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Domes priekšsēdētāja uzruna 

                                                                                                  Godātie ādažnieki! 

Esam aizvadījuši pirmo apvienotā Ādažu novada darba 

gadu. Tas bija izaicinājumiem pilns – to ietekmēja 

pandēmijas ierobežojumi kā arī novadu saimniecisko 

sistēmu, sniegto izglītības un sociālo pakalpojumu un 

administratīvo pārkārtojumu procesi. 

Kopumā attīstības dinamikas un būvniecības apjomu ziņā 

2021. gads Ādažu novadam gan Carnikavas pagastā, gan 

Ādažu pagastā bija sekmīgs. Jau trešo gadu pēc kārtas, 

konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” par ģimenei 

draudzīgāko pašvaldību Rīgas plānošanas reģionā atzina 

Ādažu novada pašvaldību.  

Lielas investīcijas ieguldītas topošajā Carnikavas pamatskolā, Gaujas upes preterozijas pasākumos rievsienu 

izbūvē Ādažos. Uzsākti abiem pagastiem nozīmīgi projekti  - ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolā 

“A” un “B” korpusā, Laivu ielas un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un izbūve, Aizvēju ielas Garciemā 

dubultā virsmas apstrāde, publisko ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība Carnikavā, Koka gājēju 

tilts un laipas pāri Lilastes upei.  

Mazāk redzamas, bet apjomu ziņā milzīgas investīcijas Latvijas valsts ieguldīja Ādažu militārās bāzes un 

poligona infrastruktūras modernizācijā, liecinot par stabiliem un ilgtermiņa mērķiem valsts aizsardzības 

stiprināšanai, turklāt daļa no aizsardzības sektorā nodarbinātām personām un to ģimeņu locekļi kļuva nu 

jau par pastāvīgiem ādažniekiem. Arī NATO valstu karavīru klātbūtne novadā ir manāma gan ikdienā, gan 

svētkos, gan sadzirdama mācību laikā, gan arī saskatāma pāri robežām.  

Vienlaikus, turpinājās arī privātmāju būvniecības apjomu kāpums Ādažos, Carnikavā un citos novada 

ciemos, liecinot par iedzīvotāju labklājības pieaugumu, vēlmi iesakņoties novadā uz daudziem gadiem un 

baudīt dzīves vides priekšrocības.  

Iedzīvotāju skaits Ādažu novadā, apvienojot Ādažu un Carnikavas pagastus. 2021. gadā sasniedza 22 

tūkstošus. Bērnu skaits novada bērnudārzos skolā bija rekordliels. To sekmēja ap 200 jaunu vietu izveide 

PII PIejūra un 100 vietu izveide Ādažu vidusskolas telpās.  Novadā darbaspējas vecumā bija 63,2 % no 

iedzīvotājiem un bezdarba līmenis bija zems – tikai 3,0 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Novadā 

jau daudzus gadus saglabājas pozitīvs dabiskais pieaugums un 2021. gadā jaundzimušo bija 149, un 

mirušas personas 81.  

Aizvadītajā gadā pašvaldība apstiprināja apvienotā Ādažu un Carnikavas novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013-2037. gadam un Attīstības programmu 2021–2027. gadam, veidojot vienotu novada 

nākotnes redzējumu, prioritātes, mērķus un to sasniegšanai izraudzītos ceļus. Administratīvi teritoriālā 

reforma būs jaunu izaicinājumu un lietderīgu risinājumu posms, ko godam spēsim realizēt kopīgiem 

spēkiem.  

Pateicos novada iedzīvotājiem, domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par labi padarīto darbu 

2021. gadā, un novēlu veiksmīgi piepildīt visas labās ieceres novada turpmākajai attīstībai!  

 

 

Māris Sprindžuks  

Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

https://www.adazi.lv/project/projekts-aizveju-ielas-garciema-dubulta-virsmas-apstrade/
https://www.adazi.lv/project/projekts-aizveju-ielas-garciema-dubulta-virsmas-apstrade/
https://www.adazi.lv/project/koka-gajeju-tilts-ar-laidumu-lidz-10m-un-laipas-pari-lilastes-upei-nr-21-04-fl02-f043-0205-000007/
https://www.adazi.lv/project/koka-gajeju-tilts-ar-laidumu-lidz-10m-un-laipas-pari-lilastes-upei-nr-21-04-fl02-f043-0205-000007/
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Ādažu novada vispārējs raksturojums 

Teritorija 

Ādažu novads atrodas Vidzemes dienvidrietumos, Gaujas 

lejtecē, 25 km attālumā no Rīgas, un robežojas ar Rīgu, Ropažu 

novadu, Siguldas novadu un Saulkrastu novadu. Ādažu novads 

atrodas ekonomiski un ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā – Rīgas 

plānošanas reģiona teritorijā, Latvijas centrālajā daļā. 

