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Turpinās Gaujas ielas apvienotā gājēju 
un velo celiņa izbūve no Gundegu ielas 
līdz Zīļu ielai 1,08km garumā.  Apvie-
notajam gājēju un velo celiņam plānots 
bruģa segums. Lai uzlabotu gājēju un 
velo braucēju drošību, projekta ietvaros 
uz brauktuves tiks izveidoti ātrumu slā-
pējoši elementi – joslas ātrumvaļņi. Tā-
pat Gaujas ielā pie Gulbju ielas tiks vei-
dota gājēju pāreja. 
Kā ziņojām iepriekš, jau 2015. gadā pēc 
Ādažu novada domes pasūtījuma SIA 
“Vertex projekti” izstrādāja tehnisko 
projektu “Gaujas, Dadzīšu un Krastupes 
ielu rekonstrukcija”. Diemžēl šī projekta 
īstenošanu kavēja sarkano līniju ietva-
ros 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 ve-
loceliņa novietojumu Gaujas ielas pretējā 
pusē un meklēja iespējas īstenot vismaz 
daļu no ieceres – no Gundegu ielas līdz 
Zīļu ielai, kas uzlabotu satiksmes drošī-
bu gājējiem un velobraucējiem teritorijā 
ap Ādažu vidusskolu.
Līdz šim pašvaldības aizņemties ceļu bū-
vei varēja tikai Eiropas Savienības līdz�-
nansētiem projektiem (piemēram, Mui-
žas ielai, Ataru ceļam, jaunajai Attekas 
ielai pie sākumskolas u.c.). Covid aizņē-
muma iespējas arī ceļu rekonstrukcijai, 
t.sk. gājēju ceļiem, valdība radīja tikai 
2021. gadā, tādēļ tika pieņemts lēmums 
projektēt un būvēt tieši tādu apjomu, lai 
apgūtu pieejamos �nanšu līdzekļus. Tādi 

bija Finanšu ministrijas noteikumi eko-
nomikas “sildīšanai”, tāpēc nav iespē-
jams uzreiz izbūvēt celiņu arī Dadzīšu 
ielā. Dadzīšu ielas posms ar caurtekas 
maiņu pie Krastupes ielas nozīmē vis-
maz 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 īstenošanai daļai �nansējuma 
plānots izmantot valsts budžeta aizņē-
mumu 185 295 EUR apmērā saskaņā ar 
Ministru kabineta 22.02.2022. noteiku-
miem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem 
un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti 
un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldī-
bām Covid-19 izraisītās krīzes seku ma-
zināšanai un novēršanai.”  

Ādažu novada pašvaldības dome
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  Carnikavas "Ozolainē" izskanējis sieviešu kora "Undīne" pavasara 
ieskandināšanas koncerts "Saulīt' rotā pavasari". Koncerta skanējumu 
papildināja Ikšķiles tautas nama jauktais vokālais ansamblis 
"Gaudium" un Bērzaunes pagasta Sauleskalna kultūras nama vīru 
koris “Gaiziņš”.

  Ādažu novada pašvaldības priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks un viņa 
vietnieki, Imants Krastiņš un Karīna 
Miķelsone, viesojas jaunajā Orkla 
Biscuit Production ražotnē, kur tiek 
iemūrēta laika kapsula. Ādažos atklās 
jauno cepumu un vafeļu ražotni, kas 
būs lielākā cepumu un vafeļu ražotne 
Baltijā un Skandināvijā.

  Latvijas jauniešu un junioru čempio-
nātā peldēšanā Ādažu Bērnu un 
jauniešu sporta skolas audzēkņi 
izcīnījuši 5 čempiona titulus, 2 sudraba 
un 1 bronzas medaļu. Ādažnieki 
Kristaps Čilipāns un Andrejs Gordejevs 
kļuvuši par Latvijas čempioniem 
peldēšanā! Karlīna Jekale ieguvusi 
vicečempiones titulu, bet Anabella 
Veržbicka izcīnījusi bronzas godalgu, 
uzstādot piecus gadus nepārspētu 
sacensību rekordu 100m peldējumā 
brīvajā stilā vecuma grupā 14 gadi un 
jaunāki.

  Carnikavieši Lieldienās varēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, krāsot, zīmēt, līmēt, veidot, 

darināt, kā arī baudīt Lieldienu koncertu Carnikavas Novadpētniecības centrā pagalmā.

  Koris “Saknes” sniedz koncertu 
Fertu vēstniecībā Ungārijā. Kad 
pasaule kļūst aizvien melnbaltāka 
un Ungārijas kontūra šajā melnbal-
tajā attēlā diemžēl iezīmējas tumšā-
kos toņos, korim “Saknes” bija svarīgi 
vēstīt, ka dziesma ir spēks un ka 
koris “Saknes” #StandWithUkraine.

  Ādažu Airēšanas kluba pārstāvis Aivars 
Kaulakalns uzvarējis Latvijas Kanoe Asociāci-
jas Latvijas kausa pirmajā posmā Valmierā.

  1. maijā notika tikša- 
nās ar mākslinieci Gitu 
Dinbiri, un vistuvāko 
draugu lokā noslēdzās 
viņas gleznu izstāde 
“Izbijusī greznība”.

 Ar ASV armijas Eiropā un Āfrikā 
karavīru ansambļa koncertu Ādažos 

atzīmē ASV un Latvijas diplomātisko attiecību 100. gadadienu. Koncerti Ādažos un 
Lielvārdē tiek rīkoti, sadarbojoties ASV armijai, ASV vēstniecībai Latvijā, Latvijas 
Zemessardzes orķestrim, kā arī Lielvārdes un Ādažu kultūras centriem.
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  Koncertzālē "Valmiera" notikušajā jauno 
vokālistu konkursā Krista Špīse ieguvusi 2. 
vietu savas vecuma kategorijas grupā.

  Daiļslidošanas skolas "Amber" audzēkne 
Samanta Špīse sacensībās "Amber kauss 
2022" ieguvusi 1. vietu augstākajā kategorijā.

  Jautrā un sirsnīgā gaisotnē aizvadītas 
Lieldienu brīvdienas Ādažos un Carnikavā. 
Šogad mazos ādažniekus priecēja zaķis Bings, 
zilonīte Tulla un Puķu meitene. Dažādās atrakci-
jas piedāvāja Brīvdienu karuselis.
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Mūsu “karš” būs tikt galā ar gaidāmo energomaksājumu pieaugumu

Kopš 24. februāra dzīvojam citā realitātē. Krievijas iebru-
kums Ukrainā radījis izmaiņas visā Eiropā, arī Latvijā. 
Ādažu novadā šobrīd pajumti atraduši jau vairāk nekā 200 
bēgļu. Liels paldies ģimenēm mūsu novadā, kuras atsaucās un 
uzņem ukraiņus. Paldies novadniekiem, kuri nesavtīgi ziedo-
juši Ukrainai. No Ādažiem uz Ukrainu kopumā aizvestas 3 
kravas mašīnas ar humāno palīdzību. Vēlētos arī pateikties 
pašvaldības darbiniekiem, kuri, neskaitot stundas, dienas un 
brīvdienas, palīdzēja ukraiņiem atrast mitekli, saņemt pirmo 
palīdzību un pabalstus, iekārtoties skolās un bērnudārzos, or-
ganizēt humāno palīdzību. Paldies uzņēmējiem, kuri piedāvā 
darba iespējas.
Trūkstošie pieci miljoni un
gaidāmā krīze ietekmēs budžetu
Tomēr bēgļi nav vienīgā kara ietekme uz mūsu novadu. Cenu 
kāpums energoresursiem bijis tik straujš, ka pirmajos 4 gada 
mēnešos būtiski pieaugušas izmaksas izglītības iestāžu apku-
rei un ielu apgaismojumam. Arī sadārdzinājums pašvaldībās 
būvniecības iepirkumos ietekmējis teju visos būvobjektus, tā-
dēļ domei rūpīgi jāvērtē, kā pārdalīt budžeta resursus būtiskā-
kajiem projektiem. Diemžēl atklājās arī kļūdas 2 lielākajos 
Eiropas Savienības finansētajos projektos* Carnikavas pa-
matskolā un Mežgarciema ražošanas zonā, kuru sagaidāmā 
kopējā ietekme, atgriežot resursus Finanšu ministrijai, var 
pārsniegt 5 miljonus eiro, kas būtiski ietekmēs pašvaldības 
funkciju īstenošanai pieejamos resursus daudzus gadus uz 
priekšu. Domes Finanšu komiteja atbalstīja ieceri lūgt Valsts 
kontrolei veikt neatkarīgu auditu, lai izvērtētu amatpersonu 
atbildību. Pašvaldība vēl meklē risinājumus, lai mazinātu ne-
gatīvās sekas abos projektos. Tomēr ietekme uz pašvaldības 
budžetu neizbēgami būs.
Kompensējot energoresursu izdevumus,
par 7% samazina izdevumus
iestādēm un pašvaldības struktūrvienībām
Visu minēto faktoru kopējā ietekme uz novada 2022.gada 
budžetu ir ļoti būtiska, tādēļ pašvaldība strādā pie budžeta 
pārstrukturēšanas. Iespējams, būs nepieciešams aizņēmums 
Valsts kasē, lai stabilizētu budžeta izdevumus turpmākajiem 
3 gadiem. Energoresursu kāpums ietekmējis arī citas pašval-
dības, kuru apkurē ir liels gāzes īpatsvars, tādēļ arī valsts ie-
spējas atbalstīt lielu skaitu pašvaldību var būt ierobežots. Lai 
kompensētu energoresursu izdevumus, par 7% samazināts iz-
devumus pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm. Tomēr 
pat ar minētajiem ārkārtas pasākumiem nebūs pietiekami, lai 
segtu gaidāmo budžeta de�cītu, atsākoties apkures sezonai 
rudenī.

Plāno būvēt šķeldas granulu katlus Ādažu 
vidusskolai un daudzdzīvokļu māju sektoram 
Carnikavā, pāriet uz LED gaismekļiem
Dome nākamo mēnešu laikā pārskatīs visas plānotās investī-
cijas, lai atrastu resursus jaunām investīcijām energoefektīvu 
risinājumu ieviešanai. Plānojam attiekties no gāzes apkures 
Ādažu vidusskolā, izbūvējot šķeldas vai granulu katlu, līdzīgi 
– Carnikavā daudzdzīvokļu māju sektoram Sautiņos plānots 
aizņēmums pārejai uz šķeldas vai granulu apkuri, lai apkures 
izmaksas iedzīvotājiem neskrietu debesīs. Arī ielu apgaismo-
šanā Ādažos un Carnikavā plānots pāriet uz LED gaismek-
ļiem. Šīs investīcijas ļaus būtiski samazināt energoresursu 
izmaksas. Visi citi pašvaldības investīciju projekti tiks vērtēti 
no prizmas – vai investīcija ir steidzama un kritiski nepiecie-
šama, vai tā var gaidīt brīdi, kad situācija normalizējas. 
Aktīva kultūras dzīve
arī samazināta budžeta apstākļos
Samazinājums skāris visus pašvaldības sektorus, liekot iestā-
dēm taupīgāk plānot savas funkcijas, atsakoties no mazāk bū-
tiskajiem pasākumiem. Tomēr vislielākā ietekme bijusi kultū-
ras pasākumu budžetiem. Tādēļ sagaidāms, ka svētki novadā 
nebūs tik grezni, tomēr arī samazināta budžeta ietvaros visu 
gadu tiek plānota aktīva kultūras dzīve. Tās organizēšanā ie-
saistās pašvaldības dienesti, uzņēmēji, pašdarbības kolektīvi, 
biedrības un brīvprātīgie.
Energoizmaksu pieaugums
būs vismaz divkāršs, kur
saglabāsies gāzes apkure, vēl augstāks
Aicinu iedzīvotājus ar izpratni raudzīties uz straujajām izmai-
ņām tautsaimniecībā. Kaut arī būs grūtības, tas ir pārejamas, 
ja tām laicīgi gatavojas. Mūsu “karš” būs tikt galā ar gaidāmo 
energomaksājumu pieaugumu, tā vietā, lai nebūtu jāpiedzīvo 
ielās tanki un “atbrīvotāji” no Krievijas. Šobrīd mūsu mieru 
izcīna Ukrainas tauta. Mums ir jāpalīdz ar atbalstu ukraiņu 
bēgļiem un atteikšanos pirkt Krievijas energoresursus, kuri 
�nansē agresorvalsts kara mašīnu. 
Aicinu iedzīvotājus domāt par nākamo ziemu savos mājokļos, 
jo energoresursu izmaksu pieaugums būs vismaz divkāršs, bet 
tur, kur saglabāsies gāzes apkure, – vēl augstāks. 
Carnikavā gāzes resursu
cena – 4 līdz 6 reizes lielāka
It īpaši lielas bažas ir par iedzīvotāju siltuma rēķiniem Carni-
kavas ciemā, kur sagaidāmais gāzes resursu cenu pieaugums 
būs 4-6 reizes. 
Aicinu daudzdzīvokļu māju kopīpašniekus nākt kopā un 
meklēt risinājumus nākamajai ziemai. Kur iespējams, jāmo-
dernizē siltummezgli. Jārisina daudzdzīvokļu ēku siltināšana. 
Pašvaldība var iesaistīties un palīdzēt iespēju robežās, bet lē-
mumi jāpieņem katras mājas iedzīvotājiem. Arī valsts šobrīd 
meklē risinājumus, kā palīdzēt visneaizsargātākajām iedzī-
votāju grupām. Bet skaidrs ir viens – kara ietekme uz mūsu 
sabiedrības maciņiem būs būtiska.
Tomēr arī šajos ne tik vienkāršajos apstākļos darbi un attīs-
tība mūsu novadā turpināsies:
◆ Pavisam drīz Ādažos darbu uzsāks Dienas centrs;
◆ Septembrī durvis vērs jaunā Carnikavas skola;
◆ Top gājēju celiņš Gaujas ielā aiz Ādažu vidusskolas;
◆ Top ūdens apgādes sistēma Carnikavā; 
◆ Tiks uzlabots ceļa segums Laivu ielā Carnikavā;
◆ Tiks uzlabots ceļa segums Aizvēju ielā Garciemā; 
◆ Pabeigsim Gaujas krasta stiprināšanu Ādažos.
Arī privātā sektora attīstība novadā ir iespaidīga. Jūnijā ražo-
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Līdz 3. augustam notiek publiskā apspriešana par
lokālplānojumu teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi nodošanu publiskajai apspriešanai 
Ādažu novada dome 2022. gada 25. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.180 “Par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku 
ielu, Druvas ielu un Vējupi nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Apspriešanas laiks: Lokālplānojuma 
projekta publiskās apspriešanas norises 
laiks ir noteikts no 2022. gada 3. maija 
līdz 2022. gada 3. augustam. 
Publiskās apspriešanas sanāksme. Publis-
kās apspriešanas sanāksme notiks 6. jūni-
jā plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā 
(saite tiks publicēta), piesakoties dalībai: 
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.
Kur iepazīties ar materiāliem? Ar lo-
kālplānojuma redakcijas materiāliem 
var iepazīties:
• interneta portālā geolatvija.lv
• klātienē – Ādažu novada Teritorijas 
plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Āda-
žos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties 
(tālr. 67700384).
Kur paust viedokli? Rakstiskus viedok-
ļus līdz 3. augustam var izteikt:
• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
• nosūtot pa pastu, Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (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.
Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadījumā 
tālr. 67700384 ( Ādažu novada Attīstības un investīciju nodaļa), 
tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).

šanu uzsāks jau otrā “Orkla” cepumu rūpnīca ar vairāk nekā 
200 darba vietām. Paplašinātas ražotnes Muižā un Jaunkūlās 
– SIA “Hornbaek Baltic”, ražošanu uzsācis spēcīgs metālap-
strādes uzņēmums “KnK Mefab”, SIA “We Build Parks”, kas 
veido ekstrēmo sporta veidu trases, un inovatīvs moduļu ēku 
ražotājs “CreateHouse”. Ievērojamas investīcijas ražošanā plā-
no zīmola “Rūdolfs BIO” ražotājs SIA “Lat Eko Food”, Carni-
kavā atveras jaunas kafejnīcas, piestātnes, sākas kuģīšu kustī-
ba Gaujā un citi aktīvās atpūtas objekti. Dzīve iet uz priekšu!
Novadnieki, kritiskajos brīžos mūsu tauta vienmēr spējusi sa-

liedēties un izšķirties par pareizu rīcību. Šis būs pārbaudījumu 
laiks drošākas nākotnes vārdā. 
Būsim kopā un pārvarēsim visas grūtības!

Patiesā cieņā
Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs

*ERAF projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplaši-
nāšana”.
ERAF projekts Nr.3.3.1.0/17/I/025 “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada 
Garciemā”.
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Seniori varēs saņemt kompensāciju par Ādažu novada
ietvaros iegādātajām caurbraucošo pasažieru pārvadātāju biļetēm

Stājušies spēkā grozījumi Ādažu nova-
da pašvaldības 2021. gada 27. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 29/2021 “Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem sa-
biedriskajā transportā Ādažu novadā”, 
kas nosaka iespēju senioriem, kuriem 
ir tiesības uz braukšanas maksas at-
vieglojumiem, iesniegt apmaksai biļetes 
no citiem Ādažu novadu caurbrauco-

šiem pasažieru pārvadātājiem (tai skaitā 
dzelzceļa transports), kuri izmantoti, lai 
pārvietotos Ādažu novada teritorijas 
ietvaros.
Seniori, kuri saņēma šajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā izsniegtu personalizē-
tu elektronisko biļeti, no kārtējā mēneša 
10. līdz 15. datumam var iesniegt iesnie-
gumu Ādažu vai Carnikavas Valsts uz 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpo-
šanas centrā (VPVKAC), norādot savu 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, kom-
pensācijas summu tikai par iepriekšējā 
mēnesī iegādātajām biļetēm, kredīties-
tādes konta numuru, kā arī pievienot 
braukšanas biļetes. Vēršam uzmanību, 
ka Ādažu novada pašvaldība kompen-
sē senioriem citu pasažieru pārvadātāju 

izsniegto biļešu izdevumus pie nosacīju-
ma, ka biļetes ir iegādātas tikai Ādažu 
novada teritorijas ietvaros. 
Svarīgi atcerēties, ka braucienu skaits ar 
personalizētu elektronisko biļeti un bi-
ļetēm, kas iegādātas pie caurbraucošiem 
pasažieru pārvadātājiem, norēķināties 
ar maksājuma (bankas) karti vai skaidrā 
naudā, kopā nevar pārsniegt 10 reizes 
kalendārajā mēnesī. Kompensāciju par 
nesalasāmām vai saplēstām biļetēm ne-
izmaksā.
Ja senioriem ir jautājumi par kompen-
sējamajām biļetēm, aicinām sazināties 
ar VPVKAC Ādažos – tālr.: 67997350 
un 29486570 un Carnikavā – tālr.: 
67993814, 29124828 un 29840610.

