 
tautai un kā aicinājums doties pastaigā 
vai skrējienā, lai smeltos spēku. Baltezera 
baznīca Miera skrējiena Spēka distances 
dalībniekus sveicināja ar baznīcas zva-
nu skaņām. Miera skrējiena maršrutus 
Ādažos izskrēja, izbrauca ar velo un iz-
staigāja vairāk nekā 120 novadnieku ar 
domu – kad mīlestības vara būs lielāka 

par mīlestību pret varu, pasaule iepa-
zīs mieru. Miera skrējienu rīkoja Āda-
žu Sporta centrs sadarbībā ar tradīcijas 
kopu “Ābols”, riteņbraucēju klubu “Ādaži 
Velo” un Ādažu novada Kultūras centru. 
Īpašs paldies tradīciju kopai “Ābols” par 
sirsnības pilnās noskaņas radīšanu!

Lāpas ceļš novadnieku rokās aplūkojams 
video, skatot šo QR kodu:

 GARCIEMĀ,
   GAUJĀ
    UN CITVIET –
   JAUNS
APGAISMOJUMS
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 Mīļie ādažnieki un carnikavieši, paldies par jūsu 
sirds siltumu un ziedojumiem! Esam saņēmuši 
pateicības video no mūsu sadraudzības pašvaldī-
bas Slobožanskā, Ukrainā, par 2 akcijās Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalstam saziedoto.

 Carnikavas kultūras namā “Ozolai-
ne” atklāta Ilzes Smildziņas izstāde 
“Laikā”, kas būs apskatāma līdz 5. 
maijam.

 Ādažu vidusskolas komanda 
piedalās Erasmus+ projektā "STEAM, 
kā spēcīgs tilts no pagātnes uz nākot-
ni, kas šķērso jūru" un kopā ar Grieķi-
jas, Itālijas, Turcijas, Horvātijas skolē-
niem apmeklē Kodsavas sengrieķu 
tehnoloģiju muzeju Atēnās.

 Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē 17. martā 
sirsnīgā gaisotnē izskanēja jauktā kora “Saknes” 
koncerts “Saule sirdīs = saule saknēs”.

 25. martā pieminējām 1949. gada 
deportācijas un komunistiskā genocī-
da upurus. Pirms 72 gadiem šajā dienā 
no savām mājām un dzimtenes svešu-
mā tika aizvesti vairāk nekā 43 tūkstoši 
latviešu.

 Ādažu vidusskolas pirmsskola nosvi-
nējusi 1 gada jubileju! Sveicam jubilārus!

 18. marta vakarā virs mūsu Ādažu 
Kultūras centra, kas izgaismots Ukrainas 
karoga krāsās, mēness iekrāsojās 
pavisam sārts.

 12. martā Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē jauniešu 
koris “Mundus” koncertā “Enerģijas retrīts” ļāvās 
satikšanās priekam un mūzikas burvībai.

 19. martā Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē 
senioru vokālie ansambļi “Gaujmalas lakstīga-
las” un vīru vokālais ansamblis draudzīgā gaisot-
nē izdziedāja sev un citiem tuvas melodijas.

 Sveicam Ādažu Kultūras centra 
tradīciju kopu "Ābols" ar iegūto I katego-
riju Starptautiskajā folkloras festivāla 
"Baltica 2022" skatē!

 Zvejniekciemā satikās Baltijas valstu, 
Ziemeļvalstu un Grieķijas pašvaldību 
kopienu pārstāvji, lai dalītos pieredzē ar 
vietējo kopienu īstenotajiem projek-
tiem. Paldies biedrībai “Jūras Zeme”, kas 
vieno Ādažu un Saulkrastu novadu 
iedzīvotājus par pienesumu kopienu 
attīstībā. Lepojamies ar mūsu novada 
viedo ciemu Carnikava un biedrību 
“Jūras Zeme”!

Foto – Alise Kreile

Foto – Māris Liepiņš

Foto – Maija Drunka
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Līdz 3. maijam – publiskā apspriešana par nekustamā
īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma pilnveidoto redakciju

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunparks”, Ādažos, lo-
kālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
2022. gada 23. martā Ādažu novada domē pieņemts lēmums 
Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma 
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. 
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas – 05.04.2022. 
– 03.05.2022.
Ar lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas materiāliem var ie-
pazīties:
■ interneta portālā geolatvija.lv
■ klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 
67398050).
Rakstiskus viedokļus līdz 3. maijam var izteikt:
■ nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
■ nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
■ reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sis-

tēmā (TAPIS), geolatvija.lv
Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: �ziskām personām – 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridis-
kām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese un tālruņa numurs.
Lokālplānojuma pilnveidotās re-
dakcijas publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks attālinātā – vi-
deo konferences režīmā Zoom 
vidē, 27. aprīlī plkst. 17.00. 
Sanāksmes tiešraide tiks pārrai-
dīta Ādažu novada pašvaldības 
un lokālplānojuma izstrādātāja 
SIA “Grupa93” Facebook kontos 
(https://www.facebook.com/adazilv; 
https://www.facebook.com/grupa93).
✓ Sanāksmes interesentiem lūdzam ie-
priekš reģistrēties: inguna.urtane@adazi.lv.
Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadījumā 
tālr. 67398050 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), 
tālr. 29171134 (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93”).

Projektēs Tallinas šosejas divlīmeņu šķērsojumu pie Ādažiem
Ir izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzrau-
dzību Tallinas šosejas (A1) divlīmeņu sķērsojumam Ādažos, au-
toceļa Baltezers–Ādaži (V30; Rīgas gatve) un Muižas ielas rajonā. 
Divlīmeņu mezgls uzlabos satiksmes drošību un nodrošinās ērtā-
ku satiksmi A1 posmā no Gaujas ielas Ādažos (Ādaži–Garkalne, 
V46) līdz Gaujas tiltam (A1/V45). Tallinas šosejas kreisajā pusē 
tur atrodas industriālā apbūve un attīstās privātā apbūve, bet la-
bajā pusē – jaunā apvienotā novada administratīvais centrs, līdz 
ar to iedzīvotājiem ikdienā palielinās nepieciešamība šķērsot A1.
Projekta priekšizpētē meklēs ekonomiski izdevīgākos un no sa-
tiksmes organizācijas skatpunkta drošākos risinājumus, procesā 
iesaistot arī Ādažu novada pašvaldību, lai risinātu jautājumus, 
kas ir pašvaldības kompetencē. Projektēšanas posmā izstrādās 
jauna divlīmeņu satiksmes mezgla būvprojektu un satiksmes or-
ganizācijas izmaiņu projektu, kas balstīts uz izmaiņām saistībā ar 
divlīmeņu mezgla izbūvi.
Projektēšanas darbu iepirkuma piedāvājumu atvēršana notiks 26. 
aprīlī. Provizoriskais projekta izstrādes termiņš – viens gads. Div-

līmeņu mezgla būvniecība varētu notikt ne agrāk kā 2024. gadā, 
un arī šis termiņš būs atkarīgs no �nansējuma, kas turpmākajos 
gados būs pieejams ieguldījumiem valsts autoceļu tīklā. 
Tallinas šosejas sākumposms ir viens no noslogotākajiem divjoslu 
ceļu posmiem, satiksmes intensitātei tajā ir tendence palielināties, 
līdz ar to palielinās gaidīšanas laiks izbraukšanai uz galvenā ceļa 
vai kreisā manevra veikšanai no tā, kas, savukārt, palielina ceļu sa-
tiksmes negadījumu risku ceļu mezglos. Divlīmeņu mezgls nodro-
šinās netraucētu visu veidu transportlīdzekļu, kā arī mazāk aizsar-
gāto satiksmes dalībnieku – gājēju, velosipēdistu – pārvietošanos.
Patlaban posmā ir spēkā 2020./2021. gadā ieviestās izmaiņas sa-
tiksmes organizācijā, kas Tallinas šosejas (A1) posmā no divlīme-
ņu krustojuma ar Vidzemes šoseju (A2) līdz stāvlaukumam pie 
Pulksteņezera aiz Gaujas tilta (0,00.–13,85. km) liedz veikt apdzī-
šanu, kā arī samazina kreiso pagriezienu veikšanas vietu skaitu. 
Pēc divlīmeņu šķērsojuma izbūves, turpinot uzlabot satiksmes 
drošību, kreisie pagriezieni minētajā posmā tiks aizliegti.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
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Carnikavas pagasta skvēros drošības apsvērumu dēļ tiks demontētas laivas
Dekoratīvās laivas, kas skvēros netālu no pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Riekstiņš” un pie kultūras nama “Ozolaine” 
ilgus gadus priecējušas  Carnikavas iedzīvotājus un viesus, 
savu mūžu ir nokalpojušas un tiks demontētas.
Lai tās varētu ekspluatēt, ik gadu laivām tika veikti remont-
darbi, taču šobrīd tās ir �ziski novecojušas, kļuvušas bīstamas 
un jebkurā brīdī var sagāzties, norāda pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” Labiekārtošanas nodaļas vadī-
tājs  Aivis Šumila. Ņemot vērā, ka kvalitatīvi analogi šobrīd nav 
pieejami, nolemts laivas likvidēt, lai neradītu risku apkārtējiem.
Sadarbībā ar ainavu arhitektu tiek plānots, ka pašvaldības aģen-
tūras speciālisti piedāvās alternatīvus risinājumus Carnikavas 
pagasta skvēru labiekārtošanā.

Namdaru darbi

• Liepu ielā 1 uzstādīts jauns slidkalniņš bērnu rotaļlaukumā.
• Liepu ielā 3 uzstādīts jauns krēsliņš šūpolēm.
• Izgatavoti un uzstādīti jauni soli pie Carnikavas Novadpēt-
niecības centra.
• Uzstādīti baneri Ukrainas atbalstam Garciemā un Ādažos.
• Salabotas kāpnes dambja abās pusēs Straumes ielā, Carnikavā.
• Izbūvēti vārti un gala sienas novietnei Tulpju ielā 5, Carni-
kavā.

• Uzstādīti jauni norobežojumi Kalngales lielajiem skudru pūž-
ņiem.
• Salabots celiņš Ādažos.
• Salabotas pēc vētras bojātās ciemu norādes Kalngalē un Ga-
rupē.
• Izgatavota konteinera novietne pie Carnikavas Novadpētnie-
cības centra.
• Pārmūrētas kāpnes pie gājēju pārejas uz P1 Kalngalē.

Pie Novadpētniecības centra uzstādīti jauni
guļbaļķu soli, tos izgatavos un uzstādīs arī Ādažos pie dambja
Pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” Īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa šobrīd aktīvi veic jaunu guļbaļķu 
solu izgatavošanu un uzstādīšanu novada teritorijā.
Novada iedzīvotāju un viesu ērtībām izgatavoti un uzstādīti 
divi jauni guļbaļķu soli pie Carnikavas Novadpētniecības cen-
tra, nomainot iepriekšējos, kas jau bija nolietojušies.
Uzsākta arī piecu guļbaļķu solu izgatavošana uzstādīšanai uz 
dambja Ādažu pagastā. Kā norādīja Īpašumu apsaimniekoša-
nas nodaļas vadītājs Arnis Puķe, soli, no kuriem divi būs ar atz-
veltni, visticamāk, līdz Lieldienām tiks izvietoti gleznainākajās 
vietās Gaujas krastā. Plānots, ka pie soliem tiks izvietotas arī 
atkritumu tvertnes. Nākotnē iecerēta vēl vairāku solu izgata-
vošana un uzstādīšana novada teritorijā. Jāpiebilst, ka solu iz-
gatavošana pilnībā ir “Carnikavas Komunālservisa” namdaru 
roku darbs.
Iedzīvotāji laiku pastaigām gar jūru izmanto visa gada garu-
mā, taču pakāpeniski kļūst siltāks un tuvojas pludmales sezona, 
kad intensitāte būs krietni augstāka. Tai gatavojoties, izgatavoti 
papildu desmit pludmales celiņu sekcijas 32 metru garumā. Sa-
laboti Carnikavas pludmales celiņi, veikts remonts arī Garupes 
pludmales celiņiem.
Līdz vasarai plānota arī bērnu laukumu atjaunošana Mežciema 

ielā 26 (Garciemā) un Zvejnieku ielā 23 (Carnikavā), papildinot 
tos ar jauniem elementiem.
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Garciemā, Gaujā, Kalngalē un Carnikavā uzstādīti jauni apgaismes stabi 
Ādažu novadā un tā ciemos turpinās apgaismes stabu nomai-
ņa un modernizācija. Jauni LED gaismekļi uzstādīti Kalngalē, 
Garciemā, Gaujā un Carnikavā, informē pašvaldības aģentūra 
“Carnikavas Komunālserviss”.
Strazdu ielā Kalngalē, Centra un Jaunajās ielās Garciemā, kā arī 
Serģu ielā Gaujā remontdarbu ietvaros ir nomainīti ielu apgais-
mojuma gaismekļi uz LED gaismekļiem.  Serģu ielā un Strazdu 
ielā nomainīts pa astoņiem gaismekļiem, bet Centra un Jauna-
jās ielā – kopskaitā 13  apgaismes elementi.
Nomaiņas rezultātā elektroenerģijas patēriņš ir samazināts vi-
dēji par 80%, šādi arī samazinot izmaksas ielu apgaismojuma 
ekspluatācijai. Ņemot vērā būtisko elektroenerģijas sadārdzinā-
jumu, ir svarīgi samazināt enerģijas patēriņu.
Pie bērnu laukuma Carnikavā, Tulpju ielā 7 uzstādīts jauns 
LED gaismas stabs, kas izgaismos laukumu diennakts tumšajā 
laikā. Apgaismojums uzstādīts pēc iedzīvotāju iniciatīvas, kas 
ar šādu lūgumu bija vērsušies pašvaldības aģentūrā.

Martā tika veikta arī nolietoto stabu un gaisvadu nomaiņa 
Gaujā Ņūtona un Ozona ielās. Darbus veica “Carnikavas Ko-
munālserviss” Elektrosaimniecības nodaļas  darbinieki.

Carnikavas Komunālservisa
Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi martā

• Veikta krūmu un atvašu izzāģēšana Ābolu, Zemeņu, 
Aveņu, Mazā Ķiršu, Mazā Ceriņu, Puķu, Zaķu, Sum-
bru, Āpšu, Stirnu, Lapsu, Caunu, Briežu, Kāpu ielu ma-
lās Garciemā, Rasas, Peldu, Akāciju,  Ozoliņu, Riekstu, 
Pīlādžu, Krastiņu, Smiltāju ielu malās Siguļos, tādējādi 
uzlabojot pārredzamību, satiksmes drošību un ielu uz-
turēšanu.
• Izzāģēti un sakopti lazdu puduri Carnikavas parka 
teritorijā.
• Pabeigts izzāģēt un sakopt vainagus liepām Liepu ale-
jā (kopā 100 gb).
• Izzāģētas atvases un zari 291liepai Plūmju ielā.
• Izzāģēti sausie zari kokiem Bērnudārza skvērā no pa-
cēlājgroza.
• Pa pagastu savākti 8,6 m3 nejaušo atkritumu.

Carnikavas Komunālservisa Ādažu Labiekārtošanas nodaļas veiktie darbi martā

• Ceļu un trotuāru apstrāde ar pret slīdes materiālu. ( Ceļi, ie-
tves, auto stāvvietas, gājēju pārejas, laukumi).
• Grants seguma virsmu greiderēšana. ( Garciema, Eimuru, Ve-
cštāles, Smilškalunu, Vecvārnu, Piparu, Puškas ceļi. Nūrnieku, 
Lauku, Graudu, Vītolu, Lazdu, Stapriņu, Mazstapriņu, Vārpiņu 
un citas ielas.
• Ceļa nomaļu tīrīšana Gaujas, Pirmā, Attekas, Draudzības un 
Muižas ielās.

• Ceļa zīmju nomaiņa un avārijas bedru likvidēšana.
• Labiekārtošanas darbi PII Strautiņš.
• Līgo laukuma sakopšana.
• Krūmu un atvašu izzāģēšana Vējupes krastā.
• Ādažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas darbi.
• Aizsargdambja izveidošana Nūrniekos.
• Pavasara teritoriju uzkopšanas darbi. Savākti 3,6 m3 nejaušo 
atkritumu. “Carnikavas Komunālserviss”
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Apstiprināta projekta “Life CoHaBit” gala atskaite
Carnikavas pagasta teritorijā laika posmā no 2016. gada sep-
tembra līdz 2021. gada martam tika īstenots Eiropas komisijas 
(EK) LIFE programmas projekts “Piekrastes biotopu aizsar-
dzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)”/“Costal 
habitat conservation in Nature park “Piejūra” (NATURA 2000 
site)” (saīsinājumā “Life CoHaBit”*). Tas tika īstenots sadarbī-
bā ar vairākiem partneriem: biedrību “Baltijas Krasti”, Rīgas 
domes Attīstības departamentu un Dabas aizsardzības pārval-
di. Izvērtējot iesniegto gala atskaiti, EK 2022. gada sākumā 
atzina, ka gala atskaite ir apstiprināta. EK atzinīgi novērtēja 
projektā veiktās aktivitātes un norādīja, ka projekta mērķis 
ir sekmīgi sasniegts. Īstenojot projek-
tu, pozitīvā ietekme ir sasniegusi lielā-
ku ES nozīmes biotopu apgabalu, tādā 
veidā palielinot projekta ieguldījumu 
šīs Natura 2000 teritorijas saglabāšanā.
Dabas parks “Piejūra” tika dibināts 1962. 
gadā kāpu mežu, priekškāpu un plud-
males aizsardzībai (ietverot piekrasti no 
Vecāķiem līdz Gaujas grīvai), un ir viens 
no vecākajiem dabas parkiem Latvijā. 
1999. gadā dabas parks tika paplašināts, 
aptverot teritoriju no Vakarbuļļiem līdz 
Inčupei. 2002. gadā to iekļāva Eiropas 
nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā 
Natura 2000.
“Life CoHaBit” projekta ietvaros tika 
izvērsti plaši biotopu uzlabošanas un 
kvalitātes paaugstināšanas pasākumi, lai 
nodrošinātu Eiropas nozīmes biotopu sa-
glabāšanu un nodrošinot to, ka ES prio-
ritārajiem mērķiem atbilst Natura 2000 

teritorijas apsaimniekošana. Tāpat projekta laikā notika plaša 
sabiedrības informēšana un publicitātes aktivitāšu īstenošana. 
Tika izveidota lietotne dabas parka apmeklētājiem, kurā pieeja-
ma plaša un daudzveidīga informācija par dabas parku. Lietot-
ne atrodama un lietojama saitē karte.dabasparkspiejura.lv.
Plašāka informācija par projektu un tajā īstenotajām aktivi-
tātēm, kā arī gala ziņojums atrodams projekta tīmekļvietnē 
https://dabasparkspiejura.lv/. Paldies ikvienam, kas iesaistījās 
projekta organizēšanā un aktivitātēs! Inga Pērkone

*Id. Nr. LIFE15 NAT/LV/000900
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Uzsāk Gaujas ielas apvienotā gājēju un velo celiņa izbūvi Ādažos 

Uzsākta Gaujas ielas apvienotā gājēju un velo celiņa izbūve no 
Gundegas ielas līdz Zīļu ielai 1,08 km garumā.  Apvienotajam gā-
jēju un velo celiņam plānots bruģa segums. Lai uzlabotu gājēju un 
velo braucēju drošību, projekta ietvaros uz brauktuves tiks izvei-
doti ātrumu slāpējoši elementi – joslas ātrumvaļņi. Tāpat Gaujas 
ielā pie Gulbju ielas tiks veidota gājēju pāreja. 
Kā ziņojām iepriekš, jau 2015. gadā pēc Ādažu novada domes pa-
sūtījuma SIA “Vertex projekti” izstrādāja tehnisko projektu “Gau-
jas, Dadzīšu un Krastupes ielu rekonstrukcija”. Diemžēl šī projek-

ta īstenošanu kavēja sarkano līniju ietvaros esoša privātīpašnieka 
nevēlēšanās saskaņot projekta tehniskos risinājumus Gaujas ielas 
līkumā. Izbūvējot gājēju/veloceliņu daļēji, veidotos pārrāvums 
visbīstamākajā Gaujas ielas posmā, tāpēc pašvaldība aktualizēja 
jautājumu par veloceliņa novietojumu Gaujas ielas pretējā pusē un 
meklēja iespējas īstenot vismaz daļu no ieceres – no Gundegu ielas 
līdz Zīļu ielai, kas uzlabotu satiksmes drošību gājējiem un velo-
braucējiem teritorijā ap Ādažu vidusskolu.
Līdz šim pašvaldības aizņemties ceļu būvei varēja tikai Eiropas 
Savienības līdz�nansētiem projektiem (piemēram, Muižas ielai, 
Ataru ceļam, jaunajai Attekas ielai pie sākumskolas u.c.). Covid 
aizņēmuma iespējas arī ceļu rekonstrukcijai, t.sk. gājēju ceļiem, 
valdība radīja tikai 2021. gadā, tādēļ tika pieņemts lēmums pro-
jektēt un būvēt tieši tādu apjomu, lai apgūtu pieejamos �nanšu 
līdzekļus. Tādi bija Finanšu ministrijas noteikumi ekonomikas 
“sildīšanai”, tāpēc nav iespējams uzreiz izbūvēt celiņu arī Dadzīšu 
ielā. Dadzīšu ielas posms ar caurtekas maiņu pie Krastupes ielas 
nozīmē vismaz divas reizes vairāk �nanšu līdzekļu nekā celiņš no 
vidusskolas līdz Zīļu ielai. 
Būvniecības izmaksas ir 180 161,06 eiro, neieskaitot PVN (ar PVN 
217 994,88). Projekta realizācijai daļai no �nansējuma plānots pie-
teikties valsts budžeta aizņēmumam 185 295 EUR apmērā saskaņā 
ar Ministru kabineta 22.02.2022. noteikumiem Nr. 143 “Noteiku-
mi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un 
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai.”  

