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Noslēgušies Carnikavas pamatskolas ēkas 
paplašināšanas un pārbūves darbi Nā-
kotnes ielā 1, Carnikavā. Skolu apmek-
lēja Būvniecības valsts kontroles birojs 
un 27.05.2022. pieņēma to ekspluatācijā. 
Prieks par veiksmīgu būvniecības proce-
sa noslēgumu mācību gada beigās, lai jau 
līdz jaunā mācību gada sākumam varam 
iekārtot kabinetus skolēnu uzņemšanai 
jaunajās, skaistajās mācību telpās pārbū-
vētajā Carnikavas pamatskolā. Pārbūves 
laikā atjaunots bijušais mācību korpuss 
un sporta zāle, izveidoti jauni mācību un 
administratīvie kabineti, kā arī multi-
funkcionālā zāle. Lai nodrošinātu kvalita-
tīvu izglītības procesa norisi, paralēli pa-
matskolas būvdarbiem notika arī mēbeļu, 
aprīkojuma un inventāra iegāde. Skolas 
būvniecībā izmantoti videi un cilvēkiem 

draudzīgi materiāli, piemēram, termoko-
ka dēļi, kas ekonomiskā veidā nodrošina 
ilgstošu izturību āra apstākļos, apmēram 
30 gadus saglabājot kokam raksturīgo da-
bīgo tekstūru. Arī iekštelpu apdarē, trepju 
margās un iebūvētajos skapjos izmantoti 
kokmateriāli. Ēkas apkures patēriņš ir 
plānots kā zema energopatēriņa ēkai – 30 
kwh/m2. Būvdarbu veicējs – SIA “New-
com Construction”. Kopējās būvdarbu 
izmaksas ir 10 787 589 eiro, no kuriem 
lielāko daļu �nansēja pašvaldība. Kā ie-
priekš vēstīts, projekta īstenošana pozitīvi 
ietekmē arī skolas kvartāla kopējo izska-
tu, jo būvdarbu laikā labiekārtota skolas 
apkārtējā teritorija – izveidots bērnu ro-
taļu laukums, labiekārtoti celiņi, uzstādīti 
velo statīvi, labiekārtota stāvvieta u.c. Au-
gustā pārbūvētajā Carnikavas pamatskolā 

notiks Atvērto durvju dienas. Precīzākus 
datumus izziņosim vasarā, aicinām sekot 
līdzi Ādažu novada un Carnikavas pa-
matskolas informatīvajiem kanāliem.
Carnikavas pamatskolā šobrīd mācās 448 
bērni. Atbilstoši plānotajam, ēkas ietilpī-
ba projekta ietvaros pēc pamatskolas pār-
būves un paplašināšanas būs 660 vietas, 
bet maksimālā ietilpība – līdz 900 vietām.
Būvdarbi Carnikavas pamatskolas ēkā 
notika Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da �nansētā projekta “Carnikavas pa-
matskolas pārbūve un paplašināšana” 
(Id. Nr.8.1.2.0/17/I/032) ietvaros.

Inga Pērkone, Laima Jātniece
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 30. maijā Ādažu Kultūras centrā norisinājās Hip-Hop deju kolektīva Twin hip hop crew koncerts “Laikam ejot”, kas vienoja vairāk nekā 
70 dalībnieku un 400 skatītāju.

 Esam lepni un gandarīti, ka mūsu novadā ir tik daudz dzirkstošu un aizrautīgu kolektīvu, kuri ar savu degsmi un enerģiju aizrauj 
līdzi arī apkārtējos! Paldies kolektīvu dalībniekiem par sniegto prieku Pavasara svētku koncertā!
Koncertā piedalījās 22 amatier-
mākslas un interešu izglītības 
kolektīvi no Carnikavas un 
Ādažiem – kopā 330 dalībnieku.

 Konkursā “Talants Latvijai” 1. vieta –  
saksofona spēles klases audzēknei Paulai 
Ģērmanei, savukārt atzinības raksts un 
Skaņu mākslas fonda balva par labāko 
latviešu komponista skaņdarba atskaņoju-
mu – klavierspēles klases audzēknim Kārlim 
Mekšam.

 Ādažos, Lejupes ielā 4 (Podniekos), atvērta 
zobārstniecība SIA “Delta Dental Care”. Plašāka 
informācija, zvanot pa tālr. 24906077 un zobārst-
niecības Facebook lapā “Delta Dental Care”.

 Gaujas ielā 6, Ādažos (veikala Mini “Rimi” 2. 
stāvā) atvērts kokvilnas veļas un apğērbu veikals. 
Darba laiks no 11.00–18.00.
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Foto –  Māris Vītols, Laima Jātniece
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 Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas flautas spēles klases 
audzēkne Elza Prokofjeva plūc 
laurus Starptautiskajā jauno 
talantu konkursā “Prometejs” 
Itālijā un izcīna 1. vietu konkursā 
“GIOVANI IN CRESCENDO Digital 
Edition 2022” Itālijā.
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Eksperti: Ir pēdējais brīdis, kad domāt par
energoefektivitātes un siltumapgādes risinājumiem
Krievijas bruņotais iebrukums Ukrai-
nā izraisījis strauju cenu pieaugumu ne 
tikai dažādiem produktiem un izejvie-
lām, bet arī energoresursiem. Gatavo-
joties nākamajai apkures sezonai, īpaši 
jādomā par energoefektivitātes veicinā-
šanu daudzdzīvokļu ēkās.
Pašreizējos apstākļos energoresursu 
cenu kāpums var turpināties, būtiski 
ietekmējot arī iedzīvotāju norēķinus, 
tāpēc šobrīd svarīgi taupīt esošos ener-
goresursus, lai ziemā varētu nodrošināt 
nepārtrauktas piegādes par samērīgu 
cenu.
Ikvienā mājoklī iespējams veikt vien-
kāršus pasākumus siltumenerģijas tau-
pīšanai, noblīvējot vai nomainot logus, 
veicot stāvvadu aprīkošanu ar automā-
tiskās regulēšanas ierīcēm, kā arī ap-
kures vidējās diennakts temperatūras 
samazināšanu. Piemēram, pazeminot 
temperatūru telpās par vienu grādu, 
siltuma patēriņš un arī rēķins par sil-
tuma patēriņu samazinās provizoriski 
par 5%.
Pašlaik ir pieejams atbalsts no Altum 
remonta fonda daudzdzīvokļu ēku 
remontiem un apkārtējās teritorijas 
labiekārtošanas darbiem – inženier-
sistēmu (tai skaitā apkures sistēmu) 
atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, 
logu nomaiņai, apgaismojuma izbū-

vei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstā-
dot energoefektīvus LED gaismekļus, 
kā arī citiem daudzdzīvokļu ēku re-
montdarbiem un apkārtējās terito-
rijas labiekārtošanas darbiem. No 
remonta fonda pieejami aizdevumi no 
10 000 līdz 400 000 eiro vienai mājai uz 
termiņu līdz 20 gadiem ar �ksētu pro-
centu likmi 3,5% gadā.
Aprīļa beigās “Altum” uzsāka pieņemt 
projektu pieteikumus arī no privāt-
māju īpašniekiem atbalsta saņemša-
nai energoefektivitātes uzlabošanai 
vai elektroenerģijas ražošanai, uzstā-
dot saules paneļus vai nelielus vēja 
ģeneratorus. Informācija par atbalsta 
programmu pieejama, skatot šo QR 
kodu:

Lai pēc iespējas efektīvāk sagatavotos 
nākamajai apkures sezonai, aicinām 
iepazīties ar Ekonomikas ministrijas sa-
gatavotajiem materiāliem, saite uz tiem 
pieejama pašvaldības tīmekļvietnē, ska-

tot šo QR kodu:

Tīmekļvietnē atradīsiet papildu infor-
māciju un materiālus par: 
• Apgaismojums publiskās ēkās;
• Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Dažā-
dos rakursos;
• “Publiskas ēkas uzturēšana pēc atjau-
nošanas”;
• “Dzīvokļa īpašniek, to Tev vērts zināt!”;
• “Valsts atbalsts īres un vēsturisko namu 
atjaunošanai”. 
Video materiāli par energoefektivitāti, 
skatot šo QR kodu:

Ieskats atjaunotās Carnikavas pamatskolas telpās

Atjaunotās Carnikavas pamatskolas lepnums ir multifunkcionālā zāle – no rīta bērniem brokastis, vēlāk - pusdienas, pusdienu 
galdi savienoti kopā ar 12 krēsliem, kas salokās, un pāris minūšu laikā tos var savietot gar sienām. Zālē ir 480 sēdvietas vai 1000 
stāvvietas. Pēcpusdienā – zālē var notikt nodarbības, bet pēc skolas stundām zālē var dziedāt un dejot pašdarbnieku kolektīvi. 
Zāle ir maināma un pielāgojama – skatuve iespējama uz abām pusēm. Zāles izmērs veidots tā, lai varētu rīkot skates, uznākšana 
uz skatuves – no 4 pusēm. Gar zāles sienu – grozāmi paneļi izstādēm. Zālē ir izcila akustika.
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Veidos jaunu profesionālās ievirzes mācību iestādi “Mākslu skola”
Ādažu novada do-
mes sēdē pieņemts 
lēmums veidot 
jaunu profesionā-
lās ievirzes mācī-
bu iestādi “Mākslu 
skola”, kas atra-
dīsies gan Carni-
kavā, gan Ādažos, 
tādējādi skolēni 
joprojām varēs 
apmeklēt savai 
dzīvesvietai tuvā-
ko iestādi. Jaunā 
iestāde “Mākslu 
skola” Carnikavā 
atradīsies atjau-
notajā Carnikavas 
pamatskolā, bet 
Ādažos – Ādažu 
Mākslas un mūzi-
kas skolas telpās. 
Vairākus mēnešus 
pašvaldībā dar-
ba grupa izvērtēja 
profesionālās ie-
virzes izglītības 
īstenošanu Car-
nikavas Mūzikas 
un mākslas skolā 
(CMMS) un Ādažu 
Mākslas un mūzi-
kas skolā (ĀMMS), 
izvērtējot izglītības 
kvalitātes radītā-
jus, izglītības prog-
rammas, to plā-
nošanu, audzēkņu 
dalību konkursos, 
skolēnu skaita iz-
maiņas, tehnisko 
resursu, aprīko-
juma nodrošinā-
jumu, darba organizācijas efektivitāti, telpu noslodzi 
esošajās skolās un jaunajā, atjaunotajā Carnikavas pa-
matskolā, pedagogu noslodzi, �nanšu līdzekļu izman-
tojumu un citus jautājumus. Darba grupa, apkopojot 
datus un izvērtējot situāciju, secināja, ka augstvērtīgas 
un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai būtu nepiecie-
šams izveidot jaunu profesionālās ievirzes izglītības 
iestādi, kas īstenos izglītības programmas abos nova-
da pagastos. Tādējādi gan Carnikavā, gan Ādažos sko-
lēni joprojām varēs apmeklēt savai dzīvesvietai tuvāko 
iestādi.
Izveidojot vienotu izglītības iestādi, efektīvāk tiktu 
nodrošināta izglītības programmu attīstība un kva-
litātes paaugstināšana. Jaunas iestādes izveidošana 
ļaus nodrošināt arī cilvēkresursu, tehnisko resursu un 
aprīkojuma efektīvāku izmantošanu, sistemātiskāku 
programmu plānošanu, kā arī piešķirto finanšu lī-
dzekļu efektīvāku izlietošanu.

Ieguvumi, izveidojot jauno
izglītības iestādi “Mākslu skola”

• Efektīvāk nodrošināta izglītības programmu attīstība 
• Izglītības kvalitātes paaugstināšana 
• Tehnisko resursu efektīvāka izmantošana
• Sistemātiskāka programmu plānošana
• Aprīkojuma efektīvāka izmantošana
• Finanšu līdzekļu efektīvāka izlietošana
• Cilvēkresursu ietaupījums 
• Plašākas iespējas finansējuma, tai skaitā Eiropas Savienības fi-

nansējuma piesaistē, nodrošinot jaunās mācību iestādes moder-
nizāciju gan mācību procesā, gan pedagogu kvalifikācijas celšanā.

• Sakārtota un vienota izglītības sistēma
• Kvalitatīva pārvaldība
• Sabalansēta profesionāla ievirze novada izglītības sistēmā
• Sakārtotas finanšu plūsmas
• Centralizētas funkcijas, efektīvāka struktūra
• Efektīva saimniecības un bāzes izmantošana
• Ieņēmumu palielināšana
• Pedagogu piesaiste (konkurētspējīgs piedāvājums)
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Indikatīvie rādītāji

Pedagogu skaits

Profesionālās ievirzes klases
Uzņemtie audzēkņi

Absolventi

Turklāt rodas arī plašākas iespējas �nansējuma, tai skaitā 
Eiropas Savienības �nansējuma piesaistē, nodrošinot jaunās 
mācību iestādes modernizāciju gan mācību procesā, gan pe-
dagogu kvali�kācijas celšanā. Tas dos iespēju arī paaugstināt 
iestādes izglītības kvalitāti un atpazīstamību.
2021./2022. mācību gadā Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 
profesionālās ievirzes izglītību apgūst 574 izglītojamie 15 
programmās (klavierspēlē, vijoles spēlē, ģitāras spēlē, �au-
tas spēlē, klarnetes spēlē, saksofona spēlē, trompetes spē-
lē, eifonija spēlē, sitaminstrumentu spēlē, akordeona spēlē, 

čella spēlē, kokles spēlē, kora klasē, vizuāli plastiskā mākslā 
un dejas pamatos), kā arī nodarbināti 59 pedagogi, savukārt 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā mācās 128 izglītoja-
mie astoņās programmās (klavierspēlē, vijoles spēlē, ģitāras 
spēlē, �autas spēlē, klarnetes spēlē, saksofona spēlē, trompe-
tes spēlē un sitaminstrumentu spēlē), vēl 15 apgūst interešu 
izglītību, bet skolā strādā 25 pedagogi.
Plānots, ka jaunā Ādažu novada pašvaldības profesionālās 
ievirzes izglītības iestāde “Mākslu skola” darbu sāks līdz ar 
jaunā mācību gada (2022./2023.) sākumu.
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Carnikavas komunālservisa Ādažu Labiekārtošanas nodaļas veiktie darbi maijā

• Grants ceļu nomaļu apauguma noņemšana un bedru piebēr-

šana. (Iļķenes, Kadagas ceļi).
• Ceļa nomaļu tīrīšana Muižas, Gaujas, Pirmajā, Attekas un 
Draudzības ielās.
• Ceļa zīmju nomaiņa un avārijas bedru likvidēšana.
• Uzstādītas laipas Vējupē Ādažu centra un Podnieku pludma-
lēs.
• Uzstādīta Vējupes strūklaka.
• Ādažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas darbi. Veikti fut-
bola laukuma zālāja pavasara sakopšanas darbi. Volejbola lau-
kumi papildināti ar smilti.
• Veikta soliņu krāsošana Līgo laukumā.
• Uzsākta pļaušanas sezona.
• Teritoriju uzkopšanas darbi. Savākti 5,1m3 nejaušo atkritumu.

Par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
Atgādinām, ka, pamatojoties uz pašval-
dības saistošiem noteikumiem, decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas īpaš-
niekam vai valdītājam līdz kārtējā gada 
1. aprīlim jāiesniedz p/a “Carnikavas 
komunālserviss” atbilstoša komersan-
ta rakstveida apliecinājuma kopija par 
veikto sistēmas tehnisko apkopi, tehnis-
ko stāvokli un turpmākajiem norādīju-
miem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā 

īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski 
izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada 
vidē, un kuru kopējā jauda ir mazāka par 
5m3/diennaktī.
Pamatojoties uz pašvaldības saistošiem 
noteikumiem, par noteikto prasību neievē-
rošanu paredzēta administratīvā atbildība.
Atbilstoša komersanta rakstveida ap-
liecinājuma kopiju par veikto sis-

tēmas tehnisko apkopi var iesniegt 
elektroniski, nosūtot uz e-pastu 
komunalserviss@carnikava.lv vai ie-
sniegt klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā.
Vairāk informācijas vietnē:
komunalserviss.carnikava.lv, sadaļā “De-
centralizēto kanalizācijas sistēmu reģis-
trēšana”. Pateicamies tiem mājokļu īpaš-
niekiem, kuri iesnieguši apliecinājuma 
kopiju noteiktā laikā.

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. Jūnijā būvnieks tur-
pinās ceļu un ielu labiekārtošanas darbus.
Jau vēstīts, ka projekta īstenošanas gaitā 

līdz 2022. gada jūnijam Carnikavā tiks 
izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 2230m 
kopgarumā un sadzīves kanalizācijas 
tīkli 4485m kopgarumā. Projekta kopē-
jās izmaksas ir 1 280 560 eiro, tas tiek 
īstenots ar ES fondu atbalstu. Būvdarbus 

veic SIA “Woltec”.
Carnikavas Komunālserviss

Plāno moderizēt katlu māju Tulpju ielā, Carnikavā,
pārejot uz granulu apkures katliem un saules kolektoriem
Ādažu novada pašvaldības domes ārkār-
tas sēdē deputāti atbalstīja pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 
un uzņēmuma “Ekodoma” sagatavoto 
projekta pieteikumu dalībai Centrālās �-
nanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā 
projektu konkursā “4.3.1. Veicināt ener-
goefektivitāti un vietējo AER izmantoša-
nu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta.”
Šobrīd galvenie izaicinājumi Carnika-
vas daudzdzīvokļu namiem ir dabasgā-
zes augstās cena, siltumenerģijas zudumi 
daudzdzīvokļu ēkās, siltumenerģijas zu-
dumi siltumtrasēs karstā ūdens sildīšanas 
dēļ vasaras mēnešos, kad nav apkures.
Strauji pieaugot elektroenerģijas un siltu-
mapgādes izmaksām, jāmeklē risinājumi, 
kā pēc iespējas veiksmīgāk tās samazināt. 
Ņemot vērā situāciju pasaulē un tās ietek-
mi uz tirgu, izmaksas pieaugs 4–6 reizes. 
Tulpju ielas katlu mājā viens no risināju-
miem ir pāreja uz granulu katliem, kas ir 
enerģētiski neatkarīgāks apkures veids. 