Administratīvā nodaļa
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Carnikavas Komunālservisa Ādažu Labiekārtošanas nodaļas veiktie darbi aprīlī
• Grants ceļu nomaļu apauguma noņemšana un bedru piebēr-
šana (Baldoņu, Boķu ceļi).
• Ceļa nomaļu sakopšana (Rīgas gatve, Kadagas ceļš).
• Rotācijas apļu un ceļa nomaļu tīrīšana Gaujas, Pirmā, Attekas 
un Draudzības ielās.
• Ceļa zīmju nomaiņa un avārijas bedru likvidēšana.
• Lieldienu dekorāciju uzstādīšana.
• Informatīvo stendu atjaunošana un krāsošana. (Garkalne, 
Kadaga, Ādaži).
• Krūmu un atvašu izzāģēšana Baltezera kapos, Boķu ceļā.
• Ādažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas darbi. Uzstādīti 
volejbola tīkli, sakopti basketbola laukumu segumi.

• Turpinās aizsargdambja izveidošana Nūrniekos.
• Teritoriju uzkopšanas darbi – savākti 4,2 m3 nejaušo atkritumu.

Carnikavas Komunālservisa
Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi aprīlī
• Nozāģētas divas bīstamas priedes Carnikavas kapu teritorijā.
• No pacēlājgroza apzāģēti sausie zari priedēm pie Carnikavas 
kapu stāvlaukuma.
• Nozāģēti 7 avārijas stāvoklī esoši koki kanāla malā Ūdensrožu 
ielā.
• Izzāģēti krūmi un atvases gar D1 un D4 dambjiem.
• Veikta celmu izfrēzēšana pagasta teritorijā (Mazās Krasta, 
Mazās Pļavu, Mazās Gaujas, Jūras, Atpūtas, Zvejnieku, Gau-
jas, Plūmju, Neļķu, Rīgas ielās, Carnikavas parkā, Tautas nama 
skvērā, gar P1, pie “Blusām”).

• Izzāģētas atvases liepām Vecgaujas un Rūpnieku ielās.
• Sakopts mākslīgā futbola laukuma segums stadionā Rožu ielā 
28, Carnikavā.
• Mēneša sākumā pagasta teritorijā uzstādīti Lieldienu dekori, 
mēneša beigās tie demontēti.
• Nodrošināts atbalsts Ādažu MTB velomaratona rīkošanā. 
• Sagatavota pļaušanas tehnika (trimeri, stumjamie zāles pļāvē-
ji, raideri) pļaušanas sezonas uzsākšanai.
• Demontēts bruģa segums 30m2 platībā jaunas rotaļu ierīces 
uzstādīšanai bērnu rotaļu laukumam pie Zvejnieku ielas 23.
• Pēc ziemas sezonas uzstādītas pārvietojamās tualetes vietās, 
kur tās atradās iepriekšējos gados.
• Gatavojoties siltajam laikam un vasaras sezonai, pludmalē iz-
liktas 88 atkritumu urnas.
• Demontētas abas laivas Tautas nama un Bērnudārza skvēros, 
kuras savu laiku bija nokalpojušas un kļuvušas bīstamas.
• Pēc ziemas sakoptas visas pašvaldības teritorijas dobes, sastā-
dītas 540 atraitnītes.
• Pagastā savākti 6,4m3 nejaušo atkritumu.

Namdaru darbi
• Atjaunota sēta, kam vētrā uzgāzās koks.
• Izgatavoti un uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas Atpū-
tas ielā pie Gaujas un peldvietā Rūpnieku ielas galā, Carnikavā.
• Atjaunota vētrā sagrautā Ādažu tirgus nojume.
• Izgatavota un uzstādīta jauna smilšu kaste bērnu laukumā 
Tulpju ielā 5.
• Veikta dažādi darbi Ādažos: Gaujas ielā 33 – jumta lūku re-
monts, mēbeļu remonts Ceriņu zālē, durvju remonti.
• Uzbūvēts jauns pludmales celiņš Kalngalē 94 metru garumā, 
nomainot veco segumu.
• No�īzētas kāpnes ēkai Stacijas ielā 5, Carnikavā.
• Izbūvēta durvju aile Gaujas ielā 33, Ādažos, uzstādītas jaunas 
durvis, veikta apdare un sienu krāsošana.
• Uzstādītas jaunas atrakcijas Mežciema ielas bērnu laukumā.
• Uzstādītas jaunas iekārtas rotaļu laukumam Zvejnieku ielā 23, 

Carnikavā.
• Tiek izgatavoti soli Ādažu sporta laukumam.
• Pabeigts jumta un fasādes remonts kultūras nama “Ozolaine” 
vētrā bojātajam jumtam.
• Veikts Carnikavas skeitparka klājuma remonts.

Elektrosaimniecība
Gaujā, Ozona ielā, posmā starp 
Candera un Ņūtona ielām un Ņū-
tona ielā ir atjaunota ielu apgais-
mojuma infrastruktūra. Nomainī-
ti 11 stabi un gaisvadu līnija 350m 
garumā, kā arī nomainīti gais-
mekļi uz energoefektīviem LED 
gaismekļiem.
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“Carnikavas Komunālserviss” mutiskā izsolē pārdod kravas autotorni

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunāl-
serviss” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
kustamo mantu – kravas autotorni “Mercedes Benz Sprinter 
308”, reģistrācijas Nr. HO6368, izlaiduma gads – 2000.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnie-
ku pieteikumu reģistrācija līdz 2022. gada 26. maija plkst. 
14.00 pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 
telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā, darba dienās no plkst. 9.00 

līdz 16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pietei-
kumu uz e-pastu: komunalserviss@carnikava.lv. Ar izso-
les noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē: 
www.komunalserviss.carnikava.lv un www.adazi.lv.
Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās 
mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12, Carnika-
vā), zvanot pa tālr. 29252804, kontaktpersona Pjotrs Špakovs.
Izsole notiks 2022. gada 27. maijā plkst. 10.00 pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas komunālserviss” telpās Stacijas ielā 7, 
Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – 432 EUR bez pievienotās vēr-
tības nodokļa (PVN 21%). Nodrošinājums 43,20 EUR pirms iz-
soles jāiemaksā pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunāl-
serviss” kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS Swedbank.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā 
augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodro-
šinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemak-
sā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
Komunālserviss” kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.
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Par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
Atgādinām, ka, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam 
vai valdītājam līdz kārtējā gada 1. aprīlim jāiesniedz p/a “Car-
nikavas Komunālserviss” atbilstoša komersanta rakstveida ap-
liecinājuma kopija par veikto sistēmas tehnisko apkopi, tehnis-
ko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, 
ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgata-
votas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notek-
ūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3 
diennaktī.

Pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, par no-
teikto prasību neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība.
Atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par 
veikto sistēmas tehnisko apkopi var iesniegt elektroniski, nosū-
tot uz e-pastu komunalserviss@carnikava.lv vai iesniegt klātie-
nē Stacijas ielā 7, Carnikavā.
Vairāk informācijas vietnē komunalserviss.carnikava.lv, sadaļā 
“Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana”. Pateica-
mies tiem mājokļu īpašniekiem, kuri iesnieguši apliecinājuma 
kopiju noteiktajā laikā.

Kanalizācijas sūknētavu apkope Carnikavas pagastā
P/a “Carnikavas komunālserviss” ūdenssaimniecības nodaļas darbinieki aprīlī veica kanalizācijas sūkņu apkopi Carnikavas pagas-
tā. Kopumā apkope veikta 19 sūkņu stacijām.

Informācija Carnikavas pagasta daudzdzīvokļu namu dzīvokļu
īpašniekiem par ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņiem
Pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas 
beigām ir noteikti ūdens patēriņa skaitītāju 
veri�cēšanas (pārbaudes) veikšanas termiņi:
• ja skaitītāja veri�cēšanas termiņš ir bei-
dzies pirms valstī izsludinātās ārkārtas 
situācijas vai tas beidzas ārkārtas situāci-
jas laikā, tā veri�kācija jāveic trīs mēnešu 
laikā pēc ārkārtas situācijas beigām, t.i., 
līdz š.g. 31. maijam;
• ja skaitītāja veri�cēšanas termiņš bei-
dzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ār-
kārtas situācijas beigām, t.i., laika pos-
mā no š.g. 1. marta līdz 31. maijam, tā 
verifikācija veicama trīs mēnešu laikā, 

skaitot no veri�cēšanas termiņa beigu da-
tuma (norādīts rēķinā skaitītāju rādījumu 
tabulas ailē “Skaitītājs derīgs līdz”).
Piemēram, ja skaitītājs derīgs līdz 15. 
aprīlim, tas jāverificē līdz 15. jūlijam.
• ja skaitītāja verificēšanas termiņš ir pēc 
š.g. 31. maija, tā verificēšana jāveic līdz 
verificēšanas termiņa beigu datumam.
Aprēķinot maksu par pakalpojumiem, 
iepriekš minētajos termiņos nepārbaudī-
to skaitītāju rādījumi vairs netiks ņemti 
vērā, kā arī šo dzīvokļu īpašniekiem būs 
jāsedz mājas ūdens patēriņa starpība. 
P/a “Carnikavas komunālserviss” atgā-

dina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-
niekiem par ūdens patēriņa skaitītāju rā-
dījumu iesniegšanas kārtību – skaitītāju 
rādījumi nolasāmi un iesniedzami no kat-
ra mēneša 27. datuma līdz 30. datumam 
elektroniski vietnē Bill.me, vai aizpildītus 
rēķinu pasaknīšus iemetot Carnikavas 
pagastā šim nolūkam izvietotajās pastka-
stēs: ◆ Stacijas ielā 7, Carnikavā; ◆ Tulpju 
ielā 5, Carnikavā; ◆ Cīruļu ielā 10, Kaln-
galē (centrs “Kadiķis”); ◆ Ziemeļu ielā 15, 
Lilastē; ◆ “Kamenes”, Garciemā; ◆ “Gar-
ciema stacija 6”, Garciemā; ◆ pastkastīšu 
stends pie īpašuma “Gipteri”, Siguļos.

Turpinās būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Carnikavā, III kārta” ietva-
ros pabeigti kanalizācijas un ūdensvadu 
tīklu izbūves darbi. Maijā būvnieks tur-
pinās ceļu un ielu labiekārtošanas darbus.
Jau vēstīts, ka projekta īstenošanas gai-

tā līdz 2022. gada jūnijam Carnika-
vā tiks izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 
2230 m kopgarumā un sadzīves kanali-
zācijas tīkli 4485 m kopgarumā. Projekta 
kopējās izmaksas ir 1 280 560 eiro, tas 
tiek īstenots ar ES fondu atbalstu. Būv-

darbus veic SIA “Woltec”.

“Carnikavas Komunālserviss”



7SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

N
O
V
A
D
Ā

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu
Ādažos svin ar dziesmām un dejām, godinot novada ļaudis

1918. gada 18. novembris un 1990. 
gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie datu-
mi Latvijas valsts vēsturē. Šogad aprit 
32 gadi kopš 1990. gada 4. maija, kad 
Augstākā Padome ar 138 deputātu bal-
sīm pieņēma deklarāciju “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”. 
Par to, ko Latvijas gars piedzīvoja 1990. 
gadā, latviešu tauta joprojām ir vienis-
prātis, tāpēc katru gadu 4. maiju svi-
nam ar lepnumu un pateicību par to, ka 
mūsu valsts ir neatkarīga.

Kopš 2016. gada šo svētku dienu atzīmē 
arī kā Baltā galdauta svētkus, un daudzi 
vēl joprojām nesaprot, kādēļ Latvijas Re-
publikas Neatkarības atjaunošanas die-
nu dēvē arī par Baltā galdauta svētkiem. 
Tā ir jauna tradīcija, kas aizsākās 2016. 
gadā, lai iedvesmotu svinēt 4. maiju un 
atcerētos šīs dienas vēsturisko nozīmī-
gumu. Balti klāts galds šajā gadījumā ir 
gaišas nākotnes, kopējās pašapziņas un 
lepnuma simbols. 2015. gadā vien 2% 
iedzīvotāju 4. maiju ierindoja starp no-
zīmīgākajiem valsts svētkiem. Šo o�ciālo 
brīvdienu, valsts svētku dienu, iedzīvo-
tāji labprātāk izvēlējās pavadīt, veicot  
dārza darbus. Jaunās tradīcijas – Baltā 
galdauta svētku – idejas mērķis bija arī 
pulcēt kopienu pie viena galda, lai sa-
tiktos un būtu kopā. Svētkos sanāk kopā 
ģimenes, draugi un, kāpēc gan nepaaici-
nāt arī kaimiņus un tos, kuriem kopības 
sajūtas trūkst visvairāk?
Ādažu novadā tradīcija – svinēt Baltā 
galdauta svētkus – aizsākās 2018. gadā, 
svinot Latvijas simtgadi. Uz kopīgu sa-
darbību tika aicināti novada aktīvākie ie-
dzīvotāji, kuri bija gatavi uzņemt Ādažu 
novada amatiermākslas kolektīvus, kas 
veidotu daļu no svētku norises. Šogad 
kultūras centra dziedošie un dejojošie 
kolektīvi sniedza koncertus Alderos un 
Kalngalē. 

Neizpalika arī tradīcija godināt ciemu 
iedzīvotājus. Šī ir lieliska iespēja izteikt 
pateicību tiem cilvēkiem, kuri savā ciemā 
nesavtīgi to padarījuši labāku. Šajā reizē 
pateicības rakstus saņēma:

� Elza Feld-
mane, par aktī-
vu iesaistīšanos 
kultūras dzīves 
organizēšanā un 
vietējās kopienas 
tradīciju stipri-
nāšanā Alderu 
ciemā;

� Gunita 
Dzene, par 
devumu Kaln-
gales ciema 
vietējās kopie-
nas tradīciju 
s a g l a b ā š a n ā 
un stiprināša-
nā;

� Dzidra Zari-
ņa, ilggadēja Al-
deru iedzīvotāja, 
par titulu “Spor-
tiskākais seniors 
ciemā”;
� Kristīne un 
Mārtiņš Bormaņi, 

Alderu iedzīvotāji, par devumu Alderu 
ciema tradīciju saglabāšanā un stiprinā-
šanā;

� Rūta un 
Jānis Osīši, 
ilggadējie Al-
deru iedzīvo-
tāji, par de-
vumu Alderu 
ciema sakop-
šanā un sabiedriskās dzīves veicināšanā;

� Daiga un 
Ģirts Konrādi, 
Alderu iedzīvo-
tāji, par devu-
mu, sargājot da-
bas vērtības, un 
vietējās kopienas 
tradīciju stipri-

nāšanu Alderu ciemā;
� Līvija Ku-
diņa, ilggadē-
ja Alderu ie-
dzīvotāja, par 
vietējās kopie-
nas tradīciju 
stiprināšanu 
un daiļdārza izveidošanu Alderu ciemā;

� Biedrība “Kalngalieši” par Kalnga-
les ciema vietējās kopienas attīstību un 
tradīciju saglabāšanu un stiprināšanu;

� Senioru 
biedrība “Paeg-
lis” par Kalnga-
les ciema vietējās 
kopienas aktīvu 
sportiskās, sa-
biedriskās un 

kultūras dzīves veicināšanu.
Lepojamies ar mūsu cilvēkiem! Latvija 
būs tikpat stipra, cik vienoti un stipri būs 
mūsu cilvēki! 

Elžbeta Bukovska
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Turpinās Dienas centra labiekārtošana

Aizvadītā gada nogalē uzbūvēts Dienas 
aprūpes un rehabilitācijas centrs,  ēka 
pieņemta ekspluatācijā, kā arī jau aiz-
vadītā gada nogalē tika uzsākta centra 
iekārtošana ar aprīkojumu un mēbelēm. 
Šobrīd turpinās  materiāltehniskā nodro-
šinājuma piegāde un uzstādīšana, kā arī 

telpu labiekārtoša-
na. Plānots, ka šā 
gada jūnijā centrs 
uzsāks savu dar-
bību, nodrošinot 
sociālās rehabili-
tācijas pakalpoju-
mu sniegšanu. 
Centrs uzbūvēts 
projekta* “Pa-
kalpojumu in-
f r a s t r u k t ū r a s 
attīstība deinsti-

tucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu 
novadā”  ietvaros. 
Īstenojot šo projektu, tiks  izveidots So-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs 
34 bērniem ar funkcionālās attīstības 
traucējumiem un Dienas aprūpes centrs 
38 pieaugušajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. Projekts tiek īstenots ar 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda �nan-
sējumu.