Ādažu novada pašvaldības dome
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Sirsnīgā gaisotnē aizvadīta tikšanās ar Ukrainas iedzīvotājiem
Pirmajā tikšanās reizē ar ukraiņu kopienu, kas savas pagaidu 
mājas atradusi Ādažos, stāstījām, kādi pakalpojumi pieejami 
Ādažos izglītībā, sociālajā sfērā, pasu reģistrācijā un medicīnā, 
kā arī par iespējām atrast šeit darbu. Ieklausījāmies ukraiņu 
ieteikumos, kā risināt kopējos izaicinājumus. Vienojāmies kat-
ru nedēļu organizēt regulāras satikšanās – socializēšanās va-
karus, kas ļautu ukraiņiem iejusties un iedzīvoties ādažnieku 
un carnikaviešu vidū. Šobrīd ādažnieki un carnikavieši savās 
mājās izmitinājuši vairāk nekā 100 ukraiņu, un ar katru dienu 
šis skaits pieaug. Paldies Gundaram Leonovičam, kurš uzņēmis 
jau 8 ukraiņus un noorganizēja pirmo, kopējo tikšanos. Paldies 
visām ģimenēm un brīvprātīgajiem, kuri iesaistījušies atbalsta 
pasākumos. 

Pagarināts Carnikavas pamatskolas
pārbūves un paplašināšanas būvdarbu izpildes termiņš

Kopš 2018. gada Carnikavas pagastā tiek 
īstenots ERAF projekts “Carnikavas pa-
matskolas pārbūve un paplašināšana”*, 
kura ietvaros SIA “NEWCOM Cons-
truction” veic būvdarbus Nākotnes ielā 
1, Carnikavā. 
Ar būvuzņēmēju noslēgtais līgums pare-

dzēja, ka Carnikavas pamatskolas ēkai jā-
būt nodotai ekspluatācijā līdz 25. martam, 
tomēr, ņemot vērā neparedzētos darbus 
teritorijas labiekārtošanā, Covid-19 radī-
to ietekmi darbinieku skaitā un iekārtu 
piegāžu termiņos, kā arī nepieciešamību 
pārplānot atsevišķas piegādes Ukrainā 

notiekošā kara dēļ, līguma gala termiņš 
pagarināts līdz 10. maijam. 

Inga Pērkone

*Id. Nr. 8.1.2.0/17/I/032

Turpinās Ķiršu ielas rekonstrukcijas posma pārbūve Ādažos
Turpinās inženierkomunikāciju izbūve – lietus ūdens atvades sis-
tēmas, apgaismojuma un optisko kabeļu ierīkošana Ķiršu ielā. Kā 
ziņots iepriekš, Ķiršu un Ziedu ielas pārbūves ieceres būvprojekts 
paredz Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu vai-
rākās kārtās. Šobrīd norit būvdarbi pie pirmās kārtas – Ķiršu ielas 
pārbūves posmā no Pirmās ielas līdz Saule ielai, kas paredz betona 
bruģakmens izbūvi brauktuvē un apvienotajā gājēju un velo ce-
liņā. Turpmākajās būvniecības kārtās paredzēts pārbūvēt esošos 
novadgrāvjus, kā arī Ķiršu ielu no Saules ielas līdz Attekas ielai, un 
no Rīgas gatves (V30) līdz Pirmajai ielai, savukārt Ziedu un Bērzu 
ielas pārbūvēt posmā no Ķiršu ielas līdz Ziedu ielai.

Laima Jātniece

Turpinās Mežaparka ceļa pārbūves darbi
Turpinās pērn rudenī uzsāktie Mežaparka ceļa pārbūves darbi. 
No Kadagas ceļa līdz Smilšu ielai plānots izbūvēt velo celiņu un 
gājēju ietvi blakus jau izbūvētajai betona seguma brauktuvei. Tā-
pat šajā ceļa posmā izveidos 2 jaunas autobusu pieturas un gājēju 
parēju uz Kadagas bāzi, bet no Kadagas ceļa līdz A1 šosejai izbū-
vēs jaunu optisko kabeli. Savukārt apgaismojums tiks izbūvēts 
visā Mežaparka ceļa garumā no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam.

Monika Griezne
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Līdz 1. maijam aicinām daudzbērnu
ģimenes iesniegt pieteikumu pabalsta saņemšanai
Stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par pašvaldības pabalstu 
daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā”, kas nosaka atbalsta pa-
sākumus daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimene Ādažu novadā ir ģimene, kura aprūpē trīs 
vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbild-
nībā esošus bērnus, turklāt par daudzbērnu ģimenes bērnu uz-
skatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu ve-
cumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. 
Lai pretendētu uz pabalstu, vismaz vienam no vecākiem kopā 
ar aprūpē esošiem trīs vai vairāk bērniem ir jābūt deklarējušam 
dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsta apmērs
Saistošie noteikumi nosaka, ka pašvaldība �nansiāli atbalsta 
novadā deklarētas daudzbērnu ģimenes:
 ar pabalstu 50 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā kat-
ram daudzbērnu ģimenes bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam;
par trešo un katru nākamo bērnu ar divu veidu pabalstiem, 
ko var izmantot ēdināšanas izdevumu segšanai:
• 50 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brī-
dim, kad bērns uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības 
iestādē;
• 40 euro apmērā mēnesī bērnam no 5. līdz 9. klasei, kurš iegūst 
pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē 9 mēnešus gadā, 
mācību gada laikā.
Kā pieteikties pabalstam?
Lai saņemtu pabalstu, bērnu vecākam jāiesniedz iesnie-
gums* Ādažu novada Sociālajā dienestā: elektroniski 
soc.dienests@adazi.lv, ja iesniegums ir elektroniski parakstīts 
vai ar E-adreses starpniecību, vai iesniedzot klātienē Gaujas ielā 

13/15, Ādažos/ Stacijas ielā 5, Carnikavā, vai, sūtot pa pastu. 
Ja bērns līdz 24 gadu vecumam iegūst augstāko izglītību, ie-
sniegumam jāpievieno izglītības iestādes izziņas kopija. Ja dau-
dzbērnu ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti 
bērni, iesniegumā norāda aizbildniecības vai ievietošanas au-
džuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu 
un numuru.
Lai saņemtu minēto ikgadējo pabalstu 50 eiro apmērā par katru 
bērnu no 7 līdz 24 gadu vecumam, iesniegums jāiesniedz katru 
gadu no 1. janvāra līdz 1. decembrim. Tāpat katru gadu līdz 15. 
septembrim vecāks iesniedz Sociālajam dienestam izziņu par 
bērnu līdz 24 gadu vecumam, kurš iegūst augstāko izglītību. 
Savukārt, lai saņemtu minēto ikmēneša pabalstu trešajam un 
katram nākamajam pirmsskolas vecuma bērnam 50 eiro apmē-
rā un 5. līdz 9. klases vecuma bērnam 40 eiro apmērā mācību 
gada laikā, iesniegums vecākam jāiesniedz tikai vienu reizi!
Lai 2022. gadā ģimenes pagūtu saņemt norādīto ikmēneša 
pabalstu jau par laika periodu no 2022. gada janvāra līdz 
jūnijam, lūdzam ģimenes iesniegt iesniegumus līdz 1. mai-
jam! 
Pabalstu par šo periodu pašvaldība izmaksās līdz 15. jūli-
jam.
Atgādinām – visi 1. līdz 4. klašu vecuma skolēni, tai skaitā dau-
dzbērnu ģimeņu bērni, turpina saņemt brīvpusdienas skolā.

Ja bērns līdz 24 gadu vecumam iegūst augstāko izglītību, ie-
sniegumam jāpievieno izglītības iestādes kopija).

*Iesnieguma VEIDLAPAS PIEEJAMAS TĪMEKĻVIETNĒ 
www.adazi.lv, sadaļā “Pakalpojumi”/”Ģimene un bērni”.
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Turpmāk adrešu plāksnītes – vienādas visā novadā!
Stājušies spēkā jauni Adrešu un nosau-
kumu plākšņu izvietošanas un noformē-
šanas noteikumi, kas nosaka adrešu un 
nosaukumu plākšņu noformējumu un iz-
vietojumu visā novada teritorijā.
Iespējams, daudzi pamanījuši, ka līdz šim 
Carnikavas un Ādažu pagastos bija noteiktas 
atšķirīgas prasības attiecībā uz adrešu plāksnī-
šu vizuālo izskatu – Ādažu pagastā tām bija 
jābūt ar melniem burtiem uz balta fona, savu-
kārt Carnikavas pagastā – ar baltiem burtiem 
uz melna (vai tumši zila) fona. Arī ielu nosau-
kumu plāksnītes atšķiras abos pagastos.  
Adrešu plāksnītes līdztekus novada ģerbo-
nim un pārējai simbolikai veido vienotu no-
vada tēlu gan viesiem, kuri apmeklē nova-
du, gan pašiem iedzīvotājiem. Tāpēc domes 
ekspertiem kopā ar deputātiem grūtās dis-
kusijās nācās izvērtēt visu iespējamo vari-
antu plusus un mīnusus, līdz tika pieņemts 
lēmums – turpmāk visā novada teritorijā 
tiks izmantotas tādas adrešu plāksnes, kā-
das līdz šim tika izmantotas Ādažu pagas-

tā. Galvenais 
iemesls tam ir 
saskatāmība, jo 
melns uzraksts 
uz balta fona 
ir vieglāk sa-
lasāms. Tāpat 
bija jāņem vērā 
fakts, ka Ādažu 
pagasts nupat 
jau piedzīvoja 
apjomīgu adre-

šu reformu, kā rezultātā vairāki simti iedzī-
votāju jau ir veikuši adrešu plākšņu maiņu.
Kā jāizskatās adreses plāksnei 
Ādažu novadā?
Jaunie noteikumi nosaka, ka turpmāk visā 
novada teritorijā jāizvieto vienāda izskata 
plāksnes: melnas krāsas teksts uz balta, 
atstarojoša fona. Plāksnes izmēri ir dažādi, 
atkarībā no tā, vai adrese ir piesaistīta pie 
ielas, vai tā satur nosaukumu kā adreses ele-
mentu, kā arī atkarībā no tā, cik liela ir ēka. 
Piemēram, daudzdzīvokļu mājai plāksnes 
izmērs turpmāk būs 32x44cm, kas ir tieši 
tik liels, lai numuru viegli varētu saskatīt, 
braucot garām. Precīzas prasības noformē-
jumam de�nētas saistošo noteikumu pie-
likumos, un uzņēmumi, kas specializējas 
plāksnīšu izgatavošanā, izmanto šos doku-

mentus savā ikdienas darbā.
Kā rīkoties Carnikavas pagasta 
iedzīvotajiem?
Privātmājas
Izprotot, ka kārtējā plāksnīšu maiņa pat 
tikai viena pagasta ietvaros radītu iedzīvo-
tājiem papildu neērtības, privātmājām, pā-
rējām ēkām un zemes vienībām Carnikavas 
pagastā, kam plāksnes tika uzstādītas pirms 
šo noteikumu stāšanās spēkā, noteikumi 
paredz, ka plāksnes nav jāmaina līdz brī-
dim, kad mainās objekta adrese vai arī ie-
priekšējās plāksnes tehniskais un vizuālais 
izskats vairs neatbilst šiem noteikumiem. 
Daudzdzīvokļu ēkas un publiskās būves
Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, pār-
ejai uz jaunā dizaina plāksnēm ir noteikts 
pārejas laiks, tādējādi visām lielizmēra 
ēkām, kā arī daudzdzīvokļu mājām un pub-
liskām būvēm jaunā dizaina adrešu plāksnes 
ir jāuzstāda līdz 2023. gada 31. decembrim. 
Īpašumi, kur adrešu plāksnes nav izvietotas 
vai ir slikti saredzamas
Adrešu plāksnes pamata uzdevums ir no-
drošināt adresācijas objekta atrašanās vietas 
ātru noteikšanu, tāpēc primāri tai jābūt labā 
tehniskā stāvoklī un korekti novietotai.  
Diemžēl novada teritorijā līdz šim ir vairāki 
īpašumi, kur adreses plāksne nav izvietota 
vispār vai tā ir novietota neatbilstošā vietā, 
kas nav redzama ne pastniekiem, ne opera-
tīvajiem dienestiem. 
Noteikumi nosaka precīzas prasības plāk-
snes izvietošanai, zemāk ir piemērs par pri-
vātmāju plākšņu izvietojuma prasībām:
• uz ēkām, kas atrodas ne tālāk kā 30m no 
brauktuves malas – uz pret ielu vērstas fa-
sādes, kurai piesaistīts ēkas numurs 2–2,5 m 
augstumā, vai uz žoga vai staba 1,5–2 m 
augstumā, no piegulošā ceļa redzamā vietā;
• ēkām, kas atrodas tālāk par 30 m no 
brauktuves malas, kā arī neapbūvētiem ze-
mesgabaliem uz žogiem vai stabiem 1,5–2 m 
augstumā – no tās ielas puses, kurai piesais-
tīts ēkas vai zemesgabala numurs.
• Stabu ar plāksni izvieto sava nekustamā 
īpašuma robežās. Gadījumā, ja plāksni iz-
vieto ārpus sava īpašuma robežām uz staba, 
tad staba novietošanu saskaņo ar Ādažu no-
vada būvvaldi.
• Ēku un zemes vienību adrešu vai nosauku-
mu plāksni piestiprina drošā veidā un labi 
redzamā vietā, ko neaizsedz koki, stādījumi 

un priekšmeti.
• Aizliegts stiprināt plāksnes uz ēku fasādes 
durvīm, logiem, vārtiem, žoga kustīgajām 
daļām (vērtnēm), kā arī uz pastkastītēm.
Papildus plāksnei var izvietot mākslinie-
ciski noformētu mājas nosaukuma zīmi, 
saskaņojot tās dizainu un novietojumu ar 
Ādažu novada būvvaldi.
Noteikumu prasību izpildi, tāpat kā līdz 
šim, kontrolēs pašvaldības policija, ar tie-
sībām uzlikt naudas sodu līdz 14 naudas 
vienībām (70 eiro). Līdz ar to dome aicina, 
sakārtojot savu īpašumu pavasarī, pārlieci-
nāties, vai jūsu adreses plāksne atbilst nova-
dā noteiktajām prasībām. 
Noteikumi de�nē visus objektus, kam ir 
jābūt adrešu plāksnei. Adrešu un nosauku-
mu plāksnes jāizvieto pie visiem adresāci-
jas objektiem, kuriem ir piešķirta adrese, 
t.sk. uz visiem zemesgabaliem, uz kā atro-
das ēkas vai būves, t.sk. arī žogs un pagaidu 
būves, neatkarīgi no tā, vai šīs ēkas ir vai 
nav nodotas ekspluatācijā.
Arī pašvaldība turpinās darbu pie adrešu 
un ielu nosaukumu plākšņu sakārtošanas. 
Paredzams, ka trīs gadu laikā visām ielām 
novada teritorijā tiks izvietotas jaunā dizai-
na ielu nosaukumu plāksnes (parasti katrai 
ielai ir nepieciešamas vismaz divas plāksnes 
ar nosaukumu, un Ādažu novadā šobrīd ir 
gandrīz 900 ielu!). Ielu nosaukumu plāks-
nēm izskats turpmāk būs tāds pats, kāds tas 
līdz šim tika noteikts Ādažu pagastā:  

Adrešu sakārtošana
Novadā turpina darbu nekustamā īpašuma 
un adresācijas speciāliste, kura vienmēr 
atbildēs uz jūsu jautājumiem par adrešu 
sakārtošanu, palīdzēs atrisināt problēmu 
tad, ja īpašumam trūkst adrese, kā arī citos 
gadījumos. 
Konsultēties par adresācijas jautājumiem ir 
iespējams pa tālruni 67 443 536, savukārt, 
ja nepieciešams domes risinājums, e-pastā 
dome@adazi.lv jāiesniedz domei adresēts 
iesniegums, kas parakstīts ar elektronisko 
parakstu, vai papīra veidā – Ādažu novada 
pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 
pagasts, Ādažu novads, LV-2164.

Nadežda Rubina

Klientu apkalpošana Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā no šā gada 1. aprīļa
Ādažu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vieno-

tais klientu apkalpošanas centrs aicina arī turpmāk klien-
tu apkalpošanas centra apmeklētājus ievērot epidemioloģis-

kās drošības rekomendācijas, apmeklējot iestādi no šā gada 1. aprīļa. 
Ņemot vērā, ka pakalpojumu sniegšanā starp pakalpojuma snie-
dzēju un pakalpojuma saņēmēju ir attālums, kas ir mazāks par 2 
metriem, un lai nodrošinātu klientu apkalpošanas centra darbības 
nepārtrauktību, kā arī, lai pasargātu apmeklētāju un darbinieku ve-
selību, aicinām, apmeklējot klientu apkalpošanas centru, turpināt:
• lietot mutes un degunu aizsegu;

• ievērot 2 metru distanci starp klientiem;
• ievērot roku higiēnu.
Informējam, ka klientu apkalpošana tiek organizēta, iepriekš pie-
rakstoties pa tālruņiem:
✓ Ādažu pagastā – 67997350, 29486570;
✓ Carnikavas pagastā – 67993814, 29840610.
Brīdinājums! Klientu apkalpošanas centrā nedrīkst atrasties 
personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas 
slimības pazīmes.

Ādažu novada pašvaldības VPVKAC
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Gundars Āboliņš: “Šādā laikā attīstās
ne tikai naids, bet arī izpalīdzība, dāsnums un cilvēcība”

Aktieris Gundars Āboliņš dzīvo klusā un mierpilnā vietā Garcie-
mā, netālu no jūras, pajumti dodot arī kādai ukraiņu ģimenei. 
Arī viņa dzimtai ir nozīmīga saikne ar Ukrainu – Gundara vec-
tēvs bija ukrainis, bet mamma dzimusi Ukrainā. Intervijā “Āda-
žu Vēstīm” viņš sniedz savu skatījumu uz pašlaik notiekošo. 