Projekta īstenošana ir atbilstoša Enerģē-
tikas un klimata rīcības plānam, atbilst 
Ādažu novada Attīstības programmas 
(2021.–2027.) prioritātēm.
Krievijas iebrukums Ukrainā un agresīvās 
kaimiņvalsts virzienā vērstās sankcijas ne 
tikai paspilgtinājušas problēmu ar Eiro-
pas valstu, tai skaitā Latvijas, atkarību no 
Krievijas gāzes, bet arī pamudinājušas tās 
pēc iespējas ātrāk pāriet uz atjaunojama-
jiem energoresursiem.
Projekts, kuru iecerējusi pašvaldība, pa-
redz Tulpju ielas katlu mājas esošā dabas-
gāzes apkures katla nomaiņu pret diviem 
granulu katliem ar kopējo jaudu 1,2 mega-
vati (MW), kā arī saules kolektoru sistēmu 
karstā ūdens sagatavošanai. Apkures kat-
liem varēs izmantot ne tikai granulas, bet 
arī augstas kvalitātes šķeldu.
Plānotās investīcijas ir 1 209 770,10 eiro. 
Līdzekļus plānots iegūt, izmantojot 100% 
aizņēmumu no Valsts Kases vai Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdz�nansē-

jumu (32%) kopā ar Valsts Kases aizņē-
mumu (68%). Atkarībā no �nansējuma 
avota un kurināmā izmaksām investīcijas 
izdotos atmaksāt aptuveni triju gadu laikā. 
Iecerēts īstenot katlu nomaiņu, negaidot 
grantu. Uzsākot iepirkumu procedūru jau 
tagad, pie veiksmīga iznākuma tie katlu 
mājā varētu nonākt līdz šī gada beigām vai 
nākamā gada sākumā.
Diemžēl iepriekšējo gadu neizmantotās ie-
spējas siltināt ēkas un modernizēt siltum-
mezglus, atsauksies uz rēķiniem par apku-
ri. Vienlaikus atgādinām, ka rūpēties par 
energoefektivitāti un taupīt siltumu ziemas 
sezonā var arī paši iedzīvotāji, veicot tik 
vienkāršas darbības kā atbrīvojot sildķer-
meņus no aizkariem, mēbelēm, putekļiem 
un citām lietām, kas traucē siltumapmai-
ņu, aiz sildķermeņiem novietojot siltumu 
atstarojošus materiālus, uz īsu brīdi izvēdi-
not telpas ar plaši atvērtu logu, veicot logu 
un durvju spraugu blīvēšanu, kā arī turot 
noslēgtus pagraba logus un lūkas.
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Carnikavas komunālservisa 
Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi maijā

• Veikta futbola laukuma dabīgā zāliena Smilšu ielā 1 sakop-
šana – zāliena vertikulēšana, liekā zāliena novākšana, smilšo-
šana, zāliena piesēšana, minerālmēslu iestrāde, kā arī futbola 
vārtiem uzmontēti tīkli.
• Futbola laukuma mākslīgā seguma Rožu ielā 28 sakopšana – 
gumijas granulu papildināšana un izkliedēšana pēc sniega šķū-

rēšanas darbiem ziemas periodā.
• Uzstādītas pārģērbšanās kabīnes pludmalē (Kalngale, Gar-
ciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste).
• Nozāģēti 4 bīstami koki pagasta teritorijā.
• Veikta ziemas periodā pagasta teritorijā izzāģēto koku un krū-
mu celmu izfrēzēšana (Rīgas iela, Ausmas iela, Kokgaujas iela, 
Bērnudārza skvērs).
• Veikta zāliena pļaušana pagasta teritorijā gan ar pašgājējtehi-
ku, gan trimeriem.
• Savākti un utilizēti 3 roņi, 1 stirna, 1 suns un 1 gārnis.
• PII “Riekstiņš” un PII “Piejūra” bērnu izlaiduma vajadzībām 
uzstādītas teltis, kā arī piegādāti galdi un soli.
• Budžeta ietvaros iegādāti 72 krūmu un ziemciešu stādi, kas 
iestādīti Carnikavas centra dobēs.
• Iestādīti dāliju, kannu un kallu gumi pagasta dobēs.
• Izvietotas vasaras puķu vāzes pie apgaismes stabiem O. Vācie-
ša ielā, Carnikavā, un gar P1 autoceļu Garciemā.
• Sastādītas vasaras puķes ziedu piramīdās Carnikavā, Rīgas un 
Stacijas ielu stūrī.
• Pagastā savākti 9,8m3 nejaušo atkritumu.

Carnikavas promenādes galā
atjaunota viedierīču uzlādes sola darbība
• Carnikavā promenādes galā, pie jūras, ir atjaunota viedierīču uzlādes 
sola darbība pēc ziemas sezonas. Sola sēdvietas augšdaļā iebūvēti des-
mit uzlādes porti, lai uzlādētu ierīci, lietotājam jāizmanto pašam savs 
USB vads. Katrs uzlādes ports nodrošina ātro uzlādes iespēju QC 3.0.
• Kalngalē, Dzeguzes ielā, tiek veikta veco apgaismojuma stabu un 
gaisvadu līniju nomaiņa.

Carnikavas komunālservisa Elektrosaimniecības nodaļa

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbi 
• Izveidota durvju aile un uzstādītas dur-
vis bāriņtiesā.
• Pārbūvēts Carnikavas Novadpētniecī-
bas centra ieejas mezgls – kāpnes, pan-
duss, durvis. 

• Uzstādīti info stendi pie Carnikavas 
Novadpētniecības centra.

• Atjaunoti stendi Mežgarciemā.
• Veikta grīdu �īzēšana un sienu �īžu 
daļējs remonts, santehnikas aprīkojuma 
remonts tualetē, Stacijas ielā 11. 
• Atjaunoti un pārvietoti galdi un soli 
laukumā, Atpūtas ielā.
• Uzstādīts pontons pie Carnikavas No-
vadpētniecības centra.

• Līgo laukuma tualetes aprīkojuma re-
monts.
• Veikts pludmales celiņa remonts Gaujā.
• Veikts pilna apjoma iekštelpu un āra fa-

sādes remonts tualetei Carnikavas parkā, 
Jūras ielā 3a.
• Uzstādīta laipa izskalotajā Garciema 
pludmalē.

• Salaboti skeitparka virsmas bojājumi. 
Izgatavoti, uzstādīti jauni soli un atkri-
tumu tvertne.

• Salaboti notriektie velo turētāji Ādažos.
• Izgatavoti 13 soli – seši Ādažu sporta 
laukumam, četri – stāvlaukumā, Laivu 
ielā, divi skeitparkā un viens pie Gaujas 
Carnikavā.
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Komunālo maksājumu parādniekiem
“Carnikavas komunālserviss” piedāvā noslēgt atliktā maksājuma līgumu
Apkures sezonā, kad komunālo maksā-
jumu rēķini ir krietni augstāki nekā va-
saras periodā, bieži vien iedzīvotājiem 
uzkrājas komunālo maksājumu parādi. 
Tādēļ pašvaldības aģentūra “Carnika-
vas komunālserviss” aicina – gadījumā, 
ja jums ir izveidojies komunālo maksā-
jumu parāds, ir iespēja noslēgt atliktā 
maksājuma līgumu, parāda summu 
sadalot un maksājot vairāku mēnešu 
garumā, līdztekus tekošajiem rēķiniem. 
Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, ne-

tiek aprēķināts līgumsods, tāpat arī par 
uzkrājušos parādu “Carnikavas komu-
nālserviss” neiesniegs prasību tiesā. Iesa-
kām izmantot šādu iespēju, jo drīzumā 
paredzams būtisks apkures tarifa kā-
pums sakarā ar straujo gāzes cenu pie-
augumu, tādejādi iedzīvotājiem vasaras 
sezonā ir iespēja pakāpeniski nosegt ko-
munālo maksājumu parādus, lai, uzsāko-
ties jaunajai apkures sezonai, neveidotos 
arvien jauni parādi lielākā apjomā. 
Vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja 

parādu summa netiek dzēsta, “Carnikavas 
komunālserviss” ir spiests iesniegt prasību 
tiesā par parāda piedziņu un papildu parā-
da summai no parādniekiem tiek piedzīti 
visi ar tiesāšanos saistītie izdevumi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lū-
dzam jūs ierasties Ādažu novada paš-
valdības aģentūrā “Carnikavas komu-
nālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, 
pieņemšanas laikā – pirmdienās no plkst. 
8.00–17.30, ceturtdienās no plkst. 8.00–
17.30, pārtraukums no plkst. 12.00–12.45.

No 1. jūlija Carnikavas pagastā mainīsies ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

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 – līdzši-
nējo 2,23 eiro vietā būs jāmaksā 2,18 
eiro (visi minētie izcenojumi norādīti 
ar PVN).
Dzeramā ūdens piegādes un notekūde-
ņu novadīšanas un attīrīšanas tari� 
aprēķināti, pamatojoties uz Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas iz-
strādātā tarifa aprēķināšanas metodiku. 
Metodika paredz, ka tarifā jāiekļauj ne 
tikai tiešās pakalpojuma sniegšanas iz-
maksas, bet arī jaunizveidoto pamatlī-
dzekļu (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 pakalpoju-
ma tarifs. Ņemot vērā, ka 2021. gadā 
mūsu novadā izdevumi par ūdenssaim-
niecības 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

No 1. jūlija Ādažu pagastā mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa
Ādažu novada pašvaldības domes sēdē  
maija beigās pēc atkritumu apsaimnie-
kotāja “Eco Baltija Vide” iesnieguma 
nolemts paaugstināt maksu par atkri-
tumu apsaimniekošanu Ādažu novada 
Ādažu pagastā. 
Ādažu pagastā atkritumus apsaimnieko 
“Eco Baltija Vide”. Šī gada maija sākumā 
apsaimniekotājs iesniedza pieteikumu 
paaugstināt atkritumu apsaimniekoša-
nas tarifu, ņemot vērā, ka būtiski pieau-
gušas izmaksas, kas ietekmē atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu cenu 
– in�ācijas, patēriņa, degvielas un ener-
goresursu cenu pieaugums. 

Minēto izmaksu dēļ arī apsaimniekotāja 
faktiskās izmaksas par atkritumu ap-
saimniekošanu pieaugušas par vairāk 
nekā 10%, tāpēc apsaimniekotājs lūdza 
paaugstināt apsaimniekošanas maksu 
uz 23.73 eiro par m3 bez PVN. Izskatot 
“Eco Baltija Vide” iesniegumu par atkri-
tumu maksas palielinājuma pamatotību, 
pašvaldības Iepirkumu komisija to atzi-
na par pamatotu. 
Tādējādi domes sēdē tika nolemts, ka 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 
2022. gada 1. jūlija būs 23.73 eiro par 
m3, bet turpmākajos gados vēl nedaudz 
pieaugs, sasniedzot 24.31 eiro/m3  2025.

gadā. Tāpat noteikta maksa 20.37 eiro/m3 
(bez PVN) par bioloģisko atkritumu ap-
saimniekošanu.

Gads Tarifs EUR/m3 

(neieskaitot PVN)

Tarifs EUR/m3 
(neieskaitot PVN) pēc BIO/sadzīves 
atkritumu proporcijas noteikšanas

2022. gada 1. jūlijs  23,73 25,45

2023. gads 23,92 25,64

2024. gads 24,12 25,84

2025. gads 24,31 26,03
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Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem

Ādažu novada pašvaldības domes sēdē 
pieņemts lēmums atbalstīt uzņēmu-
ma “Smart Consulting” sagatavoto 
tehniski ekonomisko pamatojumu un 
projekta pieteikumu SIA  “Ādažu nam-
saimnieks” dalībai Centrālās �nanšu 
un līgumu aģentūras izsludinātajā pro-
jektu konkursā “4.3.1. Veicināt ener-
goefektivitāti un vietējo AER izman-
tošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. 
kārta”. 

Dome iepazinās ar “Smart Consulting” 
ziņojumu par “Par projekta “Ādažu vi-
dusskolas apkures sistēmas pāreja uz 
atjaunojamiem energoresursiem”” teh-
niski ekonomisko pamatojumu. Uzņē-
muma valdes priekšsēdētājs norādīja, ka 
šķeldas katlu māja ir labāks risinājums 
par vienu vai divām granulu katlu mā-
jām, ļaujot ietaupīt līdz pat 300 000 eiro 
gadā.  Granulu katlu gadījumā tie būtu 
200 000 eiro. 
Savienojot Ādažu vidusskolas un pašval-
dības administrācijas ēkas apkures sistē-
mu ar esošo Ādažu centra apkures sistē-
mu, tiktu samazinātas arī centra apkures 
sistēmas izmaksas, jo iepirktā enerģijas 
cena veidojas ne tikai no šķeldas, bet arī 
no gāzes/granulu izmaksām, kas būtiski 
augstāka, nekā šķeldas pašizmaksa.
Savienojot kopējā tīklā esošo Ādažu 
centra apkures sistēmu un jauno Ādažu 
vidusskolas un kultūras centra apkures  

sistēmas, CFLA projekta konkursa “4.3.1. 
Veicināt energoefektivitāti un vietējo 
AER izmantošanu centralizētajā siltu-
mapgādē, 3. kārta” atbalsts sasniegtu līdz 
370 000 eiro.
Kopējā siltumapgādes sistēma (Ādažu 
vidusskolas un kultūras centra apkures  
sistēma ar esošo Ādažu centra apkures 
sistēmu) kļūtu 1,5 lielāka un samazinā-
tos �ksēto izmaksu īpatsvars uz vienu 
MWh, kā arī tas nākotnē motivētu lokā-
los patērētājus pieslēgties pie centralizē-
tās siltumapgādes sistēmas.
Siltumtrašu posma izbūves izmaksas 
(Ādažu vidusskolas un kultūras centra 
apkures  sistēma) veido līdz 25% no katlu 
mājas būvniecības izmaksām, zudumu 
apmērs ir nebūtisks.
Projekta pieteikums tika iesniegts 16. 
maijā, bet izvērtēšana tiek veikta no 17. 
maija līdz 12. augustam, kad arī būs zi-
nāmi izvērtēšanas rezultāti.

Plānots labiekārtot pludmales zonu Laivu ielas galā, Carnikavā
Ādažu novada pašvaldība pēc novadu re-
formas ir kļuvusi par vienu no jūras pie-
krastes pašvaldībām, kas kopā ar citām 
piekrastes pašvaldībām turpinās īstenot 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) 
�nansēto nacionālas nozīmes projektu 
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana”. Šī projekta mērķis 
ir īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas ap-
saimniekošanu, nodrošināt tajā labu vides 
kvalitāti, un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, 
tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un 
pludmales pieejamību, kā arī veicināt bio-
loģiskās daudzveidības saglabāšanos. Pro-
jektā var tikt atbalstītas gan pludmales ap-

saimniekošanas aktivitātes, gan materiālu 
un inventāra iegāde.
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība 
(turpmāk LPPA) 18.02.2022. kopsapulcē 
lēma, ka Ādažu novada pašvaldības at-
balsts šajā gadā projekta aktivitāšu reali-
zēšanai ir 10621.00 eiro. LPPA, lemjot par 
naudas sadalījumu piekrastes projekta 
īstenošanai, piemēro algoritmu, ka katrai 
pašvaldībai piešķir 5000.00 eiro bāzes �-
nansējumu un atlikušos līdzekļu sadala 
visām pašvaldībām proporcionāli pie-
krastes garumam.
Šobrīd Carnikavā notiek Laivu ielas pār-
būve un automašīnu stāvlaukuma izbūve 

ielas galā, lai uzlabotu apmeklētāju ērtības 
un nodrošinātu savienojumu ar jūras plud-
mali, šī projekta ietvaros plānots labiekār-
tot pludmales zonu Laivu ielas galā – ie-
gādāties masīvkoka atpūtas solus, uzstādīt 
sauļošanās solus un  jaunu pārģērbšanās 
kabīni, Laivu ielas stāvvietas teritorijā iegā-
dāties un novietot pārvietojamo biotualeti, 
kā arī izveidot gājēju koka laipu pāri smil-
šu kāpai, lai nodrošinātu ērtu savienojumu 
smilšainajai pludmalei ar meža ceļu no 
Laivu ielas puses. Projekta aktivitātes tiks 
realizētas sadarbībā ar pašvaldības aģentū-
ru “Carnikavas komunālserviss”.

Iveta Grīviņa

Jauno uzņēmēju konkurss – piesakies līdz 20. jūnijam!

Atgādinām, ka pieteikumus konkursam 
“Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta 
konkurss 2022” var iesniegt līdz šā gada 
20. jūnijam. Ar konkursa nolikuma pil-
nu 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 uz-
sākt komercdarbību Ādažu novadā. 
Šogad konkursam paredzētā pašvaldības 
�nansējuma summa ir 4000 eiro, pare-
dzot viena projekta īstenošanai maksi-
māli piešķiramo 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
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Jauno uzņēmēju atbalsta konkursā 2021.
gadā tika atbalstīts projekts “Lanitium”. 
Šogad turpinās šī projekta īstenošana. Pro-
jektu īsteno Evita Bondere, kura savā darb-
nīcā rada dažādus unikālus, rokām filcētus 
izstrādājumus no merino vilnas un zīda.
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Pārdala finansējumu iesākto infrastruktūras objektu pabeigšanai 
Visi pērn un šogad iesāktie infrastruktūras objekti 
Ādažu novadā tiks pabeigti, kā plānots, neskatoties 
uz būtisku sadārdzinājumu, norāda pašvaldības 
aģentūrā “Carnikavas komunālserviss”.  Šovasar 
plānots pabeigt trīs nozīmīgus objektus Carnika-
vas pagastā – “Ūdens pakalpojumu attīstība Car-
nikavā, III. kārta”, “Laivu ielas (no Cēlāju ciema 
līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma 
projektēšana un izbūve” un “Aizvēju ielas Garcie-
mā dubultā virsmas apstrāde”. 
Ģeopolitiskās situācijas dēļ strauji pieaugušas būvnie-
cības izmaksas, tāpēc vajadzīgs papildu �nansējums, 
lai objektus varētu pabeigt, kā plānots, jau šī gada jū-
lijā. Kopumā Carnikavas pagastā nepieciešamais pa-
pildu �nansējums ielu infrastruktūras pabeigšanai ir 
82 823 eiro apmērā. 
Ceļu uzturēšanai paredzēto pašvaldības finansē-
juma daļu, kas veido 90 000 eiro, kā arī 25 000 eiro 
Dzirnupes ielas satiksmes organizācijas izmaiņām 
“Carnikavas komunālserviss” spiests pārdalīt par 
labu infrastruktūras objektu pabeigšanai, veicot gro-
zījumus tās 2022. gada budžeta tāmē un uz vēlāku 
laiku atliekot ielu uzturēšanas darbus ielās ar mazā-
ku satiksmes intensitāti. Galvenokārt tie ir iesēdumu 
labošana ar grants/šķembu materiālu, pretputekļu ma-
teriāla iestrāde, satiksmes organizācijas līdzekļu iegā-
des. Kopsummā infrastruktūras objektu pabeigšanai 
no ceļu uzturēšanas tiek novirzīti 86 617,39 eiro. 
Ir uzsākta gājēju pārejas tehniskā projekta izstrāde 
Jūras ielā, pie tilta pār Vecgauju. Projekts paredz gā-
jēju pārejas izbūvi, savienojot abas dambja daļas pār 
Jūras ielu. Diemžēl būvniecības sadārdzinājuma dēļ 
tā izbūve šogad, kā sākotnēji plānots, nebūs iespēja-
ma. Šeit jāpaskaidro, ka gājēju pāreja nenozīmē ti-
kai svītru uzkrāsošanu uz asfalta. Jāievēro Latvijas 
Valsts ceļu izsniegto tehnisko noteikumu prasības 
– pieeju izbūve un labiekārtošana, apgaismojums, 
ceļa zīmes, marķējums u.c.
Ielu uzturēšanai līdzekļu tādējādi būs mazāk, kas 
visbūtiskāk ietekmēs ielas ar mazu satiksmes inten-
sitāti, taču novada galvenajās ielās to uzturēšanas 
kvalitāte nemainīsies. 
Jāpiebilst, ka 90 000 eiro liels �nansējums paredzēts 
no valsts dotācijām Carnikavas pagasta ceļiem. Šī 
�nansējuma apjoms paliek nemainīgs katru gadu, 
bet darāmo darbu apjoms būs ievērojami mazāks 
nozarē esošā sadārdzinājuma dēļ. Būtiska na�as 
cenu pieauguma dēļ gada laikā asfaltbetona saist-
vielas bitumena cena paaugstinājusies par 37%, līdz 
ar to šogad par tiem pašiem �nanšu līdzekļiem var 
izdarīt krietni mazāk nekā pirms gada. Maģistrālās 
ielas un galvenie ceļi (asfaltbetona bedrīšu lāpīšana 
un greiderēšana) tiks uzturēti atbilstoši.
Projektā “Ūdens pakalpojumu attīstība Carnika-
vā, III. kārta” ielu segums tiks atjaunots atbilstoši 
līgumam – vietās, kur bija asfalts, tas tiks atjaunots, 
bet grants seguma ielās tiks veikta dubultā virsmas 
apstrāde. Arī Laivu un Aizvēju ielas projektos tiks 
veikta dubultā virsmas apstrāde, kā plānots. 
Ņemot vērā Krievijas uzsākto karu Ukrainā, un tā 
sekas uz globālo ekonomiku, aicinām iedzīvotājus 
ar izpratni izturēties pret ielu uzturēšanas pakalpo-
jumu samazinājumu.