Gunta Dundure

*Projekts SAM 9311 ietvaros, MK notei-
kumi Nr.871 “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 9.3.1. speci�s-
kā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatka-
rīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās 
projektu iesniegumu atlases kārtas īste-
nošanas noteikumi”.
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Saimē uzņemtot 198 jaunus bērnus,
nosvinēta Siguļu pirmsskolas “Piejūra” 1. dzimšanas diena

Ar skanīgām dziesmām, dejām, prieku, 
skolotāju uzvedumu “Trīs laimīgi zaķi”, 
putnu būrīšu izgatavošanu, ģimeņu spor-
ta aktivitātēm, pateicības vārdiem darbi-
niekiem un vecākiem no Ādažu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja viet-
niekiem Karīnas Miķelsones un Imanta 
Krastiņa, 29. aprīlī tika nosvinēta Ādažu 
novada pašvaldības Siguļu pirmsskolas 
izglītības iestādes “Piejūra” 1. dzimšanas 
diena un 5. gadadiena, kopš Siguļu ciemā 
tika atvērta pirmā pašvaldības pirmssko-
las izglītības grupa “Pasaciņa”. 
Ejot cauri četriem gadalaikiem, izzino-
šās rotaļnodarbībās iepazīstot latvisko 
dzīvesziņu gadskārtu pasākumu cikla 
“Cauri gadskārtām” (Lieldienas, Ūsiņi, 
Vasaras saulgrieži, Miķeļi, Mārtiņi, Zie-
mas saulgrieži) ritumā, lielā Adventes 

vainaga pīšanā un 
Ziemassvētkiem 
kopā ar vecākiem 
svinēšanā, ir aiz-
ritējis gads kopš 
2021. gada 29. 
aprīļa, kad tika 
atvērta Siguļu 
PII “Piejūra” un 
11 jaunatvērta-
jās bērnu grupās 
savā saimē uz-
ņemti 198 jaunie 
carnikavieši un 
ādažnieki. 
Gada laikā ir iz-
veidojusies laik-

metīga pirmsskola ar mācīties motivē-
jošu, emocionāli drošu un iekļaujošu 
mācību vidi, kurā mēs cieņpilni augam 
kopā: 48 sirdsgudri, motivēti pirmsskolas 
jomas profesionāļi, 204 zinātkāri, radoši, 
dzīvespriecīgi izglītojamie un ar mums 
ikdienu kopā ir mūsu spēks un atbalsts 
– iestādes padome, izglītojamo vecāki un 
Ādažu novada pašvaldības dome.
Pirmsskolā, apvienojumā ar blakus eso-

šo mežu un Dzirnezeru, ir ļāvusi veidot 
āra mācību vidi, kas izglītojamajiem 
daudzveidīgās aktivitātēs sniedz iespēju 
izzināt plašo pasauli, stiprināt veselību 
un rosināt �zisko aktivitāti, ļaujot iepa-
zīt latvisko dzīvesziņu gadskārtu ritumā, 
izdzīvojot dabas klātbūtni pastaigu takās 
visos četros gadalaikos – sajūtot, izzinot, 
pētot, sekmēt ikviena izglītojamā zināt-
kāri, radošumu, dzīvesprieku un rosināja 
iesaistīties Ekoskolu programmā.
Viens no pirmsskolas lepnumiem ir iz-
veidotā vide pirmsskolas programmas 
tehnoloģiju jomas satura inovatīvai, 
pilnvērtīgai, kvalitatīvai apguvei un pe-
dagogu profesionālajai pilnveidei “Bērnu 
un pieaugušo izaugsmes nams “Ligzda””. 
Teritorijā izveidoti sakņu, sīpolpuķu, 
augļu un ogu krūmu mazdārziņi. 
Kā dāvanu mūsu dzimšanas dienā, bēr-
ni, kopā ar pirmsskolas saimnieku Ro-
bertu Kaufmani un vecāku pārstāvi Ed-
garu Vītolu, izgatavoja un piegulošajā 
mežā izvietoja 19 putnu būrīšus. Jau nā-
kamās dienas rītā vienā no tiem iemājoja 
strazds.
Patiess prieks, ka dzimšanas dienā 
mūsu kuplo saimi sveikt un iedvesmot 
jauniem darbiem, bija ieradušies mūsu 
pirmsskolas bērnu vecāki, Kadagas PII 
“Mežavēji” vadītāja Irēna Kuzņecova, 
Ādažu pirmsskolas “Strautiņš” vadītājas 
vietniece Linda Cintiņa, pedagoģe Dace 
Kraukle un Ādažu vidusskolas direktora 
vietniece Aiga Mikasenoka. Mēs arī ik-
dienā esam kopā, kā sadarbībā balstīta 
komanda! 

Siguļu PII “Piejūra” Antra Krasta
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Projekts “Carnikavas pamatskolas
pārbūve un paplašināšana” tuvojas noslēgumam

Kopš 2018. gada vasaras Carnikavas pagastā tiek īstenots ERAF 
�nansēts projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un papla-
šināšana” (Id. Nr.8.1.2.0/17/I/032). Būvdarbi Nākotnes ielā 1, 
Carnikavā sākās 2020. gada beigās, kad tika parakstīts līgums 
ar SIA “NEWCOM Construction”. Aptuveni 1,5 gada laikā ir 
gan atjaunots bijušais mācību korpuss un sporta zāle, gan iz-
veidoti jauni mācību un administratīvie kabineti, kā arī multi-
funkcionālā zāle. Maijā ēku plānots nodot ekspluatācijā.  
2021. gada beigās Carnikavas pamatskolā mācījās 446 bērni. 
Atbilstoši plānotajam, ēkas maksimālā ietilpība pēc pamat-

skolas pārbūves un paplašināšanas būs 660 vietas. Lai nodro-
šinātu kvalitatīvu mācību procesa norisi, paralēli pamatskolas 
būvdarbiem, tai tiek iegādātas arī mēbeles, IKT aprīkojums u.c. 
inventārs. Projekta īstenošana pozitīvi ietekmē arī skolas kvar-
tāla kopējo izskatu, jo būvdarbu laikā tika labiekārtota apkār-
tējā teritorija.

Inga Pērkone

Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF)
apstiprina Ādažu novada pašvaldības projektu
Eiropas pilsētu �nansēšanas mehānisms 
(European City Facility, jeb EUCF) 2021.
gada beigās jau trešo reizi aicināja ES, kā 
arī Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas 
un Lielbritānijas pašvaldības pieteikties 
�nansējumam 60 tūkst. eiro apmērā 
klimata un enerģētikas rīcības plānu īs-
tenošanai. Finansējums Eiropas Savienī-
bas Horizon 2020 programmas ietvaros 
paredzēts kvalitatīvu un stabilu investī-
ciju koncepciju izstrādei, lai varētu iegūt 
turpmākos naudas līdzekļus klimata un 
enerģētikas rīcības plānu aktivitāšu īs-
tenošanai. Ņemot vērā to, ka Ādažu no-
vada pašvaldība 2021. gadā apstiprināja 
“Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plānu līdz 2030. ga-
dam” un ir jāsāk šī dokumenta īstenoša-
nu, arī Ādažu pašvaldība sagatavoja un 
iesniedza pieteikumu EUCF izsludināta-
jā konkursā. 

Pavasarī tika saņemta ziņa, ka Ādažu 
projekta pieteikums ir apstiprināts un 
pašvaldība tiek aicināta noslēgt līgumu 
par tā īstenošanu. Kamēr nav parakstīti 
visi līgumi starp EUCF un pašvaldībām, 
netiek nosaukts kopējais atbalstīto pro-
jektu skaits 3. kārtas konkursā, tomēr 
zinām, ka Latvijā šāda iespēja tika piedā-
vāta 3 pašvaldībām. 
Ādažu pašvaldības projekts paredz iz-
strādāt tehniski ekonomisko pamatoju-
mu (TEP) “Atjaunojamo energoresursu 
(AER) izmantošana Ādažu novadā”, sek-
mējot šādu Enerģētikas un klimata rīcī-
bas plānā noteikto pasākumu īstenošanu:
• Pašvaldības ēku atjaunošana un atjau-
nojamo energoresursu plašāka lietošana,
• Energoefektivitātes un AER pasākumi 
ūdens saimniecībā,
• Mobilitātes veicināšana novada terito-
rijā un ar citām pašvaldībām,

• Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4. 
paaudzes siltumapgādi,
• AER izmantošanas veicināšana centra-
lizētajā siltumapgādē,
• Pāreja uz AER rūpniecības un citos sek-
toros.
Balstoties uz TEP rezultātiem, pašvaldī-
ba noskaidros konkrētākas rīcības AER 
īpatsvara palielināšanai gan pašvaldī-
bas ēkās un kopējā infrastruktūrā, gan 
centralizētajās siltumapgādes sistēmās, 
kā arī izstrādās viena konkrēta projekta 
koncepciju. Pētījums kalpos Ādažu no-
vada pašvaldībai kā ceļa karte, lai veici-
nātu un samazinātu enerģijas patēriņu 
un virzītos uz plašāku AER lietojumu 
galvenajos sektoros Ādažu novadā līdz 
2030. gadam.

Inga Pērkone
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Ukrainiete Anastasija:
Nav nekā dārgāka par tuvinieku un bērna mieru un dzīvību 

Anastasija Tužanska ir viena no daudza-
jām ukrainietēm, kuru karš atvedis bēg-
ļu gaitās uz Latviju. Citi, iespējams, viņu 
pamanījuši arī televīzijas ekrānos, bet 
daudzi mūsu novadnieki Anastasiju ie-
pazina otrajās Lieldienās un maija vidū, 
kad viņa gatavoja īstu ukraiņu boršču 
Carnikavas tirgus laukumā. Latvijā viņa 
ieradusies kopā ar meitiņu, kurai šomē-
nes ir dzimšanas diena, kamēr pārējā ģi-
mene palikusi Ukrainā. Lēmums pamest 
dzimto Zaporižji pieņemts, lai pasargātu 
meitu. Anastasija tic Ukrainas uzvarai 
un jau zina, kāda būs pirmā lieta, ko iz-
darīs, atgriežoties dzimtenē. 
“Man Latvijā šajā laikā ir palīdzējuši 
ļoti daudz cilvēku. Es no sirds novēr-
tēju palīdzību, atbalstu un katru labu 
vārdu,” sarunas sākumā uzsver ukrai-
niete, norādot, ka viņai ir svarīgi pa-
teikt paldies ikvienam.

Skumst un ilgojas pēc ģimenes
Jūs Latvijā esat jau divus mēnešus. Kā 
šeit esat iejutusies? 
Paldies, viss ir labi. Satieku tikai pozitī-
vus, atsaucīgus un labsirdīgus cilvēkus. 
Daudzi Ukrainā ir at-
zinuši, ka neticēja, ka 
sāksies karš. Kā jums 
šķita pirms tas viss sā-
kās?
Es arī neticēju. Pat 24. februāra rītā es 
neticēju, man likās, ka tā nav patiesība, 
tā vienkārši nevar būt! Tam pat tagad ir 
grūti noticēt. 
Kad sapratāt, ka jādodas prom? 

Šeit dzīvo mana tante, kura mūs uzaici-
nāja. Bija ļoti grūti pieņemt lēmumu, jo 
kopš pirmās dienas bijām emocionāli ne-
stabili. Kad ir klusums un nav sirēnu, tu 
vēlies būt tikai un vienīgi mājās. Kad at-
skan sirēnas, tu bēdz uz 
pagrabu vai bumbu pa-
tvertni. Tādos brīžos tu 
saproti, ka nav nekā dār-
gāka par tuvinieku un 
bērna mieru un dzīvību 
(aizlūst balss). Lēmums 
palikt vai aizbraukt bū-
tībā plēsa mūs uz pusēm. 
Lēmumu pieņēmām va-
karā, bet nākamajā rītā 
jau devāmies prom. Uz 
Latviju atbraucu tikai 
ar meitiņu, kurai ir trīs 
gadi. Lielākā daļa ģime-
nes palika Ukrainā, ti-
kai mamma un vīramā-
sa ar bērniem aizbrauca 
uz Poliju. Pārējie izlēma 
palikt. Brālis no Harkivas atbrauca uz 
Zaporižji, kļuva par brīvprātīgo, tagad 
kļuvis par humānās palīdzības centra 

vadītāju. Pārējie [ģimenes locekļi] viņam 
palīdz. Viņu dzīve kļuvusi par palīdzī-
bu citiem, jo darba praktiski nevienam 
šobrīd nav. Tagad par mūsu uzdevumu 
kļuvis uzvarēt!  

Pēc jūsu stāstītā saprotu, ka jums ir ļoti 
vienota un stipra ģimene. 
Jā. Es ļoti mīlu savus vecākus un pēc vi-
ņiem skumstu un ilgojos. Brālis, kurš ar 
sievu un meitu pārbrauca no Harkivas 
uz Zaporižji, tagad dzīvo ar viņiem kopā. 
Visa ģimene vienā dzīvoklī. No sadzīves 
viedokļa tas, protams, ir sarežģītāk, taču 
emocionāli ir vieglāk. Kad zvanu viņiem, 
aicinu, lai sargā viens otru un nestrīdas 
(smaida). Tas ir nenovērtējami, cik ļoti 
tagad gribas apskaut mīļoto cilvēku. 
Lēmums bērna interesēs 
Lēmumu kopā ar meitu doties prom 
pieņēmāt kopā ar vīru? 
Jā, tas bija mūsu kopējais lēmums, lai 
gan ilgi bijām neziņā, ko darīt. Zaporiž-
jē bijām pirmās divas kara nedēļas, bet 
bērns to joprojām atceras. Sapratām, ka 
bērnam būs labāk, ja brauksim prom. 
Kad jau biju šeit, vīrs atzina, ka viņam 
ir mierīgāk, kad mēs ar meitu esam dro-
šībā. Jā, mēs skumstam, sirds lūst, tas ir 
smagi, taču es zinu, ka manam bērnam 
te ir drošāk. 
Kāds bija jūsu ceļš uz Latviju? 
Godīgi sakot, ne tas sliktākais. Manu-
prāt, līdz Latvijai nokļuvām diezgan 

veiksmīgi. Līdz Polijai ar vilcienu brau-
cām 52 stundas, no kurām 30 stundas 
stāvējām uz robežas. Vilciena kupejā bi-

jām 13 cilvēki, visi 
viens otru atbalstīja, 
kon�iktu nebija. Vi-
siem bija grūti sēdēt, 
neviens negulēja. 

Bērniem bija smagāk, viņi ik pa laikam 
raudāja. Kad tikām pāri robežai, brīvprā-
tīgie mūs aizveda līdz baznīcai, kur mēs 
pārģērbāmies, paēdām un četras stundas 
atpūtāmies. Pēc tam ar mikroautobusu 

Kad atskan sirēnas, bēdz uz pagrabu vai bumbu 
patvertni. Tādos brīžos saproti, ka nav nekā dār-
gāka par tuvinieku un bērna mieru un dzīvību.

Miera laiks Ukrainā. Ukrainiete Anastasija ar mammu un meitu Darju.

Laimīgi kopā. Anastasija ģimenes lokā sagaida Jauno 
gadu.
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mūs aizveda līdz Rīgai. Šādā situācijā di-
varpus diennaktīs tikt līdz Latvijai – tas 
ir ātri. Latvijā ieradāmies 9. martā. 
Šobrīd esat regulārā saziņā ar ģimeni? 
Jā, paldies Dievam, ka ir sakari. Sazinā-
mies trīs reizes dienā. Meitiņa spēlējas ar 

telefonu un, redzot tēta bildi telefonā, to 
glāsta, skūpsta un apskauj. Tas ir mīļi un 
skumji vienlaikus. 
Aizkustina latviešu atbalsts 
Zinu, ka jūs jau nedaudz protat latviešu 
valodu. Sākāt to apgūt uzreiz, ierodo-
ties Latvijā?
Jā, pirms tam pieredzes ar latviešu va-
lodu man nebija. Pierakstu vārdus un 
frāzes, ko gribu pateikt, iegaumēju tās. 
Tagad jau ieklausos cilvēku sarunās un 
aptuveni saprotu, ko viņi saka vai par 
kādu tēmu runā. Varu teikt, ka protu sa-
zināties četrās valodās – zinu ukraiņu, 
krievu, un angļu valodas, kā arī apgūstu 
latviešu valodu. Reizēm gan grūti pārs-
lēgties no vienas valodas uz citu. 
Iepriekš esat bijusi Latvijā? 
Jā, bet sen – pirms 19 gadiem, kad man 
pašai bija tikai 15 gadu. Kaut kas no tad 
redzētā pat ir palicis atmiņā. 
Jūs savā apģērbā izmantojat ukraiņu 
nacionālās krāsas – zilo un dzelteno. 
Vai jums ir svarīgi, ka arī latvieši, at-
balstot Ukrainu, izmanto ukraiņu sim-
bolus? 
Ziniet, tas patiesībā ir ļoti svarīgi! Kad 
es atbraucu uz Latviju un ieraudzīju, ka 
karogi ir pie katras administratīvās ēkas, 
iedzīvotāju māju logos, autobusos, tram-
vajos… (ietur pauzi) Man tāpat kā tagad 
gribējās raudāt. Tas, ka cilvēki atbalsta 
un viņiem nav vienalga, ļoti aizkustina. 
Tas ir nenovērtējams atbalsts. Kad es to 
visu redzu un dzirdu, man paliek ne-
daudz siltāk. Es saku paldies ikvienam, 
kas kaut kādā veidā atbalsta Ukrainu 
(aizlūst balss). Katrs labs vārds un smaids 
mums ir svarīgs. 
Būtībā Ukrainā notiekošais apvienojis 

gan pasauli, gan ukraiņus kā tautu.
Novērtējot citu valstu atbalstu, man jāat-
zīst, ka Ukraina pati dara ļoti daudz, lai 
apturētu šo agresiju un tā neizplatītos pa 
visu pasauli. Mēs esam stipra un vieno-
ta nācija, kas cīnās par savu neatkarību. 