Mācēt lasīt starp rindām
Pēdējie divi gadi bijuši diezgan savādi, vienu aktuālu tēmu pēk-
šņi nomainot otrai. 
Jā, tēma nomainījās praktiski vienas dienas laikā. Dabiski šāds 
presings informatīvajā telpā nerodas – nedz vīrusa, nedz kara-
darbības rezultātā. Tas ir kā ilgi apmācies laiks – [vīrusa sakarā] 
ne par ko citu vairs nerunāja kā tikai par skaitļiem un gra�kiem. 
Tāpat arī tagad – pirmais, kas karā iet bojā, ir patiesība. Mēs īsti 
nezinām, kas tur notiek. Kas ir noticis pirms tam – to nesaka ne 
viena, ne otra puse. Ir ļoti liels sagrozītas informācijas pārsvars. 
Traģiskākais ir tas, ka tajā visā cieš nevainīgi cilvēki. 
Kā jūs uztverat šo informāciju, kur to meklējat? 
To jau uzreiz redz. Profesija man ir iemācījusi lasīt starp rindām, 
klausīties cilvēka balss intonācijās, vērot viņa ķermeņa valodu. 
Tad arī var pamanīt, vai tur ir kāds nepatiesības slānis apakšā 
vai pa virsu, vai nav. Tēvs man agrāk mācīja: “Dēliņ, lasi vienas 
avīzes, lasi citas, bet galvenais mācies lasīt starp rindām. Patiesī-
ba nekad nebūs uzrakstīta, tā būs starp rindām”. Viņš lasīja gan 
“Cīņu”, gan “Literatūru un Mākslu”, pa kluso klausījās “Amerikas 
Balsi” un “Brīvo Eiropu”. Dīvaini, jo mēs dzīvojām blakus tiem 
[radiosignāla] traucētājtorņiem, bet kaut kā viņš dabūja cauri ra-
diostacijas signālu. 
Jūs minējāt par ķermeņa valodu. Vai labi to pārzināt?
Nepārzinu to pārāk labi, bet var iemācīties lasīt un saprast. Kad 
cilvēks mēģina manipulēt ar vārdiem, viņš aizmirst par savu ķer-
meni. Ķermenis reizēm to nodod. Ja tam pievērš uzmanību, zina 
pāris pamatprincipus, to nav grūti apgūt. Lielākoties droši vien 
neapzināti mēs klausāmies balss intonācijā – vai tā ir apstiprino-
ša, jautājoša, provocējoša. Tad es mēģinu saprast, ko cilvēks no 
manis grib, un pats galvenais – ko viņš no manis slēpj (smejas). Tā 
nav pārgudrība, drīzāk maza profesionāla iemaņa, lai saprastu, ko 
cilvēks īsti grib. 
Viss, kas notiek pasaulē, notiek arī ar mums 
Kādas jums bija sajūtas 24. februāra rītā, uzzinot, ka tepat netā-
lu, Ukrainā, sācies karš?
Es jebkuru šādu notikumu uztveru ar lielu nepatiku. Tas pat nav 

īstais vārds. Tas ir sāpīgi. Mēdz teikt, ka, ja tas ir aiz Latvijas robe-
žām, tas mūs neskar, bet diemžēl mūs šodien skar arī tas, kas no-
tiek Venecuēlā vai Jaunzēlandē. Es pasauli un visu cilvēci uztveru 
kā vienotu organismu. Ja jums sāp kājas mazais pirkstiņš, deguns 
vai mugura, jūs vienalga jūtaties slikti. Tas [kas sākās Ukrainā] 
bija ļoti riebīgi. Jau pēc visiem iepriekšējiem paziņojumiem varēja 
saprast, ka kaut kas tur briest. Katrā ziņā man tas aizvien vairāk 
sāk šķist kā ļoti pārdomāts plāns. Nevis psihopāta izlēciens, bet 
labi pārdomāts plāns. Kas tie ir par plāniem? Atliek tikai minēt. 
Tas, ka bija domāts citādāk, bet sanāca ne tā, kā sākumā iecerēts, 
ir skaidrs. Dievs vien zina, kad un kā tas viss beigsies. 
Jūs domājat lielās kaimiņvalsts plānu vai kaut ko citu?
Es nezinu, neesmu politisks analītiķis. Ziniet, kā ir, kad saplīsis 
šķīvis ar lauskām – jūs mēģināt to salikt, bet nevar saprast, vai 
tur saplīsis viens šķīvis, vai vairāki, un kuram šķīvim kura lauska 
pieder. Var izlikties, ka tas notiek kaut kur tur [tālumā], drusku 
pavicināt karogu, ieskaitīt mazu naudiņu ziedojumiem, un tu esi 
atpircies no situācijas. Tā nav. 
Svarīgākais – neielaist sevī naidu 
Mums ir bijušas vairākas atbalsta akcijas Ukrainai. Ko mēs kā 
tauta varam darīt, lai vairāk palīdzētu ukraiņiem? 
Iespējas var būt dažādas – sievietes var pēcpusdienās aust kamuā-
žas tīklus, veči ķīlēt džipus un dzīt tos uz Ukrainu, var uzņemt 
bēgļu ģimenes vai iet strādāt par brīvprātīgo koordinācijas centros. 
Katrs dara to, ko viņš tajā brīdī uzskata par pareizāko savu iespēju 
robežās. Galvenais, kam vajadzētu pievērst uzmanību, – nekulti-
vēt sevī naidu. Mēs to darām neapzināti, bet mūs uz to bieži vien 
apzināti mudina. Es to jūtu gaisā. Lai gan pirmajā mirklī tam var-
būt pat ir pamats, tas neko nekad vēsturē nav atrisinājis. Nevaru 
atcerēties kādu gadījumu, kad naids un atriebība, kas lielāka par 
pāridarījumu, būtu nesusi gandarījumu. Varbūt tikai sākotnēji un 
īslaicīgi. Es ļoti gribētu, lai mēs neattīstītu sevī linčošanas kāri un 
instinktu tikai tāpēc, ka masa vai pūlis tā dara. Mēs kļūstam par 
linčotājiem, un te nav svarīga tautība – to dara krievi, ebreji, lat-
vieši un citi šeit dzīvojošie. Man ir bail, ka mūsu sabiedrībā sāk 
veidoties spoguļattēls no tā, kas notiek Krievijas valdībā un diem-
žēl arī lielā daļā krievu tautas. Jā, tieši tas pats naids, aprobežotība, 
necilvēcība. Tikai ar citu karogu. Es neesmu vienīgais, kas to jūt. 
Vai pasaule izdarīja pietiekami, lai tas, kas šobrīd notiek Uk-
rainā, nenotiktu?
Nevaru atbildēt ne apstiprinoši, ne noliedzoši, jo es to nezinu. Tur 
diemžēl lielu lomu spēlē nauda, ekonomiskie sakari – kāds mēģina 
pārraut šo saiti, kāds izlocīties. Varbūt, ka tā arī ir pareizi, ka mēs 
neprovocējam Krieviju uz pāriešanu kodolkara stadijā (nopūšas). 
Ko mēs varētu vēl darīt? Nomierināties. Bet saprotiet, kāds naids 
ir radīts simtos miljonu Krievijas cilvēku pret kaut ko abstraktu… 
Un kāds naids tagad ir krievos, kuri dzīvo Ukrainā. Īpaši valsts 
Ziemeļu un Austrumu daļa ir krieviski runājoša un domājoša. Ie-
domājieties, kāds naids tagad jau gēnos un nākamajās paaudzēs ir 
radies pret Krieviju. Tas nenomierināsies pāris nedēļu laikā. 
Ignorēt Dieva zīmes – vismuļķīgākā augstprātība 
Intervijā “Ādažu Vēstīm” luterāņu mācītājs Aigars Vančenko 
norādīja, ka šis sarežģītais laiks mums ir dots, lai atgrieztos pie 
cilvēcības. Tiesa, tas vēl bija decembrī, kad aktualitāte bija vī-
russ, nevis karš. Kā jums šķiet? 
Jā… (nopūšas) Kad Dievs nopostīja Sodomu un Gomoru (pilsētas, 
kas minētas Bībelē – iedzīvotāju izlaidības, izvirtības un grēku dēļ 
Dievs tām sūtīja uguni no debesīm, pārvēršot tās pelnos – autora 
piezīme), arī tur gāja bojā cilvēki, bet Dievaprāt viņi bija pelnījuši 
šādu sodu, jo viņi bija izdarījuši daudz ļauna, nekrietna, pretdabis-

Ukrainas notikumus Gundars uztver ļoti jūtīgi, uzsverot, ka visa 
pasaule ir vienots organisms, tātad viss tajā notiekošais skar arī 
mūs.
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ka. Šādi tas dzīvē noticis jau vairākkārt, bet mēs nez kāpēc negri-
bam šajās zīmēs vai aicinājumos ieklausīties. Es neesmu luterānis, 
taču šim mācītājam piekrītu. Baidos ieslīgt teoloģiskā diskusijā, 
taču, ja kāds zina, kas un kāpēc notiek, un kā beigsies, tad tas ir 
Viņš [Dievs]. Viņu ignorēt un neieklausīties, ko viņš mums caur zī-
mēm, praviešiem vai kā citādāk ir darījis zināmu, tā ir vismuļķīgā-
kā augstprātība, kas vien var būt. Un tas ir neatkarīgi no konfesijas, 
cilvēks vispār var nepiederēt nevienai konfesijai. 
Ja grib dzīvot krietni un godīgi, desmit baušļi jebkurā gadījumā 
ir jāievēro.
Visus likumus, kodeksus, administratīvos noteikumus var redu-
cēt uz desmit baušļiem. Pietiktu cilvēkiem ievērot desmit baušļus 
un godprātīgi ar tiem samērot savu rīcību, pasaule būtu citādāka. 
Mēs radām likumus, attīstot tos no desmit baušļiem, lai šos bauš-
ļus apietu. Tur ir tas paradokss! 
Mēdz teikt, ka sarežģītās situācijās vai krīzes brīžos var redzēt 
cilvēka patieso dabu. Jūs jau pieminējāt naidu un agresiju, bet, 
vai šī situācija parādījusi arī mūsu labās puses?
Domāju, ka jā. Ir pamats cilvēciskai pretimnākšanai, cilvēcībai, 
izpalīdzībai, viesmīlībai, dāsnumam. Tās ir īpašības, kas arī atrai-
sās šādā laikā, taču tās diez vai būs auglīgas, ja balstīsies uz naidu. 
Visas manis nosauktās īpašības ir dzīvotspējīgas un dod labumu, 
ja tās ir nesavtīgas un bieži vien pat anonīmas. Es pat teiktu – gal-
venokārt anonīmas. Savu naidu gan mēs publiskojam. Tur kaut 
kas neiet kopā. 

Varonību, tāpat kā citus terminus, mēs mēdzam izmantot diez-
gan bieži. Vai Ukrainas notikumu kontekstā varonības jēdziens 
nav mainījis savu būtību? 
Mēs daudzus vārdus un daudzus jēdzienus devalvējam un nobru-
žājam, nolietojam tā, ka par tiem negribas ne domāt, ne lietot. Vis-
dažādākajās jomās. Mainoties dzīvei, mainās šo vārdu jēga. Tāpēc 
jau mēs neatteiksimies no jēdziena “varonība”, “varoņdarbs” vai 
“varonis”. Svarīgi ir tas, ar ko mēs šos vārdus piepildām. Kādā in-
tonācijā, meldijā un kontekstā mēs tos izrunājam. Protams, varo-
nības jēdziens mainās. Bet tas ir nepārtraukts process, nav tā, ka 
vakar tas nozīmēja vienu, šodien jau pavisam kaut ko citu. 
Šobrīd neko negribas svinēt 
Šogad, atzīmējot dzimšanas dienu, jūs teicāt, lai cilvēki visas 
dāvanas, kas paredzētas jums, ziedo dievnamam. 
Man jau nekā īpaši netrūkst. Lai cilvēkiem atvieglotu to sajūtu, ka 
kaut kas drusku ir jāuzdāvina, teicu, ka darīsim tā. Tikai kopš 24. 
februāra tas viss ir ieguvis citu jēgu. Ja man dzimšanas diena būtu 
tagad, rīkotos citādi. Pirms diviem gadiem, kad man bija apaļa jubi-
leja, lūdzu saviem draugiem palīdzēt man uzdāvināt dāvanu manas 
skolas simtgadē. Visi atsaucās, un mēs ar kopīgiem spēkiem skolai 
uzdāvinājām labas klavieres – nevis izklimperētas dežūrklavierītes, 

bet tādas, kas ir kārtīga mūzikas instrumenta kvalitātē. Skola ir ar 
mūzikas novirzienu, tur bērniem vajag labus instrumentus. Tagad 
arī mana bijusī kolēģe no radio laikiem lūdz viņai nedāvināt priekš-
metus vai lietas, bet dāvanai paredzēto summu ieskaitīt kopīgā lietā. 
Tā ir laba lieta un sajūta. Tagad ziedošanas vai atbalsta lūgšanas dar-
bība ir ieguvusi pilnīgi citu jēgu. 
Ja dzimšanas diena būtu tagad, kā jūs rīkotos? 
Es pat nezinu, ko iesāktu. Pirmkārt, droši vien nemaz nesvinētu. 
Šobrīd neko negribas svinēt. Īsti negribas teātrī spēlēt nevienu ko-
mēdiju, lai gan tās pat ir vajadzīgas. Tagad būtu vajadzīgas nevis 
lugas par karu un Ukrainu, bet gan laba līmeņa cilvēciskas komē-
dijas, lai būtu līdzsvarojums problēmu, sāpju, neziņas un traģēdiju 
pilnajā ikdienā. Bet negribas. Grūti. Tā sāpe un traģēdija ir dien-
dienā gaisā, mēs tos cilvēkus satiekam, pat nezinot, ka viņi ir no 
Ukrainas. Viņu mums te ir daudz. 
Karu katru dienu dzird un redz telefonā
Jūs pats esat uzņēmis bēgļu ģimeni no Ukrainas. 
Jā, tā ir. Mēs ar ģimeni esam vienojušies, ka dosim pajumti vismaz 
uz laiku, kamēr viņi paši nostāsies uz savām kājām. Viņas – māte 
ar divām meitām, šeit ieradās ar divām mugursomām, mērojušas 
diezgan briesmīgu ceļu. Ja jūs redzat, kas ir šo bēgļu sastāvā, tad 
tur 95% ir sievietes un bērni. Tur nav darba un karot spējīgu sene-
gāliešu. Izņēmumi ir daudzbērnu ģimeņu tēvi vai cilvēki ar veselī-
bas problēmām. Ir apdomāti izņēmuma gadījumi, bet neredzu, ka 
te staigātu jauni, būdīgi džeki un pieprasītu pabalstus. 
Vēl viens izņēmums ir vīrieši pēc 60 gadu vecuma, bet arī tas ir 
ļoti mazs procents.
Man pašam ir 62 gadi. Biju nolēmis iestāties Zemessardzē. Ko tik 
cilvēks tādā vecumā neizdomā (smaida). Piezvanīju savam drau-
gam, kurš jau ilgus gadus ir zemessargs, un vaicāju, kur man iet, 
pie kā vērsties un ar ko sākt. Viņš jautāja, cik man gadu, bet, kad 
pateicu, ka 62, atbildēja: “Tad sēdi mājās. Tevi neviens vairs ne-
ņems. Ja tu būtu bijis zemessargs jau 15 gadus, būtu tādā vecumā 
un vēlētos līgumu pagarināt, tad tu to varētu darīt.” Tādā vecu-
mā nesagatavots cilvēks neizturēs �zisko slodzi. Visam savs laiks. 
Katram ir sava vieta, kur no viņa ir vislielākā jēga. Ja būs nepiecie-
šams kāds atbalsts, tad es rēķinos, ka būšu gatavs to sniegt. Šobrīd 
es savu atbalstu sniedzu tā, ka dodu pajumti sievietei ar diviem 
bērniem no Zaporožjes. Tur patlaban notiek karadarbība. Katru 
dienu to dzirdu telefonā. Var skatīties Maskavas centrālo televī-
ziju vai mūsu “Panorāmu”, kas ir tas pats, tikai no pretējās puses, 
bet var arī skatīties tiešraidē. Man karš katru dienu ir telefonā. 
Informācija ir saņemama no daudziem avotiem, bieži vien tā ir 
atšķirīga un pretrunīga, bet tad var mēģināt saprast, kas notiek. 
Vai jūsu uzņemtā ģimene runā par viņu dzimtenē notiekošo?
Pats necenšos izprašņāt un taujāt, taču, ja viņi stāsta, tad uzklau-
su. Viņiem jau arī vajag ar kādu parunāties un izkratīt sirdi. Tie ir 
vienkārši cilvēki, kurus pirms tam nepazinu. Viņus atveda latvie-
šu puiši, taču izrādījās, ka ģimenei nav, kur palikt. Teicu, lai ved 
šurp. Varēju jau aizvest uz pašvaldības policiju, bet, kā es justos, 
ja identiskā situācijā mani aizvestu uz pašvaldības policiju? Tas ir 
tikai piemērs. Šī ģimene ieradās bez dokumentiem, tikai ar bērnu 
dzimšanas apliecībām un mammas ID karti, kas Latvijā nav derī-
ga, bet Rīgā bija lielas rindas, tāpēc, protams, zvanīju gan Ādažu 
pašvaldības policijai, gan sociālajam dienestam, lai noskaidrotu, 
ko darīt. Varu tikai pateikt paldies [pašvaldības policijas priekšnie-
ka vietniekam, bēgļu uzņemšanas koordinatoram] Gintam Dzir-
kalim un [sociālā dienesta vadītāja vietniecei] Daigai Landsmanei 
par atsaucību. Tā bija ļoti cilvēcīga un konkrēta pretimnākšana, 
ieinteresētība sniegt atbalstu. Uzreiz bija skaidrs, kā rīkoties. 
Poligona tuvums var atturēt cilvēkus doties tieši uz mūsu nova-
du. Vai jūs šeit arī dzirdat bruņoto spēku mācības?
Var dzirdēt, kad helikopteri pāri lido. Redziet, ir cilvēki, kuri uz-

Aktieris uzskata, ka šobrīd būtu jāuzved laba līmeņa cilvēciskas 
komēdijas. Kadrs no izrādes “Ekspedīcija Jāzeps”, kas tapusi pēc 
Raiņa lugas “Jāzeps un viņa brāļi”.
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Ilgi gaidīta un sagaidīta – Ādažu amatierteātra “Kontakts” jaunā izrāde “Alise”!

Ādažu Kultūras centra zālē 10. martā norisinājās pēdējās trīsgades 
lielākais amatierteātra “Kontakts” fanu un atbalstītāju salidojums. 
Pilna zāle satrauktām, saviļņojošām un priecīgām sejām un emoci-
jām. Mīļas atkalredzēšanās un apskāvieni, kurus pavadīja pavasara 
ziedu smaržas un smiekli. 
Muzikālās izrādes “Alise”, kura veidota pēc Lūisa Kerola stāsta 
“Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”, tapšanas laikā “Kontakta” ko-
lektīvs izdzīvoja Brīnumzemes cienīgus notikumus realitātē. Viss 
iesākās pavisam ierasti – ar ideju. Tad ideja ar Lindas Cintiņas 
radošuma augstāko meistarību tika pārvērsta scenārijā. Visi bija 
vienisprātis, ka šī izrāde izcelsies ar tērpu krāšņumu un īpaši izrā-
dei rakstītu mūziku. Ejot pa iepriekš iemītu taciņu, tika uzrakstīts 
projekts konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2019.”, lai talantīgās 
mākslinieces Ilzes Breidakas pavadībā radītu tērpus pašu spēkiem. 
Piegriezēju un šuvēju lomās iejutās ne tikai kolektīva dāmas, bet 
arī kungi. Tērpi gaidīja sava košuma parādi lielajā pirmizrādē, kas, 
gluži kā Alise, bija iekritusi bezgalīgi dziļā truša alā un krita tik ilgi, 
ka šķita “uzkārusies” divmetrīgas, ieziepēti dezin�cētas kārts galā 
un caur sterilu medicīnisko masku “Kontakta” aktieriem čukstēja 
episko “būt vai nebūt” frāzi. 
Pēc divu gadu levitēšanas starp “drīkst” un “nedrīkst”, “pozitīvs” 
un “negatīvs”, “attālināti” un “klātienē”, pirmizrāde beidzot nonāk 
pie skatītājiem. 
Alises brīnumzeme ir pasaule, kura pārsteidz ar negaidītiem no-

tikumiem, kas nereti sasaucas ar pelēkās 
ikdienas īstenību: skola pēkšņi pārvēršas 
par putnu būri, kur galveno toni nosaka 
skolotāja Pele, bet par visu atbild omulīgi 
jokainais direktors Oliņš Boliņš, attiecības 
ģimenē pārvēršas nebeidzami trakā tējas 
dzeršanā pie Cepurnieka un Marta zaķa. 
Meklējot savu ceļu, Alise nonāk krustcelēs, 
kur padomus dod apgarots un atkarībās ie-
slīdzis Kāpurs vai dziļdomīgs un tik ļoti pa-
zīstams Kaķis. Laiks iet savu ceļu, viņš tek 
un nestāv uz vietas. “Laiku nedrīkst nosist...
nevienam nepatīk, ka to sit”. Laiks ir Viņš! 
Sasniedzot kārotās virsotnes, meitene seci-
na, ka tās nesniedz to, ko viņa bija cerējusi. 