“Carnikavas komunālserviss”
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Režisors Dzintars Dreibergs:
“Izšķirošos brīžos mūsu tautas vienotība ir neticama”

Visu laiku skatītākās latviešu �lmas “Dvēseļu putenis” reži-
sors Dzintars Dreibergs uz dzīvi Garupē pārcēlās tieši savas 
pirmās pilnmetrāžas �lmas tapšanas laikā – lai sabalansētu 
darbu ar dzīvi un smeltos spēku dabā. Intervijā “Ādažu Vēs-
tīm” mūsu novadnieks stāsta par ceļu līdz režisora profesijai, 
tās izaicinājumiem, kā arī atklāj, par ko būs topošā �lma. 

Atrada savu aicinājumu kinorežijā 
Savulaik strādāji par revidentu un mārketinga direktoru, 
taču tad nolēmi kļūt par režisoru. Kas bija galvenais  iemesls, 
kāpēc tik kardināli mainīji savu nodarbošanos?
Ir labi, ja laicīgi sajūti, bez kā īsti nevari dzīvot un ko vēlies da-
rīt. Ja tas nenotiek ātri, tad bieži vien sanāk pastrādāt arī citās 
profesijās. Jāatzīst, ka jau sen biju mēģinājis kaut ko �lmēt, lai 
iepriecinātu draugus, bet nekad nebiju domājis, ka tā varētu 
būt arī mana profesija. Tajā laikā galvenās profesijas bija eko-
nomists un jurists, kas varēja dot zināmu stabilitāti un drošību. 
Tātad lēmums studēt uzņēmējdarbību tika pieņemts no 
praktiskā viedokļa? 
Tas bija ļoti praktisks lēmums. Ar laiku sāku domāt, kas ir tas, 
kā dēļ ir vērts celties augšā agri no rītiem. 
Pāreja no uzņēmējdarbības uz kinorežiju bija lēciens nezinā-
majā?
Savā ziņā bija, bet tas notika pakāpeniski, jo vispirms jau bija 
mācības. Uzreiz iespēju režisēt jau nemaz tik viegli nevar dabūt. 
Aizraušanās ar �lmēšanu bija pašiniciatīva vai kāds tomēr 
uz to pamudināja? 
Kad strādāju par revidentu, iepazinos ar režisoru Viesturu 
Meikšānu, kurš arī tajā laikā strādāja auditor�rmā. Viņš pa 
režijas ceļu bija aizgājis jau dažus gadus iepriekš. Kad Latvijas 
Kultūras akadēmijā tika uzņemts pirmais režisoru kurss, Vies-
turs teica, ka man tur obligāti jāiet. Tā kā tieši tobrīd biju bez-
darbniekos, tad padomāju – nu labi! Iesniegšu tās �lmiņas, ko 
esmu taisījis tepat, Carnikavā, un Vecdaugavā. Kamēr citi droši 
vien iesniedza profesionāli �lmētas �lmas Maskavā, es gāju ar 
pār�lmētu “Ezīti miglā”, kur aktieru lomā iejutās mani draugi. 
Protams, draugiem tās �lmas pēc tam tika rādītas. Galvenais, 
kāpēc �lmēju, bija, lai radītu smieklus un priekus. Pēc tam sevi 
pieķēru pie domas, ka sāku ar to aizrauties. Kādā brīdī radās 
doma no�lmēt kaut ko bez runāšanas vai kaut no nopietnāku. 

Piemēram, no�lmēju “Kainu un Ābe-
lu” – nez kāpēc man šķita, ka tas jā�lmē 
jūras kāpās. Domāju, ka manus agrīnos 
darbus diez vai kāds gribēs skatīties 
(smejas). 
Sākotnēji tu darbojies īs�lmu žanrā, 
vēlāk dokumentālajā kino. 
Citādāk toreiz jau nebija iespējams. 
Draugam bija videokamera ar kaseti, 
kurā varēja no�lmēt tieši stundu garu 
materiālu. Arī kameras baterija varēja iz-
turēt stundu, līdz ar to no�lmēt pilnmet-
rāžas mākslas �lmu tur nekādi nesanāca. 
Mūsu stāsti ir interesanti un 
pamācoši arī pasaulei
Ideja par “Dvēseļu puteni” sabiedrībā 
virmoja jau ilgāku laiku. Kā tu līdz tam 
nokļuvi? 
Par �lmas režisoru kļuvu konkursa re-
zultātā. Tas stāsts ir tik nopietns, ka dau-

dzi to ir gribējuši ekranizēt. Lasīju par to arī Ulda Pūcīša atmi-
ņās. Cilvēki jau bija sapratuši, ka tāda �lma ir nepieciešama, 
taču tas prasīja milzu saņemšanos daudzām instancēm, ka tas 
ir jāizdara. Latvijas kino ir traku entuziastu rokās, kas ir gatavi 
ieguldīt milzīgu laiku un darbu, zinot, ka nekāds �nansiāls ie-
guvums tam nesekos. Uz tādiem cilvēkiem mūsu kino vienmēr 
ir turējies. 
No sākuma līdz pirmizrādei pagāja ilgs laiks – seši gadi. 
Jā, režisoram jābūt ļoti pacietīgam. Kino darbs sastāv no ļoti 
daudziem maziem ķieģelīšiem, un katrs no tiem var nobrucināt 
to lielo māju. Ja taisi sliktu izpēti, tas nebūs patiesi. Ja uzrakstīsi 
sliktu stāstu, tas nebūs interesants. Ja paņemsi sliktu aktieri, 
cilvēki nenoticēs. Ja izvēlēsies nepareizo mūziku, šķitīs, ka tiec 
vests pavisam citās emocijās nekā vajadzētu. Tajā tiek iesaistīti 
vairāki simti cilvēku, mūsu gadījumā – pat vairāk nekā tūksto-

tis. Katram no viņiem ir nozīme, lai viss izdotos. Ir ļoti daudz 
�lmu Holivudā, kas tagad iznāk, taču viņu sākums var būt pat 
padsmit gadus atpakaļ. 
Ir bijis, ka izvēlies nepareizos ķieģelīšus? 
Redzi, “Dvēseļu putenis” jau bija mana pirmā pilnmetrāžas �l-
ma. To, kā izdevās salikt ķieģelīšus, lai vērtē skatītājs. Latvijā, 
lai nokļūtu līdz savai �lmai, konkurence ir milzīga. Tagad ir 
viens konkurss, kurā ir vairāk par 20 projektiem – katrs no šiem 

Filmas producente Inga Praņevska, Dzintars Dreibergs un aktie-
ris Mārtiņš Vilsons pirms “Dvēseļu puteņa” pirmizrādes Carnikavā.
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cilvēkiem cer, ka tieši viņiem būs iespēja izstāstīt savu stāstu. 
Tiem, kuriem jau kaut kas ir izdevies, protams, ir lielāka iespēja 
ko izdarīt. Jaunam censonim sevis pierādīšana prasa laiku. Tas 
bija iemesls, kāpēc pirms tam nodarbojos ar dokumentālo kino. 
Tur var ļoti labi mācīties par to, kāda ir dzīve un cilvēki, �lmē-
jot to, kas pašam liekas būtisks un svarīgs. Ir ļoti daudz cilvēku, 
kas tikai cer [ka viņus pamanīs]. 
“Dvēseļu putenis” tev pavēra jaunas iespējas? 
Interesanti, ka tas ir ļoti nostrādājis tieši ārpus Latvijas, pasaulē. 
Latvijā mēs pieļaujam kļūdu, domājot, ko tad mēs… Grupa no 
Carnikavas ir teikusi, ka Eiropa mūs nesapratīs, lai gan realitātē 
ir tā, ka, stāstot savus stāstus, mēs esam unikāli. Mēs atroda-
mies unikālā vietā. 
Tas, kas te vēsturiski 
ir noticis, ko mēs 50 
gadus esam klusēju-
ši un kādi esam ieso-
ļojuši kapitālismā,  – tas ir pamācoši un interesanti visai pasau-
lei, ja vien mēs to godīgi iepakojam un parādām. Mūsu �lma 
bijusi jau vairāk nekā 50 valstīs, dublēta vairāk nekā 10 valodās. 

“Dvēseļu puteni” gribēja izrādīt ļoti daudzās valstīs, ieskaitot 
Ķīnu, Vāciju un Angliju, bet, protams, Covid mūs diezgan ie-
robežoja. Tagad jau visi skatās, kas būs nākamā �lma no mūsu 
puses. Tikko bijām Kannu kinofestivālā. 
Pirms “Dvēseļu puteņa” pirmizrādes izteici cerību, ka jau-
niešos �lma iesēs patriotisma sēklu. Tavuprāt, tas ir izdevies? 
Domāju, ka noteikti. Mūsu vēsturē ir daudz baltu un neizstās-
tītu lappušu, taču mēs neesam radušies tukša vietā. Bijis ļoti 
daudz cilvēku, kuri rūpējušies par to, lai mūsu valoda saglabā-
tos, mēs šeit runātu latviešu valodā, lai šī būtu mūsu vieta un 
teritorija. Tiklīdz šos stāstus izstāsti, cilvēki sevi asociē ar kādu 
personāžu, kas principā bija tāds pats cilvēks, kurš no savas dzī-
ves kaut ko ziedoja, nebija tendēts tikai uz pašlabumu, bet kaut 
ko sasniedza. Šie stāsti vienmēr aizrauj. Tas ļauj saprast, ka arī 
mēs šodienas Latvijā varam kaut ko darīt tās labā. Tas jau ir 
patriotisms – būt piederīgam šai vietai un vēlēties, lai tā kļūst 
tikai labāka mums un mūsu bērniem. Būsim reāli, šos patrio-
tiskos stāstus mums neļāva stāstīt daudzus gadu desmitus, pēc 
tam pārejas periodā bija liela nabadzība, kad varbūt prioritātes 
bija citas. Tāpēc es cerēju, ka vecāki dos iespēju saviem bērniem 
noskatīties “Dvēseļu puteni”. 
Jauno paaudzi tika mēģināts aizsniegt arī ar �lmas rādīšanu 
skolās.  
Jā, bet diemžēl dabūjām kovidu uz skolu rādīšanas laiku, taču 
daudzi �lmu jau bija redzējuši kinoteātros. Ja kādam interesē, 
tad joprojām ir pieejama mājaslapa www.dveseluputenis.lv, kur 
ir pieejama notikumu laika skala. Bija prieks redzēt, ka vairā-

kas skolas to bija izmantojušas arī savās projektu nedēļās. 
Drīkstam noticēt, ka esam saimnieki savā zemē 
Brīvības cīņas ir varoņu un vienotības stāsts. Mēs bieži dzir-
dam, ka tagad mūsos nav tās vienotības, ka mēs esam sašķel-
ti. Kā tev šķiet? 
Vienmēr savā tuvākajā redzēsim vairāk netikumu nekā tajā, 
kurš dzīvo blakus ciemā.  Jāņem vērā, ka mēs kā latvieši esam 
apzināti šķelti. Visi šie mīti, ka latvietis latvieti kaut kur ievilks, 
nav radušies tāpat vien, tos mums ir stāstījuši un uzspieduši 
visu laiku. Jo mazāk ceļo pa pasauli, jo vieglāk tam ir noticēt. 
Tagad mēs redzam Ukrainas gadījumu, un brīžos, kad mums 
jāiestājas par kaut ko ļoti būtisku un svarīgu, mūsu vienotība ir 

neticama. Vēl viena 
lieta, ka mēs esam 
salīdzinoši maza 
tauta, kas vienmēr 
mēģina atrast kādu 

interesantu veidu, kā pielāgoties, bet pārmet savējiem, ka viņi 
nedara tā, kā, mūsuprāt, šķiet pareizi. Taču tā ir daļa no attīs-
tības un meklējumiem, kas ir pilnīgi normāli. Tas bieži vien iz-
skatās pēc ķīviņiem. Domāju, ka mums aizvien vēl ir ļoti daudz 
PSRS mantojuma, neuzticības, mītu. Lielāki dzīves izaicināju-
mi atgriež ticību sev un pierāda, ka mēs esam vienoti savās pa-
matvērtībās. Mums vēl ir tāls ceļš ejams, lai nepārmestu viens 
otram sīkumus un saprastu, ka mēs ejam uz vienu mērķi. Mēs 
drīkstam noticēt, ka šī ir mūsu valsts, kuru mēs drīkstam vei-
dot, un mums nav par visu jājautā atļauja. Vēl kādai paaudzei 
jānomainās, lai to saprastu. 

Arī par ukraiņiem pirms kara teica, ka viņi ir sašķelti, taču 
tagad ir pierādījuši pretējo.
Tieši tā. Taču karš ir visdegradējošākā lieta, kas var būt. Acīm-
redzot arī mēs kā kultūras cilvēki esam devuši par maz, lai būtu 
attīstījušies tik pietiekami, lai nevienam ākstam neienāktu prā-
tā karš kā risinājums. Un, ja šāds āksts ir, lai viņam nebūtu se-
kotāju. Vienīgais veids, kā izrauties no šī mūžīgā apļa, ir izglītī-
ba un garīgā attīstība, ko ļoti veicina tieši kultūra. Tā man ir kā 
motivācija, kāpēc ir vērts veidot šos stāstus. Lai mēs īstajā brīdī 
zinām, ka kāds vēsturē jau tam ir gājis cauri, kā arī saprastu 
sevi un savu spēku. Interesanti, ka visas šīs džipu, ēdināšanas 
un citas akcijas Ukrainas atbalstam, kas varbūt vairāk piestāv 
pirmās nedēļas romantismam, turpinās joprojām. Tas liecina, 
ka mēs neesam kaut kādi impulsu palīdzētāji, tas mums rūp 
un sāp. 
Vai var vilkt  paralēles arī ar atmodas laiku? 
Jā! Diemžēl Latvijā ir daudz vārdu, kas nonivelēti un ko ir grūti 
teikt skaļi, bet es laikam nebaidītos atzīt, ka šobrīd notiekoša-
jam ir paralēles ar atmodas laiku. Tas ir vēl viens pagrieziena 

Grupa no Carnikavas ir teikusi, ka Eiropa mūs nesa-
pratīs, lai gan realitātē ir tā, ka, stāstot savus stās-
tus, mēs esam unikāli. Mēs atrodamies unikālā vietā.

Filmēšanas procesā pie Ziemassvētku kauju muzeja. “Dvēseļu 
putenim” Dzintars Dreibergs ar komandu veltīja sešus gadus.

Dzintars Dreibergs uzskata, ka valstij izšķirošos brīžos mūsu tauta 
ir vienota. Attēlā epizode no Cēsu kauju filmēšanas.
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punkts, lai saprastu, ka mēs esam 
saimnieki savā zemē un lai cilvēki 
mums apkārt justos tāpat. Daudz kas 
notiek soli pa solim, bet ir arī izrā-
viena brīži, un šis ir viens no tiem. 
Mēs daudzi iekšēji cerējām, ka nekas 
tik dramatisks šajā laikā vairs no-
tikt nevar. Tagad mēs redzam sevi. 
Mēs esam ļoti atbalstoši, un caur to 
iegūstam spēku, kas ir pietrūcis līdz 
šim – spēt nebaidīties, beigt izpatikt, 
iestāties par savu valodu un valsti. Un 
tas nav uzbrauciens cilvēkam, kurš 
nemāk latviešu valodu, bet gan palī-
dzība viņam ātrāk kļūt par daļu no 
mūsu sabiedrības. Grūtos brīžos mēs 
spējam progresēt pareizā, attīstošā 
virzienā. Ticu, ka mēs šajā laikā esam 
palikuši stiprāki.
Būtībā šis laiks ir vēl viena iespēja 
mums kā nācijai, tāds kā kļūdu la-
bojums? 
Ir skaisti iedomāties, ka visas lietas notiek uz burvju mājienu. 
Pēc smagām traumām paliek sekas. Nevari atmosties un pēkšņi 
kļūt strādīgs un godīgs [ja tāds iepriekš neesi bijis], diemžēl tie 
velni un dēmoni turpina mūsos būt. Protams, pēc atmodas lai-
ka daudziem bija vilšanās. Nesen, vēl pirms kara, pagājušā gada 
novembrī ar “Dvēseļu puteni” bijām Ukrainā, un ukraiņos va-
rēja just mūsu deviņdesmito gadu otrās puses sajūtu. Viņiem 
bija licies, ka atnāks [Ukrainas prezidents Volodimirs] Zelens-
kis un visu sakārtos vienā mirklī. Tā tas nenotiek. Taču tas likās 
tik atpazīstami – mēs arī cerējām, ka viss notiks ātri, te nebūs 
tik daudz to zemisko cilvēku, kuri izmantos situāciju brutālam 
pašlabumam. Mūsu tauta ir tāda pati kā visas citas – kaut kāda 
tās daļa vienmēr būs nelieši. Daži no tiem diemžēl tiek arī pie 
varas un iespējām. 
Jaunākā filma – stāsts par leģendas dzimšanu
Kādi stāsti, kurus noteikti būtu jāizstāsta, tev vēl ir padomā?
Lietas, ko gribas izstāstīt, ir ļoti, ļoti daudz, un ceru tās rea-
lizēt savas dzīves laikā. Mums ir daudz spēcīgu cilvēku, kuri 
veidojuši Latviju. Tagad mēs ķeramies klāt pie padomju laika 

stāsta par Latviju – 
par meitenēm, kuras 
tajā brīdī pārvarēja 
daudzas grūtības un 
nodibināja basket-
bola komandu “TTT 
Rīga”, kas joprojām 
ir pasaulē unikāla ar 
saviem sasniegumiem 
(laika posmā no 1958. 
līdz 1987. gadam par 
“zelta meitenēm” dē-
vētā komanda tikai ar 
Latvijā izaugušu spē-
lētāju un treneru spē-
kiem 21 reizi uzvarēja 
PSRS čempionātā, 18 
reizes Eiropas valstu 

čempionvienību kausā, sešreiz ar Latvijas PSR vārdu izcīnot arī 
pirmo vietu PSRS tautu spartakiādēs – autora piezīme). Neviens 
un nekad nav uzvarējis tik daudz, bet tie bija pilnīgi citi apstāk-
ļi, kuros kaut ko pierādīt. 