Protams, karš mūs 
ir ļoti apvienojis. Es 
redzu, kā ukraiņi 
palīdz viens otram, 
atbalsta, pārskaitot 
nopelnīto naudu 
armijas vai bēgļu 
atbalstam, medi-
kamentu iegādei. 
Kāds vairāk, kāds 
mazāk, bet ikviens 
mans paziņa dara, 
ko vien var. Mana 
vecmāmiņa, kurai 
ir jau 85 gadi, dzīvo 
okupētajā teritori-
jā. Kad viņa sasli-

ma gan ar kovidu, gan pneimoniju, mēs 
diemžēl pie viņas nevarējām nokļūt, taču 
pavisam nepazīstami cilvēki viņai nesa 
zāles, ēdienu, sniedza visu nepieciešamo 
atbalstu. Esmu saglabājusi visu šo cilvē-
ku tālruņa numurus. Kad mēs uzvarē-
sim, pateikšos katram personīgi. Tagad 
gribu palīdzēt ar savu atbalstu ikvienam, 
kam tas ir nepieciešams. Sajūtu armijas, 
teritoriālo aizsardzības vienību, valsts un 
tautas vienotību. Tie cilvēki, kuri mums 
palīdz Latvijā un citur pasaulē, būtībā 
turpina mūsu iesākto. Es pat nezinu, kā 
to nosaukt. Tas [pašu ukraiņu un pārējās 
pasaules atbalsts Ukrainai] ir kā vienots 
organisms, viena elpa. Es to redzu un 
jūtu.
Ukraiņu borščs Carnikavas 
tirgus laukumā 
Aprīlī jūs Carnikavas tirgus laukumā 
piedalījāties labdabības pasākumā, ga-
tavojot boršču. Kādas bija atsauksmes 
no sanākušajiem? 
Tikai pozitīvas. Dzirdēju tādas frāzes kā 
“es nekad neesmu tādu boršču ēdis” vai 
“šī ir gardākā zupa, kādu jebkad esmu 
baudījis”. Bija ļoti patīkami. Laiks todien 
bija diezgan vēss, tāpēc karsta zupa un 
tēja laikam bija labākais, ko baudīt vējai-
nā laikā. Kad zupa gatavota ar dvēseli un 
mīlestību, ar vislabākajiem vēlējumiem, 
tā vienmēr ir garšīga (smaida). Neuzska-
tu, ka esmu izsmalcināta kulināre, gata-
voju ēdienu kā mājas pavarda turētāja, 
neizmantojot nekādas slepenas sastāvda-
ļas. Carnikavā boršču gatavoju tieši tāpat 
kā darīju to mājās. 
Borščs ir viens no ukraiņu nacionā-
lajiem ēdieniem. Kāds ir īsts ukraiņu 
borščs?

Katra saimniece to gatavo pēc savas re-
ceptes. Pat ģimenes ietvaros katram tas 
sanāk citādāks. Daudzviet pasaulē ka-
fejnīcās tiek rakstīts, ka borščs ir krievu 
ēdiens, tāpēc pērn Ukraina iesniedza 
pieteikumu UNESCO (Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organi-
zācijā) uz 700 lappusēm atzīt boršču par 
Ukrainas vēsturisko mantojumu, ukrai-
ņu ēdienu. Šobrīd pieteikumu izskata. 
Boršču Ukrainā gatavo katrā ģimenē jeb-
kurā pilsētā vai ciemā. Tā ir daļa mūsu 
būtības un kultūras. 

Jūs teicāt, ka neesat kulināre, taču gar-
šīgi gatavojat. Kādā no jūsu intervijām 
dzirdēju, ka arī jūsu ģimenes vīrieši 
labi gatavo. 
Jā, un viņi arī nav kulināri. Mīlestība 
pret ēdienu gatavošanu nāk no divām 
pusēm – vīra un sievas. Tieši tāpat ir ma-
niem vecākiem, mana vīra vecākiem un 
arī brāļa ģimenē. Mums gatavo abi ģime-
nes locekļi, palīdzot viens otram. 
Vai jūs pārsteidza tas, ka pasākumā 
Carnikavā borščs tik ātri beidzās?
Jā, ļoti, jo man šķita, ka 16 litri ir daudz. 
Pēc tam mēs pagatavojām vēl vienu katlu 
ar 16 litriem, un tas arī ātri tika izēsts. Ja 
godīgi, tad ar Nadju, otru ukraiņu mei-

Boršču ukrainiete Anastasija Carnikavā 
gatavoja kopā ar savu tautieti Nadeždu. 
Anastasijas Carnikavā gatavoto ukraiņu 
nacionālo ēdienu boršču atnākušie cilvēki 
ļoti slavēja.

Pastaigas laikā Zaporižjes parkā.

Kopā ar vīru un meitu, atzīmējot meitas 
divu gadu jubileju. Šobrīd ģimene uz laiku 
ir šķirta.
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teni, ar ko kopā gatavojām, pat nepaspē-
jām paēst pašu gatavoto boršču (smejas). 
Protams, gatavojot nedaudz pagaršojām, 

taču tas arī viss. Tikai pēc atsauksmēm 
un mirdzošām acīm sapratu, ka ēdiens 
ir izdevies. Cilvēki nāca klāt, pateicās par 
zupu, jautāja, kā es jūtos. Es labprāt ar kat-
ru no sanākušajiem būtu parunājusi ilgāk 
un pastāstījusi par sevi un savu dzimteni 
plašāk, bet nācās koncentrēties ēdiena ga-
tavošanai. Pats pasākums tika ieplānots 
spontāni, Uldis [Veits, pasākuma orga-
nizators] man piedāvāja, un es piekritu. 
Burvīgi bija ne tikai sanākušie cilvēki, bet 
arī muzikanti – īsti brīnumdari! Gatavot 
mūzikas pavadījumā bija brīnišķīgi. Do-
māju, ka boršča garšu ietekmēja arī mū-
zika. Tā ir unikāla kombinācija – ukraiņu 
garšas un latviešu mūzika. 
Solījums vīram 
Kas šajos sarežģītajos laikos jūs ieprie-
cina? 
Katru reizi tas ir kaut kas cits. Reizēm 
mani iepriecina Ukrainas karogs, cit-
kārt zili dzeltenā krāsā izgaismotā opera. 
Tad acīs sariešas asaras. Prieku rada arī 
bērns, kurš ieraudzījis skudru (smejas). 

Protams, tagad smaids manā sejā ir re-
tāk, taču tas parādās. Uzmanību no do-
mām tagad novērš darbs, jo esmu sākusi 
strādāt savā profesijā, esmu kosmetoloģe. 
Ukrainā man ir kosmētikas salons, kurā 
nostrādāti 11 gadi. Mīlu savu darbu, tas 
man dod emocionālu līdzsvaru un uz-
tur darbīgumu. Darbā ir vieglāk sevi 
turēt rokās, pārslēgties uz citu vilni. Šeit 
strādāt sāku tikai tad, kad biju iekārto-
jusi meitiņu bērnudārzā. Maijā meitai ir 
dzimšanas diena, kuru cerējām nosvinēt 
jau dzimtenē, taču saprotu, ka tas neno-
tiks (nopūšas). Varbūt augustā, kad man 
būs dzimšanas diena. 
Kādu dienu karš beigsies, un jūs varē-
siet atgriezties dzimtenē. Kas būs pir-
mā lieta, ko jūs tad izdarīsiet? 
Es jau vīram apsolīju, ka mājās atgrie-
zīšos augstpapēžu kurpēs un visīsākajā 
kleitiņā, kādu Latvijā atradīšu. Un no-
teikti uzkrāsošu lūpas sarkanā krāsā, ap-
skaušu un ilgi skūpstīšu savu vīru. 

Jānis Pārums 

Baloži ir miera simbols. Uz mieru Ukrainā 
un atgriešanos dzimtenē cer arī Anastasi-
ja un viņas meitiņa Darja.

Siltumenerģijas izmaksas kļūs dārgākas   
Sarežģītā ģeopolitiskā situācija pasaulē 
ir būtiski ietekmējusi dabas gāzes cenu 
pasaules tirgos. 2020. gadā pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas Komunālser-
viss” noslēgtais līgums par dabas gāzes 
piegādi noteica nemainīgu cenu 10.13 
eiro par megavatstundu (MWh). Līguma 
darbības termiņš beidzas šī gada jūnija 
mēnesī. 
Pēdējā pusgada laikā gāzes cena ir kāpusi 
no 80 līdz 130 eiro par MWh šī gada aprīlī. 
Carnikavas centralizētās gāzes izmaksas 
ir 73–80% no siltumenerģijas tarifa, tādēļ 
prognozētais gāzes cenas pieaugums bū-
tiski ietekmēs mājsaimniecību izdevumus 
par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu. 
Esam uzsākuši tirgus izpēti, lai noteiktu 

pretendentu, kas turpmāk nodrošinās da-
bas gāzes piegādi. Šobrīd līgumu par �k-
sētu gāzes cenu slēgt nebūs iespējams, jo 
cenu svārstības biržā ir neprognozējamas, 
un uzņēmumi šādu iespēju nepiedāvā. 
Norēķini par gāzi tiks veikti pēc noteiktās 
biržas cenas katrā konkrētajā mēnesī. Da-
bas gāzes iepirkuma vērtēšanas galvenais 
kritērijs būs zemākā cena par gāzes tirdz-
niecības uzņēmuma piedāvāto uzcenoju-
ma summu par dabas gāzes piegādi.
Aicinām daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu 
īpašniekus un māju apsaimniekošanas 
uzņēmumus veikt pasākumus ēku siltu-
mefektivitātes uzlabošanai, siltummezglu 
automātikas modernizācijai, cauruļvadu 
izolēšanai, termoregulatoru uzstādīšanu 

dzīvokļu radiatoriem, alokātoru sistēmas 
uzstādīšanai dzīvokļos, māju siltināšanai, 
piesakoties valsts atbalsta programmām.
“Carnikavas Komunālserviss” 2022. gada 
aprīlī domes Finanšu komitejā prezentēja 
izpēti par siltumsaimniecības attīstību. 
Tika izskatītas iespējas esošās gāzes katlu 
mājas aizstāt ar šķeldas katlu mājām, pie-
saistot Eiropas Savienības �nansējumu. 
Aģentūra plāno startēt konkursā un pie-
teikties atbalstam gāzes katlu mājas pār-
būvei ar atjaunojamiem energoresursiem. 
Atbalstam var pieteikt tikai vienu katlu 
māju, tāpēc priekšroka tiek dota katlu mā-
jai Tulpju ielā 5, Carnikavā, jo tās jauda ir 
vislielākā un katlu māja patērē aptuveni 
trešdaļu no kopējā gāzes patēriņa.

Piedāvājam ieskatu tabulā, kurā salīdzināts četru Carnikavas daudzdzīvokļu ēku siltuma patēriņš 2022. gada februārī.
Prognozētās siltumenerģijas izmaksas

Adrese Siltināšana/
Renovācija

Platība

Karstā 
ūdens
apjoms

Siltum-
patēriņš 

karstā ūdens 
uzsildīšanai

Siltum-
patēriņš 
apkurei

Siltum-
patēriņš 

kopā

Maksa par apkuri, EUR/m2

pie gāzes cenas,
EUR/MWh

2022. gada 
februārī

2022. gada 
februārī

2022. gada 
februārī

2022. gada 
februārī

2022. gada 
februārī

prognozē-
jamā 2022.
gada aprīlī*

m2 m3 MWh MWh MWh 10.13 130.7*
Jūras iela 5,
Carnikava ir 916.83 36.022 3.602 12.032 16.634 0.41 1.53

Jūras iela 7,
Carnikava nav 859.66 28.680 2.868 23.070 25.938 0.81 3.09

Zvejnieku iela 19, 
Carnikava ir 1023.30 46.785 4.679 21.861 26.540 0.68 2.46

Zvejnieku iela 21, 
Carnikava nav 1103.02 34.000 3.400 27.010 30.410 0.68 2.82

* ja gāzi iepirktu par biržas cenu

“Carnikavas Komunālserviss”
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Ļausim putniem izaudzināt savus mazuļus! 

Šogad pirmoreiz Dabas aizsardzības 
pārvalde putnu ligzdošanas laikā nolē-
musi slēgt Gaujas upes grīvu, lai atjau-
notu mazo zīriņu populāciju, kas pēdējās 
desmitgadēs turpina samazināties. Kā-
pēc pieņemts šāds lēmums, un kā grīvas 
slēgšana varētu uzlabot situāciju, “Ādažu 
Vēstīm” skaidroja pārvaldes Dabas aiz-
sardzības departamenta Monitoringa un 
plānojuma nodaļas vadošā eksperte Sinti-
ja Martinsone. 
Cik šobrīd mazo zīriņu pāru atrodas Gau-
jas grīvā, nav zināms, jo populāciju iespē-
jams noteikt tikai ligzdojošiem putniem. 
Iepriekšējos gados zīriņi šeit ir manīti, taču 
nav ligzdojuši kopš 2010. gada, kas ir būtis-
kākais iemesls, kāpēc Dabas aizsardzības 
pārvalde nolēmusi slēgt Gaujas upes grīvu. 
Agrāk Gaujas grīva bija nozīmīga putnu 
ligzdošanas vieta ne tikai Latvijā, bet pat 
Eiropas mērogā. 
Populācijas ziņā lejupejoša līkne šobrīd ir 
praktiski visiem putniem, kas agrāk ligz-
dojuši Gaujas upes grīvā – upes un smilšu 
tārtiņiem, upes un jūras zīriņiem, kā arī 
jūras žagatām. Tas noticis tieši antropogē-
nās slodzes dēļ, jo citi apstākļi, kas liegtu 
putniem tur ligzdot, nav mainījušies. Nav 
zināms, cik liela bija cilvēku antropogēnā 
ietekme laikā, kad mazie zīriņi Gaujas grīvā 

ligzdoja, taču skaidrs, ka gadu gaitā tā ir ti-
kai palielinājusies. 

“Ideālā gadījumā ligzdošanas laikā no maija 
sākuma līdz jūlija beigām cilvēkiem tur vis-
pār nevajadzētu staigāt, ļaujot putniem mie-
rīgi ligzdot,” uzsver Martinsone. “Pie labvē-
līgiem apstākļiem brīnumainā kārtā mazo 
zīriņu ligzdošana var notikt jau šogad, bet 
tikpat labi tas varētu nenotikt nekad. Putnu 
uzvedību ir grūti prognozēt, tomēr mūsu 
plāns ir gadu no gada Gaujas grīvas slēgša-
nu atkārtot ar cerību, ka mazie zīriņi un citi 
putni šeit atgriezīsies. Manuprāt, ir nepie-
ciešami vairāki gadi, lai putni saprastu, ka 
tagad šeit ir citi apstākļi, kas labvēlīgi ligz-
došanai. Bet tad tiem apstākļiem patiešām 

ir jāmainās. Ja cilvēki turpinās tur 
staigāt, rezultāta nebūs. Mēģināsim 
cilvēkus izglītot un pārliecināt.”
Interesanti, ka vēl nesen uz kāda 

tirdzniecības centra jumta Rīgā bija 
lielākā mazo zīriņu kolonija Latvijā, 

taču diemžēl centra īpašnieki nav bijuši pret 
to labvēlīgi, uzstādot iekārtas, kas atbaida 
putnus. Dabas aizsardzības pārvaldes spe-
ciāliste norāda, ka ēku jumti nav šo putnu 
dabiskā ligzdošanas vieta, tomēr mazie zī-
riņi meklē vietas, kur ir miers, nav cilvēku 
un dzīvnieku klātbūtnes, lai varētu ligzdot. 
Šī iemesla dēļ ir svarīgi ļaut viņiem to darīt 
viņu dabiskajā vidē, kas ir upju grīvas, tai 
skaitā Gaujas grīva. Atšķirībā no upes zīriņa, 
kas spēj pielāgoties dažādiem apstākļiem, 
mazais zīriņš ir tieši piekrastes putnu suga. 
Upes zīriņš diezgan vienmērīgi ir izplatīts 
visā Latvijā, bet mazajam zīriņam ir speci�s-
kas prasības pret vidi, kurā viņš dzīvo, tātad 
piekrasti vai Daugavas salām, kur šis putns 
arī ir sastopams. 
Ieteikuma formā aicinājums neapmeklēt 
Gaujas upes grīvu putnu ligzdošanas laikā 
bijis jau iepriekš, tas iekļauts arī dabas aiz-
sardzības plānā. Martinsone atzīst, ka tādā 
veidā grūti sasniegt cilvēkus, tāpēc lemts 
par nozīmīgākiem pasākumiem. “Kurš gan 
lasa dabas aizsardzības plānu un nolemj šo 
ieteikumu ņemt vērā? Zīmes un sētiņas, ko 
esam uzstādījuši Gaujas grīvā, ir veids, kā 
aiznest informāciju līdz cilvēkiem,” akcentē 
DAP speciāliste. 
Mazos zīriņus, tāpat kā retos ūdensaugus 
un dzidros ezerus, var uzskatīt par vienu no 
mūsu novada bagātībām, tāpēc aicinām ar 
sapratni izturēties pret terminētiem iero-
bežojumiem, lai šīs bagātības mūsu novadā 
arī saglabātos. Jānis Pārums

Putnu ligzdošanas laikā no 1. maija līdz 31. jūlijam Gaujas upes grīva ir slēgta.

Aicinām ar sapratni izturēties pret termi-
nētajiem ierobežojumiem un tos ievērot. 
Ļausim putniem izaudzināt savus mazuļus!

Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti kopā ar “Carnikavas Komunālservisa” darbiniekiem norobežo Gaujas upes grīvu un izvieto informatīvās zīmes.

Iepriekšējos gados zīriņi šeit ir manīti, taču 
nav ligzdojuši kopš 2010. gada, kas ir būtis-
kākais iemesls, kāpēc Dabas aizsardzības 
pārvalde nolēmusi slēgt Gaujas upes grīvu.