Alise saprot, ka, piedzīvojot Brīnumzemes trako krāšņumu, vissva-
rīgāk ir nepazaudēt pašai sevi.
Izrādes košums un spozme pārsteidza skatītājus, tādēļ jo īpaši jācil-
dina tie talanti, kuri paliek aizskatuvē, bet kuru ieguldījums izrā-
des tapšanā ir neatsverams: Ilze Breidaka un “Dekorēt dzīvi” – par 
grezno skatuves noformējumu, Zane Art – par grimu, kas aktieriem 
palīdzēja vēl spilgtāk izjust tēla raksturu, Jurģis Ozols – par noti-
kumu izgaismošanu, Dmitrijs Tarasovs – par izrādes skanējumu, 
Laura Freimane – par iedrošinājumu un tēlu iekustināšanu, Jānis 
Miltiņš un Aivars Vaišļa – par brīnumainajām Annijas Cintiņas 
dziesmu aranžijām, kas paspilgtināja tēlu iekšējos pārdzīvojumus, 
deju grupai “Hopā” – par kustību un dinamiku visas izrādes laikā. 
Šīs izrādes iestudēšana bija liels izaicinājums kā aktieriem, tā arī 
režisoram Artūram Breidakam. Runāt par neko, bet pateikt daudz, 
runāt ne tikai ar vārdiem, bet ar darbību, neizmantojot rekvizītus, 
izmantojot kustības un intonācijas. 
Populārākā frāze pēc izrādes noskatīšanās: “Bija forši, bet es neko 
nesapratu...” Patiesībā jau arī nebija jāsaprot, bija jāsajūt – ar sesto 
prātu, ar matu saknēm, vai vienkārši – ar sirdi. 
Mēs visi dzīvojam Brīnumzemē. Katram tā ir savā trakuma pakā-
pē, bet mūs visus vieno Brīnumzeme, kurā pazūdam, meklējam un 
atrodamies.

Cerībā uz “Alises” atkārtojumu,
Ādažu amatierteātra “Kontakts” radošais gars – Silvija Vanaga

skata, ka svētku sajūtu rada ķīniešu petaržu šaušana. Pirms pāris 
dienām kāds netālu kaut ko svinēja un blieza gaisā petardes. Tad 
gan bērni sāka raudāt, pieskrēja pie mammas un palīda zem segas. 
Man nācās nomierināt, ka tās ir tikai petardes. Viņām uz jebkuru 
blīkšķi vai sirēnu ir pilnīgi cita reakcija. Viņas izbrauca no Zapo-
rožjes, kad tur jau bija sākušies pirmie sprādzieni. Trīs diennaktis 
brauca līdz Polijas robežai – bez ūdens, bez gaismas, bez iespē-
jām aiziet uz tualeti. Turpat, vienā kupejā, 16 cilvēki, viens vemj, 
viens čurā tev uz galvas… gaisa, gaismas, ūdens nav. Man šķiet, ka 
mums Ādažu armijas daļā karcerī ir labāki apstākļi. 
Pienākums pret vectēvu
Ko jums pašam nozīmē Ukraina? 
Mana māte [aktrise Vera Singajevska-Āboliņa] ir dzimusi Ukrai-
nā, netālu no Viņņicas, Sinarnas pagastā. Viņa ir pa pusei ukrai-
niete, mans vectēvs bija ukrainis, kam senčos bija arī poļi. Mans 
vectēvs mira 1943. gadā no slimības, es viņu nekad dzīvē neesmu 
saticis (aktieris piedzima 17 gadus vēlāk – aut. piez.). Tas, ko es šo-
brīd daru, man ir iekšējs pienākums pret vectēvu. Tā vismaz es to 
uztveru. Taču tas nav noteicošais, es to darītu arī tad, ja man būtu 
cita izcelsme. Esmu vienreiz bijis Kijevā un divreiz caurbraucot arī 
Ļvivā. Vairāk gan ne. Mammas dzimtenē pie Viņņicas arī nees-
mu bijis. Visu laiku ir “gan jau, gan jau”. Kā teica Alisa Freindliha 

(krievu aktrise, vislabāk pazīstama ar �lmu “Dienesta romāns” – 
aut. piez.) tagad, jau savā mūža nogalē: “Es visu mūžu esmu domā-
jusi, ka viss vēl ir priekšā, ka viss būs vēlāk, gan jau, gan jau… Un 
tad es saprotu, ka šis “gan jau” nekad nepienāk.”
Noslēdzot sarunu uz pozitīvas nots, gribētos pavaicāt, kas jūs 
iepriecina šajā sarežģītajā laikā? 
(apdomājas) Putni. Šobrīd putnu dziesmas no rītiem. Es viņus 
visu ziemu baroju. Man te ir zīlītes, zilzī-
lītes, cekulzīlītes, dzilnīši, žubītes, sīļi, 
melnais mežastrazds, parādījušies 
sarkankrūtīši, meža baloži un, pro-
tams, arī vārnas, žagatas. Vasarā 
te dzīvo arī pupuķi. Ir vēl putni, 
kurus es neredzu vai pēc balss ne-
atpazīstu, bet man ir lejupielādēta 
aplikācija, kas palīdz atpazīt putnus. 
Agrs rīts un putni – tas ir tas, kas 
man sagādā labsajūtu un prieku. 
Jūra man ir tepat, blakus, vairākas 
reizes gadā mēdzu līdz tai aiziet – 
agrā pavasarī, rudenī un ziemā. 

Jānis Pārums

Prieku Gundaram Āboli-
ņam sniedz putnu dzies-
mas. Viens no viesiem 
viņa pagalmā ir Latvijā 
reti sastopamais, bet krā-
šņais pupuķis.

Foto

 – 
Pixa
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Projekta pieteikumus konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli 2022” var iesniegt līdz 19. aprīlim

Turpinot vairāk nekā pirms 10 gadiem iesākto iniciatīvu, Āda-
žu novada pašvaldība februārī apstiprināja konkursa “Sabied-
rība ar dvēseli” 2022. gada nolikumu (turpmāk – konkurss) un 
aicina iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas iesniegt tajā 
savu projektu pieteikumus. Projektus gan reģistrētas, gan ne-
reģistrētas iedzīvotāju grupas vismaz 8 cilvēku sastāvā var ie-
sniegt līdz 19. aprīlim. Visus, kas to bija plānojuši, bet vēl nav 
izdarījuši, aicinām iesūtīt savus pieteikumus konkursā! To var 
izdarīt, aizpildot un Ādažu novada domē iesniedzot projekta 
pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus:
• 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 aktivitā-
tes skar inženierkomunikācijas vai tiek veidots (labiekārtots) 
bērnu, sporta un atpūtas laukums, izveidota nojume (ja attie-
cināms);
• 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.).
Projektu pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski ar drošu 
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.
Atgādinām, ka konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti �-

ziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzī-
votāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā 
tiks  atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas re-
montam, kā arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasā-
kumu attīstībai.
Viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu, bet 
cilvēki var būt dalībnieki dažādos projektos. Projektiem jābūt 
saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada terito-
rijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji 
un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriā-
lajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai 
sabiedrības daļai.
Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Āda-
žu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, ir 1500 
eiro. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu 
ciema un Carnikavas ciema robežas pašvaldības �nansējums ir 
2500 eiro. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas: 
materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projek-
ti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas 
un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).
Konkursa nolikums un cita informācija, kas nepieciešama, ga-
tavojot projekta pieteikumu, pieejami pašvaldības tīmekļvietnē, 
sadaļā “Pašvaldība”/“Konkursi”/“Atbalsta konkurss “Sabiedrī-
ba ar dvēseli””. Aicinām ikvienu, kam radušies jautājumi par 
konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, 
sazināties ar konkursa koordinatori – Attīstības un projek-
tu nodaļas vadītājas vietnieci Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086, 
e-pasts: inga.perkone@adazi.lv). 

Inga Pērkone

Aicinām nometņu vadītājus piedalīties
Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā!
Ādažu novada pašvaldība izsludina Ādažu novada bērnu un 
jauniešu nometņu projektu konkursu.
Konkursa mērķis:
• veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un �ziskās akti-
vitātes. Konkursa mērķgrupa – Ādažu novadā deklarētie bērni 
un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem.
• atbalstīt jebkuras �ziskas personas, kura normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai 
saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska personas iniciatīvu 
bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īste-
nojot nometņu projektus.

Projekta pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz 2022. gada 
19. aprīlim plkst. 12.00, nosūtot tos kā elektronisku dokumen-
tu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv, parakstītus ar paraksttie-
sīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zī-
mogu.
Katrs pretendents konkursā var piedalīties ar ne vairāk kā čet-
riem dienas nometņu un diviem diennakts nometņu projektu 
pieteikumiem. Konkursu līdz�nansē Ādažu novada pašvaldība.
Konkursa kontaktpersona – interešu izglītības koordina-
tore Alise Timermane, tālrunis 29735803, e-pasta adrese: 
Alise.Timermane@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu.
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Klimata pārmaiņu radītais pārbaudījums Ādažu novada polderu sistēmai

Lielais nokrišņu ūdens daudzums šī gada sākumā būtiski palie-
lināja slodzi arī polderu sūkņu stacijām Ādažu novadā. Kopējais 
nokrišņu daudzums Latvijā janvārī bija 72.7 mm, kas ir 44% virs 
mēneša normas (50.5 mm), bet februārī bija 71.6 mm, kas ir 78% 
virs mēneša normas (40.3 mm). 
Nokrišņu daudzums Pāvilostā šajā februārī sasniedza 132 mili-
metrus, kas ir jauns Latvijas absolūtais februāra nokrišņu dau-
dzuma rekords. Visvairāk lija un sniga Kurzemes rietumos un 
Vidzemes augstienē, kur nokrišņu daudzums pārsniedza 100 mi-
limetru, kas gandrīz trīskārt vairāk par klimatisko normu, liecina 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.
Lielākā daļa no milzīgā ūdens daudzuma, kas nonāca Ādažu 
novada polderu teritorijās ievērojami palielināja slodzi polde-
ru sūkņu stacijām un dažviet sūkņu stacijai vairākas dienas 
bija jāstrādā ar pilnu jaudu.
Atgādinām, ka polderis ir meliorācijas sistēma, kas veidota, lai 
aizsargātu teritoriju no applūšanas pavasara palu vai plūdu laikā, 
jeb nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uz-
plūstošiem ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar sūknē-

šanu. Poldera baseins ir teritorija, no kuras tiek nova-
dīta virszemes un pazemes ūdeņu notece no poldera 
platības, kā arī no piegulošās platības. Ādažu novada 
polderu shēmā var redzēt polderu izvietojumu, to 
platību (kopā 4642 ha) un sūkņu staciju izvietojumu.
Polderu sistēmai normāla ir lēna darbība, kad nok-
rišņu vai kūstošā sniega un ledus radītais ūdens 
tiek sūknēts pakāpeniski un nerada strauju terito-
rijas applūšanu un gruntsūdens līmeņa celšanos. 
Diemžēl šoziem tā nenotika, un daudzviet applū-
da pagalmi un paaugstinājās gruntsūdens līmenis 
pagrabos, garāžās un novadgrāvjos.
Polderu sistēmas darbību “Carnikavas Komunālser-
visa” speciālisti nodrošina nepārtraukti, un visu pol-
deru sūkņu staciju automātiskā darbība un iestatītais 
ūdens līmenis sūkņu staciju sateces baseinos tiek no-
drošināts atbilstoši projektētajam. Lai mazinātu ie-
dzīvotāju satraukumu par ūdens parādīšanos vietās, 

kur tas parasti nav vai parādās ļoti reti, skaidrojam, ka nokrišņu 
ūdenim vispirms ir jānonāk sūkņu stacijā, un tas nevar notikt, 
nepaaugstinoties gruntsūdenim un ūdens līmenim novadgrāv-
jos, un ir nepareizi uzskatīt, ka ūdens līmenis kādā konkrētā 
garāžā pazemināsies tikai tādēļ, ka tiks ieslēgta vai pārregulēta 
sūkņu stacija. Ceram, ka tāda diena nekad nepienāks, bet polde-
ru sūkņu stacijas būs pēdējais, kas tiks izslēgts. Šeit ir jāpaskaid-
ro, ka sūkņu stacija strādā nominālā režīmā arī tad, ja vērīgais 
iedzīvotājs kādā brīdī nesadzird sūkņa dūkšanu. Sūkņu stacijas 
Līču ielā laika gra�kā (attēlā) ir redzams, ka ūdens pieplūšana, 
līdz tas sasniedz sūkņa ieslēgšanās līmeni aizņem aptuveni dien-
nakti, un šajā laikā sūknis nestrādā. Līdz sūkņa atslēgšanās līme-
ņa sasniegšanai sūknim jāstrādā dažas stundas. Tas skaidrojams 
ar projektēto sūkņu staciju ražības rezervi. Piemēram, sūkņu 
stacijas “Eimuri” trīs sūkņu kopējā ražība sasniedz 2 m3/sek. 
Iestatītie ūdens līmeņa diapazoni atbilst sūkņu stacijas projektā 
paredzētajām tehniskajām iespējām un to izmainīšana, tos paze-
minot, var novest pie gaisa iekļūšanas sūkņu kamerā un novest 
pie sūkņu bojājumiem, un nav pieļaujama.

Putnu ligzdošanas periodā slēgs Gaujas grīvu
Lai atjaunotu kādreizējo mazo zīriņu populāciju 
Gaujas grīvā, no 1. maija līdz 31. jūlijam Dabas 
aizsardzības pārvalde (Pārvalde) apmeklētājiem 
slēgs Gaujas upes grīvu. Šajā periodā cilvēki ai-
cināti atpūtai un pastaigām pludmalē izvēlēties 
citas atpūtas zonas un maršrutus, jo īpaši rūpē-
joties, lai suņi nešķērso iežogoto teritoriju. Šo-
brīd Latvijā vairs ligzdo tikai 70-100 mazo zīriņu 
pāru, un to skaits turpina samazināties. Visvai-
rāk apdraudētā liedagā ligzdojošo putnu suga ir 
mazais zīriņš. Aprīlī no siltajām zemēm atgriežas 
ceļojošie putni un ierodas ligzdotāji – zīriņi, tār-
tiņi un citas sugas, kas piekrasti izmanto par ēda-
mistabu un bērnistabu. Gaujas grīvā mazie zīriņi 
pēdējo reizi mēģināja ligzdot 2010. gadā. Un šī 
vieta bija nozīmīga ligzdošanas vieta Latvijā un 
visā Eiropā, bet šobrīd tā vairs nav. Tomēr dabā 
katrs augs vai dzīvnieks, tostarp putns, pilda no-
teiktu funkciju. To saudzēšana, īpaši vairošanās 
laikā, ļauj saglabāt pilnvērtīgu barības ķēdi, nodrošinot līdzsva-
ru starp sugām. Vēl kritiskāka par paša cilvēka klātbūtni ir viņa 
mājdzīvnieka atrašanās liedagā. Suņi saož un pamana gan ligz-

das, gan putnus. Manot liedagā suni, pieaugušie putni pamet sa-
vas ligzdas, tādejādi pakļaujot olas vai mazuļus bojāejas riskam.

Dabas aizsardzības pārvalde
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Gruntsūdens līmenis pakāpeniski atgriežas pie ierastā aptuveni 
mēneša laikā ar nosacījumu, ka ir normālam pavasarim atbils-
tošs ūdens daudzums.
Turklāt jāņem vērā gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos Gau-
jas tuvumā arī teritorijās aizsargdambju “sausajā” pusē. Gaujā 
ūdens līmenis pirmo reizi kopš Dzirnupes slūžu uzbūvēšanas 
bija paaugstinājies virs Dzirnupes slūžu aizvēršanas robežas 
no 6. februāra līdz 5. martam, un attiecīgi slūžas bija aizvērtas 
veselu mēnesi. Pa šo laiku caur smilšaino grunti ūdens sūcās 
arī polderu teritorijās un attiecīgi bija jāpārsūknē atpakaļ, tē-
rējot tam ievērojamu elektroenerģijas daudzumu.
Sūkņu staciju darbības kopaina, kādu to attālināti var redzēt 
“Carnikavas Komunālservisa” speciālisti, tiek publicēta, lai ie-
dzīvotāji varētu pārliecināties par iepriekš minēto polderu sistē-
mas darbības atbilstīgo nodrošināšanu.

Šajā polderu sūkņu staciju darbības gra�kā nav redzamas nere-
konstruētās sūkņu stacijas, kur nav uzstādīta attālinātās vadības 
un kontroles sistēma. Sūkņu stacijas “Laveri” divi sūkņi darbojas 
automātiski, izmantojot ūdens līmeņa sensora vadības sistēmu, 
bet sūkņu stacija “Mangaļi” darbojas, izmantojot laika intervāla 
releja vadību, un to darbība tiek uzraudzīta, vizuāli pārliecino-
ties par ūdens līmeņiem.
Nerekonstruētā sūkņu stacija “Mangaļi” labākajās “sviestmaizes 
likuma” tradīcijās pievīla visnepiemērotākajā brīdī. 8. janvārī, 
veicot regulāro sūkņa apkopi, “Carnikavas Komunālservisa” 

speciālisti konstatēja, ka sūkņa hermētiskajā korpusā ir iekļu-
vis ūdens. Lai neatgriezeniski nesabojātu sūkņa elektromotora 
tinumus, tika pieņemts lēmums apturēt sūkņa darbību un veikt 
nepieciešamo sūkņa remontu, jo sūkņu stacijas pilnīga rekons-
trukcija ir atlikta uz nenoteiktu laiku.
Ņemot vērā to, ka sūkņus OPV-2500-4.2 ražo tikai Ukrainā (ār-
pus Eiropas Savienības), un jauna sūkņa izmaksas ar piegādi var 
pārsniegt sūkņu stacijas pilnīgas rekonstrukcijas izmaksas, vie-
nīgais uzņēmums, kas piekrita veikt remontu, bija SIA “Metāla-
būve”, kas pagājušogad sekmīgi atgrieza spēju darboties “Lave-
ru” sūknim. SIA “Metālabūve” ir vienīgais uzņēmums, kas spēj 
veikt sūkņa un tā vadulu remontu un, izmantojot radošu pieeju, 
atjaunot blīvējumu starp sūkni un spiedvadu pienācīgā kvalitātē, 
ko ir pierādījusi iepriekšējā veiksmīgā sadarbība, veicot sūkņu 
stacijas “Laveri” sūkņa OPV-2500-4.2 remontu un nomaiņu.
Uzņēmums SIA “Riga Rent”, kas iepriekš veica sūkņu stacijas 
“Mangaļi” sūkņa vadulu remontu un sūkņa uzstādīšanu, tolaik 
informēja, ka turpmāk vairs neveiks nekādus darbus minētajā 
sūkņu stacijā, jo visi tās elementi, tai skaitā sūkņa vadulas un 
spiedvads, ir pilnībā nolietojušies un nepieciešama pilnīga sūkņu 
stacijas rekonstrukcija.
2022. gada 22. janvārī SIA “Metālabūve” speciālisti veica sūkņa 
demontāžu, bet SIA “Salas Company” – defektāciju. Defektāci-
jas rezultātā konstatēts:
1. Sūknim OPV-2500-4.2 ekspluatācijas laikā pastiprināts nodi-
lums priekšējā un aizmugurējā motora daļā (nodiluši gultņi un 
blīvslēgi);
2. Elektrodzinēja tinumu daļā iekļuvis ūdens (motora aizmu-
gures gultnī apskates laikā konstatēts ledus), kā rezultātā starp 
elektrodzinēja fāzēm var veidoties īssavienojums – turpmākā 
motora lietošana nav iespējama bez tinumu lakošanas;
3. Sūkņa dzenskrūvei liels nodilums (uz spārnu biezuma atlikuma);
4. Sūkņa daļā, kur atrodas pretturbulences spārni – pilnībā ko-
rodējis (�ziski neeksistē) turbulences difuzors (ūdens stabu no-
vadošais).
5. Sūkņa blīvējums ar spiedvadu ir bojāts un korodējis, nepiecie-
šams izgatavot un uzstādīt individuāli veidotu blīvējuma kons-
trukciju.
6. Sūkņa sateces baseinā zem ūdens pie spiedvada atvēruma un 
virs tā atrodas nogrimuši koka gabali, zari, koku lapas un dūņas, 
nepieciešama to izvākšana ar ūdenslīdēja un speciāla atsūkšanas 
sūkņa palīdzību.
7. Sūkņa uzstādīšanas vadulu izmērs neatbilst sūkņa vadulu ruļ-
ļu izmēriem, vadulas ir uzstādītas ar nobīdi un ir nepieciešams 
izgatavot un uzstādīt citus sūkņa vadulu ruļļus un koriģēt pieslē-
guma anča novietojumu pret vadulām.
Bez tam jau iepriekš bija konstatēts, ka, sūknim darbojoties, ir 
novērojama ūdens noplūde sūkņa un spiedvada savienojuma 
vietā, kas ievērojami samazina sūkņu stacijas efektivitāti un ļāva 
sūknim pazemināt līmeni sateces baseinā tikai par 1 cm stundā, 
vienlaikus patērējot vidēji 80 ampērus elektriskās strāvas.
Pēc sūkņu stacijas “Mangaļi” apturēšanas ievērojamais Manga-
ļu – Eimuru poldera ūdens daudzums bija jāpārsūknē ar sūkņu 
stacijas “Eimuri” sūkņiem. Februāra elektroenerģijas rēķins par 
novada jaudīgāko “Eimuru” sūkņu staciju pārsniedza 20000 eiro. 
Jau tagad ir skaidrs, ka jāparedz visu polderu sūkņu staciju au-
tomātikas audits un pilnveidojumi, kas frekvenču pārveidotāju 
uzstādīšanas rezultātā ievērojami uzlabotu energoefektivitāti un 
izslēgtu avārijas situācijas sūkņu staciju vadības automātikas dēļ.
“Mangaļu” sūkņu stacija pēc remonta tika ieslēgta 1. martā.
Sūkņa OPV-2500-4.2 un avārijas vadulu remonta un uzstādīša-
nas izmaksas sasniedza 14000 eiro.