Uz jau pieminēto Kannu kinofestivālu de-
vāties prezentēt savu šo �lmu? 
Jā. 
Pēc nosaukuma “Lācis un Cālis” sākotnēji 
to grūti asociēt ar basketbolu (darba pil-
nais nosaukums gan būs “Lācis un Cālis. 
TTT Leģendas dzimšana” – aut.).  
(Sirsnīgi smejas) Bija tāda meitene kā Dzid-
ra Uztupe-Karamiševa, kuru nepiedodami 
daudzi nemaz nezina. Pat es, neskatoties 
uz to, ka daudzus gadus spēlēju basketbolu, 
viņu nezināju. Viņas iesauka bija Cālis (to vi-
ņai jau bērnībā iedeva mamma – aut. piez.). 
Mēģināsim izstāstīt viņas iedvesmojošo dzī-
vesstāstu. To, kas �lmā ir Lācis, uzzināsiet, 
noskatoties �lmu. 
Šo var uzskatīt par tavu otro pilnmetrā-
žas �lmu, taču esi bijis iesaistīts vēl vienas 
mākslas �lmas tapšanā, arī saistībā ar bas-
ketbolu – par pirmajiem Eiropas čempio-
niem basketbolā “Sapņu komanda 1935”. 
Paldies Aigaram Graubam, ka viņš man deva 

iespēju, �lmas basketbola daļu pilnībā uzticot man. Plānoju, kā 
viss notiks, kurš un kā gūs punktus, lai skatītājiem būtu īstā sa-
jūta. Bija zināmi režisoriski izaicinājumi, jo Latvija spāņus �nālā 
tomēr apspēlēja diezgan pārliecinoši, bet no tā vajadzēja uztaisīt 
stāstu, lai pie televizoru ekrāniem nav garlaicīgi (smejas). Tur 
bija daudz izaicinājumu. Šeit atkal atgriežamies pie personībām 
– cik daudzi pirms tam zināja [treneri Voldemāru] Baumani, [tā 
laika izlases līderi Rūdolfu] Jurciņu un pārējos, kuri tik skaļi 
pieteica Latvijas vārdu? Tas ir kā Pelnrušķītes stāsts. Ļoti ceru, 
ka šīs �lmas palīdzēs basketbolam un sportam ieņemt nozīmīgu 
un iedvesmojošu lomu bērnu un jauniešu vidū. 
Spēcina sevi dabā 
Pēc lieliem projektiem vai notikumiem, piemēram, sportā 
vai mākslā, mēdz iestāties tukšuma sajūta, jo ieguldīts daudz 
laika un enerģijas, un nav skaidrs, kur virzīties tālāk. Kā bija 
tev pēc “Dvēseļu puteņa”? 
Svarīgi nojaukt kaut kādas ilūzijas. Kino mēdz būt tā – izdari 
darbu, parādi ekrānā to pusotru stundu, un kāds pasaka: “Eh, 
kaut kas nav” (smejas). Tie bija seši gadi, kuros strādāju visu 
laiku, būdams sasprindzinājumā – vai tam darbam būs kāda 
nozīme, vai nepalikšu kādam parādā lielas summas un vai man 
dotā uzticība pēkšņi nepazudīs. Sasprindzinājums pēc tam ilgi 
nelaiž vaļā tieši emocionālā ziņā. Grūti pēc tam atgriezties rit-
mā, kaut ko atkal darīt. Tas ir emocionāls pārgurums. Daudzi 
saka, ka svarīgi lēkt iekšā kaut kādos jaunos darbos, bet man 
personīgi svarīgāk bija pļaut zāli un censties lēnām atgriezties 
vispār pie vēlmes kaut ko darīt. 
Paiet mazliet maliņā, lai pēc tam ar jauniem spēkiem at-
grieztos darbā? 
Jā, šī projekta laikā arī pilnībā pārcēlos uz dzīvi Garupē, Carni-
kavas pagastā. Bērnībā te pavadīju vasaras, bet vēlāk sāku strādāt 
un dzīvot. Te ir jūra un meži, kas dod balansu tam lielajam cil-
vēku daudzumam, kas ir Rīgā. Periodā pēc �lmas daba mani ļoti 
spēcināja. Arī tagad cenšos gandrīz katru dienu aiziet līdz jūrai. 
Pieminēji zāles pļaušanu un pastaigas. Kā vēl relaksējies pēc 
darba? 
Kādreiz spēlēju basketbolu, bet pēc 30 gadu vecuma spēlēt bas-
ketbolu ir ļoti slikti, ja negribi nepārtraukti klibot (smejas). Ta-
gad savu prieku esmu atradis pludmales volejbolā, ko var spēlēt 
basām kājām smiltīs un svaigā gaisā. 

Jānis Pārums

Dzidra Uztupe-Karamiševa bija pirmā 
leģendārās sieviešu basketbola ko-
mandas “TTT Rīga” kapteine. Par viņu 
Dzintars Dreibergs veido savu jaunāko 
filmu.

Filmēšanas process notika vairākās vietās 
Latvijā, tai skaitā arī Ādažu poligonā.
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Padziļina sakarus militārā mantojuma saglabāšanā
No šī gada 9. līdz 14. maijam Ādažu novada pašvaldības pār-
stāvis piedalījās projekta “Latvijas – Igaunijas Kopīgā Mili-
tārā Mantojuma Tūrisma Produkts” Est-Lat 156 (“Military 
Heritage”) semināra braucienā “Military Heritage in Lithua-
nia and Poland” Lietuvā un Polijā. Pasākuma mērķis bija 
pārstāvēt Ādažu novadu un tajā esošos projekta objektus kā 
vienu no šī projekta dalībniekiem starptautiskos pieredzes 
kontaktos ar Polijas un Lietuvas militārā mantojuma sagla-
bātājiem. Papildus tam tika veikta objektu popularizēšanas 
un uzturēšanas labo prakšu pieredzes apmaiņa ar projekta 
kolēģiem no Latvijas un Igaunijas.

Pēc nelielas pieturas Kauņā kā pirmais dalībnieku apskates un 
izziņas objekts bija Kauņas 9. forta muzejs, kurā noritēja tik-
šanās ar tā vadību un ekskursija tās vadībā, kurā iepazinām 
forta kazemātos nesen atklāto autentisko telpu interjera, ieroču 
sistēmu un uniformu ekspozīciju. Dienas otrajā pusē autobuss 
šķērsoja Polijas robežu un devās uz Gierložu, kur atrodas slave-
nais Ādolfa Hitlera bijušā štāba “Vilku midzenis” (Wolfsschan-
ze) komplekss. Tajā noritēja saruna ar dabas parka, kurā ietilpst 
komplekss, vadību un bija izdevība apskatīt visu kompleksa 
ēku paliekas, kā arī īpaši atveidotu telpu, kura bija veltīta ne-
veiksmīgā atentāta pret Hitleru piemiņai un atspoguļošanai. 
Tālāk grupa devās uz Gdaņsku, kur diena sākās, tiekoties ar 
Gdaņskas Otrā pasaules kara muzeja vadību, pēc kā sekoja eks-

kursija pa šo eksponātiem un izstādēm bagāto muzeju un bija 
iespējas uzdot jautājumus par tā darbību. Pēc tam dalībnieki 
devās uz Westerplatte pussalu pie Baltijas jūras, kurā izveido-
tais memoriālais komplekss piemin vietu, kur atskanēja pirmie 
Otrā pasaules kara šāvieni, un kur arī tika novadīta ekskursija 
Otrā pasaules kara muzeja pārstāvju vadībā. Turpat Gdaņskas 
apkaimes Helas pussalā atrodas unikāls objekts, kuru līdz pat 
2000. gadiem aktīvi lietoja Polijas Jūras spēki – Krasta aizsar-
dzības muzejs jeb “Šlēsvigas-Holšteinas baterija”. Noritēja tik-
šanās ar muzeja vadību un tika apskatīta gan baterijā esošās, 
gan netālu esošajā uguns koriģēšanas tornī esošās izstādes un 

ārpusē izvietotā militārā tehnika. Objektam ir daudzas līdzības 
ar Carnikavā esošajiem Rīgas ietekas aizsardzības sistēmas aus-
trumu līnijas objektiem, tāpēc apskatīt šo entuziastu biedrības 
izveidoto muzeju bija ļoti noderīgi.
Noslēgumā tika apmeklēts Wigry dabas parkā esošais šaurs-
liežu dzelzceļš. Uz vietas notika tikšanās ar parka vadības un 
dzelzceļa projekta vadības pārstāvjiem, kā arī pilna maršruta 
izbrauciens pa šī dzelzceļa maršrutu. Līdzīgi kā starpkaru lai-
kā dzelzceļa posms starp Sarkandaugavu un Carnikavu, arī šis 
ceļš ticis dalīts starp militāriem un civiliem nolūkiem.
Katrā no apmeklētajiem objektiem dalībniekiem bija iespēja 
tikties ar iestāžu vadītājiem vai to pārstāvjiem. Dalībnieki, tajā 
skaitā arī pašvaldības pārstāvis, aktīvi uzdeva jautājumus un 

diskutēja par iestāžu darbības modeļiem, �nansējuma avotiem, 
pieredzi ar digitālajām tehnoloģijām, apmeklētāju izcelsmi un 
izaicinājumiem, kuri radušies gan to dēļ, gan Covid-19 pandē-
mijas dēļ, par izmaiņām ekspozīcijā, iepriekšējo starptautisko 
sadarbību utt. Kā viens no labajiem piemēriem tika minēti arī 
Mežgarciemā izvietotie objekti. Pasākums ļāva rūpīgi iepazīt 
vairāku Polijas ziemeļdaļā esošo militārā mantojuma objektu 
darbības principus, darba nianses un dažādos izaicinājumus 
šo vietu darbībā un saglabāšanā. Tika aizgūtas vairākas poten-
ciālās idejas, kuras, iespējams, varētu izmantot arī darbā pie 
novada militārā mantojuma popularizācijas. Ivars Dimdiņš

Kauņas 9. forta muzeja direktors demonstrē Kauņas cietokšņa 
attīstības periodu karti.

Westerplatte pussalas parks, Polijas armijas štāba paliekas.

Wigry dabas parka šaursliežu dzelzceļš.

Krasta apsardzības muzejs Helas pussalā, Polija.



29. jūnijā informatīvs pasākums iedzīvotājiem par aktualitātēm Piejūras dabas parkā
Dabas aizsardzības pārvalde 29. jūnijā plkst. 18.00 aicina 
vietējos iedzīvotājus uz “Zaļo pēcpusdienu”. Pasākuma laikā 
būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt par aktualitātēm Pie-
jūras dabas parkā, kā arī uzdot savus jautājumus. 
“Zaļās pēcpusdienas” pārvalde organizē jau teju 10 gadu, lai 
varētu klātienē satikt un uzrunāt īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un to tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus un sīkāk pa-
stāstīt par tobrīd notiekošajām vai plānotajām aktualitātēm 
konkrētajā teritorijā. Tā ir iespēja arī informatīvi izglītojošā 
veidā ikvienu informēt par iespējām iesaistīties dažādos dabas 
aizsardzības pasākumos – talkās, dabas pētījumu programmās 
un citās aktivitātēs. 
“Tiekoties ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apkārtnē mī-
tošajiem iedzīvotājiem, vēlamies nepastarpinātā veidā nodot 
aktuālāko informāciju par norisēm tajās. Piemēram, šajā reizē 
apskatāmo jautājumu lokā būs gan putnu ligzdošanas dēļ no-
teiktie pārvietošanās ierobežojumi Gaujas grīvas apkaimē, gan 
peldēšanās Ummja ezerā, gan arī citi iedzīvotājiem aktuāli jau-
tājumi. To nozīme ir vēl jo lielāka Piejūras dabas parka indivi-
duālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu, kā arī dabas 
aizsardzības plāna izstrādes kontekstā” stāsta Ķemeru Nacio-
nālā parka dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa. 

Jautājumus iespējams iesūtīt arī iepriekš uz e-pastu: 
janis.sluke@daba.gov.lv. Plašāka informācija pa tālr. 26424972.

Agnese Balandiņa

15SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/
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Sargāsim novada dārgumu – Dortmaņa lobēliju!
Stājies spēkā liegums peldēties un laivot Ummja ezerā

Retā un aizsargājamā 
ūdensauga Dortmaņa lobē-
lijas ziedēšanas laikā no 1. 
jūnija līdz 15. augustam pel-
dēties un atrasties ar laivu 
Piejūras dabas parkā esošajā 
Ummja ezerā, Carnikavas 
pagastā, ir aizliegts.
Dzidrais Ummis kopā ar re-
tajiem ūdensaugiem ir viena 
no Ādažu novada dabas ba-
gātībām, tāpēc aicinām ar 
izpratni attiekties pret liegumu. Tā laikā pie Ummja ezera būs 
izvietotas informatīvās zīmes par aizliegumu, un tā ievērošanu 
kontrolēs gan pašvaldības policija, gan Dabas aizsardzības pār-
valdes (DAP) inspektori.
Liegumu nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 740 “Dabas 
parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas no-
teikumi”.

Dortmaņa lobēlija ir neliels, daudzgadīgs lobēliju dzimtas 
ūdensaugs ar garumu līdz 70 centimetriem. Augs ar maziem 
zvanveida ziediņiem zied ezera seklajā daļā tuvu krastam. Ezeru 

piesārņojuma un aizaugšanas 
rezultātā tas pēdējo simts gadu 
laikā izzudis jau vairāk nekā 20 
Latvijas ezeros un šobrīd sasto-
pams aptuveni 25 ezeros, bet 
visbagātīgākās Dortmaņa lobē-
lijas atradnes ir tieši mūsu no-
vadā esošajos ezeros – Carni-
kavas pagasta Ummī un Ādažu 
pagasta Mazuikā, kas atrodas 
dabas lieguma teritorijā. Šie ir 
visdzidrākie ezeri Latvijā.

Dortmaņa lobēlijas lielākais drauds ir ezera piesārņošana ar or-
ganiskas izcelsmes piesārņojumu, bet tas pārsvarā rodas tieši lie-
lā peldētāju skaita dēļ.
Peldēšanai un laivošanai tuvējā apkārtnē aicinām izmantot Li-
lastes ezeru, Dzirnezeru, Gaujas upes krastus un citas vietas.
Dortmaņa lobēlija ir arī viens no mūsu novada simboliem – šī 
gada sākumā tika apstiprināts jaunais Ādažu novada ģerbonis, 
kuru rotā tieši šis retais un aizsargājamais ūdensaugs. Dortmaņa 
lobēlijas nozīmību šogad akcentē arī “Latvijas pasts”, kas sadar-
bībā ar DAP 17. jūnijā izdos īpašu pastmarku.
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Aicinām pieaugušos virs 54 
gadiem piedalīties nūjošanas 
nodarbībās serti�cētas nūjo-
šanas treneres Ievas Ustupas 
vadībā (pieteikšanās pa tālru-
ni 26325371, sūtot īsziņu vai 
WhatsApp, norādot dalībnie-
ka vārdu un uzvārdu, nodar-
bību datumu). Pieteikšanās ir apstipri-
nāta pēc treneres apstiprinošas atbildes 
saņemšanas īsziņā vai WhatsApp). 
Dalībnieku skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau no 22. marta, 
3.07. notiks pēdējā nūjošanas nodarbī-
ba.
Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt 
mainīti, lūdzu sekojiet līdzi informāci-
jai Ādažu novada pašvaldības tīmekļ-
vietnē www.adazi.lv un informatīvajā 
izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Pulcēšanās notiek pie Ādažu Kultūras 
centra (Gaujas iela 33A, Ādaži). Nūjo-
šanas nūjas nodrošina Ādažu novada 

pašvaldība.
Lai gan nūjošanas nodarbības laikā �-
ziskās aktivitātes plānotas lēnā tempā, 
lūgums katram dalībniekam/dalībnie-
cei izvērtēt savu veselības stāvokli un 
�ziskās sagatavotības līmeni dalībai 
nodarbībā!
Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus.
Nodarbību laikā tiks veikta foto�ksāci-
ja projekta publicitātes mērķu nodroši-
nāšanai.
Aktivitātes tiek īstenotas projek-
ta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Ādažu no-

vada 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

Jūnija nodarbības Jūlija nodarbība

Otrdienās
plkst.

19.00‒20.30

Svētdienās
plkst.

10.00‒11.30

Svētdienā
plkst.

10.00‒11.30

21.06. 19.06. 03.07.

28.06.

Atsevišķi nodarbību datumi vēl var tikt 
mainīti, lūdzu sekojiet līdzi informācijai 
Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē 
un informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēs-
tis”.
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 nodrošināšanai.
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.

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.

Jūnija nodarbības Jūlija nodarbības Augusta nodarbības Septembra 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

29.06. 06.07. 1.07. 03.08. 5.08. 07.09. 02.09.

13.07. 08.07. 10.08. 12.08. 14.09. 09.09.

20.07. 15.07. 17.08. 19.08

27.07. 22.07. 24.08 26.08.

29.07. 31.08

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
“Strautiņš” jūnijā notiek vingrošanas nodarbības bērniem
Jūnijā tiks uzsākts vingrošanas nodarbību cikls 4–7 gadus ve-
ciem bērniem Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”, 
kopumā tiks īstenoti 4 nodarbību cikli (4 grupām), katrā ciklā 
10 nodarbības. Nodarbības bērniem ir bez maksas, un tās vadīs 
sporta speciāliste Līga Pastore-Kviese.
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabied-

rības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu 
pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Sagatavoja Annija Dukāte



Ādažu vidusskolā skolēni mācās par veselīgu uzturu
Maija izskaņā Ādažu vidusskolā tika īs-
tenotas septiņas 40 minūšu garas nodar-
bības 8.klašu (8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.g, 
8.l) skolēniem par veselīgu uzturu, kuras 
vadīja serti�cēta endokrinoloģe Ligita 
Arnicāne. Nodarbībās tiks stāstīts par 
ogļhidrātiem, olbaltumvielām, taukiem, 
augļiem un dārzeņiem ikdienas uzturā, 
veselīga šķīvja principu, brokastu nozī-

mi, veselīgu uzkodu ieteikumiem.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai Ādažu novada pašvaldības Āda-
žu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Sagatavoja Annija Dukāte
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Aicinām pieteikties bezmaksas āra
vingrošanas nodarbībām Carnikavā un Kalngalē

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 veselī-
bas veicināšanai un slimību profilak-

sei Ādažu novada pašvaldības Carni-
kavas pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/046, 
ietvaros.