Novada iedzīvotāji! Ja arī jūs esat gatavi iesaistīties kā 
brīvprātīgie vēstneši zīriņu aizsardzības procesā, aicinām sazi-
nāties ar pašvaldības aģentūru “Carnikavas Komunālserviss”, 

tālr. 67993705
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Pašvaldības policija atgādina par bērnu drošību uz ceļa un ūdens
Tā kā tuvojas siltais laiks, atgādinām, ka jāpievērš pastiprināta 
uzmanība drošībai uz ceļa. Populāri kļuvuši elektro skrejriteņi, 
pirms tā iegādes pārliecinieties, vai bērns ir sasniedzis attiecī-
go vecumu un ir ieguvis velosipēda vadītāja apliecību, lai ar to 
piedalītos satiksmē. Tuvojoties vasarai, atgādinām, ka jāpievērš 
pastiprināta uzmanība uz ūdens. Bērniem var ļaut rotaļāties ar 
piepūšamajiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), 
peldēt tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt, un nepiecieša-
mības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja 
pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodar-
bojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar lai-
vu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, obligāti jāvelk glābšanas 
vestes.
Ķiveres bērniem jālieto arī sporta laukumos
Lūgums pārrunāt ar bērniem nepieciešamību lietot ķiveri, ne 
tikai, braucot ar velosipēdu, bet arī bērnu rotaļu un sporta lau-
kumos, kā to paredz Ādažu novada pašvaldības domes saistošie 
noteikumi 29.09.2021. Nr. 13/2021 “Par kārtību Ādažu novada 
pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos” punkts 6.3. – lie-
tot ķiveres un cita veida aizsarginventāru atbilstoši sporta vei-
dam. Tāpat atgādinām, ka, sākoties skolēnu brīvlaikam, Ādažu 
novada pašvaldības policijas darbinieki pievērsīs pastiprinātu 
uzmanību bērnu uzvedībai sabiedriskās vietās. It īpaši nepiln-
gadīgo smēķēšanai un alkoholisko dzērienu lietošanai. Vecā-

kiem lūgums pārrunāt ar bērniem par aizliegto vielu lietošanu, 
glabāšanu un realizāciju, un ietekmi uz veselību, kā arī par sa-
vas rīcības atbildību.
Ādažu novada pašvaldības policija lūdz nekustamo īpašumu 
īpašniekus/valdītājus sekot līdzi teritorijas sakopšanas pasāku-
miem un ievērot saistošo noteikumu izpildi! 
Policijas ceturkšņa darbu apkopojums 
Ādažu novada pašvaldības policijā gada pirmajā ceturksnī sa-
ņemtas 2094 ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pār-
kāpumiem. Uzsākti 253 administratīvā pārkāpuma procesi. 
Par soda piemērošanu par apstāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu pārkāpumu pieņemti 224 lēmumi. 20 bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušām personām sniegta palīdzība. Saistībā ar Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likumu no ārkārtas stāvokļa 
ieviešanas brīža veiktas 511 pārbaudes. Izķerts 21 klaiņojošs 
dzīvnieks. Ādažu novada pašvaldības policija, veicot pastipri-
nātu darbu uz ūdens, izņēmusi 4 nelikumīgi izvietotus zvejas 
rīkus, kā arī pastāvīgi veic patrulēšanu uz ūdens. 
Ādažu novada pašvaldības policija atrodas Depo ielā 2, Ādažos, 
un Stacijas ielā 7, Carnikavā. Pašvaldības policija jebkurā dien-
nakts laikā reaģē uz iedzīvotāju sūdzībām un lūgumiem pēc 
palīdzības. Pašvaldības policijas diennakts tālruņi 67997005; 
27762020.

Ādažu novada pašvaldības policija
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Kas jāzina, būvējot jaunu vai pārbūvējot veco žogu
Ādažu novada 
teritorijā jauna 
žoga būvniecības 
vai pārbūves ga-
dījumos jāievēro 
novada teritorijas 
izmantošanas un 
apbūves noteiku-
mi, kuros noteik-
ti ierobežojumi 
žogu novietoju-

mā, materiālu izvēlē un vizuālajā risinājumā (līdz Ādažu pa-
gasta un Carnikavas pagasta noteikumu apvienošanai abos pa-
gastos nosacījumi nebūtiski atšķiras).
Atbilstoši Ministru kabineta (MK) 19.08.2014. noteikumiem 
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, žogs ir 1. grupas inženier-
būve, bet kārtību, kādā tiek saskaņota žoga būvniecība, nosaka 
MK 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju 
būvnoteikumi”. Atbilstoši šo noteikumu 6.3.4. punktam, Pa-
skaidrojuma raksts, būvniecības iesniegums vai cita būvniecī-
bas ieceres dokumentācija nav nepieciešama žoga būvniecībai. 
Neatkarīgi no tā, ka žoga būvniecība nav jāsaskaņo būvval-
dē, būvējot jaunu žogu, jāievēro teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kuros noteikti ierobežojumi žogu novie-

tojumā, materiālu izvēlē un vizuālajā risinājumā.
Svarīgākais – žoga augstums un caurredzamība: 
Ādažu pagastā: 
 Žogi gar ielām un ceļiem jābūvē no 1,2m līdz 2,0m augsti ar 
žoga caurredzamību ne mazāku par 30%. 
  Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, robež-
žogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 2,0m.
Carnikavas pagastā: 
 Žogiem jābūt caurredzamiem līdz 1,8m augstumam; 50% 
caurredzamiem – līdz 1,5m; necaurredzamiem – līdz 1,2m.
  Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus 
par 1,8m.
Būvdarbi, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, kvali�cējami 
kā patvaļīga būvniecība.

Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Ādažu novada 
būvvaldē tās pakalpojumu sniegšanas vietās Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, 
2. stāvā, ieeja no Ādažu novada domes puses (tālr. 

67996490),  un Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas 
pagastā, Ādažu novadā, 1. stāvā (tālr. 67993428). 
Būvvaldes pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 10.00–18.00 
un ceturtdienās no plkst. 08.00–17.00.

Ainārs Grikmanis

Labo bojāto asfaltbetona segumu Gaujas, Krastupes, Kanāla un Rūpnieku 
ielās, Mežaparka un Iļķenes ceļos

Gaujas ielā pie Ādažu vidusskolas uzsākta 
bojāto asfaltbetona ceļa segumu labošana no-
vadā jeb tā saucamais bedrīšu remonts. Tāpat 
bedrīšu remontu veic Krastupes ielā, Kanāla 
un Rūpnieku ielās, kā arī Mežaparka ceļā un 
Iļķenes ceļā.
Piemērotos laikapstākļos novadā notiek ceļu 
horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
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Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2022” iesniegti 23 projektu pieteikumi

Ādažu novada pašvaldības izsludinātajā 
konkursā iedzīvotāju iniciatīvu atbals-
tam “Sabiedrība ar dvēseli” šogad tika 
iesniegti 23 projektu pieteikumi. Pietei-
kumus gan reģistrētas, gan nereģistrētas 
grupas varēja iesniegt līdz 19. aprīlim. 
Atgādinām, ka konkursa mērķis ir uzla-
bot iedzīvotāju dzīves kvalitāti �ziskajā 
un sociālajā jomā Ādažu novadā, veici-
nāt iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību 
par savu dzīves vidi. Tas sniedz iespēju 
iedzīvotājiem, saņemot pašvaldības pie-
šķirto �nansējumu, īstenot kādu savu 
projektu. Konkurss ir lieliska iespēja, kā 
iedzīvotāji tiešā veidā paši var veicināt 

sava novada attīstību un īstenot vismaz 
nelielu daļu no savām iecerēm. 
Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad lielākā 
daļa iesniegto pieteikumu paredz īstenot 
projektus teritoriju labiekārtošanai (13 
projekti). Iesniegti arī vairāki projekti 
izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai, kā arī viens ēku re-
montam.
Maksimālais atbalsts vienam projektam, 
kas tiks īstenots Ādažu novada teritori-
jā jebkurā no pasākumiem, var būt 1500 
EUR, bet teritorijas labiekārtošanas pro-
jektiem ārpus Ādažu ciema un ārpus 
Carnikavas ciema robežas pašvaldības 

�nansējums var būt lielāks – 2500 EUR. 
Kopumā visos projektos pieprasītais do-
mes �nansējums pārsniedz 36 000 EUR. 
Šobrīd notiek projektu vērtēšana un 
maija beigās būs zināms, kuru projektu 
īstenošanai tiks piešķirts pašvaldības �-
nansējums.  
Paldies katrai grupai par dalību kon-
kursā!

Inga Pērkone

Jauno uzņēmēju konkurss – piesakies līdz 20. jūnijam!
Atgādinām, ka pieteikumus konkursam 
“Ādažu novada jauno uzņēmēju atbal-
sta konkurss 2022” var iesniegt līdz šā 
gada 20. jūnijam. Ar konkursa nolikuma 
pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē 
www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība/Kon-
kursi. Turpat atrodama arī pieteikuma 
veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un 
atskaišu formas.
Pieteikumu konkursā var iesniegt �zis-
ka persona, kurai uzvaras gadījumā būs 
jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības 
veicējam vai komersantam, kas plāno 
uzsākt komercdarbību Ādažu novadā. 

Šogad konkursam paredzētā pašvaldības 
�nansējuma summa ir 4000 eiro, paredzot 
viena projekta īstenošanai maksimāli pie-
šķiramo summu ne vairāk kā 2000 eiro. 
Projekts jāīsteno ne vēlāk kā 12 mēnešu 
laikā pēc līguma noslēgšanas.
Neskaidros jautājumus par konkursu var 
noskaidrot, rakstot konkursa koordina-
torei Laurai Bitei, 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

Turpinās projekta “Lanitium” īstenošana
Jauno uzņē-
mēju atbalsta 
konkursā 2021.
gadā tika atbal-
stīts projekts 
“ L a n i t i u m ”. 
Šogad turpi-
nās šī projek-
ta īstenošana. 
Projektu īsteno 
Evita Bondere, 
kura savā darb-
nīcā rada dažā-
dus unikālus, 
rokām �lcētus 
izstrādājumus 
no merino vilnas un zīda. 
Evita stāsta, ka ir pateicīga Ādažu nova-
da pašvaldībai par rīkoto konkursu: “Par 

līdz�nansējumu, ko iegu-
vu, varēju iegādāties iz-
ejmateriālus (vilnu, zīdu, 
viskozi) un instrumentus 
saimnieciskās darbības 
uzsākšanai. Pa šo laiku 
esmu apguvusi dažādus 
profesionālos kursus, lai 
saviem klientiem varētu 
piedāvāt plašāku produk-
tu klāstu – somas, kleitas, 
sarafānus, džemperus, 
aksesuārus. Tā kā katrs 
izstrādājums ir unikāls 
un tā izstrādei vajadzīgs 
laiks, pašreiz strādāju pie 

tā, lai savus izstrādājumus 
varētu piedāvāt arī gadatirgos, tepat 
Ādažos. Novēlu šā gada konkursantiem 

ticēt savam sirds aicinājumam un iz-
mantot viņiem doto iespēju �nansiālam 
“atspērienam”.”
Vairāk par “Lanitium” var uzzināt 
Facebook, izmantojot šo QR kodu: 

Jauno uzņēmēju konkursa pieteikumus 
var iesniegt līdz šā gada 20. jūnijam. 
Vairāk informācijas – www.adazi.lv, 
sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.

Laura Bite
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Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt 
mainīti, lūdzu sekojiet līdzi informācijai 
Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē un 
informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Pulcēšanās notiek stāvlaukumā pie Car-
nikavas promenādes (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 nodrošinā-
šanai.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasā-

kumi vietējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību pro�laksei Ādažu 
novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros.

Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt mainīti, lūdzu seko-
jiet līdzi informācijai Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv un informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Pulcēšanās notiek pie Ādažu Kultūras centra (Gaujas iela 33A, 
Ādaži). Nūjošanas nūjas nodrošina Ādažu novada pašvaldība.
Lai gan nūjošanas nodarbības laikā �ziskās aktivitātes plānotas 
lēnā tempā, lūgums katram dalībniekam/dalībniecei izvērtēt 
savu veselības stāvokli un �ziskās sagatavotības līmeni dalībai 
nodarbībā!
Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 pandēmijas ierobežoju-
mus.
Nodarbību laikā tiks veikta foto�ksācija projekta publicitātes 
mērķu nodrošināšanai.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabied-

rības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu 
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 nūjo-
šanas treneres Ievas Ustupas vadībā (pieteikšanās pa tālruni 26325371, sūtot īsziņu vai 
WhatsApp, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, nodarbību datumu). Pieteikšanās 
ir apstiprināta pēc treneres apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņā vai WhatsApp). 
Dalībnieku skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau no 22. marta, kopumā līdz jūnija beigām plānotas 25 nodar-
bības.

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

24.05. 22.05. 07.06. 05.06.

31.05. 29.05. 14.06. 12.06.

21.06. 19.06

28.06.

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, nodarbību datumu). Pieteikšanās 
ir apstiprināta pēc treneres apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņā vai WhatsApp). 
Dalībnieku skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau no 23. marta, kopumā plānotas 54 nodarbības, kuras notiks 
līdz septembrim.

Maija nodarbības Jūnija nodarbības Jūlija nodarbības Augusta nodarbības

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

25.05. 20.05. 1.06. 3.06. 06.07. 1.07. 03.08. 5.08.

27.05. 8.06. 10.06. 13.07. 08.07. 10.08. 12.08.

15.06. 17.06. 20.07. 15.07. 17.08. 19.08

29.06. 27.07. 22.07. 24.08 26.08.

29.07. 31.08

Aicinām pieteikties bezmaksas āra
vingrošanas nodarbībām Carnikavā un Kalngalē
Aicinām pieaugušos piedalīties āra vingrošanas nodarbībās serti�cētas treneres Ie-
vas Bērziņas vadībā (pieteikšanās pa tālruni 26111845, sūtot īsziņu vai WhatsApp, 
norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, nodarbību datumu). Pieteikšanās ir apstipri-
nāta pēc treneres apstiprinošas atbildes saņemšanas īsziņā vai WhatsApp). Dalībnieku 
skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau no 5. aprīļa, kopumā plānotas 40 nodarbības (20 nodarbības 
Carnikavas ciemā, 20 nodarbības Kalngales ciemā), kuras notiks līdz septembrim. 
Nodarbības notiek otrdienās Carnikavas stadionā, Smilšu ielā 1, ceturtdienās 
Kalngalē, Cīruļu ielā 8 (piektdienā (19.06.) 18.00).
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Atsevišķi nodarbību datumi vēl var 
tikt mainīti, kā arī par turpmākajiem 
nodarbību laikiem lūdzu sekojiet līdzi 
informācijai Ādažu novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv un informa-
tīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 

pandēmijas ierobežojumus.
Nodarbība laikā tiks veikta foto�ksācija 
projekta publicitātes mērķu nodrošinā-
šanai.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai un slimību pro�-

laksei Ādažu novada pašvaldības Car-
nikavas pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/046, 
ietvaros.
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Maija nodarbības Jūnija nodarbības Jūlija nodarbības Augusta 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

Otrdienās
Carnikavā

plkst.
18.00‒19.00

Ceturtdienās 
Kalngalē 

plkst.
18.00‒19.00

24.05. 19.05. 07.06. 02.06. 26.07. 28.07. 02.08. 04.08.

31.05. 26.05. 14.06. 09.06. 09.08. 11.08.

21.06. 17.06.
(Piektdienā)

16.08. 18.08.

23.08. 25.08.

30.08.

Lielās talkas laikā savāc 1740 maisu ar atkritumiem
Esam godam aizvadījuši Lielo talku. 
Kā jau katrā lielā pasākumā ir gan savi 
plusi, gan mīnusi. Man kā Lielās talkas 
koordinatorei tas bija liels izaicinājums, 

jo ir mainījušās novada robežas, ir jauni 
ciemi, jaunas ielas, jauni cilvēki. Vai ar 
to tiku galā? Nezinu. Lai par to spriež ie-
dzīvotāji un Lielās talkas atbildīgie. Man 
patiesi ir ļoti liels prieks un gandarījums, 

ka varēju strādāt un uzticēties 40 Lielās 
talkas atbildīgajiem, kuri uzņēmās un 
nenobijās, kuri gāja, darīja un organizē-
ja. Katrs no viņiem ieguldīja savu darbu, 
izdomu un atbildību. No tā ieguvējs bija 
ciems, apkaimes ielas un iedzīvotāji. Jo 
ātrāk sapratīsim, ka, sadarbojoties un 
atbalstot ciema aktīvākos iedzīvotājus, 
var mainīt un ietekmēt sava ciema, ielas 
un kopienas nākotni, jo dzīve būs labāka. 
Silta zupa, desiņas un pat dzīvā mūzika 
– tas viss bija kā jumtiņš labi padarītam 
darbam. Novada sakopšanā piedalījās 
ļoti čakli, nenogurdināmi, lieli un mazi 
talkotāji, ģimenes un darba kolektīvi. 
Talkā tika savākts vairāk nekā 1740 mai-
su ar atkritumiem un dažādi lielgabarīta 
atkritumi. Paldies brīvprātīgajiem talci-

niekiem, kuri talkoja individuāli, iestā-
žu vadītājiem un darbiniekiem, kuriem 
svarīgs tīrs un sakopts Ādažu novads. 
Paldies arī Carnikavas Komunālservisa 
un tā Ādažu Labiekārtošanas nodaļas 
darbiniekiem, Ādažu pašvaldības polici-
jai, Dārtai Zarumai un visiem tiem, kas 
pielika savu roku novada sakopšanā! 