Edgars Sliede
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Būvē jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Ādažos

Ņemot vērā, ka  Ādažu novadā turpmākajos gados ir paredza-
ma jaunu rūpniecisko projektu īstenošana, SIA “Ādažu ūdens’’ 
2021. gada oktobrī atbilstoši izstrādātajam būvprojektam uz-
sāka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) apjomīgus rekons-
trukcijas darbus, paredzot jaudas palielināšanu par 850 m3/
diennaktī. Projekta kopējās izmaksas ir 3,104 miljoni eiro, no 
kuriem 2,43 miljoni eiro (pamatā aizņēmums) ir uzņēmuma 
�nansējums, 502 tūkstoši eiro ir Valsts līdz�nansējums, 172 
tūkstoši eiro ir SIA “Orkla Latvia” līdz�nansējums. Projekta 
līguma nosacījumi ar SIA “Mapri Būve” paredz, ka, vēlākais, 
līdz 2022. gada septembrim objekts tiks nodots ekspluatācijā, 
NAI jaudu palielinot aptuveni par trešdaļu, izbūvējot 4. aero-
tenku, esošo iekārtu aerācijas sistēmu nomaiņu, aprīkošanu ar 
tiešsaistes skābekļa mērītājiem un lokālo displeju, gaisa pūtēju 
vadības iestatīšanu izšķīdušā skābekļa koncentrācijai aeroten-
kos un vairākus citus tehnoloģiskus uzlabojumus.
Jāuzsver ne tikai tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana sarežģītos 
apstākļos, jo nav pieļaujama notekūdeņu apstrādes procesa 
pārtraukšana, bet arī fakts, ka būvdarbu veikšanas tehnoloģija 
ir diezgan sarežģīts process. Nepieciešama apjomīga grunts-
ūdens līmeņa pazemināšana (darbi tiek veikti 7 metru dziļu-
mā), izvērtējot to, ka Gaujas ūdens līmenis ir ļoti mainīgs un 
tieši  ietekmē betonēšanas darbu un tīklu izbūves procesu.
Pašreiz SIA “Ādažu ūdens” piederošo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās (NAI), kuras atrodas pie Katlapu ceļiem, Gaujas pusē, 
kanalizācijas notekūdeņus attīra 3 aerotenku blokos, kuru ko-
pējā notekūdeņu attīrīšanas kapacitāte sasniedz 2 150 m3/dien-
naktī jeb 785 tūkst. m3 gadā. 
Vidējā teorētiskā kapacitāte ir tikai teorētisks lielums, kamēr 
svarīgāka ir momentānā hidrauliskā slodze, kas diennakts grie-
zumā nevar pārsniegt 2 150 m3. Pīķa slodžu laikā šī kapacitāte 
2021. gada laikā vismaz 20 reizes visa gada griezumā ir tikusi 
izmantota līdz pat 98% apmērā. Līdz ar to, turpinot palielinā-
ties notekūdeņu plūsmām, pastāvēja augsts risks, ka noteiktās 
dienās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēs attīrīt notekūde-
ņus pienācīgā kvalitātē, tādējādi, būtiski paaugstinot riskus, 
kas ir saistīti ar nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu 

apkārtējā vidē.  Jau pirms 2 gadiem tika plānota notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, izstrā-
dājot nepieciešamos tehniskos aprēķinus un būvprojektus.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas paātrinātu 
uzsākšanu veicināja SIA “Ādažu ūdens” un Aizsardzības mi-
nistrijas 2020. gadā sagatavotās aplēses par papildu notekūde-
ņu apjomu. Veicot tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, 
tika prognozēts, ka tuvākajos gados Nacionālo bruņoto spēku 
Ādažu mācību bāzes (NBS ĀMB) notekūdeņu plūsma uz Āda-
žu NAI būs amplitūdā no 215 līdz 230 m3 diennaktī ar mak-
simālajām pīķa slodzēm diennakts griezumā līdz pat 430 m3, 
kas veido 57% no viena NAI aerotenka notekūdeņu attīrīšanas 
kapacitātes. Balstoties uz šo aprēķinu, ar Ādažu novada pašval-
dības un Aizsardzības ministrijas atbalstu, tika piešķirts valsts 
budžeta līdz�nansējums 502 tūkst. eiro (jeb 6. daļa no kopējām 
projekta izmaksām), lai veiktu NAI 4. aerotenka, cauruļu sistē-
mu izbūvi un tehnoloģisko iekārtu pārbūvi. 
Prognozējam, ka līdz 2023. gadam centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai tiks pieslēgtas ne mazāk kā 100 vienģimeņu dzīvo-
jamās ēkas un 2 daudzdzīvokļu mājas, kas NAI radīs papildu 
hidraulisko slodzi. Ir arī uzsākta vairāku rūpniecisko projektu 
plānošana un projektēšana. Līdz ar to SIA “Ādažu ūdens”  bija 
ieinteresēts nodrošināt pilnu �nansējumu projekta realizācijai, 
lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību vi-
siem potenciālajiem klientiem un ūdenssaimniecības sistēmas 
�nansiālo un tehnisko ilgtspējību.
Papildus NBS ĀMB notekūdeņu plūsmām ir paredzami vairāki 
citi notekūdeņu plūsmu palielināšanās avoti. Iedzīvotāju skaits 
Ādažu novadā ir pastāvīgi augošs. Tas notiek uz bērnu dzims-
tības rēķina, gan arī uz iekšējās migrācijas pamata valsts iek-
šienē. Iedzīvotāji no Rīgas un citiem valsts reģioniem Ādažus 
izvēlas kā sev pievilcīgu dzīvesvietu. Pēdējo gadu laikā Ādažu 
novada iedzīvotāju skaits ir jūtami pieaudzis.  Papildus pieau-
gums notiek, iedzīvotājiem iegādājoties dzīvokļus jau uzceltajās 
daudzdzīvokļu ēkās un izbūvējot jaunas privātmājas.
“Ādažu ūdens” pārbūvē
arī maģistrālos kanalizācijas tīklus 
2021. gadā tika uzsākta maģistrālo tīklu pārbūve no Attekas 
ielas līdz Katlapu ceļiem. Divu spiedvadu, katrs 680 metru ga-
rumā, būvdarbi tika pabeigti 2022. gada februārī. 2022.–2023.g. 
paredzēta vēl atsevišķu tīklu posmu rekonstrukcija, jo NAI hid-
rauliskās jaudas palielināšanas rezultātā jānomaina veco tīklu 
posmi. Esošie kanalizācijas tīklu diametri nav atbilstoši NAI 
kapacitātes palielinājumam, lai ilgtermiņā nodrošinātu pieau-
gošo hidraulisko slodžu apkalpošanu pīķa stundās. Atsevišķi  
tīklu posmi ir sliktā tehniskā stāvoklī, būvēti pirms 40–45 ga-
diem, tie ir avāriju riski, kas var novest pie dažādu risku iestāša-
nās, kas ir saistīti ar neattīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtē-
jā vidē. Vēl nepieciešams pārbūvēt  vai arī papildu izbūvēt 2 200 
metrus maģistrālos kanalizācijas tīklus ar seguma atjaunošanu.

Aivars Dundurs

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

• Nr. 14/2022 (23.02.2022.) Par pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
• Nr.18/2022 (23.02.2022.) Par pašvaldības 
pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu no-
vadā
• Nr.15/2022 (23.02.2022.) Adrešu un no-
saukumu plākšņu izvietošanas un nofor-

mēšanas noteikumi
• 21/2022 (23.03.2022.) Grozījumi Ādažu 
novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu no-
vada pašvaldības nolikums”
• Nr.28/2022 (23.03.2022.) Par pašvaldības 
nodevām o�ciālajiem dokumentiem un iz-

klaidējoša rakstura pasākumiem
• Nr.22/2022 (23.03.2022.) Ādažu novada 
pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas 
izīrēšanas kārtība
• Nr.23/2022 (23.03.2022.) Par specializē-
tajiem tūristu transportlīdzekļiem Ādažu 
novadā
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Maijā bērnu vecāki aicināti pieteikt Ādažu
novada pašvaldībā deklarētos bērnus vasaras nometnēm
Maijā būs iespēja elektroniski pieteikt 
Ādažu novada pašvaldībā deklarētos 
bērnus pašvaldības līdzfinansētām va-
saras dienas un diennakts nometnēm. 
Nometnes tiek organizētas, lai bērniem 
un jauniešiem būtu iespēja interesanti 
pavadīt vasaras brīvlaiku, iegūt jaunas 
prasmes, zināšanas un draugus.
Dienas nometnes plānotas divām ve-
cuma grupām – bērniem no 7 līdz 9 
gadiem un no 10 līdz 12 gadiem. No-
metnes notiks Carnikavas un Ādažu 
pagastos. Vecāku dalības maksa vienai 
dienas nometnei ir 60 eiro. 
Diennakts nometnēs bērnu vecums ir 
no 8 līdz 17 gadiem, un norises vieta ir 

Latvijas teritorija. Diennakts nometņu 
dalības maksa būs zināma pēc nometņu 
konkursa programmu apstiprināšanas 
un publicēta kopā ar nometnes program-
mu maija sākumā. 
Vecākiem būs iespēja pirms elektro-
niskās pieteikšanās izvērtēt nometņu 
programmu piedāvājumu, lai izvēlētos 
bērna interesēm piemērotāko nometni, 
jo dalībnieks kalendārā gada laikā var 
saņemt līdzfinansējumu tikai vienā no-
metnē. Provizoriska pieteikšanās plāno-
ta no 9. maija.
Nometņu programmu apraksti, no-
rises laiki un vieta, kā arī informā-
cija par dalībnieku vecuma gru-

pām būs pieejama tīmekļvietnē 
www.adazi.lv/izglītība/nometnes. 

Alise Timermane

Līdz 5. maijam aicinām Ādažu novada jauniešus vecumā no
13 līdz 25 gadiem aizpildīt aptaujas anketu, lai izzinātu jauniešu vajadzības

Aicinām Ādažu novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 ga-
diem līdz 5. maijam aizpildīt aptaujas anketu par jauniešu 
dzīvi Ādažu novadā. Vēlamies noskaidrot, kādas Ādažu 
novada jauniešu vajadzības, esošās brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, intereses un citus pieejamos resursus, kas ļautu 
attīstīt ne tikai pašvaldības organizētu darbu ar jaunatni, 
bet arī stiprinātu starpnozaru sadarbību un attīstītu ie-
spējas citiem sadarbības partneriem un darba ar jaunatni 
formām.
Aptaujas mērķis ir jaunatnes politikas attīstība Ādažu no-
vadā, veicinot kvalitatīvas, pierādījumos balstītas un ilgt-
spējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi, tostarp veicinot 
jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu un izglītojamo 
pašpārvalžu attīstību.
Aptauja tiek veikta projekta “Ādažu novada darba ar jaunat-
ni attīstība” ietvaros.  Projekta vadītāja ir Alise Timerma-
ne. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.–2023. gadam 
valsts budžeta �nansējuma ietvaros.
Aptaujas anketu var aizpildīt, izmantojot QR kodu, vai šajā 
saitē: https://www.surveymonkey.com/r/ZDZ5QYC

Ādažos viesojās pārstāvji no Vestlannes reģionālās pašvaldības
2022. gada 30. martā Ādažu novadā viesojās pārstāvji no Vest-
lannes reģionālās pašvaldības.* 
Projekta mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģiona (RPR) 
līdzsvarotu attīstību ar reģionālo uzņēmējdarbības atbalsta me-
hānismu palīdzību. Projekta ieviešana tika uzsākta 2021.gada 
jūlijā, un dažādas aktivitātes ir ieplānotas līdz 2024.gada ap-
rīlim. Norvēģu partneri sniegs konsultatīvu atbalstu, palīdzot 
izveidot jaunus kontaktus starp Norvēģijas un Latvijas pašval-
dībām, uzņēmējiem un jauniešiem. Vizītes* ietvaros Vestlan-
nes pašvaldības un RPR pārstāvji apmeklēja Ādažu uzņēmējus 
SIA Felici un SIA Rubrig, un Ādažu novada pašvaldībā tikās 
ar domes priekšsēdētāja vietnieci attīstības jautājumos Karīnu 
Miķelsoni. Liels paldies Ādažu uzņēmēju biedrībai par atbalstu 
vizītes organizēšanā un uzņēmējiem par viesmīlību! 

Laura Bite

* Vestland fylkeskommune – https://www.vestlandfylke.no/ (Norvēģijas Karaliste).
** Vizīte norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas �nanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazinā-
šana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā” ietvaros.
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Līdz 10. maijam aicinām iesniegt jaunatnes
iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Ādažu novada pašvaldība aicina biedrības/
nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, 
līdz š.g. 10. maijam aicina iesniegt jaunat-
nes iniciatīvu projektu pieteikumus mācī-
bu priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināša-
nai. Projekta “PuMPuRS”* ietvaros tiks 
atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai 
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu 
vidū arī ārpus formālās izglītības. Papil-
du individuālajam atbalstam, ko jau saņem 
skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiks 
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai 
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū 
arī ārpus formālās izglītības. “PuMPuRS” 
projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas 
palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunie-
ši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā 
arī izglītības turpināšanu un pašu jaunie-
šu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas 
dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās 
izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 
12. klasei. 
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno 
un īsteno paši jaunieši. Projektus var 

iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrī-
bas vai nodibinājumi, kas veic darbu ar 
jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa 
sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organi-
zāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas 
veic darbu ar jaunatni.
Vienam projektam pieejamais finansē-
juma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% tiek 

nodrošināts no projekta “PuMPuRS” lī-
dzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta 
šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Konkursa mērķi: 1) palielināt priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt izglītību 
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdie-
nas dzīvē, 2) iesaistīt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglītojamos 
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās izglītības, nodro-
šinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Svarīgi! Projekta iesniegumam obligāti 
jāpievieno sadarbības partnera apliecinā-
jums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības 
partneri) un projekta administrēšanā un 
īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesnie-
gumā norādīti konkrēti cilvēki).
✓ Projekti iesniedzami līdz 10.05.2022.                 
✓ Rezultātu paziņošanas termiņš – rezul-
tāti tiks paziņoti līdz 24.05.2022.
✓ Plānotais projekta uzsākšanas laiks – 
no 01.06.2022. līdz 31.12.2022., projekta 
ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem (ne vēlāk kā 
31.08.2023.).
Pieteikšanās veidlapas un konkursa noli-
kums atrodams pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, sadaļā Izglītība/Jauniešu ini-
ciatīvu projekti/Jaunatnes iniciatīvu pro-
jektu konkurss “Pumpurs” mācību moti-
vācijas palielināšanai. Vairāk informācijas 

par projektu: www.pumpurs.lv.
Projekti jāiesniedz:
• pasta sūtījumā, adresējot – Gaujas iela 
33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, 
LV-2164 vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carni-
kavas pagasts, Ādažu novads ar norādi “At-
klātam projektu konkursam “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
Jaunatnes iniciatīvu projektos” Neatvērt līdz 
projektu izvērtēšanas uzsākšanai”.
• elektroniski kā elektroniski parakstītu 
dokumentu uz e-pastu – dome@adazi.lv.
Papildu informācijai: Interešu iz-
glītības koordinatore Alise Timer-
mane, tālrunis 29735803, e-pasts: 
alise.timermane@adazi.lv.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kva-
litātes valsts dienests sadarbībā ar pašval-
dībām un valsts profesionālās izglītības 
iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta 
“PuMPuRS” ietvaros.

Sadarbība, kopjot militāro mantojumu
Šī gada 24. un 25. martā kā Carnikavas novadpētniecības cen-
tra pārstāvis devos piedalīties Igaunijas – Latvijas pārrobežu sa-
darbības programmas projekta “Militārais mantojums” kārtējā 
partneru klātienes sanāksmē Siguldā. Viens no projekta dalīb-
niekiem ir arī Ādažu novada pašvaldība (sākotnēji – Carnikavas 
novada), kurā esam pārstāvēti ar Mežgarciema militārās pilsē-
tiņas objektu u.c. apskates un nemateriālā mantojuma vietām. 
Pirmajā dienā notika darba sanāksme viesnīcas “Hotel Sigulda” 
konferenču telpās, kurās piedalījās projekta vadība un partneri 
gan no Latvijas, gan Igaunijas. Tika pārrunāts un analizēts līdz 
šim paveiktais darbs pie objektu izveides, interneta resursu vei-
došanas un uzturēšanas u.c. veida projekta darbības virzieniem, 
kā arī apspriesta un noteikta tālākā stratēģija, pasākumi un soļi, 
tuvojoties projekta noslēgumam šī gada otrajā pusē. Sanāksmē 
klātesošos iepazīstināju ar nelielu izklāstu par Mežgarciema 
objekta informatīvo stendu, esošo stāvokli un dažādajiem iz-
aicinājumiem to uzturēšanā un apkopē, kā arī uzklausīju citu 
partneru pieredzi un labās prakses piemērus.
Otrajā dienā sanāksmes dalībnieki devās ekskursijā uz ne-
parastiem militārā mantojuma objektiem Vidzemē – Mores 

kauju muzeju un netālo Mores kauju piemiņas parku, un Pa-
domju Slepeno bunkuru Līgatnē, iepazīstot partneru pieredzi 
militārās vēstures iedzīvināšanā vidē, interaktīvu un iesaistošu 
objektu un programmu izveidē utt. 1949. gada deportāciju pie-
miņas dienas ietvaros dienas sākumā dalībnieki arī apmeklēja 
Siguldas Lielo stēlu, pieminot komunistiskā okupācijas režīma 
upurus.

Ivars Dimdiņš

Pirmās dienas darba sanāksme Siguldā
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18. maijā plkst. 13.00
Gaujas ielā 16, Ādažos
Plašāka informācija
www.adazuseniori.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mēr-
ķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sa-
darbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

ĀDAŽU PAGASTA SENIORU 
IKMĒNEŠA SAIETS

IEDZĪVOTĀJU TIKŠANĀS
AR DOMES VADĪBU

23. aprīlī plkst. 12.00
pie tautas nama “Ozolaine”, 

Carnikavā
Uzdod jebkuru sev

interesējošo jautājumu!



Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā aprīlī
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
• “Laiks kā pulkstenis tikšķ”  
Rakstniecei, publicistei Mariannai Ieviņai – 
100 (1922–2007)
• “Es cilvēkam ticu” 
Rakstniecei Veltai Spārei – 100 (1922–1981)
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Daiļliteratūra 
• Judina, Dace “Svilpotājs”
• Račs, Guntars “365”
• Simsone, Kristīne “Es un mana draudzene 

Veģetatīvā Distonija”
• Nurebeka, Elizabete “Otra puse”
• Pranka, Ingūna “Viņa apēda visas ogles”

• Īve, Helēna “Sveiki, Anglija!”
• Devero, Džūda “Neiespējamais solījums”
• Folija, Lūsija “Apartamenti Parīzē”
• Lekberga, Kamilla “Sudraba asaras”
• Ērnestama, Marija “Mīlestības pavasaris”
• Masa, Viktorija “Trako sieviešu balle”

• Roke, Juns Kore “Ledus”
• Zimnoha, Ruta “Romāns virtuvē”
• Velbeks, Mišels “Serotonīns”
• Kalvīno, Italo “Palomars”
• Repše, Gundega “Sarunas ar Sīko”
• Boije af Genēsa, Luīse “Latvānis”

Bērnu literatūra 
• Melgalve, Ieva “Emī un Rū draudzības 

kods”
• Taurīte, Dace “Burtu balle”
• Šnipke, Gunta “Ineses māja”

• Maknabs, Kriss “Izdzīvošanas skola dabā”
• Zandere, Inese “Iekšiņa un āriņa”

Uzziņu literatūra 
• Astra, Gunārs “Pēdējais vārds”
• Žagariņa, Anna “Ar Sibīrijas sāpi sirdī”
• Laumanis, Ernests “Vēstules meitai”
• Aigers, Roberts “Brauciens mūža garumā”
• Guļevska, Lia “Cilvēks veltī savu dzīvi tam, 

kam viņš tic”

• Breskmena-Kozmī, Sāra “Hipnoterapeita 
ceļojums uz Atlantīdu”

• Pērse, Laine “Iegriez pasauli!”
• Požarska, Ieva “Jurijs Ņikuļins”
• Kārnegijs, Deils “Kā iegūt draugus un 

ietekmēt cilvēkus”

• Ozola, Māra “Protu, protu rakstīt”
• Krutins, Voldemārs “Sniegotie dimanti’
• Šneps-Šneppe, Manfrēds “Ilgu mūžu Latvijai!”
• Štelmahere, Vita “Kā kļūt par suņa labāko 

draugu”
• Krēsliņš, Žigimants “Fēru salas un Islande”
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Izstādes Ādažu bibliotēkā aprīlī

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
• “Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši”
Lieldienu tradīcijas, ticējumi, godi
17.–18. aprīlis – Lieldienas

Tematiskās izstādes
• “Rektors, pasniedzējs un 
gleznotājs”
Gleznotājam Valdim Dišle-
ram – 100 (1922–2011)
• “Ironiskais romantiķis” 
Aktierim Valentīnam Skul-
mem – 100 (1922–1989)
• 18.–24. aprīlis – Latvijas 
Bibliotēku nedēļa  
“Bibliotēkas spēks: mācies, 
dari, iedvesmo!”

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021 laureāti
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas izstrādāta un kopš 2001. gada īstenota lasīšanas veici-
nāšana programma. Visi dalībnieki, kuri iesaistās žūrijas dar-
bā, kļūst par literatūras ekspertiem.
Šī gada februārī Latvijā noslēdzās lasīšanas veicināšanas prog-
rammas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” lasīšanas 
maratons. Programmā iesaistījās 859 skolas un bibliotēkas, 
15 630 lasītāji sniedza savu vērtējumu par izlasīto. Ādažu bib-
liotēkā �nišēja 59 grāmatu eksperti, aktīvi piedaloties grāmatu 
vērtēšanā.
18. martā Latvijas Nacionālā bibliotēkā (LNB) tiešsaistē notika 
LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2021” svinīgais noslēguma pasākums “Lielie la-
sīšanas svētki”. 

2021. gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veidoja 
28 grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās bija 11 oriģinālliteratūras 
grāmatas un 17 tulkojumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, 
somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, vācu un nīderlandiešu. 
Kā katru gadu, tika apbalvoti visaugstāk novērtētie grāmatu 
autori, ilustratori, tulkotāji un izdevēji. 
Apkopotie Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrijas 2021” rezultāti publicēti Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas tīmekļvietnē:
https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2021-
rezultati.
Paldies par aktivitāti visiem Ādažu bibliotēkas čaklajiem “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” dalībniekiem!    
Uz tikšanos jaunajā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022”!

Pirmo trīs vietu atzinību ieguvušas 7 oriģinālliteratūras grāmatas un 8 tulkojumi:

11+
1. vieta – Sāra Penipārkere “Pakss” 
2. vieta – Dzintars Tilaks. “Šausmiņa” 
3. vieta – Ulfs Starks “Bēguļi”

15+
1. vieta – Džeina Šteinberga. “Lasītāja” 
2. vieta – Dženija Hana “Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi” 
3. vieta – Katrīna Randela “Čells, So�ja un Parīzes jumti”

9+
1. vieta – Halina Vdovičenko “36 un 6 kaķi” 
2. vieta – Mika Kerenens “Armando” (tulk. Daila Ozola. Pētergailis, 2020)
3. vieta – Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska “Emī un Rū. Ro-
bota sirds”

5+
1. vieta – Agnese Vanaga “Pagalma enciklopēdija 
jeb kas tad tas?” 
2. vieta – Juris Zvirgzdiņš “Kapteiņa zirdziņš” 
3. vieta – Bens Berants “Bubuļbailes”

Vecāku žūrija
1. vieta – Laura Vinogradova “Upe” 2. vieta – Delfīne de Vigāna “Lojalitātes” 3. vieta – Kristīne Ulberga “Kariete uz Santjago”



Daiļliteratūra 
• Janovskis, Gunars “Mežakaija”
• Laumanis, Ernests “Vēstules meitai no lēģe-

ra Mordovijā”
• Mežote, Solvita “Purva migla”     
• Vītola, Meldra “Pareizās izvēles un citas muļķības”
• Ivanovska, Vineta “Negaiss domās”
• Judina, Dace, Nīmanis, Arturs “Svilpotājs”
• Zimnoha, Ruta “Romāns virtuvē”
• Barone, Esperansa “Sarkanais zelts”

• Rūmnieks, Valdis “Kā smaržo vārdi”
• Repše, Gundega “Sarunas ar Sīko”
• Žuravska, Dzintra “Svešs starp savējiem”
• Bula, Rolanda “Fantoma lieta”
• Hornbija, Simoneta Anjello “Marķīze”
• Lekberga, Kamilla “Sudraba asaras”
• Folija, Lūsija “Apartamenti Parīzē”
• Vaita, Kārena “Viesi no pagātnes”
• Moriartija, Laiena “Āboli nekad nekrīt”

• Burels, Endrū “48 stundas līdz slepkavībai”    
• Keblere, Džekija “Perfekts pāris”     
• Taise, Herieta “Sarkanais apelsīns”   
• Masa, Viktorija “Trako sieviešu balle”
• Mišels, Velbeks “Serotonīns”
• Kivirehks, Andruss “Vīrs, kas zināja čūsku-

vārdus”    
• Like, Nīna “Lūdzu, nākamais!”
• Ērnestama, Marija “Mīlestības pavasaris”

Bērnu un jauniešu literatūra 
• Obama, Mišela “Izaugt. Grāmata jauniešiem”
• Bumbiere, Maija “Dzirkstelīte”
• Lazdovska, Žanete  “Neatskaties”    
• Hantere,  Ērina “Klanu suņi. Tukšā pilsēta”
• Randela, Katrīna “Vilku meitene”
• Andersone, Henrika “Gabaliņš dvēseles”
• Samauska, Ieva  “Uzmanību – nikns suns! jeb Figaro, beidz 

baidīties!”
• Krasiļščika, Anna “Klau, aizbrauksim uz Unalašku!”
• Portina, Anja “Radio Popovs”
• Taurīte, Dace “Burtu balle”
• Pēc Tūves Jānsones darbu motīviem. “Jaunie piedzīvojumi Mumi-

nielejā”

Uzziņu literatūra 
• Pavītols, Juris “Liecinieka spoguļportrets”     
• Loro, Dominika “Vienkāršības māksla. Mazāk ir vairāk”
• Rankina, Lisa “Visumam ir nolūks”
• Modeja, Hetere “Atklāj savu imunitātes tipu”
• Džeimss, Nestors “Elpa. Jaunā zinātne par zudušu mākslu”
• Mūrs, Tomass “Rūpēs par dvēseli”
• Hīters, Geralds “Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi”
• Štelmahere, Vita, Dūniņa, Anda “Kā kļūt par suņa labāko drau-

gu”
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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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Piedāvājam apskatīt jaunu virtuālo izstādi par mūsu 
novadnieku – dramaturgu, rakstnieku, populārās grā-
matas “Mēs esam carnikavieši” autoru Uldi Siliņu. Iz-
stāde būs skatāma Ādažu novada pašvaldības tīmekļ-
vietnē, sadaļā Carnikavas bibliotēka.

Carnikavas pagasta bibliotēkā:
“Tikai aktieris spēj radīt brīnumu”

“Mēs esam carnikavieši”
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Izsludināts konkurss jaunajiem uzņēmējiem!
23. martā Ādažu novada 
pašvaldības domes sēdē 
tika apstiprināts konkur-
sa nolikums un šā gada 
20. aprīlī tiek izsludināts 
konkurss “”Ādažu no-
vada jauno uzņēmēju at-
balsta konkurss 2022”. Ar 
konkursa nolikuma pilnu 
tekstu var iepazīties tī-
mekļvietnē www.adazi.lv 
sadaļā “Pašvaldība/Kon-
kursi”. Turpat atrodama 
arī pieteikuma veidlapa, 

kā arī pieteikuma pielikums un atskaišu formas.
Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads. 
Pieteikumu konkursā var iesniegt �ziska persona, kas plāno 
uzsākt komercdarbību Ādažu novadā un kurai uzvaras gadī-
jumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai 
komersantam.
Arī šogad šim mērķim paredzētā pašvaldības līdzfinansēju-
ma kopējais apmērs ir 4000 eiro. Viena projekta īstenošanai 
maksimālā piešķiramā līdzfinansējuma apmērs ir 2000 eiro.  
Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, līdz�nansējums ne-
tiek diferencēts atkarībā no konkursā iegūtās vietas – visiem 
konkursa dalībniekiem ir vienādas iespējas saņemt maksimālo 
līdz�nansējuma summu 2000 eiro apmērā. Projekts jāīsteno 12 
mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Līdz�nansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:
➢ preces izstrādei;

➢ pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu 
remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku 
par 3 gadiem);
➢ mārketinga aktivitātēm; 
➢ speci�skas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēša-
nai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
➢ izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražoša-
nai;
➢ tīmekļvietnes izstrādei ar nosacījumu, ka tā pamatā vērsta uz 
Latvijas iekšējo tirgu;
➢ licenču iegādei;
➢ speci�ska rakstura datorprogrammu iegādei;
➢ speci�ska rakstura darbaspēka apmācībai;
➢ informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
➢ preču zīmes reģistrācijai;
➢ patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
➢ par to komisijas lēmumu).
Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 20. jūnija 
plkst. 23.59.
Projekta pieteikumu iesniedz datorrakstā, latviešu valodā, elek-
troniski parakstītu ar drošu e- parakstu, izmantojot e-pasta 
adresi vai portālu Latvija.lv, projekta pieteikumu nosūtot uz 
e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot 
“Pieteikums Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 
2022”.
Neskaidros jautājumus par konkursu var noskaidrot, raks-
tot konkursa koordinatorei un sūtot jautājumus uz e-pastu: 
laura.bite@adazi.lv. Atbildes tiks publicētas arī tīmekļvietnes 
www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.
Vēlam veiksmi un gaidām pieteikumus!

Laura Bite

Dodies dabā, ņemot līdzi fotokameru,
un piedalies fotokonkursā!

Ja tev patīk doties dabā un “noķert” pasa-
kainus mirkļus, aicinām piedalīties Ādažu 

novada pašvaldības organizētajā fotokon-
kursā “Mans Ādažu novads”. Konkursā var 
piedalīties jebkura persona neatkarīgi no 

vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas 
iemaņām. Fotogrāfijām jāraksturo daba, cilvēki, notikumi, 
vietas vai svētki Ādažu novadā. Dalībnieku pieteikumus un 
fotogrāfijas gaidīsim līdz konkursa norises beigām – 18. sep-
tembrim! Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv 
ar norādi “Fotokonkursam”. Konkursa pirmās vietas iegu-
vējs balvā saņems 150,00 eiro, otrās – 100,00 un tre-

šās vietas ieguvējs – 80,00 eiro. Atzinības rakstus kon-
kursa uzvarētājiem pasniegsim pašvaldības rīkotajā Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pa-
sākumā novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta uz laureāta 
konta numuru pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa dalībnie-
ku fotogrāfijas tiks izmantotas domes publicitātes materiālu, 
tīmekļvietnes un informatīvo izdevumu veidošanā. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! Nolikums un pieteikuma 
veidlapa atrodami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, 
sadaļā Pašvaldība/Konkursi/Foto konkurss “Mans Ādažu no-
vads”.

Monika Griezne
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Putnu vērošanas pārgājienā izdodas novērot 140 putnus no 15 sugām
Putnu vērošanas pārgājienā kopā 
izdevās pamanīt ap 140 putnus no 
15 sugām. Novērojām aktīvu jū-
raskraukļu migrāciju, klausījāmies 
un mācījāmies atpazīt zīlīšu un žu-
bīšu dziesmas, apskatījām dzeņa 
“darbnīcu”. Laiks bija auksts, bet 
saulains. Prieks par ekskursantu 
entuziasmu, ziņkārību un izturību! 
Nākamais putnu vērošanas pārgā-
jiens tiek plānots Eiropas putnu die-
nās, oktobrī.

Marina Šiļina
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Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt 
mainīti, lūdzu sekojiet līdzi informācijai 
Ādažu novada pašvaldības mājas lapā un 
laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
Pulcēšanās notiek pie Ādažu Kultūras 
centra (Gaujas iela 33A, Ādaži). Nūjoša-
nas nūjas nodrošina Ādažu novada paš-
valdība.
Lai gan nūjošanas nodarbības laikā �-
ziskās aktivitātes plānotas lēnā tempā, 
lūgums katram dalībniekam/dalībnie-
cei izvērtēt savu veselības stāvokli un 
�ziskās sagatavotības līmeni dalībai no-
darbībā!

Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus.
Nodarbību laikā tiks veikta foto�ksācija 
projekta publicitātes mērķu nodrošinā-
šanai.
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pasā-

kumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai Ādažu novada pašvaldības Āda-
žu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
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Aicinām pieteikties bezmaksas nūjošanas
nodarbībām Ādažos pieaugušos vecumā virs 54 gadiem

Aicinām pieaugušos virs 54 gadiem piedalīties nūjošanas nodarbībās serti�cētas nū-
jošanas treneres Ievas Ustupas vadībā (pieteikšanās pa tālruni 26325371, sūtot īszi-
ņu vai WhatsApp, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, nodarbības datumu). Pie-
teikšanās ir apstiprināta pēc treneres apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņā vai 
WhatsApp). Dalībnieku skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau no 22. marta, kopumā plānotas 25 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

19.04. 24.04. 03.05. 15.05. 07.06. 05.06.

26.04. 10.05. 22.05. 14.06. 12.06.

17.05. 29.05. 21.06. 19.06

24.05. 28.06.

31.05.

Aicinām pieteikties bezmaksas nūjošanas
nodarbībām Carnikavā pieaugušajiem un bērniem
Aicinām pieaugušos un bērnus piedalīties nūjošanas nodarbībās serti�cētas nūjoša-
nas treneres Inetas Mežules vadībā (pieteikšanās pa tālruni 26135552, 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!
Nodarbības notiek jau no 23. marta, ko-
pumā plānotas 54 nodarbības, kuras no-
tiks līdz septembrim.
Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt 
mainīti, lūdzu sekojiet līdzi informācijai 
Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē un 
informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Pulcēšanās notiek Carnikavas prome-
nādes autostāvvietā (Laivu ielā), Carni-
kavā. Nūjošanas nūjas nodrošina Ādažu 
novada pašvaldība.
Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus.
Nodarbību laikā tiks veikta foto�ksācija 

projekta publicitātes mērķu nodrošināšanai.
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību pro�laksei Ādažu 
novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 

Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros.

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

20.04. 22.04. 11.05. 06.05. 1.06. 3.06.

27.04. 29.04. 18.05. 13.05. 8.06. 10.06.

25.05. 20.05. 15.06. 17.06.

27.05. 29.06.

Aicinām pieteikties bezmaksas āra vingrošanas nodarbībām Carnikavā un Kalngalē
Aicinām pieaugušos piedalīties āra vingrošanas nodarbībās serti�cētas trene-
res Ievas Bērziņas vadībā (pieteikšanās pa tālruni 26111845, sūtot īsziņu vai 
WhatsApp, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, nodarbības datumu). Pieteik-
šanās ir apstiprināta pēc treneres apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņā vai 
WhatsApp). Dalībnieku skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau no 5. aprīļa, kopumā plānotas 40 nodarbības (20 nodarbī-
bas Carnikavas ciemā, 20 nodarbības Kalngales ciemā), kuras notiks laika perio-
dā no š.g. aprīļa līdz oktobrim. 
Nodarbības notiek otrdienās Carnikavas stadionā, Smilšu ielā 1, ceturtdienās 
Kalngalē, Cīruļu ielā 8.
Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt mainīti, kā arī par turpmākajiem nodar-
bību laikiem lūdzu sekojiet līdzi informācijai Ādažu novada pašvaldības tīmekļ-
vietnē un informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”. Nodarbības notiek, ievērojot 



Ar radošo darbnīcu un nometņu programmām var iepazīties 
Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā 

Izglītība/Nometnes/Veselības veicināšanas nometnes un rado-
šās darbnīcas. Pieteikšanās radošajām darbnīcām un nometnēm 
notiks, aizpildot veidlapu, pieteikšanās veidlapas būs aktīvas 
Ādažu novada tīmekļvietnes Jaunumu sadaļā no 17. maija plkst. 
9.00 līdz nometņu/radošo darbnīcu grupu aizpildīšanas. Lūdzu 
reģistrēties nometnēm savlaicīgi, jo grupas ātri komplektējas. 
Dalībnieku skaits ierobežots! 
Veicot radošo darbnīcu un nometņu grupas dalībnieku kom-
plektāciju, prioritāte būs daudzbērnu, trūcīgu un maznodro-

šinātu ģimeņu bērniem, kā arī bērniem, kuri palikuši tikai ar 
vienu vecāku.
Vienu bērnu var pieteikt tikai uz vienu radošo darbnīcu un vie-
nu nometni.

Radošās darbnīcas un nometnes notiks Ādažu sākumskolā. Ra-
došās darbnīcas un nometnes tiks īstenotas, ievērojot Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus.
Radošo darbnīcu un nometņu laikā tiks veikta foto�ksācija Pro-
jekta publicitātes mērķu nodrošināšanai.
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pa-
gastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
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Vasarā tiks rīkotas bezmaksas radošās darbnīcas un nometnes bērniem!
Izglītojoši radošā darbnīca 7–9 gadus veciem bēr-
niem garīgās veselības veicināšanai “VESELS. SPĒ-
CĪGS. LAIMĪGS” 25.07.–29.07.2022. plkst. 9.00–16.00.

Izglītojoši radošā darbnīca 7–9 gadus veciem bēr-
niem garīgās veselības veicināšanai “DROŠSIRDIS” 
01.08.–05.08.2022. plkst. 9.00–16.00.

Izglītojoši radošā darbnīca 11–14 gadus veciem bēr-
niem atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības 
mazināšanai “NEXT LEVEL” 06.06.–10.06.2022. 
plkst. 9.00–16.00.

Nometne 10–12 gadus veciem bērniem fiziskās 
veselības veicināšanai “AKTĪVĀ VASARA” 13.06.–
17.06.2022. plkst. 9.00–16.00.

Nometne 10–12 gadus veciem bērniem fiziskās 
veselības veicināšanai “EASY PEASY” 27.06.–
01.07.2022. plkst. 9.00–16.00.

25SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

Aprīļa nodarbības Maija nodarbības Jūnija nodarbības
Otrdienās
Carnikavā

plkst.
18.00‒19.00

Ceturtdienās
Kalngalē

plkst.
18.00‒19.00

Otrdienās
Carnikavā

plkst.
18.00‒19.00

Ceturtdienās
Kalngalē

plkst.
18.00‒19.00

Otrdienās
Carnikavā

plkst.
18.00‒19.00

Ceturtdienās
Kalngalē

plkst.
18.00‒19.00

19.04. 21.04. 03.05. 05.05. 07.06. 02.06.
26.04. 28.04. 10.05. 12.05. 14.06. 09.06.

17.05. 19.05. 21.06. 16.06.
24.05. 26.05. 28.06. 23.06.
31.05. 30.06.

Covid-19 pandēmijas ierobežojumus.
Nodarbību laikā tiks veikta foto�ksācija 
projekta publicitātes mērķu nodrošinā-
šanai.
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību pro�laksei Ādažu 
novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros.