Jūnija nodarbības Jūlija nodarbības Augusta nodarbības Septembra 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

21.06. 26.07. 28.07. 02.08. 04.08. 6.09. 8.09.

09.08. 11.08. 13.09. 15.09.

16.08. 18.08. Kalngalē 22.09

23.08. 25.08. 20.09.

30.08. 27.09.

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).

Turpinās Gaujās kreisā krasta stiprināšana ar rievsienām 

Līdz šā gada oktobrim paredzēts izbūvēt rievsienas Gaujas 
kreisajā krastā 3 posmos, kuru kopējais garums ir 1,317km. 
Būvdarbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdz�nan-
sētā projekta* ietvaros. Būvuzņēmējs SIA “Valkas meliorācija” 
turpina būvēt rievsienas pie Kadagas tilta – jūnijā notiks darbi 

pie rievsienas uzkalas veidņošanas, armēšanas un betonēšanas, 
kā arī tiks uzsākta akmens krāvuma izbūve virzienā no riev-
sienas uz Kadagas tilta pusi. Darbus paredzēts pabeigt jūlijā. 
Drīzumā atsāksies darbi rievsienu izbūvei arī pie sūkņu stacijas 
“Kārkli”, kur turpināsies 2021. gadā uzsāktā rievsienu izbūve 
un uzkalu veidošana. Savukārt rievsienu pie Ādažu attīrīšanas 
ietaisēm izbūvi plānots uzsākt jūlijā, jo līdz ar Gaujas mainīgo 
gultni mainījušās arī krasta līnijas paredzēto būvdarbu vietā un 
ir nepieciešams precizēt projekta tehnisko dokumentāciju, pre-
cizējot būvprojekta apjomus un risinājuma atbilstību esošajai 
situācijai dabā. Krasta līnijas izmaiņu apsekošanas darbi tika 
veikti 2022. gada 19. maijā. Laura Bite 
*Projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 
Ādažu novadā, pirmā daļa” 2. kārta.
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Laivu ielā, Carnikavā, izveidots bērnu rotaļu laukums
SIA “BV serviss” īstenojis projektu  “Aktīvās atpūtas parks” 
Carnikavā,  Laivu ielā 2a, pie kafejnīcas “Maza Upe”. Projek-
ta ietvaros izveidots bērnu rotaļu laukums ar divām šūpolēm, 
slidkalniņu, zviedru sienu, virvju kāpšanas sienu un vingro-
šanas līdztekām. Pateicoties biedrības “Jūras Zeme” un Lauku 
Atbalsta dienesta atbalstam, projekta īstenošanai saņemts �-
nansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) , lai veicinātu ciemu un apkaimju vajadzībām piemē-
rotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstību.

Jūlijā apmeklētājiem durvis vērs Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs
Uzbūvēts Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ādažu 
ūdensroze”, kas jau jūlijā vērs savas durvis apmeklētājiem. Die-
nas aprūpes un rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem būs iespēja saņemt �zioterapeita, ergoterapeita 
un silto smilšu speciālista konsultācijas, savukārt cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem būs iespēja darboties stikla ap-
strādes, keramikas, sveču liešanas un rokdarbu darbnīcās. So-
ciālais darbinieks, mājturības pedagogs, sociālais rehabilitētājs, 
sociālais aprūpētājs un aprūpētājs ikdienā nodrošinās klientu 
izglītošanu un saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas at-
bilstoši vecumam, spējām un vajadzībām. Centrs uzbūvēts pro-
jekta “Par pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.

Iveta Mežīte

Iesniegts projekta pieteikums Lilastes auto
stāvlaukuma paplašināšanai un labiekārtošanai

Ādažu novada pašvaldība šī gada 6. maijā iesniegusi projekta 
“Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektē-

šana un būvniecība Lilastē” pieteikumu Lauku atbalsta dienes-
tā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. 
Projekta ietvaros plānots paplašināt  auto stāvlaukumu un iz-
būvēt nobrauktuvi līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzī-
bām, veikt teritorijas labiekārtošanu un bērnu aktivitāšu lau-
kuma izveidi. Projekta plānotās izmaksas 397 475,71 eiro, t.sk. 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdz�nansējums 90% 
apmērā. Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2023. 
gada 31. decembrim. Projekts šobrīd ir izvērtēšanas stadijā.

Iluta Plikgalve

Jauna pontonlaipa Vējupes peldvietā
Ādažu centrā Vējupes peldvieta papildināta ar jaunu peldošo 
pontonu laipu, kas būs ērti izmantojama peldētājiem un at-
pūtniekiem. Vējupes peldvietu vasaras karstajās dienas īpaši 
iecienījušas ģimenes ar bērniem. Peldvieta ir tuvu pie mājām, 
ērti sasniedzama. Iepriekšējos gados vasaras sezonā uzliktā 
peldošā laipa koka takas galā bērniem ļoti patika kā atrak-
tīvs elements pēldētprieku dažādošanai. Laipas konstrukcijas 
tolaik gan nebija piemērotas tik aktīvai izmantošanai, tāpēc 
tagad peldvietā gājēju takas turpinājumā izbūvēta jauna pel-
došā laipa. Jaunā laipa ir stabili �ksēta pie krastā stiprinātiem 
skrūvpāļiem, un laipas koka klājs balstīts uz stabiliem (700 
litru) pildītiem pontoniem. Peldošās laipas kopējā kravnesība 
ir līdz 2380kg.

Iveta Grīviņa
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Muzeju nakts Carnikavā pārdomās par mieru

Šobrīd visvairāk novērtējams, trausls, 
bet skaidrs piecu burtu vārds – miers. 
Kā Dortmaņa lobēlija, kas izdaiļo 
mūsu novada ģerboni, tas, sīciņš un 
vērtīgs, šobrīd ir briesmās. Kā lai šādā 
laikā, kad visupirms jāsargā sava zeme 
un savas debesis, domāt par cilvēcību, 
atvērtību, mantojumu, daili? Šogad 
muzeju naktī Carnikavas Novadpēt-
niecības centrā kopā meklējām iedves-
mu un atelpu radīt un priecāties, vien-
laikus neaizmirstot par sava stūrīša 
sargāšanu un lološanu. 
Gandrīz maija mēneša viducī, aizdzenot 
lietu tālu prom, Carnikavas Novadpēt-
niecības centra saimes istabu piepildīja 
kupls apmeklētāju pulks – vairāk nekā 
350 interesentu, jo šoreiz savu stāstu 
par Ādažu novada militāro mantoju-
mu piedāvāja ne tikai novadpētniecības 
centra speciālisti, bet arī kāds aizrautīgs 
un tēmu pārzinošs viesis – vēstures en-
tuziasts un pazīstamais kolekcionārs Il-
gonis Šteinbergs. Viesi varēja klausīties 
stāstus par PSRS karaspēka darbībām 
Ādažu novadā un tā pārņemšanu 20. gs. 
90. gados. Neizpalika jautājumi par to-
reizējo situāciju ap Rīgu un interesanta-
jiem objektiem tālākos 
Latvijas novados. Daļai 
no apmeklētājiem tā 
bija nepiedzīvota vēstu-
re, daļai – savu atmiņu 
pārcilāšanas brīdis, kā 
arī pārdomas par to, cik 
ātri pagātne pārtop nā-
kotnē. Vienmēr svarīgs 
ir personiskais stāsts, 
avantūrisks un brīžiem 
subjektīvs, tāpēc šoreiz 
ciemiņš muzeju nakts 
pasākuma viesiem pa-
stāstīja par savām die-
nesta gaitām padomju 
armijā un daudziem 
vēsturiskiem faktiem 

saistībā ar dažādu armiju darbībām 
mūsu novadā. Pasākuma izskaņā Štein-
berga kungs atzinās, ka vakara pārrunās 
un diskusijās arī pats bija uzzinājis jaunus 
faktus par mūsu puses militāro vēsturi. 
Pēc stāstījuma vēl vairākas 
stundas bez apstājas apmek-
lētājus ar mūsu tautas spēka 
dziesmām aizrāva folkloras 
kopas “Cēlāji” dalībnieki 
Anitas Vestmanes vadībā; 
sanākusi branga kopdziedā-
šana, dažiem dalībniekiem 
nelielo Cēlāju telpu pārvēr-
šot par deju grīdu. 
Militārā ekipējuma 
izstāde
Pēc sarunas klēts izstāžu 
zālē apmeklētāji varēja ie-
pazīties ar saikni starp mi-
litāro un civilo dzīvi. Viens 
no veidiem bija iespēja apskatīt vēstu-
risku un mūsdienīgu militārā ekipēju-
ma priekšmetu izstādi, kurā visi objekti 
dažādos veidos raduši pielietojumu arī 
ārpus bruņotajiem spēkiem – uguns-
dzēsēju un arī karavīru valkātas ķiveres, 
padomju pilsoņu un karavīru nēsātas 

gāzmaskas, tūris-
tam un izlūkam 
noderīgais kom-
pass utt. 
Tāpat viesi varēja 
arī iepazīties ar 
mūsdienu Latvi-
jas bruņoto spē-
ku sausās uztur-
devas paku, kuru 
sastāvdaļas kom-
plektē Latvijas 
privātuzņēmēji. 
Visa pasākuma 
laikā klēts ēkas 
sienas izdaiļoja 
Ukrainas pērļo-
šanas meistares 

Elīnas Kožarinas darbu mini izstāde. 
Divpadsmit darbi tika deponēti (paņem-
ti uz laiku) no ukrainietes draugiem, visi 
darbiņi tika vesti uz Carnikavu kā dāva-
na. Kopumā rokdarbniece aptuveni asto-
ņu gadu laikā izveidojusi vairāk kā 300 
darbu. 
Pārgājiens gar Gauju
Nostiprinoties ar kārtīgu “karavīru 
zupu”, pasākuma dalībnieki tika aici-
nāti piedalīties nelielā pārgājienā gar 
Gauju līdz Latvijas armijas 1930. gados 
būvētajiem dzelzsbetona ugunspunk-
tiem (blokhaužiem) Laivu ielas beigās 
gar pludmali, kurā vairākos pieturas 
punktos dalībnieki tika iepazīstināti ar 
Carnikavas reģiona militārās vēstures 
lappusēm un Gaujas militāri stratēģisko 
nozīmi, kā arī varēja apspriest pagātnes 
un mūsdienu militārās aktualitātes. Pār-
nākot no pārgājiena, pie piparmētru tējas 

un vietējā kliņģera gabaliņa, dalībnieki 
vēl ilgi pēc pasākuma beigu noteiktā lai-
ka apsprieda, cik ļoti garda var būt tēja 
un cik vērtīgs maizes gabaliņš zem mie-
rīgām debesīm. 
Maskēšanās tīkls Ukrainas armijai 
Šādas sarunas par atbalsta punktu par 
sāpīgu atmiņu brīdi pārvērtās diviem 
īpašajiem ciemiņiem, ukraiņiem Annai 
un Denisam. Pusaudzis līdzās tautas 
lietišķās mākslas studijas “Auseklītis” 
audējām līdz pat saules lēktam darināja 
maskēšanas tīklu Ukrainas armijas kara-
vīriem. Ciemiņi no Kijevas cer pēc iespē-
jas ātrāk, iespējams, jau vasaras sākumā, 
atgriezties mājās, nesagaidot uzvaru, bet, 
kā viņi paši saka, darot visu iespējamo, 
lai viņu zemē ātrāk atsāktos mierīga dzī-
ve.
Tiksimies nākamajā muzeju naktī, sau-
dzēsim viens otru, lai mūsu valstī mili-
tārais mantojums paliktu tikai pagātnes 
izpētes tēma, nevis veselas zemes un tau-
tas izdzīvošanas ikdiena. 

Olga Rinkus, Ivars Dimdiņš
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11+
1. Gads, kad ieradās bites. Petra Posterte. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
2021. 
2. Glimmerdāles Tonje. Marija Parra. Rīga : Liels un mazs, 2021. 
3. Ir mēness zelta kuģis. Juhani Pitseps. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 
4. Kurbads. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 
5. Laimes bērni. Luīze Pastore. Rīga : Liels un mazs, 2021. 
6. Radio Popovs. Anja Portina. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. 
7. Sestklasnieki neraud. Žaks Frīnss. Rīga : Liels un mazs, 2021.

15+
1. Netikumīgie. Rīga : Liels un mazs, 2021. 
2. No un es. Delfīne de Vigāna. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 
3. Puika, kurmis, lapsa un zirgs. Čārlijs Makesijs. Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2021.
4. Sirds plaukstā. Vinko Mēderndorfers. Rīga : Aminori, 2021. 
5. Stendapa karaliene. Jennija Jēgerfelde. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 
6. Tu redzēji? Sigri Agnēte Hansena. Rīga : Liels un mazs, 2021. 
7. Ūdenstornis. Lote Vilma Vītiņa. Rīga : Liels un mazs, 2021.

9+
1. Diena, kad ome salauza internetu. Marks Uve Klings. Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, 2021. 
2. Gustavs Salmiņš liek no augšas. Toms Dirgēla. Rīga : Latvijas 
Mediji, 2021. 
3. Kaķis uz klavierēm. Inese Zandere. Rīga : Liels un mazs, 2021. 
4. Lieliskā dzīve bez Zoom. Ilze Skrastiņa. Rīga : Iddea, 2021. 
5. Neatskaties. Žanete Lazdovska. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 
6. Pandēmijas detektīvi. Daina Ozoliņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 
7. Tētis un suns. Laura Vinogradova. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021.

5+
1. Ko dara jūtas? Tina Oževiča. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.
2. Kurmis melni baltā alā. Terēza Sediva. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
2021.
3. Mana negantā diena. Amēlija Žavo. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 
4. Nepaklausīgais vectēvs. Rebeka Lukošus. Rīga : Liels un mazs, 2021. 
5. Rijīgā čūska un gudrā pele. Juris Zvirgzdiņš. Rīga : Pētergailis, 
2021. 
6. Uz mājām. Indreks Kofs. Rīga : Pētergailis, 2021. 
7. Zvēru barošana. Inese Paklone. Rīga : Pētergailis, 2022.

Vecāku žūrija
1. Izglītotā. Tara Vestovera. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 
2. Kalendārs mani sauc. Andris Kalnozols. Rīga : Orbīta, 2020.
3. Pār jumtu debess vien. Nataša Apanā. Rīga : Omnia mea, 2021. 

4. Rīgas raganas. Linda Nemiera. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 
5. Tūlīt paliks labāk. Iveta Troalika. Rīga : Mansards, 2021.

Pierīgas bibliotēku novadpētniecības seminārs Ādažos

11. maija rīts Ādažu bibliotekārēm bija rosīgs un satraukuma 
pilns. Ādažu bibliotēka organizēja Pierīgas reģiona publisko 
bibliotēku Novadpētniecības semināru, uzņemot 54 bibliotekā-
rus no 26 Pierīgas reģiona bibliotēkām. 
Bibliotēkā novadpētniecības darbs ir viens no prioritārajiem 
darba virzieniem, kas sevī ietver novada dzīves dokumentēšanu 
un tā izpēti pagātnē, tagadnē un nākotnē. 

Seminārs norisinājās Ādažu Vēstures un mākslas galerijas 
telpās. Pasākumu ar savu uzrunu atklāja bibliotēkas vadītāja 
Mirdza Dzirniece un Ādažu pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks. Semināra viesi iepazina novadpētniecības 
darbu Ādažu bibliotēkā un uzklausīja Salaspils bibliotēkas gal-
veno bibliogrā� Andu Priedīti par jaunākajām aktualitātēm 
novadpētniecībā. Pēc pasākuma o�ciālās daļas vārds tika dots 
Ādažu Vēstures un mākslas galerijas vadītājai, vēsturniecei Eli-
tai Pētersonei ar vēstījumu par Ādažu novada pirmsākumiem, 
vēsturi, kā arī par Ādažu novadu šobrīd. Ar muzikālo sniegu-
mu semināra laikā viesus priecēja mūziķis un pedagogs Ivars 
Kraucis. 
Gides Elitas Pētersones vadībā bibliotekāri devās kopīgā eks-
kursijā pa Ādažiem, iepazīstot novada nozīmīgākās kultūrvēs-
turiskās vietas. Brauciena laikā tika apmeklēta dzejnieka Ojā-
ra Vācieša atdusas vieta, Ādažu poligons un  Baltezera Sūkņu 
stacijas muzejs, kurā bibliotekāres laipni uzņēma muzeja stāst-
nieks Pauls Timrots, sniedzot interesantu ieskatu par ūdens ie-
gūšanas vēsturi Baltezerā. 
Pēc mielasta restorānā “Port Hotel” guvām emocionālu noska-
ņojumu Baltezera baznīcā, kur klausījāmies ērģelnieces Līgas 
Dejus muzikālo priekšnesumu. Semināra dalībnieki noslēgu-
mā tika aicināti iepazīt un paviesoties Ādažu bibliotēkā.

Lelde Veinberga

LASI UN VĒRTĒ!
Aizsākusies jaunā “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2022”! Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas 
veicināšanas programma notiek jau 22. 
gadu, Ādažu bibliotēka programmā pie-
dalās  21 gadu. Zināma arī jaunā grāma-
tu kolekcija – varam sākt! Šogad eksper-
tiem darba būs nedaudz vairāk - katrā 
vecuma grupā vērtēšanai ir septiņas 
grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – 
piecas.
Šogad “Bērnu, jauniešu un vecāku žū-

rijas” kolekciju veido 33 grāmatas, no 
tām 15 ir oriģinālliteratūras  grāmatas, 
vairākas debijas bērnu literatūrā – Re-
bekai Lukošus, Ilzei Skrastiņai, Žanetei 
Lazdovskai. Ekspertiem būs lasāms arī 
iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu au-
toru -  Jura Zvirgzdiņa, Dainas Ozoliņas, 
Luīzes Pastores un Lauras Vinogradovas 
devums. Kolekcijā iekļauta arī Ineses 
Zanderes, Ineses Paklones, Lotes Vilmas 
Vītiņas dzeja un dzejnieku kopdarbs – 
izrādei “Netikumīgie” rakstītie dzejoļi. 

Tulkoto literatūru pārstāv 18 grāmatas 
– igauņu, angļu, poļu, franču, vācu, lie-
tuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, somu, 
slovēņu un zviedru valodās.
Lasīšanas veicināšanas programmas grā-
matas ir interesantas  dažādām vecuma 
grupām, rakstnieki rakstījuši  gan par 
mūsdienīgi aktuālām, gan vēsturiskām 
tēmām.
Aicinām čaklos grāmatu ekspertus sākt 
pieteikties un lasīt jaunajā lasīšanas ma-
ratonā!



Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā jūnijā
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
• “No rīta līdz vakaram un līdz rītam”  
Rakstniekam Laimonim Puram – 100 (1922–
2016)
• “Es zvaigznēs ieeju pār jūru”
Dzejniecei Zinaīdai Lazdai – 120 (1902–1957)
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Daiļliteratūra 
• Šadre, Daina “Ceļmalas puķes”
• Mežote, Solvita “Purva migla”
• Dreika, Dagnija “Es mīlu tikai”
• Jēgerfelde, Jennija “Mana kolosālā dzī-

ve”
• Grādnere, Gizela Natālija “Tantes ar 

klikšķiem. Baltiešu stāsti”
• Veika, Džūlsa “Brīvdienas Romā”
• Silvere, Džosija “Viena nakts uz salas”
• Larka, Sāra “Vinteru mājas noslēpums”
• Nats o Dāgs, Niklass “1794”
• Egere, Edīte Eva “Izvēle”
• Perēna, Valērija “Svaigs ūdens puķēm”

Bērnu literatūra 
• Klings, Marks Uve “Diena, kad opis uz plīts 

uzlika elektrisko tējkannu”
• “Pepas diena pludmalē”
• Volunds, Eliass “Rokasgrāmata supervaro-

ņiem”
• Jacino, Kristīne “Kur rodas rudzu maize?”
• Kerenens, Mika “Skolas pica”
• Samauska, Ieva “Uzmanību – nikns suns!”
• Krista Betija “Kima – mana neveiklā dzīve”
• Ulberga, Kristīne “Kas mammai somā”
• Mankāstere, Herieta “Izidora Mūna dara blēņas”
• Mankāstere, Herieta “Izidora Mūna atrakciju 

parkā”

Uzziņu literatūra 
• Jēkabsons, Ēriks “Valstsvīrs Volde-

mārs Roberts Zāmuels”
• Klišāns, Valdis “Ievads Ukrainas 

vēsturē”
• Caune, Andris “Notikumi Rīgā pirms 

100 gadiem”
• Ulmanis, Juris Alberts “Ceļš uz Eve-

restu, kas turpinās”
• Springora, Vanesa “Piekrišana”
• Priedītis, Imants “Dzīves komandē-

jums”
• Mūrs, Tomass “Rūpēs par dvēseli”
• Obama, Baraks “Apsolītā zeme”

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
• Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena
• “Lasi un vērtē!”
Bērnu, jauniešu un vecāku  Žūrijas 2022 
jaunās grāmatu kolekcijas izstāde

Tematiskās izstādes
• “Un atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam…”/Aleksandrs Neilands/
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (1941)
17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena (1940)
• “Dzīve savā laikā …“
Aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam, literātam Emīlam 
Mačam – 130 (1892–1958)

• “Dzīves krāsas”  
Gleznotājai Birutai Baumanei – 100 (1922–2017)
• “Barselonas leģenda”   
Spāņu arhitektam Antonio Gaudi – 170 (1852–1926)
• 23. jūnijs – Līgo diena
Izzinoša literatūra par Līgo svētkiem – tradīcijas, godi
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Izstādes Ādažu bibliotēkā jūnijā

LNB Nacionālās  Skaļās lasīšanas sacensība Ādažu bibliotēkā

Kopš 2017. gada visā Latvijā notiek 5.–6. klašu audzēkņu LNB 
Nacionālās  Skaļās lasīšanas sacensība. Tā aizgūta no Holandes, 
kur norit ilgāk nekā 25 gadus. 
Šā gada maija nogalē Ādažu bibliotēkā norisinājās LNB Nacio-
nālās  Skaļās lasīšanas sacensības  pirmais posms. Sadarbībā  ar 

Ādažu vidusskolu,  sacensībā šogad  piedalījās 5. klašu skolēni, 
izteiksmīgi un izjusti lasot fragmentus no savām  mīļākajām un 
interesantākajām grāmatām.  Skaļās lasīšanas sacensība veicina 
bērnu  lasītprieku un interesi par grāmatām.
Bibliotēkā  vērtējām 11 Skaļās lasīšanas sacensības dalībnieku 
veidotos video lasījumus, katrs no tiem bija interesants, ar savu 
skanējumu. Vērtēšanas komisijā šogad piedalījās bibliotēkas 
darbinieces  un pārstāvis no skolas – latviešu valodas un litera-
tūras skolotāja Edīte Kāna. Komisija ar patiesu interesi klauso-
ties novērtēja  visu dalībnieku sniegumu. 
Paldies visiem dalībniekiem par dalību Skaļās lasīšanas sacensī-
bā, sveicam pirmās kārtas uzvarētājus!
1. vieta – Gerda Grūbe ( 5.a klase)
2. vieta – Anne Kate Tolbert (5.l klase)
3. vieta – Bruno Duks un Amanda Ūdre (5.b klase)
LNB Nacionālās  skaļās lasīšanas konkursa  reģionālais  �nāls 
notiks septembrī Salaspilī. Vēlam veiksmi Gerdai!

Sandra Orlovska
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Carnikavas bibliotēkas darba laiks no 1. jūnija līdz 31. augustam
Carnikavas bibliotēkas apmeklētājus aicinām ņemt vērā, ka no 1. jūnija mainījies bibliotēkas darba laiks.
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Izstādes Carnikavas bibliotēkā jūnijā

Līdz 22. jūnijam piedāvājam iepazīties ar Saulgriežu tradīcijām. 
Tautasdziesmas, ticējumi, ēdienu receptes, vainagu pīšana, 
galdu noformēšanas idejas – visi šie praktiskie padomi svētku 
svinēšanai rodami grāmatās un žurnālos no bibliotēkas  krā-
juma.
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Pirmajā Pierīgas tūrisma informācijas dienā pārstāvēts arī Ādažu novads 
19. maijā maizes ceptuvē “Lāči”, Mārupes novadā, norisinājās 
Pierīgas tūrisma asociācijas pirmā Pierīgas tūrisma informā-
cijas diena gidiem un grupu vadītājiem. Pasākuma laikā Pie-
rīgas pašvaldību un daži uzņēmēji prezentēja sava novada vai 
uzņēmuma jaunumus piedāvājumā tūristiem. Par tūrisma ak-
tualitātēm Ādažu pusē stāstīja Carnikavas Novadpētniecības 
centra Tūrisma informācijas speciālists un pasākumu uz SUP 
dēļiem, SUP dēļu un laivu nomas uzņēmuma “Boards You” 
izveidotājs Vents Strautmanis. Tūrisma informācijas speciā-
lists pastāstīja par jaunām takām un maršrutiem (Sv. Jēkaba 
ceļš, stāstu taka “Klausies Carnikava”), par jaunumiem dabas 
parkā “Piejūra”, autostāvvietu cenu politikā, par jauno auto-
stāvvietu Aizvēju ielā un par Laivu ielas pārbūvi. Tāpat tika 
pastāstīts par jauniem apskates objektiem Ādažu pusē, proti, 
Zvaniņu ceļš pie Ādažiem un mandalu Garkalnē. Pēc tam gi-
diem un grupu vadītājiem tika pastāstīts par novadā jaunāka-
jām kafejnīcām, restorāniem, brīvdienu mājām un kuģīšiem 
un zvejas laivām, kuri dod iespēju pa Gauju aizbraukt līdz 

jūrai un atpakaļ, kā arī iepazīt zvejas un nēģu ķeršanas aro-
du tuvāk. “Boards You” īpašnieks Vents Strautmanis, kurš ir 
biedrības jaunais biedrs, kā arī marta beigās ievēlētās Pierīgas 
tūrisma asociācijas viens no desmit padomes locekļiem, savā 
uzrunā tūrisma aktīvistiem skaidroja gan sava uzņēmuma 
darbības virzienus, gan arī pārsprieda ūdens tūrisma nākot-
nes attīstības iespējas. Tika pastāstīts par vietējiem maršru-
tiem un sadarbības partneriem, proti, tiem, ar ko jau ir uzsāk-
ta sadarbība, pasākuma dalībnieki tika aicināti  sadarboties, 
jo “viens nav karotājs”. Pēc prezentācijas izskanēja jautājumi 
par kontaktu iegūšanu, sadarbības modeli gidiem un grupu 
vadītājiem. 
Liela pateicība maizes ceptuvei “Lāči” un Pierīgas tūrisma 
asociācijai par iespēju dalīties ar tūrisma aktualitātēm Ādažu 
novadā! Uz tikšanos vasarā! Aicinām arī citu ar tūrismu pa-
kalpojumu sniegšanu saistītu uzņēmumu pārstāvjus sadar-
boties Ādažu novada tūrisma nozares attīstības projektos! 

Jānis Galakodznieks, Olga Rinkus

Līdz 5. jūlijam apskatāma Carnikavas mākslas studijas da-
lībnieces Dainas Kristapsones pasteļgleznojumu izstāde. 
Mākslas studījā Daina ir no 2006. gada. Glezno akvareļu un 
pasteļu tehnikā – ainavas, klusās dabas, ziedus.

Dainas Kristapsones pasteļgleznojumu izstādeGadskārtu tradīcijas - Līgo

No 1. jūnija līdz 31. augustam Carnikavas bibliotēka apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās  9.00–12.00; 12.30–16.00
Otrdienās 9.00–12.00; 12.30–17.00
Trešdienās 9.00–12.00; 12.30–17.00

Ceturtdienās 11.00–14.00; 14.30–18.00
Piektdienās 9.00–12.00; 12.30–17.00
Sestdienās, svētdienās – slēgts

Katra mēneša pirmā trešdiena – slēgts (metodiskā diena)
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Biedrībai “Jūras Zeme”  iesniedz projekta pieteikumu par
apgaismojuma izbūvi Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā

Ādažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļa 7.mai-
jā  iesniegusi projekta pieteikumu biedrības “Jūras Zeme” sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ELFLA Rīcībai 
3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana “Ap-
gaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carni-
kavas pagastā””. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismoju-
mu Gaujas aizsargdambja posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju 
(Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (skat. indikatīvo shēmu). 
Ādažu novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros laika 
posmā no 01.09.2020. līdz 31.10.2020. tika organizēta iedzīvo-
tāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli 
par situāciju Ādažu un Carnikavas pagastos un vēlamajām iz-
maiņām līdz 2027. gadam. Iedzīvotāju atbildes un komentāri 
uz aptaujas jautājumiem ir apkopoti Ādažu novada attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam V sējumā (https://www.adazi.
lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-novada-At-
tistibas-programma-2021-2027_5_sejums.pdf). 
Daudzās iedzīvotāju anketās tika norādīts, ka nepieciešams 
turpināt attīstīt pieeju novadā esošajiem publiskajiem ūdeņiem, 

tostarp Gaujas upei, kā arī turpināt attīstīt infrastruktūru, kas 
palīdzētu veicināt drošu mobilitāti novada ietvaros. Dambis 
gar Gauju tiek aktīvi izmantots arī kā ērts savienojums no vai-
rākām novada apdzīvotām vietām ar Carnikavas centru, kur 
pieejami gan ikdienā nepieciešami pakalpojumi, gan transpor-
ta savienojumi ar Rīgu, Ādažiem un citām apdzīvotām vietām 
un to izmanto gan kājāmgājēji, gan velobraucēji. Diennakts 
tumšajā laikā, kas rudenī un ziemā ir jau ap 16 pēcpusdienā, 
dambi šādiem mērķiem šobrīd nav iespējams izmantot drošā 
veidā. Nepieciešamība attīstīt dambi kā aktīvas atpūtas vietu 
norādīta arī Ādažu novada attīstības programmas (2021–2027) 
1. sējuma 14. pielikumā “Aktīvās atpūtas taku tīkla attīstības 
priekšlikumi Carnikavas pagastā”, kura shēmā redzams, ka 
dambis, t.sk. posmā D-2, ir nozīmīga piekļuves vieta novada 
iekšzemes publiskajiem ūdeņiem.
Biedrība “Jūras Zeme” ir uzsākusi projektu vērtēšanu, un lēmu-
mus par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstī-
bas stratēģijai paziņos līdz 2022. gada 7. jūnijam.

Laura Bite

Atpūtas ielā 20 un Laivu ielā 2, Carnikavā, plānots izvietot peldošas laipas, 
Laivu ielas stāvlaukumā paredzēts izvietot digitālu stendu
Atpūtas ielā 20 un Laivu ielā 2, Carni-
kavā, plānots izvietot peldošas laipas 
uz pontoniem, lai daudzveidotu aktīvās 
atpūtas aktivitātes uz ūdens vasaras se-
zonā Carnikavā. Laivu ielas stāvlauku-
mu plānots papildināt ar informatīvo 
digitālo stendu, kura darbības nodroši-
nāšanai tiks izbūvēts optiskais kabelis 
pa Vecgaujas gultni un savienots ar paš-
valdības īpašumā esošo datu pārraides 
tīklu pašvaldības objektā “Dambis D-1”. 
Kvalitatīva datu pārraide spētu nodro-
šināt apmeklētāju plūsmu ar aktuālāko 
informāciju, izveidot videonovērošanas 
infrastruktūru, kā arī  izveidot publis-
ki pieejamu Wi-Fi  pieslēgumu. Šobrīd 

notiek optiskā kabeļa izbūves darbi un 
tiek veikta iepirkumu procedūra pārējo 
projektā iecerēto aktivitāšu īstenošanai. 
Projekta kopējās plānotās attiecināmās 
izmaksas kopā ar pašvaldības līdz�nan-
sējumu 10% apmērā ir 53 960.18 eiro. 
Pagājušā gada jūnijā biedrība “Jū-
ras Zeme” atbalstīja Carnikava nova-
da domes iesniegto projektu Nr. 2021/
FL02/11/FO43.02.05/4 “Publisko ūdeņu 
infrastruktūras attīstība Carnikavā”, 
kas tika iesniegts biedrības izsludināta-

jā atklātā projektu iesniegumu pieņem-
šanas 12.kārtā Eiropas Jūrlietu un Ziv-
saimniecības fonda attīstībai �nansētās 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšprogrammā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros rīcībā EJZF3. “6.1. Neliela apjo-
ma Zivsaimniecības teritoriju attīstībai 
nepieciešamās piekrastes joslas un iekš-
zemes publisko ūdeņu infrastruktūras 
attīstības”. Iveta Grīviņa

Projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” indikatīvā īstenošanas vieta. 
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Kalngalietim Artūram Liepam divas uzvaras Eiropas kausa
posmos un 11. vieta Eiropas junioru čempionātā 

Veiksmīgi 2022. gada sezonu uzsācis 
triatlonists Artūrs Liepa, kurš šopava-
sar izcīnīja divas uzvaras Eiropas kausa 
posmos, kā arī 11. vietu Eiropas junio-
ru čempionātā. 
Vēl aprīlī Turcijas pilsētā Jenišehirā sīvā 
cīņā izcīnīja uzvaru Eiropas kausa pos-
mā triatlonā junioru konkurencē, bet 
maija otrajā pusē palika nepārspēts Ei-
ropas junioru kausa posmā supersprintā 
Panevēžā (Lietuva). Kalngalietis tuvāko 

sekotāju apsteidza ļoti pārliecinoši – par 
25 sekundēm. 
Maija beigās Polijas pilsētā Olštinā no-
tika arī Eiropas junioru čempionāts. Sa-
censības sākās ar pus�nāliem, kur Liepa 
nostartēja pārliecinoši, uzrādot ceturto 
labāko rezultātu savā grupā un kvali�cē-
joties �nālam. 
Finālsacensības Liepa uzsāka veiksmī-
gi, uzrādot otro labāko rezultātu pel-
dēšanā, bet turpinājumā augsto pozīci-

ju neizdevās noturēt. Riteņbraukšanā 
mūsu novadnieks centās turēties vado-
šo sportistu grupā, tomēr bīstamajā un 
slidenajā trasē zaudētas vērtīgas sekun-
des cīņā ar velo aprīkojuma ziņā pārā-
kajiem konkurentiem. Skriešanā Liepu 
apsteidza vēl vairāki konkurenti, tādē-
jādi latvietis izcīnīja 11. vietu, kas ir vēl 
viens teicams ieraksts Latvijas triatlona 
vēsturē. Kopumā sacensībās piedalījās 
79 dalībnieki.

Carnikavietis Dāvis Zunde – pasaules hokeja čempionāta tiesnesis
Pasaules čempionāta spēles, kas no 13. līdz 29. maijam norisinājās So-
mijā, tiesā divi tiesneši no Latvijas – Andris Ansons (galvenais tiesnesis) 
un Dāvis Zunde (līnijtiesnesis).
Dāvis ir carnikavietis un aizvadītajā čempionātā viņš tiesāja septiņas spē-
les ar Dānijas, Kazahstānas, Itālijas, Kanādas, Francijas, Vācijas, Šveices 
un Slovākijas izlašu piedalīšanos.
Dāvis Zunde augstākajā līmenī iepriekš strādājis Pasaules čempionātā 
Rīgā, kā arī 2021. gada U18 Pasaules čempionātā ASV. Abi tiesneši šogad 
jau apkalpojuši divus starptautiskus izlašu turnīrus “Deutchland Cup” Vā-
cijā un Eirotūres posmu Čehijā.
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Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas meiteņu
volejbola komanda kļuvusi par Latvijas čempioni U-16 vecuma grupā
U-16 vecuma grupas jaunieši noslēguši Latvijas Jaunatnes čem-
pionātu volejbolā.
Aizvadīts U-16 vecuma grupas jauniešu Latvijas čempionāta 
Pavasara posma �nāls, kurā tika noskaidrotas šī gada spēcīgā-
kās komandas.
Fināla sešas meiteņu komandas uzņēma Kuldīgas novada Spor-
ta skola. Par spēcīgāko šajā vecuma grupā kļuva Ādažu novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skola ar treneri Jeļenu Smirnovu, �-
nāla spēlē piecu setu cīņā pieveicot Rīgas Volejbola skolas Natā-
lijas Deveikus un Viktorijas Korbutas trenēto komandu.
Ādažu novada BJSS komandā par labāko spēlētāju atzina Katrī-
nu Struku.
Paldies meitenēm par  cīņas sparu un trenerei Jeļenai Smirnovai 
par neatlaidību!

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
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Rekordliels dalībnieku skaits Fēliksa Circeņa piemiņas turnīrā šahā!

Aizvadīts piektais Fēliksa Circeņa pie-
miņas turnīrs šahā, kas šoreiz pulcēja 61 
dalībnieku, kuri startēja zem 7 karogiem: 
Latvijas, Lietuvas, Francijas, Spānijas, 
Ungārijas, Kanādas un FIDE karoga. 
Turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 
kārtās; laika kontrole uz visu partiju bija 
10 minūtes un 5 sekundes klāt par katru 
izdarītu gājienu. Tik plaša ģeogrā�skā 

pārstāvniecība 
F. Circeņa pie-
miņas turnīrā 
vēl nebija bijusi! 
Priecēja arī lie-
lais dalībnieku 
skaits no Ādažu 
novada. Savu 
augsto klasi ap-
liecināja Alek-
sandrs Motiļevs, 
kurš ir bijis gan 
Krievijas, gan 
Eiropas čempi-
ons, bet šajā tur-
nīrā startēja zem 
FIDE karoga. 