Gunita Dzene

Sagatavoja Annija Dukāte
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Aicina piedalīties velopiedzīvojumā “EXIT RĪGA ripo”

Izbaudi velopiedzīvojumu “EXIT RĪGA ripo” un apceļo Pierīgu 
ar vilcienu un velosipēdu! Esam izplānojuši piecus velomaršru-
tus apkārt visai Pierīgai – no Babītes līdz pat Carnikavai. Tie 
sākas un beidzas dzelzceļa stacijās un bez maksas ir pieejami 
PostNos aplikācijā ikvienam interesentam.
2022. gada siltajos mēnešos ceļo zaļi! Vilciens un velosipēds ir 
aizraujoši, maciņam un dabai draudzīgi ceļošanas transportlī-
dzekļi, kas palīdzēs tev aizmirst raizes par degvielas cenām un 
par liekām kalorijām. Dalība velopiedzīvojumā ietaupīs laiku, 
meklējot vietas, kuras apskatīt, jo izsmeļoša informācija par 
tām tiks pasniegta kā uz šķīvīša. Akcija norisināsies no 1. jūnija 
līdz 2. oktobrim. Lai piešķirtu akcijai azartisku noskaņu, noslē-
gumā izlozēsim akcijas atbalstītāju sarūpētās balvas! 
Velopiedzīvojumā “EXIT RĪGA ripo” piedāvāsim piecus aptu-
veni 35 līdz 70 km garus maršrutus. Maršruti tiek plānoti pa 
mazāk zināmiem asfalta, grants celiņiem un takām. PostNos 
aplikācijā būs pieejams starts, maršruta līnija un dažādi uz kar-

tes atzīmēti informatīvie punkti – apskates objekti, ēdināšana, 
naktsmītnes, citas noderīgas vietas. 
Velomaršrutus plānojuši septiņu Pierīgas novadu pašvaldību 
tūrisma speciālisti. Piedāvātie pieci maršruti ir līnijveida, tie 
sākas un beidzas dažādās Pierīgas dzelzceļa stacijās:
1. posms “Babīte – Olaine”
2. posms “Jaunolaine – Ķegums”
3. posms “Ķegums – Salaspils”
4. posms “Salaspils – Garkalne”
5. posms “Garkalne – Lilaste” 
Velobraucienu maršrutu posmus var veikt jebkurā secībā. Da-
lībnieks var veikt maršrutu vienas, divu vai vairāku dienu ga-
rumā akcijas norises laikā. Ilgākiem braucieniem dalībnieki 
aicināti izmantot naktsmītnes, kas piedāvātas aplikācijā, tās 
iepriekš rezervējot. 
Velobraukšana ir lielisks veids, kā iepazīt Pierīgas ainavas un 
apskates objektus. Ainavu daudzveidība maršrutos ir pārstei-
dzoša – jūra, ezeri, upes, muzeji, pronmenādes, parki un me-
žaparki, meži, lauki, pilsētas un daudz kas cits. Kopējais 300 
kilometru maršruts Pierīgu savienos neierastos virzienos, pa-
rādot, kā Pierīgu iespējams apceļot ar vilcienu un velosipēdu!
Vairāk informācijas par velopiedzīvojumu “ EXIT RĪGA ripo” 
www.exitriga.lv. 

Irina Sietiņa

N
O
V
A
D
Ā

Velo orientēšanās 5. kārta Ādažu novadā.
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Līdz 31. maijam aicina uzņēmējus, saimniekus un
saimnieces pieteikties dalībai Māju kafejnīcu dienās 3. un 4. septembrī!

Aicinām Ādažu novada uzņēmējus, kopienas 
pārstāvjus un čaklos saimniekus un saimnie-

ces piedalīties Latvijas lauku tūrisma asociācijas 
“Lauku ceļotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra (LIAA) akcijā “Māju kafejnīcu dienas”. 
“Mājas kafejnīcu dienās” nu jau ir kļuvušas par tradīciju, šajā 
laikā varam baudīt ēdienu omulīgā un īpaši mīļā veidā un gai-
sotnē. Novadi, pagasti, pilsētas un ciemi aicina apmeklētājus 
izbaudīt vietējo kulināro piedāvājumu, iepazīstot arī to tradī-
cijas un kultūru. Šajās dienās savas durvis ikvienam apmek-
lētājam ver gan esoši ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas, res-

torāni, krodziņi, viesu mājas, gan saimniecības un vietējie 
iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu 
uzņemšanu, bet šajā dienā pārvēršas par kafejnīcām – atver 
savas mājas un sētas, lai cienātu viesus ar sava novada vai 
ģimenes īpašajiem ēdieniem.
Ādažu novads pieteicis startu septembra mēneša pirmajās 
brīvdienās – 3. un 4. septembrī, nēģu un ražas laikā, kad va-
sara satiekas ar rudeni, un saule lutina un aicina doties gar-
šas ceļojumā. Veidosim kopā Ādažu novada garšu un sajūtu 
taku vai pat ceļu. 
Aicinām novadniekus pieteikties līdz 31. maijam un veidot 
vēsturiskas Ādažu novada kulinārā mantojuma tradīcijas, 
par pamatu ņemot mūsu senču meistarstiķus. Ja jūsu prātā 
ir radusies doma pieteikties, droši rakstiet vai zvaniet mums! 
Izstāstīsim, parādīsim un iedvesmosim. 

Tūrisma informācijas speciālists, (tālr. +371 29326285; 
janis.galakrodznieks@carnikava.lv) vai Carnikavas No-
vadpētniecības centra vadītāja Olgai Rinkus (e-pasta 
adrese: olga.rinkus@carnikava.lv, tel. +371 29128086).

Olga Rinkus
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Dabas parkā “Piejūra” noslēdzies
vērienīgs piekrastes biotopu aizsardzības projekts

Šopavasar pēc piecu gadu intensīva 
darba, noslēdzies Eiropas Komisijas 
LIFE programmas līdz�nansētais pro-
jekts “Piekrastes biotopu aizsardzības 
dabas parkā “Piejūra” jeb LIFE CoHa-
Bit,  kura īstenošanā  Dabas aizsardzī-
bas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) bija 
viens no projekta sadarbības partne-
riem. 
Projekta aktivitātes norisinājās vienā no 
vecākajiem dabas parkiem Latvijā – da-
bas parka “Piejūra” teritorijā, kur sasto-
pams augsts aizsargājamo biotopu īpat-
svars un liela sugu daudzveidība. Mērķis 
bija uzlabot retu un aizsargājamu pie-
krastes biotopu stāvokli, mazināt antro-
pogēnās ietekmes sekas un līdzsvarot da-
bas parka “Piejūra” apmeklētāju intereses 
ar piekrastes bioloģiskās daudzveidības 
pastāvēšanu. 
“Sekmīgas sadarbības rezultātā, dabas 
parka “Piejūra” kāpās, zālājos, lagūnās 
un mežos vairāk nekā 230 hektāru pla-
tībā esam veikuši apjomīgus biotopu at-

jaunošanas un kopšanas 
darbus, labvēlīgu ietekmi 
panākot vismaz 960 hek-
tāros jeb ceturtajā daļā da-
bas parka teritorijas. Dabas 
aizsardzības plānā no jauna 
ir apzinātas dabas parka 
“Piejūra” dabas vērtības, 
noteikti to apsaimnieko-
šanas mērķi un prioritāri 
veicamie darbi nākamajiem 
12 gadiem. Liela uzmanība 
bijusi vērsta uz mērķtiecīgu 
sabiedrības informēšanu, 

izglītošanu un aktivitāšu īstenošanu par 
biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjau-
nošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu,” 
stāsta projekta vadītāja no Pārvaldes pu-
ses Inga Hoņavko. 
Projekta laikā īstenotās aktivitātes vai-
nagojušās panākumiem un jau šobrīd 
vērojama pozitīva ietekme uz piekrastes 
bioloģisko daudzveidību. Kā galvenos 
projekta ieguvumus var minēt: 
• Jūras piekrastē – priekškāpās no Man-
gaļasalas līdz pat Lilastei, kur erozijas 
skartākajās vietās tika veikta priekškāpu 
nostiprināšana, izveidojies būtisks smilšu 
apjoma uzkrājums, kā arī jaunajā kāpas 
valnī pamazām ieviešas priekškāpām 
raksturīgās augu sugas; 
• Piejūras zālāju un lagūnu kompleksā 
Daugavgrīvā un Vakarbuļļos būtiski sa-
mazinājies niedru blīvums un ievēroja-

mi palielinājusies šeit raksturīgo augu 
sugu daudzveidība. Līdz ar to atjaunotās 
teritorijas kļuvušas piemērotākas te mī-
tošajiem bridējputniem, pieaugusi pļavu 
putnu sugu daudzveidība un ligzdojošo 
pāru skaits;
• Dažādojot priežu audzes un veidojot 
dabiskajam mežam raksturīgu struktūru 
ar laucēm un atvērumiem, 148 hektāru 
platībā no Mangaļsalas līdz Lilastei veici-
nāta saules gaismas un siltuma nonākša-
na mežaudzē un ir radīti piemēroti aps-
tākļi sausieņu mežiem raksturīgo sugu 
izplatībai, kā arī bioloģiski un ainaviski 
augstvērtīgu mežu attīstībai;
• Ievērojamā dabas parka daļā ir palieli-
nāta kāpās mītošajiem putniem piemēro-
to biotopu kopējā platība  un pelēko kāpu 
atjaunošanas rezultātā būtiski uzlabota 
Eiropā aizsargājamas putnu sugas – ste-
pes čipstes dzīvotne;
• Izmantojot dažādas metodes, ierobe-
žota svešzemju un invazīvo sugu – kro-
kainās rozes, Kanādas zeltgalvītes, Tatā-
rijas salāta, puķu spriganes un vārpainās 
korintes tālāka izplatīšanās dabas parka 
zālājos, kāpās un mežos;
• Dabas parka “Piejūra” apmeklētība ir 
pieaugusi, tomēr antropogēnās slodzes 
mazināšanu būtiski ir sekmējusi izveido-
tā apmeklētāju infrastruktūra un projek-
tā īstenotie zaļie risinājumi, apmeklētāju 
plūsmas virzīšanai.

Maija Rēna

Ar 1. jūliju Carnikavas pagastā mainīsies ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi
Spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 
27/2022 par pašvaldības aģentūras “Car-
nikavas Komunālserviss” maksas pa-
kalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu 
novadīšanā un attīrīšanā.
No 1. jūlija līdzšinējo 1,10 eiro vietā par 
1m3 dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar 
jauno tarifu būs jāmaksā 1,37 eiro, kas 
ir par 27 centiem vairāk. Savukārt 1m3 
notekūdeņu novadīšana un attīrīšana 
maksās par 5 centiem mazāk – līdzšinējo 
2,23 eiro vietā būs jāmaksā 2,18 eiro (visi 
minētie izcenojumi norādīti ar PVN).
Dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu 
novadīšanas un attīrīšanas tari� aprēķi-
nāti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas izstrādātā 
tarifa aprēķināšanas metodiku. Meto-
dika paredz, ka tarifā jāiekļauj ne tikai 
tiešās pakalpojuma sniegšanas izmak-

sas, bet arī jaunizveidoto pamatlīdzekļu 
(ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, sūkņu 
staciju, attīrīšanas iekārtu u.c.) vērtība, 
līdz ar to pieaug izmaksas. 
Saistošie noteikumi par “Carnikavas 
Komunālservisa” sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem ūdensapgādē, notek-
ūdeņu novadīšanā un attīrīšanā nosaka 
– ja iepriekšējā kalendārajā gadā star-
pība starp pakalpojuma nodrošināša-
nai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu 
un izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 
5%, aģentūrai jāpārrēķina pakalpojuma 
tarifs. Ņemot vērā, ka 2021. gadā mūsu 
novadā izdevumi par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanu pārsniedza 
ieņēmumus, tika aprēķināti jaunie tari�.
Pēdējo gadu laikā izmaksas ir augušas, 
jo novadā notikuši apjomīgi ūdenssaim-
niecības rekonstrukcijas darbi – izbūvē-

ti jauni centralizētie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli, ieguldot gan Eiropas 
Savienības, gan pašvaldības finansēju-
mu, un iedzīvotājiem nodrošināta iespēja 
tiem pieslēgties, apstiprināti jauni tari�.

Carnikavas Komunālserviss
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Daiļliteratūra 
• Bauere, Inga “Doroteja. Izredzētā”
• Ozoliņš, Mikus “Dzelmē”
• Viegliņa-Valliete, Gina “Fantastiskā vēsture”
• Pāvulīte, Aina “Kā dzeņa vēders”
• Koroševskis, Arnis “Lielais noliedzējs”
• Bakena, Elizabete “Otrā sieva”
• Facioli, Andrea “Kalnu klusums”
• de Vigāna, Delfīne “Bērni ir karaļi”
• Larka, Sāra “Vinteru mājas noslēpums”
• Nats o Dāgs, Niklass “1794”
• Dauninga, Samanta “Izcilības cena”

Bērnu, jauniešu  un vecāku žūrija 2022 
• Vestovera, Tara “Izglītotā”
• Vītiņa, Lote Vilma “Ūdenstornis”
• Mēderndorfers, Vinko “Sirds plaukstā”
• Ozoliņa, Daina “Pandēmijas detektīvi”

• Makesijs, Čarlijs “Puika, kurmis, lapsa un 
zirgs”

• “Netikumīgie”
• Skrastiņa, Ilze “Lieliskā dzīve bez Zoom”

• Zandere, Inese “Kaķis uz klavierēm”
• Paklone, Inese “Zvēru barošana”
• Lukošus, Rebeka “Nepaklausīgais vectēvs”
• Sediva, Terēza “Kurmis melni baltā alā”

Uzziņu literatūra 
• Deja, Anna “Fandoms”
• Maksvīte, Vitalija; Marcinkevičs, Marjus 
“Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana”

Uzziņu literatūra 
• Jēruma, Inga “Ar teātri šūpulī”
• Obama, Baraks “Apsolītā zeme”
• Remess, Andžils “Kur dvēsele cēlās spārnos. 

Bohēma Liepājas krogos”
• Levāns, Andris; Zanders, Māris “Aizmirstā Livoni-

ja: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā?”
• Laiva, Dace “Viegls dārzs. Moderni risinājumi dār-

za iekārtošanai. Vienkārši kopjami skaistākie augi”

Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīta izstāde

Carnikavas Tēlotājmākslas studijas 
mākslinieces Lilitas Briedes

gleznu izstāde
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā maijā
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
• “Savai valstij audzināts” 
Rakstniekam Dzintaram Sodumam – 100 
(1922–2008)
• “Ar saknēm, ar darbiem, ar domām 
dzimtenē” 
Rakstniecei Irmai Grebzdei – 110 (1912–2000)
• “Citi laiki, citas ierašas” 
Dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam 
– 190 (1832–1864)
• “Laimīgie gadi” 
Norvēģu rakstniecei Sigrijai Unsetei – 140 
(1882–1949)

Daiļliteratūra 
• Nuts, Zane “Latvietes nevar nemīlēt”
• Zebris, Osvalds “Mežakaija”
• Vītiņa, Lote Vilma “Ūdenstornis”
• Bula, Rolanda “Fantoma lieta”
• Kablere, Džekija “Perfekts pāris”
• Barone, Esperansa “Sarkanais zelts” 
• Moriartija, Laiena “Āboli nekad nekrīt”
• Facioli, Andrea “Kalnu klusums”
• Anjello Hornbija, Simoneta “Marķīze”
• Bakena, Elizabete “Otrā sieva”
• Vītola, Meldra “Pareizās izvēles un citas 

muļķības”
• Vaita, Kārena “Viesi no pagātnes”

Bērnu literatūra 
• Zvirgzdiņš, Juris “Rijīgā čūska un gudrā 

pele”
• Bērziņa, Ingrīda “Omītes pasaciņas”
• Ķepu patruļa “Saldus sapņus, kucēni!”
• Lūsiņa, Signe “Senā torņa noslēpums”

Uzziņu literatūra 
• Roze, Gundega “Dimanti tavā pagalmā”/2. 

grāmata/
• Nestors, Džeimss “Elpa”
• Segliņš, Valdis “Orākuli antīkajā pasaulē”
• Ruks, Māris “Piebūrums-19”
• Remess, Andžils “Kur dvēsele cēlās spār-

nos. Bohēma Liepājas krogos”
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Izstādes Ādažu bibliotēkā maijā

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
• “Tavas rokas vēju glāsta, 
   Tavas rokas sauli nes, 
   Nav par tavām rokām labām 
   Siltākas uz pasaules!”
Mātes diena
Starptautiskā ģimenes diena

Tematiskās izstādes
• “Ar mīlestību Latvijai” 
Latvijas Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena (1920)
Latvijas Republikas Neatkarības atjauno-
šanas diena (1990)
• “Elpojiet dziļi...” 
Kinorežisoram Rolandam Kalniņam – 100 
(1922)
• “Ādaži toreiz un tagad”
Novadpētniecības izstāde

Ādažu vidusskolas skolēni nodarbībās mācās par attiecībām un pozitīvu
savstarpējo komunikāciju, plānotas arī nodarbības par veselīgu uzturu

Šā gada aprīlī Ādažu vidusskolā aizva-
dītas septiņas 90 minūšu garas nodar-
bības 5. klašu skolēniem par attiecībām 
un pozitīvu savstarpējo komunikāciju, 
kuras vadīja pieredzējušie biedrības 

“Papardes zieds” speciālisti. No-
darbībās skolēni mācījās par to, 
kā veidot draudzīgas attiecības, 
risināt kon�iktus, rosināt aiz-
domāties par atbildību attiecību 
veidošanā. Nodarbībā tiek izspē-
lētas dažādas lomu spēles, kurās 
jaunieši var uzlabot savas argu-
mentācijas spējas, prasmes izteikt 
savas vēlmes un spēt uzklausīt 
citus. Tiek diskutēts par tādiem 

jautājumiem kā iepazīšanās, kon�iktu 
risināšana, bailes, cieņa pret otru cilvē-
ku. Nodarbībās akcentēta arī tēma par 
atbildību, ko katrs uzņemas par savu 
uzvedību un tās sekām.

Maijā Ādažu vidusskolā plānots orga-
nizēt septiņas 40 minūšu garas nodar-
bības 8. klašu skolēniem par veselīgu 
uzturu, kuras vadīs serti�cēta endo-
krinoloģe Ligita Arnicāne. Nodarbībās 
tiks stāstīts par ogļhidrātiem, olbaltum-
vielām, taukiem, augļiem un dārzeņiem 
ikdienas uzturā, veselīga šķīvja princi-
pu, brokastu nozīmi, veselīgu uzkodu 
ieteikumiem.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ie-
tvaros. 