Annija Dukāte

SIA “Ādažu ūdens” izvērtē dažādus tehniskos risinājumus dūņu saimniecībā
Problēma, kas aizvien saasinās, pieaugot notekūdeņu apjomam, 
ir deponējamās dūņas. Esošajā situācijā tās tiek nodotas kom-
postēšanai, taču šis process ir dārgs, ekonomiski neefektīvs un 
ir uzskatāms par risinājumu tikai īstermiņā. Šajās dūņās vai 
no tām radītajā kompostā joprojām ir pietiekami lieli riski, kas 
saistās ar dažādu gaistošo aromātisko ogļūdeņražu un patogēnu 
klātbūtni, kas periodiski rada smakas attīrīšanas iekārtu tuvu-
mā.  Tāpēc plaša un neierobežota šī materiāla izmantošana pil-
sētas vai lauku saimniecībā ir apgrūtināta vai pat neiespējama.
SIA “Ādažu ūdens” izvērtē dažādus tehniskos risinājumus 
dūņu saimniecībā, kas ļautu stabilizēt (iznīcinot patogēnus un 
lielā mērā arī gaistošos ogļūdeņražus un sērūdeņražus) dūņas 

un samazināt to apjomu (ar fermentera palīdzību, aptuveni līdz 
30%). Tādējādi tās neierobežoti varētu tik izmantotas lauku 
mēslošanai vai tālākai kompostēšanai un samaisīšanai ar sal-
miem kompostēšanas laukos. Plānotie dūņu apsaimniekošanas 
risinājumi ļautu arī samazināt SIA “Ādažu ūdens” izmaksas, 
kas ir saistītas ar dūņu transportēšanu un elektroenerģijas pa-
tēriņu Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vajadzībām, kā 
arī samazinātu smakas, kuras rodas notekūdeņu pārstrādes 
tehnoloģiskajos procesos. Tādējādi tiks sasniegts jūtams iegul-
dījums, lai SIA “Ādažu ūdens” pakalpojumu tari� būtu pēc ie-
spējas ilgāk stabili un prognozējami.

Aivars Dundurs

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā
un ūdens sūkņu stacijā uzstādīs saules paneļus elektrības ieguvei

Nozīmīgs projekts, kas ir cieši saistīts ar 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības 
uzlabošanu, ir solārās elektrostacijas izbū-
ve notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritori-
jā ar jaudu 110 kW. Projektam tiks nodro-
šināts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdz�nansējums 85% apmērā, kas iegūts, 
sekmīgi piedaloties Centrālās �nanšu un 
līgumu aģentūras izsludinātajā “Ener-
goefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uz-
labošanai” projektu konkursā 2021. gada 

nogalē. Kopējās projekta izmaksas ir 170 
tūkstoši eiro. Projekta ietvaros NAI, un arī 
ūdens sūkņu stacijā Krastupes ielā 6 (jauda 
20 kW), Ādažos, tiks uzstādīti saules pa-
neļi elektrības ieguvei. Elektrība, kas tiks 
saražota tehnoloģiskā procesa nodrošinā-
šanai, būs ievērojams uzņēmuma �nanšu 
ietaupījums, galvenokārt vasaras mēnešos, 
ņemot vērā elektrības maksu pieaugumu. 
Projektu plānots pabeigt līdz 2022. gada 
beigām.

Aivars Dundurs
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Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jauniešu
iesaiste sociālajā projektā Šveicē, Pestaloci ciematā
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem šajā pavasarī bija iespēja 
apmeklēt Šveici, Trogenas Pestaloci bērnu ciematu, un risināt prob-
lēmas, kas saistītas ar mūsu ikdienu un aktuālo situāciju pasaulē.
Pestaloci ciemats ir būvēts 1946. gadā, un tiek izmantots pat līdz 
mūsdienām, lai ļautu iepazīties dažādu valstu jauniešiem un ko-
pīgi risinātu pasaulei būtiskus jautājumus un runātu par globā-
lām tēmām. Ādažu valdorfskolas jaunieši šajā programmā aktīvi 
darbojas jau 17 gadus. Šajā laikā mūsu vienaudži Šveices projekta 
ietvaros tikušies un kopīgi strādājuši ar vāciešiem, serbiem, fran-
cūžiem, itāļiem, austriešiem u.c. valstu jauniešiem, bet šajā gadā 
sadarbības projekts notika kopā ar Polijas un Šveices skolēniem.
Programma ilga sešas dienas, kas projektam Pestaloci bērnu cie-
matā ir salīdzinoši īss laiks. Mūsu laiks bija ierobežots, jo šī gada 
pasākumā politiskās situācijas dēļ piedalījās mazāk valstu. Cie-
mats uzņēma arī bēgļus no Ukrainas, kuriem bija vajadzīga vieta 
patvērumam. 
Jau no pirmā mirkļa, kad ieradāmies ciematā, mūs uzņēma ar 
smaidu un sirsnību. Sešu dienu laikā kopīgi ar poļiem apspriedām 
un mēģinājām rast risinājumus tādām tēmām kā anti-diskri-
minācija, cerību ziņas (Projekts Ukrainas atbalstam), identitāte, 
mentālā veselība un laime un kiberhuligānisms. Par šīm tēmām 
runājām katru dienu darbnīcās, kuru mērķis bija mudināt skolē-
nus dialogam, sava viedokļa paušanai un kopīgu problēmu risi-
nāšanai, ņemot vērā atšķirīgus uzskatus. Uzdevumu bija daudz 
un dažādi, piemēram, jāuzceļ tāds krēslu tilts, lai visa grupa var 
tikt pāri šķēršļiem, jāveido minoritāšu kontūras ar līmlenti un tad 
jāiejūtas konkrētā cilvēka lomā, jāpaveic noteikti uzdevumi nesa-
runājoties un grupās kopā ar poļu jauniešiem jāveido plāns, kas 
varētu palīdzēt ukrainas bēgļiem, un šie ir tikai daži uzdevumi, 
kurus veicām projekta ietvaros. 
Programmas laikā mums bija arī iespēja veidot pašiem savu ra-
dio pārraidi. Katrai grupai, kas veidota no pieciem skolēniem, tika 
dotas desmit minūtes radio ēterā, lai runātu par tuvu un aktuālu 
tēmu. Apspriežamo jautājumu diapazons bija plašs – no �lmām, 
jauniešu veselības, publiskās runas līdz pat karam Ukrainā. Nedē-
ļas beigās mentālās vesalības tēmas ietvaros mācījāmies arī dažas 
jogas pozas, kā arī elpošanas vingrinājumus. Ārpus nodarbībām 
mums bija iespēja pavadīt laiku ar saviem poļu draugiem, spēlē-
jot bilijardu jauniešu centrā, kā arī volejbolu sporta zālē. Šveiciešu 
meitenes mūs uzaicināja iepazīšanās tūrē pa Trogenas ģimnāzi-
ju un pašu pilsētu. Mēs šo pieredzi ļoti novērtējam un uzskatām, 
ka projekta laikā esam attīstījuši komandas veidošanas prasmes, 
kā arī iepazinušies ar fantastiskiem, interesantiem un atvērtiem 
cilvēkiem. Mūs visvairāk pārsteidza cilvēku atvērtība, tolerance 
un drosme būt pašiem. Ejot pa ielu, visi smaida un sveicina, radot 
gaisotni, kurā tu vēlies būt. Vēlamies pateikt lielu paldies visiem, 

kuri padarīja šo braucienu iespējamu. Ceram kaut kad Šveicē at-
griezties!
Togenas skati 
Šveices kalnu ainavas ir vieni no skaistākajiem skatiem pasaulē, 
un tieši mums bija iespēja šos skatus izbaudīt, pateicoties Pesta-
loci ciemata draudzīgajam personālam. Dienu pēc atbraukšanas, 
pirms o�ciālais pasākums bija sācies, skolēniem bija iespēja pa-
staigāties pa kalniem un izbaudīt to skaistumu. Lai gan laiks arā 
bija saulains, tomēr Šveices kalnu klimats ir vēsāks un sausāks 
nekā Latvijā, tāpēc bija jāapģērbjas siltāk.
Kā mēs kopā varam tikt galā ar pasaules problēmām
Tikām sadalīti dažādās minoritāšu grupās, piemēram, melnādai-
nais cilvēks, lesbiete, gejs, cilvēks ratiņkrēslā utt. Uzdevums bija 
katrai grupai izveidot šīs personas “portretu” un tā kontūras pielī-
mēt ar līmlenti pie grīdas. Tam sekoja savāds uzdevums, kas visus 
pārsteidza – katram skolēnam bija pie visiem portretiem jāpielīmē 
frāze vai vārds, ko sabiedrība domā vai saka par šo minoritāti. Frā-

zes, kas tika sarakstītas, savā ziņā pārsteidza visus. Bija redzami 
dažādi aizskaroši vārdi, kurus nevienam par sevi nebūtu patīkami 
dzirdēt. Pēc šīs darbības katra portreta pārstāvjiem lika nogulties 
uz grīdas ar aizvērtām acīm, un viņiem tika adresētas šīs aizskaro-
šās frāzes. Uzdevums mums deva iespēju kaut mazliet iejusties šo 
cilvēku vietā, kuriem tā nav loma, bet gan ikdienas dzīve. Tas ļāva 
saprast, ka mēs visi esam cilvēki, un jebkuram šie vārdi sāpētu.
Piedalījāmies arī dažādos sociālos uzdevumos, kuru būtiskākā 
komponente bija komunikācijas spēja ar citiem, bet uzdevums, 
kas, manuprāt, atmiņā daudziem paliks visvairāk, bija “prāta vēt-
ra” ar Šveices studentiem no St. Gallenas.
Vairākas aktivitātes tika veltītas arī Ukrainai un tam, kā iespē-
jams izplatīt informāciju par tur notiekošo. Visiem kopā strādā-
jot, radās daudzas idejas, sākot no pret Putina un informatīviem 
plakātiem, līdz kartītēm, kuras var iemest pastkastītēs un nodot 
ziņu tālāk. Katram bija iespēja izpaust savas mākslinieciskās un 
radošās prasmes, un jebkura ideja tika uzklausīta. Tika sasniegts 
mērķis – katrs no mums domāja, kā palīdzēt Ukrainai.
Radio programma – aktuāls ideju paušanas veids
Pēdējais kopējais uzdevums bija kaut kas jauns katram no mums 
– iespēja grupās veidot radio pārraidi. Skolēniem nācās atrast 
domu biedru grupu, kā arī izvēlēties apspriežamo tēmu, par 
kuru runāt. Lielākā daļa tēmu bija saistītas ar dažādām problē-
mām, ar kurām cilvēki saskaras ikdienā. Katrai grupai bija ie-
spēja izvēlēties arī mūziku, kas papildināja tekstu. Tas viss pro-
cesu padarīja vēl aizraujošāku, jo katra grupa savas 10 minūtes 
centās izplānot pēc iespējas interesantākas. Šo ierakstu iespē-
jams noklausīties https://www.powerup.ch/sendung/2022-01/
international-exchange-poland-latvia.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 11. klases skolēni
Matīss Muzikants un Krišjānis Varkalis
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Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstipri-
nātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 
aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 17. maija 
līdz 2022. gada 17. jūnijam.
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta 
dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login. 
Astotajā kārtā pieejamais publiskais �nansējums ir 82 329,03EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1. 
rīcībā – 35 000 EUR. 
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta 
īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta 
attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atal-
gojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 
15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi 
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 
gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu.

Rīcības un to apraksti
Stratēģijas mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana

Rīcība Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražo-
šanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs  82 329,03 EUR

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70 %; 80 %, ja ir kopprojekts

Atbilstošā 13.10.2015. 
MK Noteikumu Nr.590 
5. punktā minētā 
darbība 

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radī-
šanai;
5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu 
realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības 
teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot 
Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju 
paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, 
piem.:
• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
• jaunu uzņēmumu veidošana;
• esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
• produktu ražošana un pārstrāde;
• jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
• jaunu realizācijas veidu ieviešana;
• esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu 
programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū 
ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās). Rīcība neatbalsta veselībai kaitīgu 
preču ražošanu / pakalpojumu sniegšanu (tabaka, alkohols, azartspēles u.c.). Rīcības ietvaros nav 
paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu un / vai nezinā-
mu teritorijas sakārtošanu (izņemot teritorijas, kas atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu 
zonējumā vai teritorijas, kurās paredzēts attīstīt mājražošanu).

Rezultatīvie rādītāji • Radīti jauni produkti / pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti / pakalpojumi
• Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un 
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
• Izveidotu / labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits
• Apmācīto darbinieku skaits

Projektu atlases kritēriji un projekta
iesniegumā papildus iekļaujamā informācija
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši 
kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē-
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5. Kritēriju gradācija ir 
ne vairāk kā pieci (0, 1, 2, 3, 4, 5), atsevišķos kritērijos pieļau-
jot soli 0,5. Vērtēšanas kritērijos 2.1. un 2.3. jāiegūst vismaz 2 
punkti; ja tas netiek iegūts, projekts tālāk netiek vērtēts un tiek 
noraidīts kā neatbilstošs SVVA stratēģijai. Minimālais punktu 
skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu at-
zinumu, ir 17. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas iegu-
vis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā 

noteiktajam speci�skajam kritērijam, kas nav ieskaitīts mak-
simālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 
tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata 
vērtēšanas kritērijos).
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāie-
sniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas 
sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedza-
mā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1. rīcībai noteikta-
jam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts (Stratēģijas 
73. lpp., pie 2.6. vērtēšanas kritērija); cilvēkresursi, zināšanas un 
prasmes projekta sekmīgai realizācijai (Stratēģijas 63. lpp., pie 
2.1. vērtēšanas kritērija); pašvaldības vidējā termiņa prioritātes 
un uzdevumi (atbilstoši Ādažu novada attīstības programmas 



Aicinām novērtēt Ādažu pagastā īstenotos LEADER projektus 
Gatavojoties 2021.–2027. gada plānošanas periodam, biedrība 
“Gaujas partnerība” veic izvērtējumu par iepriekšējā periodā 
sasniegtajiem rezultātiem, t.sk., Ādažu pagasta teritorijā apstip-
rinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem. Izvērtējums 
tiek veikts sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti” un tā ietvaros 
plānotas vairākas aktivitātes. 
Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis / būs LEADER projektu 
ieguldījums Ādažu pagasta attīstībā, kā arī noteiktu, kurās 
jomās turpmāk novirzīt ELFLA finansējumu, lai veicinātu 
novada attīstību, tiek veikta iedzīvotāju aptauja, kuras mēr-
ķis – noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Ādažu pagastā īsteno-
to LEADER projektu ietekmi uz vietējās teritorijas attīstību, kā 
arī saņemt ieteikumus jaunās stratēģijas sagatavošanai.
Aptauja ietver jautājumus par LEADER projektiem, kas tika ap-
stiprināti laika posmā no 2016. gada līdz 2022. gada sākumam. 
Tos īstenoja Ādažu pagastā strādājošie uzņēmēji, nevalstiskās or-
ganizācijas un pašvaldība, kas bija iesnieguši projektu iesniegu-
mus biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajos projektu kon-
kursos kādā no 7 kārtām atbilstoši biedrības Stratēģijai, kā arī 
saņēmušas Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA �nansē-
juma piešķiršanu. Šādā veidā Ādažu pagasta teritorijā līdz 2022.
gada sākumam ir īstenoti 22 LEADER projekti, t.sk., 10 uzņēmēj-
darbības projekti, 4 teritorijas labiekārtošanas projekti un 8 pro-
jekti sabiedrisko aktivitāšu atbalstam (vairāk informācijas par 

projektiem skatīt biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv).
Aptaujā aicināts iesaistīties un savu viedokli izteikt ikviens 
Ādažu novada iedzīvotājs. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā. Anketu var aizpildīt elektronis-
ki: ej.uz/GaujasPartneriba2022
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un aizpildīt šeit:  
Anketas aizpildīšana 
var aizņemt 5–10 min. 
Jau iepriekš – paldies 
par aptaujai veltīto 
laiku! 
Kā nākamā aktivitāte 
pēc aptaujas rezultā-
tu apkopošanas sekos 
darba grupas ar LE-
ADER projektu ievie-
sējiem, iedzīvotājiem, 
biedrību un pašvaldī-
bas pārstāvjiem. Aici-
nām iesaistīties arī tajās!
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(2021–2027) II sējumam – “Stratēģiska daļa”), kādām atbilst 
projekts (Stratēģijas 65. lpp., pie 2.2. vērtēšanas kritērija); ak-
tivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas 
izplatīšanai (Stratēģijas 67. lpp., pie 2.3. vērtēšanas kritērija). Kā 
viens no projekta pieteikuma papildus pielikumiem jāiesniedz 
�nanšu institūcijas apliecinājums (garantija) vai konta izraksts, 
kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts pro-
jekta priekš�nansējums (Stratēģijas 64. lpp., pie 2.1. vērtēšanas 
kritērija). Īpaša uzmanība jāpievērš iepirkumiem, ar īpašumtie-
sībām saistītiem dokumentiem, kā arī tirgus izpētei (Stratēģijas 
75. lpp., pie 2.7. vērtēšanas kritērija). Jāiesniedz arī Atbalsta 
pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību 
vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem pro-
jektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbil-

stošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz 
jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” biro-
jā: Ādažu novadā, Ādažu pagastā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. 
SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas 
Partnerība” tīmekļvietnē: www.gaujaspartneriba.lv.  
Kontaktinformācija: 
• Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: 
+371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
• vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.
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Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022. gada 23. marta sēdes 
lēmumu Nr.137 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekus-
tamajam īpašumam “Braki”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrā-
de ar mērķi grozīt šīs zemes vienības daļā starp Smilgu ielu un 
pretplūdu aizsargdambi Ādažu novada teritorijas plānojumā 
noteikto funkcionālo zonējumu uz Savrupmāju apbūves terito-

riju (DzS2). Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts 
Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānoju-
ma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada do-
mes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada dome 2022. gada 23.martā ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.143 “Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplā-
nojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas 
rezultātus, detālplānojums nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 
8, Ataros, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8044 009 0146, ir apstiprināts, nosakot, 
ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pa-
sākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un 
detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjauno-
šanai.

Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Poči”
Ādažu novada dome 2022. gada 23.martā ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.136 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 
īpašumam “Poči””. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot 
zemes gabala sadali Jaukta centra apbūves teritorijā (JC2) un ar 
to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot pie-
kļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā 

atsevišķas zemes vienības. Par detālplānojuma izstrādes vadītā-
ju apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Zintis Varts.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānoju-
ma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada do-
mes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: zintis.varts@carnikava.lv.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (02.03.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Genove-
fa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Arta Deniņa (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 nomas maksas noteikšanu Carnika-
vas PII “Riekstiņš”.
Lēmums: Noteikt nomas maksu 4.38 eiro 
par vienu m2 mēnesī bez pievienotās vērtī-
bas nodokļa par Carnikavas PII “Riekstiņš” 

telpām ar kopējo platību 77,1 m2, kuras pa-
redzēts iznomāt ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par pieteikuma sniegšanu mērķdotā-
cijai investīciju projektam “Ādažu vidus-
skolas C korpusa siltināšana, ugunsdrošī-
bas un apziņošanas sistēmas uzstādīšana 
un Ādažu stadiona rekonstrukcija”.
Lēmums: Atbalstīt pieteikuma sniegšanu 
mērķdotācijai investīciju projekta “Ādažu 
vidusskolas C korpusa siltināšana, uguns-
drošības un apziņošanas sistēmas uzstā-
dīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija” 
realizēšanai ar kopējām attiecināmajām 

izmaksām EUR 516 000.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par pieteikuma sniegšanu mērķdotāci-
jai investīciju projektam “Carnikavas sta-
diona rekonstrukcija”.
Lēmums: Atbalstīt pieteikuma sniegšanu 
mērķdotācijai investīciju projekta “Carni-
kavas stadiona rekonstrukcija” realizēšanai 
ar kopējām attiecināmajām izmaksām līdz 
EUR 1 764 706.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem.
Lēmums: Piešķirt 10000 eiro Ukrainas ci-
viliedzīvotāju atbalstam. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (08.03.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Genove-
fa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Arta Deniņa (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 vēsturiskās lašu, taimiņu nārsta 
vietas un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu 
Gaujā, Ādažu pagastā.
Lēmums: Atbalstīt Biedrības pieteikto dar-
bību Valsts Zivju fonda atbalsta program-
mas pasākumā “Zivju dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu 
atjaunošanai”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par projektu “Piekrastes apsaimnie-

košanas praktisko aktivitāšu realizēša-
na”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldī-
bas dalību Latvijas vides aizsardzības fonda 
�nansētā nacionālas nozīmes projektā “Pie-
krastes apsaimniekošanas praktisko aktivi-
tāšu realizēšana” kā sadarbības partnerim, 
ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 
10 621,00.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (16.03.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14  deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Arta 
Deniņa (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne 
Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieri-
ņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķel-
sone (LRA), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par sadarbību dalībai konkursā speciā-

listu sagatavošanai darbam ar lietišķās 
uzvedības analīzes (ABA) metodi.
Lēmums: Atbalstīt S. Bukovskas, I. Pizikas, 
I. Skaistkalnes-Virkas un L. Skoromkas 
dalību konkursā uz valsts budžeta līdz�-
nansētajām apmācību vietām speciālistu 
sagatavošanai darbam ar lietišķās uzve-
dības analīzes (ABA) metodi un parakstīt 
apliecinājumu par katra speciālista dalību 
konkursā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lieto-
šanā Carnikavas invalīdu biedrībai.
Lēmums: Nodot līdz 2022. gada 31. decem-
brim Carnikavas invalīdu biedrībai bezatlī-
dzības lietošanā Carnikavas kultūras nama 
“Ozolaine” Lielo zāli ar mērķi - organizēt 
biedrības biedriem pasākumus veselības 
veicināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes kārtējā sēde (23.03.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pieda-
lās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Snie-
dze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska 
(LZS), Imants Krastiņš (JKP), Arta Deniņa 
(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševi-
ca (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), 
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par interešu izglītības programmas “Pel-
dētapmācība” ieviešanu Carnikavas pirms-
skolas izglītības iestādē “Riekstiņš”.
Lēmums: Saskaņot Carnikavas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Riekstiņš” (CPII) interešu 
izglītības programmu “Peldētapmācība” un 
noteikt, ka programmas izpilde tiek līdz�nan-
sēta no programmu apgūstošo CPII izglītoja-
mo vecāku un likumīgo aizbildņu �nanšu lī-
dzekļiem pašvaldības domes noteiktā apmērā 
un iestādes noteiktā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par izmaiņām bērnu uzņemšanai grupās 
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē 
“Riekstiņš”.
Lēmums: Veikt izmaiņas Carnikavas pirms-
skolas izglītības iestādes “Riekstiņš” bērnu uz-
ņemšanas kārtībā un 2022. gada 1. septembrī 
uzņemt 3. grupā bērnus no pusotra līdz trīs 
gadu vecumam. Ar 2022. gada 1. septembri 
apstiprināt Carnikavas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Riekstiņš” struktūrā jaunu amata 
vietu “pirmsskolas skolotāja palīgs”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas 
Tehnisko universitāti.