Pārspējot savu sīvāko sāncensi, zem Spā-
nijas karoga spēlējošo Spānijas lielmeista-
ru Alekseju Širovu, Aleksandrs Motiļevs 
ieguva 7 punktus no 7 iespējamajiem un 
pelnīti ieguva pirmo vietu. Gribu atzīmēt, 
ka viņš pieder pie tiem 44 Krievijas šahis-
tiem, kas jau Ukrainas kara sākumā pa-
rakstīja aicinājumu Krievijas Federācijas 
prezidentam izbeigt karu Ukrainā. Turnī-

rā otro vietu izcīnīja Spānijas lielmeistars 
Aleksejs Širovs, kurš ieguva 6 punktus 
(vienīgais zaudējums Aleksandram Mo-
tiļevam), bet trešo vietu ar 5,5 punktiem 
izcīnīja Rīgas FIDE meistars Nikolajs Ka-
tišonoks. Tālākās vietas ar 5 punktiem jau 
dalīja vairāki šahisti, bet pēc koe�cienta 
4. vietā Baltezera pārstāvis Jurijs Agafo-
novs, piektais rīdzinieks Aivars Laizāns, 
bet sestais Rīgas parstāvis Igors Ivanovs. 
No senioriem S50 grupā spēcīgākais bija 
rīdzinieks Kārlis Gobleja, bet S65 grupā 
Salacgrīvas pārstāvis Aivars Skuja. Starp 
dāmām labākais rezultāts bija Daugavpils 
pārstāvei Stefānijai Dombrovskai, bet la-
bākais rezultāts starp ādažniekiem bija 
FIDE meistaram Jānim Grasim. Balvas 
saņēma arī labākie juniori U10, U12, U14, 
U16 un U18 kategorijās.
Tiksimies atkal pēc gada maija pēdējā 
sestdienā nu jau sestajā Fēliksa Circeņa 
piemiņas turnīrā! 

Jānis Grasis

Pilnu raksta versiju lasiet pašvaldības tī-
mekļvietnē adazi.lv, sadaļā “Sporta jau-
numi”. 
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Aicinām piedalīties konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā 2022”
Skaisto dārzu, pagalmu un biznesa teritoriju saimniekus aici-
nām piedalīties konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā 2022”. 
Pieteikšanās – līdz 11. jūlijam. 
Lai pieteiktos:
1. sūti pieteikumu e-pastā dome@adazi.lv;
2. pievieno īpašuma/dārza fotogrā�ju;
3. pieteikumā norādi konkursa nomināciju, īpašuma adresi, 
pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu un tālruni;
4. ja piesaki uzņēmumu, pieteikumā norādi uzņēmuma nosau-
kumu, adresi, pārstāvja/kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tāl-
runi un e-pasta adresi.
Konkursam var pieteikt īpašumus šādās nominācijās:
“Sakoptākais īpašums” – individuālais īpašums, daudzdzī-
vokļu mājas īpašums, pašvaldības iestādes, ielas kvartāls vai 
cita koplietošanas teritorija;
“Sakoptākā biznesa vide” – pakalpojumu sniegšanas, ražoša-
nas un mazumtirdzniecības uzņēmumi;
“Ādažu novada prieks” – iedzīvotāju pamanītie un pieteiktie 
īpašas uzmanības vērti vides, dārza vai pagalma elementi no-
vadā, ko piesaka, saskaņojot ar īpašnieku. Piesakot nomināci-
ju, jāpievieno fotogrā�ja! Šajā nominācijā pieteiktos objektus 
vērtēs iedzīvotāji, balsojot par objektu fotogrā�jām pašvaldības 
Facebook lapā. Nominācijas uzvarētāju noteiks lielākais saņem-
to “Patīk”, jeb “Like” skaits.
Konkursam var pieteikt īpašumus, kas atrodas Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā, pieteikumus gaidīsim līdz 11. jūli-
jam.
Konkursa komisija no 18. jūlija līdz 5. augustam veiks īpašumu 
apskati dabā, pirms tam par to informējot īpašniekus.
Balvās – dāvanu kartes pirmo trīs vietu ieguvējiem nominācijās 
“Sakoptākais īpašums” un “Sakoptākā biznesa vide”:
1. vieta – 140 EUR; 2. vieta – 100 EUR; 3. vieta – 50 EUR.
Pirms piedalies, izlasi nolikumu www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi/Konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”.
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Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2022” apstiprināti 22 projekti
Noslēdzoties projektu pieteikumu pie-
ņemšanai iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta 
konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2022”, 
Ādažu novada domē tika saņemti 23 
projektu pieteikumi. 
Konkursa mērķis – uzlabot iedzīvotā-
ju dzīves kvalitāti �ziskajā un sociālajā 
jomā Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju 
iniciatīvu un atbildību par savu dzīves 
vidi. Konkursa būtība nosaka, ka projek-
tu īstenotāji projekta ietvaros saņem do-
mes līdz�nansējumu materiālu iegādei 
un veic darbības, kuru rezultātā:
• tiek radīts / uzlabots kāds vides objekts
vai elements;
• veikts ēkas remonts;
• tiek noorganizēts vai sekmēts kāds iz-
glītojošs, kultūras, sporta vai sociālās jo-
mas pasākums.

Atgādinām, ka projektu ietvaros pamatā 
ir nevis jāiegādājas jau gatavi priekšmeti, 
bet gan iespēju robežās jāveido pamatlī-
dzekļi pašiem (�nansējums tiek piešķirts 
materiāliem). Jo vairāk projektu grupu 
dalībnieki dara saviem spēkiem, jo augs-
tāk tiek novērtēts viņu projekts.
Kā tas šajā konkursā ir ierasts, lielākā 
daļa iesniegto projektu plāno veikt da-
žādus teritorijas labiekārtošanas pasā-
kumus. Tika iesniegti vairāki projekti 
izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai, kā arī viens – ēku 
remontam. 

Noslēdzoties projektu vērtēšanai, tika 
noskaidroti tie projekti, kam tika pie-
šķirts domes �nansējums to īstenošanai. 
Šogad tas tiks piešķirts 22 projektiem.
Projekti teritorijas labiekārtošanai:
• Nereģistrētas iedzīvotāju grupas (NIG)
“Pasaku valstība rullē” projekts “Rado-

šas, izklaidējošas un izglītojošas aktivi-
tāšu sienas bērniem”;
• NIG “Viss bērniem” projekts “Ātrāk,
tālāk, jautrāk”;
• NIG “Alderu ielas nama atjaunotā-
ji (2022)” projekts “Mūsu simtgadīgā
(1904)”;
• NIG “Piemājas infrastruktūras attīs-
tītāji” projekts “Piebraucamā ceļa labie-
kārtošana”;
• NIG “Mēs, Pētniekiem!” projekts “Da-
baszinību centrs - oranžērija “4 GADA-
LAIKI””;
• Biedrības “Nākotnes iela” projekts
“Jaunu pilsētvides objektu radīšana Car-
nikavas ciemā”;
• NIG “Dabas Draugi” projekts “Āra kla-
ses “Mācāmies dabā””;
• NIG “ĀBJSS skolas padome” projekts
“Ar velosipēdu uz sporta nodarbībām”;
• Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS”
projekts “Dabaszinātņu pagalms”;
• Biedrības “BMX Ādaži” projekts “Vese-
lā miesā – vesels gars”;
• NIG “Ādažu ūdensroze” projekts “Jāsāk 

darīt, lai būtu interesanti, skaisti, veselī-
gi!”;
• Biedrības “Ādažu novada pensionāru
biedrība” projekts “Vaļēja terase senio-
riem”.
Projekti izglītojošu, kultūras, sporta
un sociālo pasākumu attīstībai:
• Biedrības “Sprigulis” projekts “Ādažu
tautastērps (brunči un blūzes)”;
• NIG “Šujam kopā!” projekts “Skatuves
tērpi bērniem”;
• Biedrības “Move up” projekts “Izkrāso-
sim skolu”;
• Biedrības “Creative Minds for Culture”
projekts “Džungļi ienāk skolā”;
• Biedrības “Orientēšanās klubs “KĀPA”” 
projekts “Orientēšanās karte Kalngalē”;
• Biedrības “Baltic Nutrition and Health
Federation” projekts “Izglītojošu spēļu
izstrāde par veselīga uztura pamatprin-
cipiem pirmsskolas vecuma bērniem”;
• Biedrības “Gaujas Partnerība” projekts
“Iepazīsti Ādažu novadu”;
• NIG “ĀMMS radošais kolektīvs” pro-
jekts “ĀMMS radošā kolektīva dāvana
CMMS”;
• NIG “ĀMMS pedagogu radošā grupa”
projekts “Staro Ādaži 2022”.
Projekti ēku remontam:
• NIG “Pirmā iela 27” projekts “Daudz-
dzīvokļu mājas Pirmā iela 27 otrās kāpņu 
telpas remonts”.
Konkursā apstiprinātie projekti tiks īs-
tenoti no 1. jūnija līdz 19. septembrim.
Aicinām sekot līdzi informācijai par šo
projektu īstenošanu domes un projektu 
īstenotāju tīmekļvietnē un sociālajos
tīklos! Paldies ikvienam, kas vēlas uz-
labot Ādažu novadu!

Inga Pērkone
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3. jūnijā Lilastē norisinājās talka projekta “LIFE CoHaBit” After life
plāna ietvaros, lai turpinātu un pastiprinātu projektā sasniegtos rezultātus

Sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un “Carnikavas komunālservisa” at-
balstu, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti organizēja talku, kur uz-
ņēmuma kolektīvs, saliedēšanās pasākuma ietvaros piedalījās iniciatīvā 
“Daru labu dabai”. 
Talkas laikā tika izmantota projektā rekomendētā metode – zemsedzes 
noņemšana un atklātas augsnes laukumu veidošana laucēs. Ar sūnām un 
nobirām biezs virszemes slānis kavē piejūras kāpu pašatjaunošanos – ir 
traucēta jaunu priežu iesēšanās, kā arī samazinās smilšainu augsni un 
sauli mīlošu augu un dzīvnieku sugām piemērotas platības. Vietās, kur 
zemsedze un nobiras noņemtas, var veidoties dzīvotnes pioniersabiedrību 
augiem un dzīvniekiem. Atklātas smilšainas vietas ir svarīgas parastās 
priedes, ķērpju zemsedzes attīstībai.
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Tūrisma sezonā četras autostāvvietas būs par maksu,
no ieņēmumiem segs piejūras infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Ādažu novada dome pieņēmusi gro-
zījumus saistošajos noteikumos Nr. 
31/2022 “Par pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas komunālserviss” maksas 
pakalpojumu cenrādi”, kas paredz čet-
ras maksas autostāvvietas. 

Par maksu būs četras tūrisma sezonā 
vispieprasītākās autostāvvietas – Zie-
meļu ielā Lilastē, Aizvēju ielā Garciemā, 
Jūras ielas galā, Carnikavā, kā arī staci-
jas autostāvvietā Kalngalē. Vietās, kur 
tās atrodas ļoti tuvu jūrai, Lilastē un 
Garciemā, cena noteikta 2.50 eiro par 
stundu, savukārt Carnikavā un Kalnga-
lē – 1.00 eiro par stundu. Autostāvvietās 
apmaksa notiks, izmantojot mobilo ap-
likāciju.
Ievērojot vietējo iedzīvotāju intereses, 
tiks samazināts maksas tarifa darbības 
laiks – no plkst. 10.00 līdz 18.00. Līdz 
šim vienīgā maksas autostāvvieta bija 
Lilastē, kur maksas tarifs darbojās no 
plkst. 8.00 līdz 20.00. 
No maksas atbrīvotas personas ar in-
validitāti, kuru transportlīdzekļiem 
izsniegta CSDD stāvvietu izmantoša-
nas karte, daudzbērnu ģimenes, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, 
saņemot “Carnikavas komunālserviss” 
atļauju, operatīvā transportlīdzekļa 
vadītāji, pildot dienesta pienākumus, 
maksas autostāvvietu apsaimniekotāja 
atbildīgie darbinieki, kuri nodrošina 
autostāvvietu uzturēšanu un tehnisko 

uzraudzību, kā arī juridiskas perso-
nas, kurām stāvlaukuma izmantošana 
nepieciešama saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai, saņemot “Carnikavas 
komunālserviss” atļauju. 
Jau līdz šim autostāvvietu un jūras pie-
krastes labiekārtošanā un uzturēšanā 
pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus 
līdzekļus. Piemēram, Lilastes autostāv-
vietā, kas atrodas ļoti tuvu jūrai, ir iz-
būvētas stacionārās tualetes un duša 
ar pieslēgumu centralizētajai ūdensap-
gādes sistēmai. Līdz jūrai aptuveni 100 
metru attālumā var aiziet pa koka laipu. 
Nākotnē šo autostāvvietu plānots vēl 
vairāk labiekārtot, to paplašinot, izbū-
vējot nobrauktuvi līdz pludmalei ope-
ratīvā transporta vajadzībām un bērnu 
aktivitāšu laukumu.
Ieviešot vairākas maksas autostāvvie-
tas, galvenais mērķis ir gūt ieņēmumus 
to uzturēšanai un apsaimniekošanai, tai 
skaitā laipu izbūvei un remontam, at-
kritumu savākšanai, informatīvo zīmju 
izgatavošanai un citiem labiekārtošanas 
pasākumiem, lai ceļš līdz jūrai un atpū-
ta piejūrā būtu komfortabla kā novada 
iedzīvotājiem, tā viesiem. “Carnikavas 
komunālserviss” nodrošina atkritumu 
savākšanu un izvešanu no pludmales, 
autostāvvietām un dabas parka terito-
rijas, kas vasaras sezonā veido ievēro-
jamus apmērus. Karstajās vasaras se-
zonas dienās to dara arī brīvdienās, jo 
pludmales noslodze ir milzīga. Tiešās 

stāvvietu un pludmales uzturēšanas iz-
maksas ir 40 000 eiro, bet netiešās līdz 
100 000 eiro gadā.
Jāuzsver, ka kopumā Carnikavas pagas-
tā ir 15 autostāvvietu, no kurām lielā-
kā daļa izmantojamas bez maksas, tai 
skaitā arī ļoti iecienītā stāvvieta Laivu 
ielā pie promenādes. Tāpat transporta 
līdzekļus iedzīvotāji un novada viesi var 
novietot vietās, kur to pieļauj ceļu satik-
smes noteikumi. Dabas parka “Piejūra” 
teritorijā ārpus speciālām autostāvvie-
tām un ceļiem automašīnas novietot 
nedrīkst. Autostāvvietu identi�cēšanai 
“Carnikavas komunālserviss” ir izvei-
dojis stāvvietu karti un pašreiz veic dar-
bu pie stāvvietu izmantošanas noteiku-
mu izstrādes.
Jūlijā plānots pabeigt Laivu ielas tālāko 
posmu un jaunbūvējamo autostāvvietu 
pie jūras, kur satiksme un transport-
līdzekļu novietošana tūrisma sezonā 
līdz 30. septembrim tiks ierobežota. No 
1.oktobra tā būs pieejama visiem. Nā-
kotnē tur būs pieejamas arī auto elek-
trouzlādes stacijas. 
Plānots, ka līdz 2023. gadam Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija izstrādās programmatūras sis-
tēmu, kas ļaus pašvaldībām vienkāršāk 
noteikt atvieglojumus noteiktām nova-
dā deklarētajām iedzīvotāju grupām. 
Tas attieksies uz dažādiem pašvaldības 
pakalpojumiem, ne tikai autostāvvietu 
izmantošanu.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (03.05.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 13 deputāti: Karīna Miķelsone (LRA), 
Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Koz-
lovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), 
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis 
Miglāns (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris 
Sprindžuks (LRA).
1. Par piekrišanu zemes “Nameja iela 1” 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt SIA “Sila Stils Būve uz-
ziņu par Ādažu novada pašvaldības domes 
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašu-
ma Nameja iela 1, Gauja, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., individuālo dzīvojamo māju 
apbūvei.
Balsojums: “Par” – 8, “Pret” – 2 (Raitis 
Kubuliņš (LZP), Arta Deniņa (JKP)), “At-
turas” – 3 (Daiga Mieriņa (LZS), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
2. Par L. Naļivaiko apstiprināšanu par 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsa-

vināšanas komisijas sekretāri.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības adminis-
trācijas Juridiskās un iepirkumu nodaļas ie-
pirkumu speciālisti Lindu NAĻIVAIKO par 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisijas sekretāri.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
3. Par Ādažu novada pašvaldības konsoli-
dēto 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: Ādažu novada pašvaldības konso-
lidēto 2021. gada �nanšu un budžeta izpil-
des pārskatu pēc naudas plūsmas principa.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
4. Par pirmsskolas izglītības un bērnu uz-
raudzības pakalpojumu nodrošināšanu 
Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem.
Lēmums: Piešķirt līdz�nansējumu pirms-
skolas izglītības apguvei pašvaldības noteik-
tajā kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģis-
trētām privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā par Ādažu novada administratīva-
jā teritorijā reģistrētajiem Ukrainas civilie-

dzīvotāju pirmsskolas vecuma bērniem: no 
pusotra līdz četru gadu vecumam 285 eiro 
mēnesī; obligātās sagatavošanas pamatiz-
glītības ieguvei vecumam 200 eiro mēnesī. 
Piešķirt līdz�nansējumu 150 eiro mēnesī 
pašvaldības noteiktajā kārtībā Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kuri reģistrējušies kā 
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji. 
Apmaksāt priekš�nansējumu 257 eiro mē-
nesī pedagogu atalgojumam par viena Uk-
rainas civiliedzīvotāja individuālā izglītības 
programmas apguves plāna izpildi pašval-
dības un privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs.
Balsojums: “Par” – 11, “Atturas” – 2 (Jānis 
Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS)). 
5. Par izdevumu apmaksu.
Lēmums: Apmaksāt priekš�nansējumu 257 
eiro mēnesī pedagogu atalgojumam par vie-
na Ukrainas civiliedzīvotāja individuālā iz-
glītības programmas apguves plāna izpildi 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (10.05.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14 deputāti:  Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kris-
tīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS).
1. Par piekrišanu zemes “Gredzenu iela 3” 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu novada 
pašvaldības domes piekrišanu iegūt īpašu-
mā nekustamā īpašuma Gredzenu iela 3, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., zemesgaba-
lu 0,1358 ha platībā savrupmāju apbūvei. 
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – 1 (Raitis 
Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 2 (Gatis Mig-
lāns (LZS), Arta Deniņa (JKP)). 