Annija Dukāte
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Uzņēmējdarbības projektu īstenošanai Ādažu
pagasta teritorijā pieejams LEADER finansējums
Biedrība “Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ie-
tvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģi-
jas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas”.
Projekti tiek pieņemti rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un 
pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku pro-
duktivitātes kāpināšanai”.
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas 
uzņēmējdarbības attīstību vietējās rīcības grupas (VRG) darbības 
teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības 
teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits ne-
pārsniedz 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 aps-
tākļu 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 prog-
rammnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakal-
pojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatve-
dības, apmācību u.c. jomās),
• veselībai kaitīgu preču ražošanu / pakalpojumu sniegšanu (taba-
ka, alkohols, azartspēles u.c.),
• tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu 
un / vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot teritorijas, kas 
atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu zonējumā vai teri-
torijas, kurās paredzēts attīstīt mājražošanu).
Svarīgi!
• Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2022. gada 17. 
maija līdz 2022. gada 17. jūnijam. 
• Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku at-
balsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 

https://eps.lad.gov.lv/login. 
• Pieejamais publiskais �nansējums ir 82 329,03 EUR. 
• Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 
1.1. rīcībā – 35 000 EUR. 
• Aicinām neatlikt pieteikuma gatavošanu un iesniegšanu uz 
pēdējo brīdi! 
• Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz 
projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama 
saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatī-
vā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīva-
jam 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 kritē-
rija); pašvaldības vidējā termiņa prioritātes un uzdevumi (atbilsto-
ši Ādažu novada attīstības programmas (2021–2027) II sējumam 
–“Stratēģiska daļa”), kādām atbilst projekts (Stratēģijas 65. lpp., 
pie 2.2. vērtēšanas kritērija); aktivitātes projekta publicitātes no-
drošināšanai un informācijas izplatīšanai (Stratēģijas 67. lpp., pie 
2.3. vērtēšanas kritērija). Kā viens no projekta pieteikuma papil-
dus pielikumiem jāiesniedz �nanšu institūcijas apliecinājums (ga-
rantija) vai konta izraksts, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam 
būs nodrošināts projekta priekš�nansējums (Stratēģijas 64. lpp., 
pie 2.1. vērtēšanas kritērija). Īpaša uzmanība jāpievērš iepirku-
miem, ar īpašumtiesībām 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 noteikta-
jiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam 
atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, pilnu sludinājuma 
tekstu un saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrī-
bas “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā 
ielā 38A (iepriekš saskaņojot laiku). 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.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

28. MAIJĀ NOTIKS F. CIRCEŅA PIEMIŅAS TURNĪRS ŠAHĀ!
Pēdējos divus gadus F. Circeņa piemiņas turnīrs šahā notika attālināti – 
Lichess.org platformā. Varu pavēstīt prieka vēsti: šogad turnīrs notiks klātienē 
2022. gada 28. maijā plkst. 11.00 Ādažu vidusskolas telpās. Turnīrs notiks pēc 
Šveices sistēmas 7 kārtās; laika kontrole uz visu partiju 10 minūtes, un 5 se-
kundes klāt par katru izdarītu gājienu. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 
2022. gada 27. maijam e-pastā:  alberts.cimins@inbox.lv vai tālruni 28804664. 
Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas un pārsteiguma balvām!
Visi šaha spēles cienītāji bez dzimuma un vecuma ierobežojumiem laipni ai-

cināti! Ādažu novada iedzīvotājiem bez dalības maksas, pārējiem 5 euro. 

Jānis Grasis

5. jūnijā plkst. 15.00
Baltezera kapos (ar sv. Misi)

◆
2. jūlijā plkst. 12.00

Carnikavas kapos (ar sv. Misi)
◆

27. augustā plkst.  12.00
Garkalnes kapos (ar sv. Misi)

◆
28. augustā plkst. 12.00

Saulkrastu kapos (ar sv. Misi)
◆

Pirms sv. Mises Grēksūdzes sakra-
ments;

Pēc kapusvētkiem priesteris pasvētīs 
jaunuzstādītos pieminekļus, krustus 

un kapu vietas.
Plašāka informācija:

tālr. 25909060 priesteris Ilmārs
tālr. 26434830 kapelāns Raimonds

Ielīgosim Jāņus!
18. jūnijā plkst. 13.00

Saietu kuplinās vīru vokālais ansamblis, līnijdeju kopa,
ansamblis “Gaujmalas  lakstīgalas”.

ĀDAŽU PAGASTA SENIORU IKMĒNEŠA SAIETSKAPUSVĒTKI 2022
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Ādažos aizvadīts deju festivāls “Solis laikā Ādažos”

Ādažos aprīļa nogalē aizvadīts festivāla 
“Solis laikā Ādažos 2022” koncerts, kurā 
piedalījās profesionālās ievirzes prog-
rammas “Dejas pamati” īstenojošo skolu 
un citu deju skolu audzēkņi no visas Lat-
vijas. Šis ir otrais festivāls, kuru ar prieku 
šogad varējām īstenot klātienē. Salīdzinot 
ar pagājušajā gadā iesūtītajiem video deju 
materiāliem, šogad priekšnesumu skaits 
ir dubultojies. Festivālā piedalījās: Agra 
Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”, Ādažu 
Mākslas un mūzikas skola, Kandavas 

deju skola, Kārsavas Mūzikas un mākslas 
skola, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola, Lu-
dzas Mūzikas pamatskola, Montas Pēr-
kones deju studija, mūsdienu deju grupa 
“A-Zarts”, Karīnas Lapšinas un Baibas 
Miķelsones audzēknes.
Koncertu atklāja Laura Jasmane ar sie-
višķīgi elegantu sniegumu variācijā no 
baleta “Pahita”. Kopumā skatītājiem 
bija iespēja baudīt daudzkrāsainus deju 
priekšnesumus stepa, laikmetīgās, mūs-

dienu un šova deju stilos, kurus izpildīja 
solisti, dueti un lielākas deju grupas. Visi 
dalībnieki saņēma atzinību par piedalī-
šanos festivālā.
Sakām lielu paldies visiem festivāla da-
lībniekiem, Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas radošajam kolektīvam, Ādažu 
Kultūras centram un idejas autorei Ag-
nesei Ferri-Navarro par jaunas tradīcijas 
aizsākšanu!
Uz tikšanos “Solis laikā Ādažos 2023”!

Katrīna Sabule

“Jumis” svin Kalniņu

Ikviena diena kalendārā var kļūt par 
svētku dienu, par kādu to padara kāds 
īpašs notikums. Par tādu dienu kļuva šī 
gada 24. aprīlis, ko Ādažu Kultūras cen-
tra jauktais koris “Jumis” ierakstīs savā 
svētku kalendārā, kad pēc teju divu gadu 
nomācošas un neziņas pilnas klusēšanas 
koris varēja ielūgt viesus – savus klausī-
tājus – uz simboliskām leģendārā kom-
ponista Imanta Kalniņa 80 gadu jubilejas 
svinībām.
Īpašie koncerta mākslinieki – harizmā-
tiskais dziedātājs un obojists Daumants 
Kalniņš un virtuozais pianists Romāns 
Vendiņš – padarīja katru šī koncerta 

dziesmu par patiesu baudījumu koncerta 
klausītājiem. 
Par koncerta vadītāju bija uzaicināta 
muzikoloģe Inta Kalniņa, kam piemīt 
gan neizsmeļams zināšanu apjoms par 
publikai agrāk nezināmiem faktiem par 
komponista Imanta Kalniņa dzīves ritē-
jumu un daiļradi, gan smalka humora iz-
jūta, kas koncertam piešķīra pavasarīgu 
prieka dzirksti.
Koncerta programmā izskanēja dzies-
mas, kas daļai publikas bija pilnīgs jau-
nums un pārsteigums. Piemēram, visiem 
zināmā, tradicionālā Valtera Kaminska 
“Mūžu mūžos būs dziesma”, bez kuras 

nav iedomājami Dziesmu svētki, Imanta 
Kalniņa muzikālajā redzējumā un Dau-
manta Kalniņa izpildījumā izskanēja no 
sapņaini, līgani izdziedātas ievaddaļas, 
ko pavadīja samtainais obojas skanē-
jums, līdz pacilājošai, patosa pilnajai 
kulminācijai, ar ko kora kopskaņas pie-
sātināts skaņdarbs izauga par patiesu 
himnu dziesmai.
Ne mazāk pārsteidzoša klausītājiem bija 
arī dziesma “Mīlestība”, kuras solo par-
tiju izpildīja samtainās balss īpašniece 
Vita Pinne, kas, savukārt, izskanēja kā 
himna mīlestībai.
Kora mākslinieciskais vadītājs Imants 
Kalniņš un kormeistars Aldans Milza-
rājs ir ieguldījuši neizmērojamu enerģi-
ju un darbu, lai šis maģiskais “Kalniņu 
fenomens”, kurā satiekas komponists, 
dziedātājs, diriģents un pat koncerta va-
dītāja – visi Kalniņi – , kļūtu par skais-
tām un skanīgām dziesmas svinībām, 
kāds bija koncerts “Kalniņš”.
Kora “Jumis” dalībnieki izsaka siltu pa-
teicību ikvienam klausītājam, kas ar 
savu klātbūtni, skanīgo kopā dziedāša-
nu un karstajiem aplausiem padarīja šo 
atkalredzēšanās koncertu par patiesiem 
svētkiem.

Jana Muižniece
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (12.04.2022.)
Sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bu-
lāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta De-
niņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jā-
nis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Mig-
lāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis 
Rozītis (LRA). nepiedalās (attaisnotu iemeslu 
dēļ): Imants Krastiņš (JKP), Raivis Pauls (LZS).
1. Par pašvaldības līdz�nansējumu skolēnu 
ēdināšanai.
Balsojums: “Par” – 13,  “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apmaksāt no pašvaldības 2022. 
gada budžeta līdzekļiem EUR 0,16 starpību 
par Ādažu vidusskolas sākumskolas 1.–4. kla-
šu viena skolēna pusdienu ēdināšanu dienā 
un turpmāk iekļaut nepieciešamos �nanšu lī-
dzekļus pašvaldības saimnieciskā gada budže-
tu tāmēs. Finanšu līdzekļus lēmuma 1. punkta 
izpildei iegūt no līdzekļu pārdales Ādažu vi-
dusskolas 2022. gada budžeta tāmes ietvaros.

2. Par telpas nodošanu lietošanā senioru 
biedrībai “Paeglis”.
Balsojums: “Par” – 13,  “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Nodot Senioru biedrībai “Paeglis”, 
reģistrācijas numurs 40008208733, juridiskā 
adrese: Dzērvju iela 7, Kalngale, Carnikavas 
pag., Ādažu nov., LV-2163, bezatlīdzības lieto-
šanā Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra 
“Kadiķis” telpu (58 kv.m) ar mērķi – orga-
nizēt Ādažu novada pensionāriem publiski 
pieejamus, bezmaksas pasākumus veselības 
stiprināšanai, tradīciju veicināšanai un kultū-
ras jomā: otrdienās, no plkst. 10.00 līdz 13.00; 
trešdienās, no plkst. 17.30 līdz 19.30.
3. Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā.
Balsojums: “Par” – 12 (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dā-
vidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genove-
fa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Ga-

tis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks 
(LRA)), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Daiga 
Mieriņa (LZS) atstāja sēdi).
Lēmums: Piešķirt vārds uzvārds (p.k. personas 
kods) ģimenei 7 cilvēku sastāvā vienreizēju pa-
balstu krīzes situācijā 4900,- EUR (četri tūksto-
ši deviņi simti euro) apmērā, pārskaitot to uz 
vārds uzvārds personīgo kontu bankas konts.
4. Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas at-
jaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas 
īstenošanai.
Balsojums: “Par” – 13,  “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Noteikt, ka projekta “Skolas ielas 
atjaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas  
kopējās izmaksas ir EUR 116 171.07, kur būv-
darbu izmaksas ir EUR 113 932.57. Izmaksas 
EUR 96 800.00 apmērā segt no aizņēmuma 
līdzekļiem. Projekta 3. kārtas �nansēšanai 
ņemt aizņēmumu līdz EUR 96 800.00 apmērā 
no Valsts kases.

Pašvaldības domes kārtējā sēde (25.04.2022.)
Sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs 
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta 
Deniņa (JKP) (līdz plkst. 10.03), Genovefa Ko-
zlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP) (no plkst. 
09.02), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja 
(S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), 
Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA). 
nepiedalās (neattaisnotu iemeslu dēļ): Raitis 
Kubuliņš (LZP), Raivis Pauls (LZS).
1. Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības 
Ētikas kodekss” projektu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)).
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 15 “Ādažu 
novada pašvaldības Ētikas kodekss”.
2. Par nolikuma “Ētikas komisijas noli-
kums” projektu.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 16 “Ētikas 
komisijas nolikums.
3. Par Ētikas komisijas izveidošanu.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašval-
dības Ētikas komisiju.
4. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 
2. marta saistošo noteikumu Nr. 19/2022 
“Par azartspēļu organizēšanu Ādažu nova-
dā” publicēšanu.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr. 172 “Par Āda-
žu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta 
saistošo noteikumu Nr. 19/2022 “Par azart-
spēļu organizēšanu Ādažu novadā” publicē-
šanu”.
5. Par nolikuma “Atklātā projektu konkur-
sa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisijas nolikums” projektu.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 17 “Atklā-
tā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunat-
nes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu 
vērtēšanas komisijas nolikums”.
6. Par atklātā projektu konkursa “Priekšlai-

cīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” pro-
jektu iesniegumu vērtēšanas komisijas ap-
stiprināšanu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apstiprināt atklātā projektu kon-
kursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisiju.
7. Par sadarbību Latvijas skolēnu sadraudzī-
bas projektā “Izaicini.lv”.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Piedalīties nodibinājuma “Zinātnes 
un inovāciju parks” organizētajā Latvijas sko-
lēnu sadraudzības projektā “Izaicini.lv”, pie-
šķirot līdz�nansējumu 480 euro apmērā.
8. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas sko-
las un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
reorganizāciju.
Balsojums: “Par” – 9, “Pret” – 3 (Arta De-
niņa (JKP), Daiga Mieriņa (LZS), Genovefa 
Kozlovska (LZS)), “Atturas” – 1 (Gatis Mig-
lāns (LZS)).
Lēmums: Uzsākt Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolas (izglītības iestādes reģistrā-
cijas Nr. 4374903028) un Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas (izglītības iestādes reģistrāci-
jas Nr. 4374902096) reorganizāciju, nosakot, 
ka ar 2023.gada 1. janvāri Carnikavas Mūzi-
kas un mākslas skola un Ādažu Mākslas un 
mūzikas skola tiek apvienotas, izveidojot jau-
nu Ādažu novada pašvaldības profesionālās 
ievirzes izglītības iestādi; nosakot, ka jauniz-
veidotā izglītības iestāde ir Carnikavas Mūzi-
kas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas izglītības programmu, funk-
ciju, tiesību, saistību, bilancē esošās mantas, 
�nanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņē-
mēja ar 2023. gada 1. janvāri.
9. Par grozījumiem Sporta nodaļas 2022. 
gada budžetā.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atbalstīt budžeta grozījumus Spor-
ta nodaļas šā gada budžeta tāmē, pārceļot �-
nansējumu 15600 euro (EKK 2244) apmērā 
uz p/a “Carnikavas komunālserviss” šā gada 
budžeta tāmi (EKK 2244), dabīgo futbola lau-

kumu kopšanai un uzturēšanai. “Carnikavas 
komunālserviss” turpmāk veikt pašvaldības 
futbola laukumu uzturēšanu un kopšanu.
10. Par nolikuma “Grozījums Ādažu nova-
da pašvaldības domes 29.09.2021. nolikumā 
Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības sociālā 
dienesta nolikums”” projektu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 18 “Gro-
zījums Ādažu novada pašvaldības domes 
29.09.2021. nolikumā Nr. 11 “Ādažu novada 
pašvaldības sociālā dienesta nolikums””.
11. Par pieturas “ALFA” iekļaušanu reģio-
nālās nozīmes autobusu kustības sarakstos.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Aicināt Rīgas valstspilsētas paš-
valdību un VSIA “Autotransporta direkciju” 
nekavējoties pieņemt lēmumu par turpmāku 
pieturvietu “ALFA” un “VEF” iekļaušanu re-
ģionālās nozīmes autobusu kustības saraks-
tos. Aicināt VSIA “Autotransporta direkciju” 
mainīt norēķinu kārtību reģionālās nozīmes 
autobusu maršrutos, proti, pāriet uz bez-
skaidras naudas norēķiniem. Nosūtīt šo pro-
tokollēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai 
un VSIA “Autotransporta direkcijai”.
12. Par noteikumu “Ārējo �nanšu avotu lī-
dz�nansēto projektu ieviešanas un izpildes 
kārtība” projektu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr. 10 “Ārējo 
�nanšu avotu līdz�nansēto projektu ievieša-
nas un izpildes kārtība” .
13. Par projekta “Apgaismojuma izbūve uz 
Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnika-
vas pagastā” pieteikumu biedrības “Jūras 
zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un 
apkaimju publiskās infrastruktūras attīstī-
bu”.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Apgaismojuma 
izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, 
Carnikavas pagastā” pieteikuma iesniegšanu 
biedrības “Jūras zeme” ELFLA3 rīcībā “At-
balstīt ciemu un apkaimju publiskās infra-
struktūras attīstību” ar kopējo plānoto �nan-
sējumu 43 451 (četrdesmit trīs tūkstoši četri 
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simti piecdesmit viens) eiro, tajā skaitā 39 106 
(trīsdesmit deviņi tūkstoši simtu seši) eiro 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai �nansējums un pašvaldības līdz�nansē-
jums 4 345 (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit 
pieci) eiro.
14. Par Enerģētikas darba grupu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr. 178 “Par Ener-
ģētikas darba grupu”.
15. Par informācijas stenda nodošanu pār-
valdīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnika-
vas komunālserviss”.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Nodot pašvaldības aģentūrai „Car-
nikavas komunālserviss” apsaimniekošanā 
līdz 30.06.2026. nekustamo īpašumu Alderu 
ciemā, Ādažu pagastā (zemes gabalu ar ka-
dastra Nr. 8044 014 0138), uz kura atrodas In-
formācijas stends. 
16. Par lokālplānojuma teritorijai starp 
Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vēju-
pi nodošanu publiskajai apspriešanai.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai lokālplāno-
juma 1. redakciju teritorijai starp Gaujas ielu, 
Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi, Ādažu cie-
mā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Noteikt 
publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 3. 
maija līdz šā gada 3. augustam.
17. Par projektu “Auto stāvlaukuma un at-
pūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un 
būvniecība Lilastē”.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Auto stāvlau-
kuma un atpūtas vietu labiekārtojuma pro-
jektēšana un būvniecība Lilastē” pieteikuma 
iesniegšanu biedrības “Jūras zeme” EJZF3 
rīcībā “Zivjsaimniecības teritoriju attīstībai 
nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes 
publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar 
kopējo plānoto �nansējumu 397 475,71 eiro 
(trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši čet-
ri simti septiņdesmit pieci eiro un 71 cents) 
apmērā, tajā skaitā 357 728,14 eiro (trīs simti 
piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti div-
desmit astoņi eiro un 14 centi) eiro Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda �nansējums 
un pašvaldības līdz�nansējums 39 747,57 eiro 
(trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četr-
desmit septiņi eiro un 57 centi).
18. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas 
šosejā 37), Baltezerā.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādā-
šanu nekustamā īpašuma “Gauri” (kadastrā 
-Tallinas šosejā 37), Baltezerā, Ādažu pag., 
Ādažu nov., kadastra Nr.8044 013 0076 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 
0076.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamiem īpašumiem Vairogu iela 
9 un Vairogu iela 11, Gauja.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma Vairogu iela 
11 (kadastra Nr.8052 002 2265) zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2026 