Lēmums: Ar 2022. gada 1. septembri Ādažu 
vidusskolā uzsākt mācību priekšmetu “Fizika” 
un “Ķīmija” padziļināto apguvi, kā arī “Pro-
jekta darba” izstrādi šajos priekšmetos. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par subsīdiju dalībai sporta sacensībās.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības 
subsīdijas piešķiršanu 500 eiro apmērā “Lat-
vijas Tenisa Savienībai” ar mērķi – sportista 
dalībai starptautiskos tenisa turnīros.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par Ādažu novada bērnu un jauniešu no-
metņu projektu konkursa vērtēšanas komi-
sijas izveidošanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada bērnu un 
jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēša-
nas komisiju šādā sastāvā: Kerola Dāvidsone, 
Sniedze Brakovska, Aija Kalvāne, Alise Ti-
mermane-Legzdiņa. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par dalību atklātā projekta konkursā “Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 
Lēmums: Piedalīties atklātā projekta konkur-
sā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projek-
tos” un apstiprināt konkursa nolikumu. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglī-
tības iestādēs komisijas apstiprināšanu.
Lēmums: Izveidot Bērnu uzņemšanas pirms-
skolas izglītības iestādēs komisiju šādā sastā-
vā: Aija Kalvāne, Antra Krasta, Ilona Gothar-
de, Gatis Miglāns, Nauris Rubens. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.

8. Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas 
sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Izveidot Ādažu novada pašvaldības 
Pedagoģiski medicīnisko komisiju šādā sastā-
vā: Gita Skrode, Antra Krauce, Aelita Žučko-
va, Irina Kaminska, Laura Ķevere. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
9. Par izglītības programmas “Mūsdienu rit-
ma mūzika” īstenošanu Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolā.
Lēmums: Saskaņot Ādažu Mākslas un mūzi-
kas izglītības programmu “Mūsdienu ritma 
mūzika”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
10. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstī-
to projektu īstenošanu.
Lēmums: Īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstītos Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
projektus: “Datorklases materiāli tehniskās 
bāzes papildināšana”; “Dejas nodaļas mate-
riāli tehniskās bāzes papildināšana”; “Kame-
rorķestra instrumentārija papildināšana”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par izmaiņām Īpašumu un infrastruktū-
ras nodaļas struktūrā.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. maiju izveidot Īpa-
šumu un infrastruktūras nodaļā amatu “ne-
kustamā īpašuma speciālists”.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – 1 (Raitis Ku-
buliņš (LZP)).
13. Par Ādažu novada sociālā dienesta telpu 
nomas maksu.
Lēmums: Noteikt telpu nomas maksu Ādažu 
novada pašvaldības sociālā dienesta struktūr-
vienības “Kalngales brīvā laika pavadīšanas 



ĀDAŽU VĒSTIS   14. APRĪLIS (251) 202230

D
O
M
E
S

L
Ē
M
U
M
I

centrs “Kadiķis” telpās 11.04 eiro (ar PVN) 
apmērā par stundu. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par nomas maksas noteikšanu Carnika-
vas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1. 
Lēmums: Noteikt nomas maksu Carnikavas 
pamatskolas virtuvei ar palīgtelpām, 147.16 m2.
Balsojums: Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” 
– 1 (Raivis Pauls (LZS)).
15. Par nomas maksas noteikšanu Carnika-
vas pamatskolas telpām Garajā ielā 20
Lēmums: Noteikt nomas maksu Carnikavas 
pamatskolas multifunkcionālai zālei (80,25 
m2) un mājturības kabinetam (67,08 m2) 10.00 
eiro apmērā (bez PVN). 
Balsojums: Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” 
– 1 (Raivis Pauls (LZS)).
16. Par zvejas rīku papildlimitu.
Lēmums: Iedalīt līdz 31.12.2026. zvejas rīku 
papildlimitu zvejai Rīgas jūras līča piekrastes 
ūdeņos Ādažu novada administratīvajā terito-
rijā uzņēmumam SIA “Leste”, un Gaujā, lejpus 
dzelzceļa tilta, komercsabiedrībām un indi-
viduālajiem komersantiem – SIA “Leste”, IK 
“Linumi”, SIA “Zibs”, SIA “Krupis”, IK “Zute-
ris”, IU “Gundegas IP”, IK “Harijs Lūsis”. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
17. Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, 
Ādažu pagastā.
Lēmums: Iedalīt SIA “Leste” nēģu zvejas rīku 
limitu zvejai Gaujā, pirms valsts autoceļa A1 
Gaujas tilta Ādažos, Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā – tacis (divi murdi) līdz 
31.12.2022., ar zvejas limita izmantošanas pa-
pildnosacījumu, ka gada nozvejas limits ir ne 
vairāk kā 160 kg.
Balsojums: Balsojums: “Par” – 14, “Nepieda-
lās” – 1 (Gatis Miglāns (LZS)).
18. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa 
piešķiršanu Baznīcas un Piekrastes ielai
Lēmums: Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas 
statusu Baznīcas ielai un Piekrastes ielai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
19. Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu 
īpašumā.
Lēmums: Pārņemt Ādažu novada pašvaldības 
īpašumā valstij piekrītošā nekustamā īpašu-
ma – autoceļa V46 Ādaži – Garkalne posmus 
ar kadastra apzīmējumu 80440070379 (1.71 
ha), 80440110294 (3.5 ha) un 80440110059 (0.7 
ha), pie nosacījuma, ka valsts vietējā autoceļa 
V46 Ādaži – Garkalne posma km 0.692 – 3.465 
seguma atjaunošanas darbiem tiek veikti ga-
rantijas remontdarbi, kad tiks noslēgta trīspu-
sēja vienošanās starp pasūtītāju (VAS Latvijas 
Valsts ceļi), būvnieku (ceļu būves �rma SIA 
„Binders”) un Ādažu novada pašvaldību par 
garantijas saistību pārņemšanu saistībā ar lī-
gumu par valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži – 
Garkalne posma km 0.692 – 3.465 seguma at-
jaunošanu. Pārņemt Ādažu novada pašvaldības 
īpašumā valstij piekrītošā nekustamā īpašuma 
– autoceļa V48 Baltezers–Jaunkūlas posmus ar 
kadastra apzīmējumu 80440100106 (1.31ha).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
20. Par kravas autotorņa “Mercedes Benz 
Sprinter 308” pārdošanu izsolē.
Lēmums: Nodot atsavināšanai Aģentūras 
valdījumā esošo autotorni, pārdodot mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli un organizēt izsoli 
Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kumā noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
21. Par atteikumu dod piekrišanu lauksaim-
niecības zemes “Stigas” iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Atteikt dod piekrišanu nekustamā 

īpašuma “Stigas”, Carnikavas pag., Ādažu nov. 
sastāvoša no lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes 2,0452 ha platībā iegūšanai īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašval-
dības īpašumā “Podnieku iela 12”
Lēmums: Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma 
Podnieku iela 8 īpašnieci par ceļa servitūta – 
tiesības uz braucamo ceļu nodibināšanu Āda-
žu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā 
Podnieku iela 12, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu 
nov., uz nenoteiktu laiku.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par nekustamā īpašuma “Ziedleju iela” 
pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlī-
dzības.
Lēmums: Pieņemt no SIA “Mundaga” Ādažu 
novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, 
noslēdzot dāvinājuma līgumu, nekustamo 
īpašumu “Ziedleju iela”, Carnikava, Carnika-
vas pagasts, Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Li-
liju iela 44” atsavināšanu.
Lēmums: Atļaut atsavināt Ādažu novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu – ap-
būvētu zemesgabalu 0,07 ha platībā Liliju ielā 
44, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov., pār-
dodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošo, 
zemesgrāmatā ierakstīto ēku īpašniekam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
25. Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 10” 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt personai izziņu par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekrišanu iegūt 
īpašumā nekustamā īpašuma Bērziņu iela 10, 
Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., ze-
mesgabalu 0,1201 ha platībā individuālo dzī-
vojamo māju apbūvei. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – 1 (Raitis Ku-
buliņš (LZP)), “Atturas” – 2 (Kerola Dāvid-
sone (LRA), Sniedze Brakovska (Par!JV)).
26. Par pašvaldības nekustamo īpašumu at-
savināšanu Carnikavas pagastā.
Lēmums: Nodot atsavināšanai, pārdodot atklā-
tā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 
eiro Ādažu novada pašvaldībai piederošos ne-
kustamos īpašumus Pūpolu ielā 5, 7 un 9 (Ga-
rupē, Carnikavas pagastā), kā arī nekustamajā 
īpašumā “Jaunprieduļi” (Carnikavas pagastā). 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
27. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” 
izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārto-
tas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma Muzeja iela 5, 
Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. 
noslēgušos izsoli ar augšupejošu soli par ne-
notikušu un rīkot atkārtotu izsoli. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
28. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” 
izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārto-
tas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašvaldības 
mantas – nekustamā īpašuma Muzeja iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. 
noslēgušos izsoli ar augšupejošu soli par ne-
notikušu un rīkot atkārtotu izsoli.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
29. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
miem īpašumiem “Lācēni” un Rožīšu iela 11.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamajiem īpašumiem “Lācēni” un Ro-
zīšu iela 11 Siguļos, Carnikavas pagastā, Ādažu 
novadā, ar mērķi pamatot zemes vienības sada-
līšanu un pievienošanu blakus zemes vienībai, 

nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidoja-
majai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
30. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam “Poči”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāša-
nu nekustamā īpašuma “Poči” zemes vienībai 
Carnikavas ciemā ar mērķi pamatot zemes-
gabala sadali Jaukta centra apbūves teritorijā 
(JC2) un ar to saistītu infrastruktūras objek-
tu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai 
jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot 
kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
31. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam “Braki”.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Braki”, Ādažos, Ādažu pa-
gastā, Ādažu novadā, nodrošinot pamatojumu 
Ādažu novada teritorijas plānojumā noteiktā 
funkcionālā zonējuma grozīšanai uz Savrup-
māju apbūves teritoriju (DzS2) teritorijai starp 
Smilgu ielu un pretplūdu aizsargdambi.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
32. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jiem īpašumiem Ūbeļu ielā 2 un 4, un Kras-
tupes ielā 6.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamo īpašumu Ūbeļu ielā 2 un 4, 
un Krastupes ielā 6, Ādažu ciemā, Ādažu pa-
gastā, ar mērķi pamatot zemes vienību sav-
starpējo robežu pārkārtošanu, nodrošinot tie-
šu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes 
vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
33. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Austrumu ielā 24.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Austrumu ielā 24 
Kadagas ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu nova-
dā, ar mērķi pamatot zemes vienības sadalīša-
nu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaun-
veidojamajai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
34. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Līvzemnieki”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Līvzemnieki” Ei-
muru ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, 
ar mērķi pamatot zemes vienības sadalīšanu, 
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveido-
jamajai zemes vienībai no ekspluatācijā pie-
ņemtas ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas”.
Lēmums: Apstiprināt serti�cētas zemes ierī-
kotājas Sandas Kristālas izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu nekustamo īpašumu “Silāres” 
un “Vecslejas”, Garkalnē, Ādažu pag., Ādažu 
nov. un piekrist zemes vienību sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam Draudzības ielā 36.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ierīko-
tāja Roberta Lipsberga izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma Draudzības 
ielā 36, Ādažos, Ādažu pag., Ādažu nov.un 
piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
37. Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 de-
tālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Ņemot vērā publiskās apspriešanas 
rezultātus, apstiprināt detālplānojumu nekus-
tamā īpašuma Pūcītes ielā 8, Ataros, Ādažu pa-
gastā, Ādažu novadā, zemes vienībai.
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Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
38. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lo-
kālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodo-
šanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai SIA “Grupa 93” pilnveidoto 
lokālplānojuma 2.redakciju nekustamā īpašuma 
“Jaunparks”, Ādaži, Ādažu ciems, Ādažu novads, 
zemes vienībai.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – 1 (Gatis Miglāns 
(LZS)), “Atturas” – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)). 
39. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” da-
ļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.
Lēmums: Noteikt, ka nekustamā īpašuma 
“Jaunparks”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
daļa aptuveni 9909 m2 platībā ir nepieciešama 
sabiedrības vajadzībām – likuma “Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā 
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas 
– gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uz-
turēšana – izpildes nodrošināšanai, konkrēti – 
Jaunparka daļas ar stādītajiem kokiem, kas ir 
Ādažu novada pašvaldības īpašums un uzskai-
tīts pašvaldības bilancē kā bioloģiskais aktīvs, 
attīstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
40. Par nekustamā īpašuma “Jaunbeitiņi” sa-
dalīšanu un adrešu piešķiršanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Jaunbeitiņi”, Iļķene, Ādažu pagasts, zemes 
vienību un ierakstīt to atsevišķā zemesgrāma-
tas nodalījumā. Piešķirt, atdalītajai zemes vie-
nībai adresi: “Iļķenes ceļš 17”, Iļķene, Ādažu 
pag., Ādažu nov., LV-2103.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
41. Par adreses un lietošanas mērķa maiņu 
zemes vienībai “Garindriķu sūkņu stacija”.
Lēmums: Mainīt adresi zemes vienībai no 
“Garindriķu sūkņu stacija”, Garciems, Car-
nikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 uz Mež-
garciema iela 31, Garciems, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., LV-2163. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
42. Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” pie-
šķiršanu nomā.

Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2023. gada 31. 
decembrim nekustamā īpašuma “Alderi 13A”, 
Alderi zemes vienības daļu mazdārziņa bez 
apbūves tiesībām personisko palīgsaimniecību 
uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
43. Par adresi un lietošanas mērķi īpašuma 
“Gaujmalas mežs” zemes vienībai 8044 008 
0309.
Lēmums: Piešķirt adresi apbūvei paredzētai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
008 0309: Gaujmalas iela 1, Ādaži, Ādažu pag., 
Ādažu nov., LV-2164.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
44. Par adrešu likvidēšanu neesošajiem adre-
sācijas objektiem “Vadoņa salā”.
Lēmums: Likvidēt adreses “Vadoņa salā” sais-
tībā ar to, ka tās nav piesaistītas nevienam ad-
resācijas objektam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
45. Par adreses maiņu objektiem Veckūlu 
iela 48, Ādažos.
Lēmums: Mainīt adresi ēku (būvju) nekusta-
mam īpašumam “Santas” ar kadastra numuru 
8044 510 0004 uz adresi: Liegu iela 2, Ādaži, 
Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
46. Par nekustamo īpašumu “Kāpas iela 24” 
un “Ārputnu iela 8” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai, pārdošana at-
klātā izsolē, pašvaldībai piederošus nekusta-
mos īpašumus: “Kāpas iela 24” un “Ārputnu 
iela 8”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
47. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
maiņu.
Lēmums: Noteikt nekustamajam īpašumam 
Vecupes iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
nov. jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi - “Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teri-
torijas”, lietošanas mērķa kods 0503.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
48. Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” 
un “Kanāla iela 77” apvienošanu.
Lēmums: Apvienot vienā zemes vienībā ne-
kustamos īpašumus “Alkšņi Nr.12” un Kanāla 
iela 77, piešķirot apvienotajai zemes vienībai 
0,5897 ha kopplatībā adresi: Alderu iela 77, Al-
deri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

49. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles 
rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašval-
dībai piederošās kustamās mantas – koku 
cirsmas izsoles rezultātus nekustamo īpašu-
mu “Ūdensrožu parks” 1. kvartāla nogabalos 
Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.22, Nr.23 un Nr.24, 
“Ādažu novada meži” 21. kvartāla nogabalos 
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, “Ādažu 
novada meži” 22. kvartāla nogabalā Nr.1 un 
“Ādažu novada meži” 1. kvartāla nogabalos 
Nr.1 un Nr.2, ar kopējo izcērtamo kokmateriā-
lu apjomu 1753,89 m3.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
50. Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāša-
nai uz izglītības iestādi.
Lēmums: Apmaksāt iedzīvotājas personīgā 
autotransporta līdzekļa izdevumus (kompen-
sāciju) degvielas iegādei 2,2 litri dienā dēla no-
gādāšanu uz Ādažu vidusskolu un atpakaļ uz 
dzīvesvietu no 2022. gada 1.marta līdz 31.mai-
jam, ņemot vērā, ka no bērna dzīvesvietas uz 
skolu nav pieejams sabiedriskais transports. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
51. Par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot īpašumā bez atlīdzības daudz-
dzīvokļu dzīvojamas mājas Gaujas 25 k-1, Āda-
ži, Ādažu pag., Ādažu nov., dzīvoklim Nr. 38 
piekrītošās 591/25566 domājamās daļas vie-
nības (kadastra apzīmējums 80440070129), ar 
kopējo platību 0,258 ha. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
52. Par aizņēmumu projekta “Gaujas ielas 
atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz 
Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai 
pilnā atjaunošana” 1. kārtas īstenošanai.
Lēmums: Noteikt, ka projekta “Gaujas ie-
las atjaunošana posmā no Kadagas tilta 
līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai 
pilnā atjaunošana” izmaksas ir EUR 266 
068.18. Izmaksas EUR 185 295 apmērā segt 
no Valsts Kases aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
53. Par SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa A. 
Dundura pilnvaru termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Piekrist iecelt Aivaru Dunduru par 
pašvaldības SIA “Ādažu ūdens” valdes locek-
li uz nākamo pilnvaru periodu – 5 gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada pašvaldība saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu ar 17.03.2022. lēmu-
mu Nr. ĀNP/5-4/22/63 anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvie-
tu Colin Mattehew Leigh adresē Graudu iela 28A, Carnikava, 
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163.

Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams 
Ādažu novada pašvaldības 235.kab., un tās lēmumu var apstrī-
dēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mēneša laikā no nāka-
mās darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (29.03.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 
15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Sniedze Bra-
kovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dā-
vidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Arta Deniņa (JKP), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķel-
sone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA).

1. Par Ādažu pagasta ceļu un ielu nodošanu pār-
valdīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 
komunālserviss”
Lēmums: Nodot pašvaldības aģentūrai “Carni-
kavas komunālserviss” pārvaldīšanā un apsaim-
niekošanā Ādažu novada pašvaldības nekustamo 
mantu, kas atrodas Ādažu pagastā, līdz ar doku-
mentiem, kas uz to attiecas.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja 
iecelšanu amatā
Lēmums: Iecelt Aiju Kalvāni Ādažu novada admi-
nistrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītā-
jas amatā ar 2022. gada 4. aprīli.
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 (Jānis 
Leja (S)).
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