2. Par adrešu piešķiršanu plānotām telpu 
grupām un daudzīvokļu mājai Ūbeļu iela 
10, Ādažos.
Lēmums: Piešķirt adreses 49 plānotiem ad-
resācijas objektiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
3. Par vienošanās noslēgšanu ar akciju sa-
biedrību “Latvijas Valsts meži”.
Lēmums: Slēgt vienošanos ar akciju sa-
biedrību “Latvijas Valsts meži” par valstij 
piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 
80520010055, Carnikavas pagastā, Āda-
žu novadā, sastāvā ietilpstošās valsts meža 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80520010055 daļas 0.017ha platībā bezatlī-
dzības lietošanu uz 10 (desmit) gadiem. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
Valteru iela 16 atsavināšanu.

Lēmums: Nodot atsavināšanai pārdodot at-
klātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli 
Ādažu novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu Valteru iela 16, Siguļi, Car-
nikavas pag., Ādažu nov., kas sastāv no ne-
apbūvētas zemes vienības 0,1233 ha platībā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
5. Par Pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas komisijas sastāva apstip-
rināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Paš-
valdības mantas iznomāšanas un atsavinā-
šanas komisiju šādā sastāvā: Edvīns Šēpers, 
Jānis Leja, Volli Kukk, Agris Grīnvalds. 
Apstiprināt Edvīnu Šēperu par komisijas 
priekšsēdētāju un apstiprināt Juridiskās un 
iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālisti 
Lindu Naļivaiko par komisijas sekretāri.
Balsojums:  vienbalsīgi (14) – “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (13.05.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kris-
tīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS).
1. Par sadarbību pedagoģiski medicīnis-
kās komisijas pakalpojuma nodrošināša-
nā.
Lēmums: Apturēt Ādažu novada pašval-
dības domes 23.03.2022. nolikuma Nr. 9 
“Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas nolikums” darbību 
līdz 2022. gada 31. decembrim. Atcelt Āda-
žu novada pašvaldības domes 23.03.2022. 
lēmumu Nr. 112 “Par Pedagoģiski medicī-
niskās komisijas sastāva apstiprināšanu”. 
Slēgt sadarbības līgumu ar Mārupes novada 
pašvaldību par pedagoģiski medicīniskās 
komisijas pakalpojuma (komisijas atzinu-
mi) sniegšanu līdz 2022. gada 31. decem-
brim.
Balsojums:  vienbalsīgi (13) – “Par”

2. Par pabalstu piešķiršanu krīzes situāci-
jā.
Lēmums: Piešķirt ģimenei trīs cilvēku sa-
stāvā vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 
2100 eiro apmērā, pārskaitot to uz personas 
personīgo kontu.
Balsojums:  vienbalsīgi (13) – “Par”
3. Par atsavināmo pašvaldības nekustamo 
īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt atsavināšanai nodoto 
Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpa-
šumu nosacīto cenu: Kāpas iela 24, Kadaga 
(35000 eiro jeb 9.90 EUR/m2), Ārputnu iela 
8, Kadaga (28000 eiro jeb 7.87 EUR/m2), 
Pūpolu iela 5, Garupe, (33000 eiro jeb 17,35 
EUR/m2), Pūpolu iela 7, Garupe (37000 eiro 
jeb 17,11 EUR/m2), Pūpolu iela 9, Garupe 
(42000 eiro jeb 16,29 EUR/m2), “Jaunprie-
duļi” (78425 eiro  jeb 3,09 EUR/m2), Kļavu 
iela 12A, Carnikava (727 eiro jeb 9,96 EUR/
m2), Liliju iela 44, Garupe (16000 eiro jeb 
22,86 EUR/m2), Valteru iela 16, Siguļi (24 
500 eiro jeb 19,87 EUR/m2). 
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”
4. Par projektu “Centralizētās siltumap-
gādes katla Tulpju ielā 5, Carnikavā ap-

kures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem 
energoresursiem”. 
Lēmums: Atbalstīt SIA “Ekodoma” saga-
tavoto projekta pieteikumu “Carnikavas 
komunālserviss” dalībai Centrālās �nanšu 
un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu 
konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti 
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē, 3. kārta”. Piekrist projekta at-
balstīšanas gadījumā paredzēt projekta rea-
lizācijai plānoto nepieciešamo �nansējumu 
1 000 000 eiro, ņemot aizņēmumu projekta 
īstenošanai no Valsts kases. 
Balsojums: “Par” – 12, “Atturas” – 1 (Dai-
ga Mieriņa (LZS)). 
5. Par centralizētās siltumapgādes pakal-
pojuma sniegšanas līguma slēgšanu. 
Lēmums: Slēgt sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu ar pašvaldības aģentūru “Carnika-
vas komunālserviss” par centralizētās sil-
tumapgādes pakalpojumu sniegšanu Car-
nikavas pagasta administratīvajā teritorijā 
uz 10 gadiem, uzdodot izpildīt no likuma 
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
1. punktā noteiktās funkcijas – organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus sil-
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Pašvaldības domes kārtējā sēde (25.05.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kris-
tīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA).
1. Par SIA “Ādažu ūdens” darbības stratēģi-
ju 2022.–2027. gadam. 
Lēmums: Atbalstīt SIA “Ādažu ūdens” vidējā 
termiņa darbības stratēģiju 2022.–2027. gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
2. Par SIA “Ādažu namsaimnieks” valdes 
locekļa J. Krūzes pilnvaru termiņa pagari-
nāšanu.
Lēmums: Piekrist iecelt Juri Krūzi par paš-
valdības SIA “Ādažu namsaimnieks” valdes 
locekli uz nākamo pilnvaru periodu – 5 ga-
diem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
3. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas sko-
las reorganizāciju un Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas nosaukuma maiņu.
Lēmums: Apstiprināt Carnikavas Mūzikas 
un mākslas skolas reorganizācijas plānu. Re-
organizēt Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolu, pievienojot to Ādažu Mākslas un mū-
zikas skolai līdz 2022. gada 1. septembrim. 
Mainīt iestādes nosaukumu “Ādažu Mākslas 
un mūzikas skola” uz jaunu nosaukumu 
“Mākslu skola”. Noteikt, ka Mākslu skola ir 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas izglī-
tības programmu, funkciju, tiesību, saistību, 
mantas, �nanšu līdzekļu, lietvedības un arhī-
va pārņēmēja.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – 1 (Arta De-
niņa (JKP), “Atturas” – 2 (Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
4. Par Efektīva pirmsskolas izglītības pa-
kalpojumu sniegšanas modeļa izstrādes 
darba grupu.  
Lēmums: Izveidot Ādažu novada pašvaldības 
Efektīva pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
sniegšanas modeļa izstrādes darba grupu, 
kuras sastāvs tiek apstiprināts ar pašvaldības 
rīkojumu. Darba grupai tās pirmajā sanāksmē 
ievēlēt darba grupas vadītāju.  Apstiprināt An-
niju Dukāti par darba grupas protokolētāju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam “Aizupji”, Carnikavā.
Lēmums: Apstiprināt serti�cētas zemes ierī-
kotājas Andras Valaines izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu nekustamā īpašuma “Aizup-
ji”, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) - “Par”.
6.  Par zemes ierīcības projektu nekusta-
miem īpašumiem Ziedoņu iela 3A un Zie-
doņu iela 5, Garupē.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamo īpašumu Ziedoņu iela 
5 zemes vienībai un Ziedoņu iela 3A zemes 
vienībai Garupē, Carnikavas pagastā, Ādažu 
novadā, ar mērķi pamatot zemes vienību sav-
starpējo robežu pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
7. Par nekustamā īpašuma Kokgaujas iela 
17, Carnikava, zemes vienību apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot blakus esošās ze-
mes vienības – zemes vienībai 0,0734ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0184, 
pievienot zemes vienību 0,0101 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 005 1738.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
mam īpašumam Mežciema iela 20A, Gar-
ciemā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Mežciema iela 
20A zemes vienībai Garciemā, Carnikavas 
pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot ze-
mes vienības sadalīšanu divās daļās, nodroši-
not tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai 
zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
9. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
miem īpašumiem Jaunslejas un Slejas, Gar-
kalnē.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Jaunslejas” ze-
mes vienībai un nekustamā īpašuma “Slejas” 
zemes vienībai ar Garkalnē, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā, ar mērķi pamatot zemes vie-
nības sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūša-
nu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no 
esošiem ceļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
10. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Austrumu ielā 83, Kadagā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Austrumu ielā 
83 zemes vienībai Kadagas ciemā, Ādažu 
pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot 
zemes vienības sadalīšanu, nodrošinot tiešu 
piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes 
vienībai no Austrumu ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam Gaujas ielā 37, Ādažos.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ierī-
kotāja Inta Ābula izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Gaujas ielā 37, 
Ādažos, Ādažu pag., Ādažu nov. un piekrist 
zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam “Līvzemnieki”, Eimuros.
Lēmums: Apstiprināt serti�cētas zemes ierī-
kotājas Marijas Laganovskas izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
“Līvzemnieki”, Eimuros, Ādažu pag., Ādažu 
nov. un piekrist zemes vienības sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu īpašumam “Jaunbeitiņi”, Iļķenē.
Lēmums: Apstiprināt serti�cētas zemes ie-
rīkotājas Sanitas Šķēles izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaun-
beitiņi”, Iļķenē, Ādažu pag., Ādažu nov. un 
piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
14. Par papildu �nansējumu projektam 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Carnikavā, III kārta”.
Lēmums: Paredzēt �nansējumu 82 823 eiro 
apmērā projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta” 
realizācijai, veicot grozījumus Ādažu novada 
pašvaldības 2022. gada budžetā, pārceļot ne-
pieciešamos �nanšu līdzekļus no p/a “Carni-
kavas komunālserviss” teritorijas un īpašumu 
apsaimniekošanas (EKK 2350) uz KF Ūdens-
saimniecības projekta Carnikavā, 3. kārtas 
realizāciju (EKK 5240).
Balsojums: “Par” – 13, “Atturas” – 1 (Jānis 
Leja, (S)).
15. Par atpūtas vietu pieņemšanu pašvaldī-
bas īpašumā un nekustamo īpašumu nodo-
šanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai 
“Carnikavas komunālserviss”.
Lēmums: Nodot pašvaldības aģentūrai „Car-
nikavas komunālserviss” pārvaldīšanā Āda-
žu novada pašvaldības nekustamos īpašumus 
līdz ar mazās arhitektūras formām un doku-
mentiem, kas uz tiem attiecas: Āķu ielā 16, 
Baltezerā; “Gaujas ielas skvēros” Ādažos un 
“Vecštāles ceļā”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
16. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
mazdārziņu uzturēšanai Alderos.
Lēmums: Slēgt zemes nomas līgumus par ne-
kustamo īpašumu “Alkšņi 6A” un “Alkšņi 6B” 
zemes vienību nomu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
17. Par piekrišanu zemes “Mencu iela 19A” 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu novada 
pašvaldības domes piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamā īpašuma Mencu iela 19A zemes-
gabalu 0,15 ha platībā individuālo dzīvojamo 
māju apbūvei. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
18. Par adreses un nosaukuma maiņu īpa-
šuma “Roznieki” objektiem.
Lēmums: Veikt adrešu piešķiršanu un maiņu 
adresācijas objektiem; mainīt īpašuma “Roz-
nieki” nosaukumu uz “Garupes iela 3”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
19. Par Satiksmes ministrijas nekustamo 
īpašumu nosaukumu maiņu.
Lēmums: Mainīt nosaukumus Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētiem īpašumiem saskaņā ar saraks-
tu: esošo nosaukumu no “V47” uz “Autoceļš 
V47”un “V30” uz “Autoceļš V30”. 

tuma apgādes jomā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”. 
6. Par projektu “Ādažu vidusskolas ap-
kures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem 
energoresursiem”.
Lēmums: Atbalstīt SIA “Smart Consulting” 
sagatavoto tehniski ekonomisko pamato-

jumu un projekta pieteikumu SIA “Ādažu 
namsaimnieks” dalībai Centrālās �nanšu 
un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu 
konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti 
un vietējo AER izmantošanu centralizēta-
jā siltumapgādē, 3. kārta”. Piekrist projekta 
atbalstīšanas gadījumā noslēgt ar SIA “Āda-

žu namsaimnieks” apbūves tiesību līgumu 
uz 11 gadiem un nostiprināt zemesgrāmatā 
par projekta saistību izpildei nepieciešamās 
pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas 
apbūvi šķeldas katlu mājas būvniecība.
Balsojums: “Par” – 9, “Atturas” – 2 (Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
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Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
20. Par nekustamā īpašuma “Autoceļš V46” 
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma “Autoceļš V46” zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumiem 8044 007 0379 un 8044 
011 0294 un piešķirt jaunveidojamam īpašu-
mam, kuru nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis ir: zeme dzelzceļa infrastruktūras ze-
mes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalīju-
ma joslā, nosaukumu “Podnieku iela”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
21. Par piekrišanu zemes “Zelta iela 2” iegū-
šanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par pašvaldības 
domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā 
īpašuma Zelta iela 2, Stapriņi, Ādažu pag., 
Ādažu nov., zemes vienības individuālo dzī-
vojamo māju apbūvei. 
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – 1 (Raitis 
Kubuliņš (LZP),  “Atturas” – 2 (Daiga Mie-
riņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
22. Par ūdenstilpes un zemesgabala daļas 
nomu SIA “Promobius”.
Lēmums: Slēgt ar SIA “Promobius” nomas 
līgumu līdz 2025. gada 31. decembrim, par: 
ūdenstilpes “Vējupe” nomu ūdenssporta or-
ganizēšanai, ar nomas maksu 340,00 eiro 
(+PVN) mēnesī, paredzot, ka nomas maksu 
iesniedzējs maksā par periodu, kad ūdenstilpi 
izmanto ūdens sporta nodarbību organizēša-
nai (no 1. jūnija līdz 31. augustam); daļu no 
zemesgabala “Vējpriedes” nomu veikborda 

trošu balstu un elektrotīkla pievada uztu-
rēšanai, ar nomas maksu EUR 80,00 eiro 
(+PVN) gadā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
23. Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 
19” izsoles atzīšanu par nenotikušu un at-
kārtotas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašvaldības 
mantas – nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 
19” noslēgušos izsoli par nenotikušu un vie-
na mēneša laikā organizēt un rīkot norādītā 
nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskā 
izsolē ar izsoles sākumcenu 75 000 eiro ar 
augšupejošu soli (otrā izsole), ievērojot Pub-
liskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteikto kārtību un termiņus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
24. Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju 
izmitināšanai.
Lēmums: Pilnvarot Ādažu novada sociālo 
dienestu pieņemt lēmumus par atlīdzības 
piešķiršanu vai atteikumu atbilstoši Likumā 
noteiktajām prasībām piešķirt atlīdzību �zis-
kām personām, kura sev piederošā mājoklī 
Ādažu novadā bez maksas izmitina Ukrainas 
civiliedzīvotājus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
25. Par papildu �nansējumu projektam 
“Aizvēju ielas, Garciemā, dubultā virsmas 
apstrāde”.
Lēmums: Atbalstīt papildu �nansējuma pie-
šķiršanu 9661,04 eiro apmērā projekta “Aizvē-
ju ielas, Garciemā dubultā virsmas apstrāde” 

realizācijai, veicot grozījumus Ādažu nova-
da pašvaldības 2022. gada budžetā, pārceļot 
5867,00 eiro no investīcijas projekta “Koka gā-
jēju tilts (ar laidumu līdz 10 m) un laipa pāri 
Lilastes upes” saņemtās avansa atmaksas atli-
kuma un 3794,04 eiro no teritorijas un īpašu-
mu apsaimniekošanas izdevumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”.
26. Par papildu �nansējumu projektam 
“Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Car-
nikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma 
izbūve”.
Lēmums: Atbalstīt papildu �nansējuma 
piešķiršanu 26319,21 eiro apmērā projekta 
“Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Car-
nikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma 
izbūve” realizācijai, veicot grozījumus Ādažu 
novada pašvaldības 2022. gada budžetā, pār-
ceļot �nanšu līdzekļus no investīcijas projek-
ta “Koka gājēju tilts (ar laidumu līdz 10 m) 
un laipa pāri Lilastes upes” saņemtā avansa 
atmaksas atlikuma līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”
27. Par Ādažu novada pašvaldības domes 
pozīciju Rīgas Uzvaras pieminekļa sakarā
Lēmums: Atbalstīt  Rīgas domes lēmumu par 
objekta “Piemineklis Padomju armijas ka-
ravīriem – Padomju Latvijas un Rīgas atbrī-
votājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” 
jeb tā dēvēto Uzvaras pieminekļa nekavējošu 
demontāžu. 
Balsojums: “Par” – 11, “Atturas” – 1 (Jānis 
Leja, (S)).

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada pašvaldība anulējusi ziņas par deklarēto dzīves-
vietu šādām personām: 
1. Mairim Stangam ar 06.05.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-4/22/85 
adresē Priedīšu iela 12, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-
2163, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta 
pirmās daļas 2. punktu;
2. Jeļenai Smakotinai ar 19.05.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/91 adresē Pirmā iela 40-82, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu 
nov., LV-2164, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. 
panta pirmās daļas 2. punktu; 
3. Laurim Pētersonam ar 24.05.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/93, adresē Plūmju iela 13, Carnikava, Carnikavas pag., 

Ādažu nov., LV-2163, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas li-
kuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu;
4. Bhagya Laksmi Madas ar 26.05.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/95 adresē Pirmā iela 37-32, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., 
LV-2164, saskaņā ar  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pan-
ta pirmās daļas 2. punktu.
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieej-
ams Ādažu novada pašvaldības 324. kab., un tās lēmumu var 
apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mēneša laikā no 
nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots administratī-
vais akts.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamam īpašumam “Jaunparks” apstiprināšanu
Ādažu novada dome 2022. gada 25. maijā pieņēma lēmumu 
(protokols Nr. 21§ 14) par Saistošo noteikumu Nr. 44/2022  “Lo-
kālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, 
Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi un gra�skā daļa” apstiprināšanu.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņoju-
ma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”  un būs īsteno-
jami, kad tiks saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas atļauja lokālplānojuma īstenošanai.
Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Ādažu 
novada pašvaldībā Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Aicinām nebojājot svešu īpašumu 
Aicinām nebojājot svešu īpašumu, tai skaitā novadā esošās publiskās tualetes. Atgādinām, ka par sienu un citu infrastruktūras 
objektu apzīmēšanu, ēku apķēpāšanu un svešas mantas bojāšanu iespējama gan administratīvā, gan kriminālatbildība. Ādažu 
novada pašvaldības policija  veiks pastiprinātu videonovērošanu un patrulēšanu šajos objektos. 
Lūdzam iedzīvotājus ar cieņu izturēties pret svešu mantu, kā arī ziņot par pārkāpumiem, ja tādi tiek pamanīti. Ar pašvaldības 
policiju var sazināties pa operatīvajiem tālruņiem 67997005 un 27762020, kā arī pa e-pastu policija@adazi.lv.
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