un Vairogu iela 9 (kadastra Nr.8052 002 2264) 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 
002 1534, Gauja, Carnikavas pagasts, Ādažu 
novads.
20. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
mam īpašumam Pirmā iela 38A, Ādažos.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Pirmā iela 38A 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
007 0321 Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu no-
vadā.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam “Mežlejas”, Kadagā.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma “Mežlejas” , Kadaga, 
Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 002 
0227) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8044 002 0341.
22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekus-
tamā īpašuma “Kūlas”, Ādažos.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašu-
ma “Kūlas”, Ādažu pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 
8044 011 0025) zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējuma Nr. 8044 011 0588.
23. Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Bal-
tezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai SIA “Reģionālie projek-
ti” izstrādāto lokālplānojuma 1.redakciju ne-
kustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, Ādažu 
pagastā, Ādažu novadā, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 013 0011. Publiskās 
apspriešanas termiņu noteikt sešas nedēļas. 
24. Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” de-
tālplānojuma nodošanu publiskajai apsprie-
šanai.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma 
Ādažu ciemā, “Rentnieki” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8044 004 0200 detālplā-
nojumu.
25. Par detālplānojuma grozījumu apstipri-
nāšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu 
ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Ņemot vērā publiskās apspriešanas 
rezultātus, apstiprināt Ādažu novada Ādažu 
pagasta Divezeru ciema detālplānojuma gro-
zījumus nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
001 0148 un Grunduļu ielā 21 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0149.
26. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un 
Gaujas ielā 3, Ādažos.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamo īpašumu Pasta ielā 1, Ādažos, 
kadastra Nr. 8044 007 0330, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8044 007 0330, Pasta 
ielā 1C, Ādažos, kadastra Nr. 8044 007 0461, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
007 0461 un Gaujas ielā 3, Ādažos, kadastra 

Nr. 8044 007 0328, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 007 0328.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam Podnieku ielā 8, Ādažos.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Podnieku ielā 8, Ādažos, 
Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra Nr. 8044 
011 0015), zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8044 011 0015 un piekrist zemes vienī-
bas sadalīšanai.
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumiem “Ķulleni” un Ezera ielā 9, 
Baltezerā. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma “Ķulleni”, Baltezerā, 
Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra Nr. 8044 
013 0507), zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8044 013 0507 un nekustamā īpašuma 
Ezera ielā 9, Baltezerā, Ādažu pag., Ādažu nov. 
(kadastra Nr. 8044 013 0194), zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0194.
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam Vējavas ielā 66, Ādažos.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Vējavas ielā 66, Ādažos, 
Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra Nr. 8044 
008 0254), zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8044 008 0254.
30. Par redakcionāliem labojumiem 
27.04.2021. lēmumā Nr.85 “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajiem 
īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes”” .
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Veikt Ādažu novada domes 
27.04.2021. lēmumā Nr.85 “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajiem 
īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes”” re-
dakcionālus labojumus.
31. Par atkritumu konteineru novietni Gau-
jas ielā 17.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Noraidīt Biedrības lūgumu un ne-
piemērot izņēmumu attiecībā uz Noteikumu 
34. punkta nosacījumu izpildi par slēgtas at-
kritumu konteineru novietnes izvietošanu, 
Gaujas iela 17, Ādaži, Ādažu novads. Uzlikt 
par pienākumu Biedrībai līdz 01.07.2022. veikt 
slēdzamas atkritumu konteineru novietnes iz-
būvi.
32. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lieto-
šanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Nodot SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
bezatlīdzības lietošanā uz 2 gadiem pašval-
dības ēkas Pirmā iela 42A, Ādaži (ēkas kad.
apz.8044 007 0062 001) telpas daļu 50 m2  pla-
tībā (Telpu), kas būves kadastrālas uzmērīša-
nas lietā apzīmēta ar Nr. 13. un kuras robežas 
iezīmētas Līguma Nr. JUR 2020-03/193 pieli-
kumā, ar mērķi – pacēlāja ar grozu novieto-
šanai. 
33. Par zemes vienību saraksta apstiprinā-
šanu jaunveidojamās Ādažu pilsētas robežas 
noteikšanai.
Balsojums: “Par” – 11 (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dā-
vidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), 
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Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševica 
(LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), 
Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis 
(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), “Pret” – 
nav, “Atturas” – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)), 
(Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi).
Lēmums: Apstiprināt šā gada 05. aprīlī sagata-
votu iesniegšanai Valsts zemes dienestā zemes 
vienību sarakstu jaunveidojamās Ādažu pilsē-
tas robežas noteikšanai.
34. Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” pie-
šķiršanu nomā.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2023. gada 31. 
decembrim nekustamā īpašuma “Alderi 13A”, 
Alderi (kadastra numurs 8044 014 0295) ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 
014 0295 daļu (Pielikumā) mazdārziņa bez ap-
būves tiesībām personisko palīgsaimniecību 
uzturēšanai. 
35. Par nomas līguma slēgšanu par zemi 
“Bērzu iela 24”. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Slēgt ar (vārds, uzvārds), (personas 
kods), deklarētā adrese: (adrese), līgumu par 
apbūvētas zemes vienības 0,0876 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 1515 Bērzu ielā 
24, Gaujā, Carnikavas pag., Ādažu nov., nomu
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Nogāzes iela 9” atsavināšanu. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atļaut atsavināt Ādažu novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu – ap-
būvētu zemesgabalu 0,066 ha platībā ar zemes 
vienības kadastra apzīmējumu 8052 008 0430 
Nogāzes ielā 9, Garciemā, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., pārdodot par brīvu cenu uz ze-
mesgabala esošo, zemesgrāmatā ierakstīto ēku 
(būvju) īpašniecei (vārds, uzvārds), (personas 
kods), (deklarētā adrese).
37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķa noteikšanu zemes vienības daļai. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas 
gatve 5, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. ze-
mes vienības daļai 0,0001 ha (1 m2 ) platībā 
ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0002 8001 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem na	as, na	as pro-
duktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 1201. Saglabāt nekus-
tamā īpašuma Rīgas gatve 5, Ādaži, Ādažu 
pag., Ādažu nov. zemes vienībai 1,5715 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 
0002 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
“Komercdarbības objektu apbūve”, lietošanas 
mērķa kods 0801. 
38. Par piekrišanu zemes “Kanāla iela 61” 
iegūšanai īpašumā. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Izsniegt (vārds, uzvārds), (personas 
kods), izziņu par Ādažu novada pašvaldības 
domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā 
īpašuma Kanāla iela 61, Alderi, Ādažu pag., 
Ādažu nov., zemesgabalu 0,16 ha platībā, (īpa-
šuma kadastra numurs 8044 014 0104, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8044 014 0350) 
individuālo dzīvojamo māju apbūvei, lietoša-

nas mērķa kods 0601.
39. Par transportlīdzekļu un inventāra no-
došanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 
komunālserviss”. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Nodot Ādažu novada pašvaldības 
īpašumā esošos transportlīdzekļus, to aprī-
kojumu un inventāru valdījumā (bilancē) p/a 
“Carnikavas komunālserviss”.
40. Par p/a “Carnikavas komunālserviss” 
dalību projektu konkursā “4.3.1. Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmanto-
šanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Aģentūras da-
lību projektu konkursā “4.3.1. Veicināt ener-
goefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 
centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”.
41. Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures 
sistēmas iespējām pārejai uz atjaunojamiem 
energoresursiem”.
Balsojums: “Par” – 11, (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dā-
vidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), 
Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševica 
(LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), 
Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis 
(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), “Pret” – 
nav, “Atturas” – 1 (Gatis Miglāns (LZS)).
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidus-
skolas apkures sistēmas pārejas projektu uz 
atjaunojamiem energoresursiem ar indika-
tīvajām kopējām attiecināmajām izmaksām 
EUR 1 331 000,_tajā skaitā struktūrfondu 
�nansējums EUR 532 400, pašvaldības �nan-
sējums EUR 798 600 (pašvaldība līdz�nansē-
jumam tiek izmantots aizņēmums).Noteikt, 
ka SIA “Ādažu namsaimnieks” nodrošina 
dalību Centrālās �nanšu un līgumu aģen-
tūras izsludinātajā projektu konkursā “4.3.1. 
Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. 
kārta” un projekta apstiprināšanas gadījumā 
– tā īstenošanu, tajā skaitā – iesniedz projekta 
pieteikumu līdz 2022. gada 15. maijam. Dele-
ģēt SIA “Ādažu Namsaimnieks” pēc projekta 
īstenošanas  veikt siltumenerģijas ražotāja 
funkcijas Ādažu vidusskolas un Ādažu nova-
da kultūras centra vajadzībām, normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā. Piešķirt pašvaldības �-
nanšu līdzekļus līdz EUR 37 873 eiro projekta 
pieteikuma un ar to saistītās dokumentācijas 
sagatavošanai - TEP, kā arī projekta vadībai 
līdz tā pilnīgai realizācijai.
42. Par dalību EKII konkursā apgaismoju-
ma atjaunošanai.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības 
piedalīšanos EKII konkursā. Īpašumu un in-
frastruktūras nodaļai līdz 2022. gada 20. mai-
jam veikt tirgus izpēti par Ādažu novada paš-
valdības ielu apgaismojuma auditu. Paredzēt 
�nansējumu 7260 euro apmērā lēmuma 2. 
punktā minētā pakalpojuma veikšanai, veicot 
grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2022. 
gada budžetā, pārceļot nepieciešamos �nanšu 
līdzekļus 7260 euro no Aģentūras budžeta sa-
daļas EKK 2329 Ziemassvētku dekoru iegāde 
un materiāli pasākumu norisei.
43. Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra 
lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatperso-
nu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”.
Balsojums: “Par” - 12, “Pret” – nav, “Attu-

ras” – nav.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. maiju: slēgt amatu 
“vecākais grāmatvedis” Grāmatvedības noda-
ļā, slēgt amatu “informācijas sistēmu uzturē-
tājs” Informācijas tehnoloģiju nodaļā, ar 2022. 
gada 1. jūniju likvidēt amatu ”darba aizsardzī-
bas speciālists” Ādažu vidusskolā.
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr. 206 “Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-
šķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai.
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu ar 2022. gadu 90 % apmērā par 
(vārds, uzvārds) piederošajiem nekustamajiem 
īpašumiem par veikto ieguldījumu sabiedris-
kās infrastruktūras izbūvē EUR 1350,- (viens 
tūkstotis trīs simti piecdesmit euro) apmērā. 
46. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka izbūvētā Cīruļu iela, Ka-
dagā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, (posmā 
no ciemata sākuma līdz aptuveni Cīruļu ielai 
44, Kadaga) pēc tās nodošanas ekspluatācijā 
ir izmantojama sabiedrības vajadzībām, kā 
rezultātā Iesniedzējiem un citām personām, 
kas piedalīsies ielas pārbūves līdz�nansēšanā 
– nekustamo īpašumu īpašniekiem - būs tiesī-
bas saņemt NĪN atvieglojumu saskaņā ar No-
teikumu 32.5. apakšpunktu, ja būs iestājušies 
lēmumā minētie apstākļi.
47. Par atbrīvošanu no darba komisijā. 
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
Lēmums: Atbrīvot Ingu Švarci no Komisijas 
locekļa amata.
48. Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada 
budžetā.
Balsojums: “Par” – 8 “Par” (Sniedze Bra-
kovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Imants Krastiņš (JKP), 
Kristīne Lakševica (LRA), Karīna Miķelso-
ne (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprin-
džuks (LRA)), “Pret” – nav, “Atturas” – 4 
(Genovefa Kozlovska (LZS), Jānis Leja (S), 
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)). 
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 
38/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldī-
bas domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2022 “Par Ādažu novada 
pašvaldības budžetu 2022. gadam”” un saga-
tavot tos parakstīšanai.
49. Ziņojums par Ādažu vidusskolas, Ādažu 
kultūras centra un KPII inženiertehnisko 
sistēmu vadības pakalpojuma nomu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav
Lēmums: Pieņemt informāciju zināšanai. Uz-
dot pašvaldības administrācijas Īpašumu un 
infrastruktūras nodaļas energopārvaldnie-
kam A. Zēbergam sagatavot lēmuma projektu 
par Ādažu vidusskolas, Ādažu kultūras centra 
un KPII “Mežavēji” inženiertehnisko sistēmu 
vadības pakalpojuma nomu, konsultējoties ar 
Juridisko un iepirkumu nodaļu par iepirkuma 
procedūru un to organizēšanu, ņemot vērā, ka 
pašvaldība, saņemot pakalpojumu, uzņemsies 
saistības uz pieciem gadiem.



Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”,
Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 
Ādažu novada dome 2022. gada 25. ap-
rīlī pieņēmusi lēmumu Nr.187 “Par ne-
kustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā 
lokālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai”. Lokālplānojuma projekta 
publiskās apspriešanas norises laiks no-
teikts no 2022. gada 17. maija līdz 2022. 
gada 13. jūnijam. Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2022. gada 23. maijā 
plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā 
(saite tiks publicēta), piesakoties dalībai: 
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var 
iepazīties:
• interneta portālā geolatvija.lv;
• klātienē – Ādažu novada Teritorijas plāno-
šanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).
Rakstiskus viedokļus līdz 12. jūnijam var iz-
teikt:
• nosūtot e-pastu: dome@adazi.lv;
• nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas no-
daļai Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
LV-2164;

• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv.
Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: �zis-
kām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese un tālruņa numurs; juridiskām perso-
nām – nosaukums, reģistrācijas numurs, ad-
rese un tālruņa numurs.
Jautājumu vai papildu informācijas nepie-
ciešamības gadījumā zvanīt: tālr.  67895710 
(Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), 
tālr. 29419002  (lokālplānojuma izstrādātājs 
SIA “Reģionālie projekti”).

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā
Ādažu novada dome 2022. gada 25. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. ĀNP/1-2-3/22/189 “Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos 
īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā”. Noteikts, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi 
plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada dome 2022. gada 25. aprīlī pie-
ņēmusi lēmumu Nr.188 “Par nekustamā īpa-
šuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskās apsprie-
šanas norises laiks noteikts no 2022. gada 17. 
maija līdz 2022. gada 13. jūnijam. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 
24. maijā plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom plat-
formā (saite tiks publicēta), piesakoties da-
lībai: teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. 
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:
• interneta portālā geolatvija.lv;

• klātienē – Ādažu novada Teritorijas plāno-
šanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).
Rakstiskus viedokļus līdz 12. jūnijam var iz-
teikt:
• nosūtot e-pastu: dome@adazi.lv;
• nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas no-
daļai: Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
LV-2164;
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv.
Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: �zis-
kām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas 

adrese un tālruņa numurs; juridiskām perso-
nām – nosaukums, reģistrācijas numurs, ad-
rese un tālruņa numurs.
Jautājumu vai papildu informācijas nepie-
ciešamības gadījumā zvanīt: tālr.  67895710 
(Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas 
noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas 
sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tā-
das būs), tiks paziņots Ādažu novada domes 
tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.
geolatvija.lv. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai in-
formācijai!

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 Dzī-
vesvietas deklarēšanas likuma 12. pan-
ta pirmās daļas 2. punktu ar 06.04.2022. 
lēmumu Nr. ĀNP/5-4/22/74 anulējusi 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu Annijai 

Drebeiniecei adresē Baltezera iela 26, Bal-
tezers, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164.
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām 
tas attiecas, pieejams Ādažu novada paš-
valdības 235. kab., un tās lēmumu var ap-

strīdēt Administratīvo aktu strīdu komi-
sijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., 
Ādažu nov., LV-2164) viena mēneša laikā 
no nākamās darba dienas, kad adresātam 
paziņots administratīvais akts.

Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu
nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas šosejā 37), Baltezerā

Ādažu novada dome 2022. gada 25. aprīlī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr. ĀNP/1-2-3/22/182 
“Par atļauju izstrādāt detālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas 
šosejā 37), Baltezerā”. Detālplānojuma iz-
strādes mērķis ir pamatot zemes vienības 
sadali Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) 

un ar to saistītu infrastruktūras objektu 
izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu kat-
rai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas 
veidojot kā atsevišķas zemes vienības. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju noteikta 
Ādažu novada teritorijas plānotāja Indra 
Murziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus minētā detālplānojuma izstrādei 
lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu 
novada domes, Gaujas ielā 33A, Āda-
žos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: 
indra.murzina@adazi.lv.

27SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (28.04.2022.)
Sēdē piedalās 11 deputāti: Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska 
(LZS), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševi-
ca (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 

(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozī-
tis (LRA). nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): 
Māris Sprindžuks (LRA); (neattaisnotu iemeslu 
dēļ): Jānis Leja (S), Raitis Kubuliņš (LZP), Raivis 
Pauls (LZS).

1. Par atbrīvošanu no darba komisijā.
Lēmums: Atbrīvot Lieni Lausku no Komisijas 
sekretāres amata.
Balsojums: “Par” - 11, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav.
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