Ādažu novada kopējā platība ir 243,3 km2, uz 2021. gada 

sākumu 64 %, jeb 15 641,22 ha Ādažu novada teritorijas bija meža zemes, t.sk., 12 478,45 ha meži, kā arī 

Aizsardzības ministrijas militārais poligons (6 652 ha). 

Novada teritorija izvietota Rīgas jūras līča piekrastē ar kāpu un starpkāpu ieplakām, iekļaujot Gaujas lejteci 

ar upes grīvu. Gauja lejtecē tek pa smilšainu grunti un, bieži līkumojot, veido attekas un vecupes, radot 

izteiktas reljefa īpatnības. Tuvāk Rīgas jūras līcim atrodas senās Litorīnas jūras līdzenumi, kas zemākajās 

vietās ir pārpurvojušies un tajos ir izveidotas polderu sistēmas, lai pasargātu zemes īpašumus no 

applūšanas. Teritorijā atrodas jūras pārskalots abrāzijas un akumulācijas smilšains līdzenums, kas 

saposmots ar 16 līdz 20 metrus augstiem kāpu veidojumiem. Augstākā kāpa ir Brēdes kalns (29 m), kas 

atrodas netālu no Garciema, Carnikavas pagastā. 

Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš A1 (Rīga-Ainaži) un, saskaņā ar Satiksmes informācijas centra 

datiem, 2021. gadā to izmantoja vidēji 13 900 automašīnas diennaktī (2020.g. 14 259). 

Ādažu novadā ir 22 ciemi (Alderi, Atari, Ādaži, Āņi, Baltezers, Birznieki, Carnikava, Divezeri, Eimuri (Ādažu 

pag.), Eimuri (Carnikavas pag.), Garciems, Garkalne, Garupe, Gauja, Iļķene, Kadaga, Kalngale, Laveri, Lilaste, 

Mežgarciems, Siguļi, Stapriņi). Novada administratīvais centrs ir Ādažu ciems. 

Iedzīvotāji 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 

31.12.2021. Ādažu novadā bija deklarēti 22 297 iedzīvotāji. 

Sākot ar 2014. gadu iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence 

pastāvīgi palielināties vidēji par 3,72 % gadā.  

Trešā daļa novada iedzīvotāju dzīvoja Ādažu ciemā (6 796), 

22 % – Carnikavas ciemā (4 440), 11 % – Kadagas ciemā (2 

195). Garciemā, Gaujā un Kalngalē dzīvoja 5-6 % iedzīvotāju. 

Ādažu novadā bērni un jaunieši veido 21 % no iedzīvotāju 

kopskaita. 

21 272

21 752

22 297

2019.gads 2020.gads 2021.gads

Iedzīvotāju skaita dinamika
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70 % novada iedzīvotāju ir latvieši, tomēr ir pārstāvēts arī plašs citu tautību loks: krievi (19,3 %), baltkrievi 

(2,4 %), ukraiņi (2,3 %) un citas tautības (poļi, lietuvieši, vācieši, igauņi, armēņi, ebreji, agulieši, lībieši, u.c.) 

Jaundzimušo bija gandrīz divas reizes vairāk (149), nekā mirušo personu (81).  

Uzņēmējdarbība 

Saskaņā ar LURSOFT datiem, novadā aktīvi bija 1 817 uzņēmumi (Ādažu pagastā – 1 146, Carnikavas pagastā 

– 671). 2021. gadā tika reģistrēti jauni 140 uzņēmumi (Ādažu pagastā – 92, Carnikavas pagastā – 48), bet 

likvidēti 103 uzņēmumi. Uzņēmumu veidošanas tempu ziņā novads bija 13. vietā starp 42 pašvaldībām. No 

jaunizveidotajiem komersantiem 137 bija SIA un 3 IK. Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma bija SIA “Berlat 

grupa” (24.3 milj.eiro/gadā), SIA “German products Baltics” (20.3 milj. eiro/gadā), SIA “KH SELECT” (16.3 

milj. eiro/gadā), A/S “Hornbaek Baltic” (9.5 milj.eiro/gadā) un Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā 

biedrība (7.9 milj. eiro/gadā). 

Bezdarba līmenis novadā bija aptuveni 3 % līmenī no darbspējīgo iedzīvotāju skaita. 

Pašvaldības juridiskais statuss un organizācija 

Ādažu novada pašvaldība dibināta 1992. gadā un 2021. gadā tā tika reorganizēta – apvienojot Carnikavas 

novada pašvaldību un Ādažu novada pašvaldību, tika izveidota jauna pastarpinātas pārvaldes iestāde 

“Ādažu novada pašvaldība”. Pašvaldība veic tai noteikto funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi ar 

iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības – domes starpniecību, un nodrošina pašvaldības iestāžu darbību.  

Ādažu novada pašvaldības 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā 

pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus, kā arī to, ka Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā ir divas teritoriālās vienības- Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. 

Pašvaldības būtiskākās funkcijas 

⚫ Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, veselības aprūpes pieejamību un sociālo 

palīdzību, risināt dzīvokļa jautājumus, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

⚫ Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, piedalīties sabiedriskās kārtības uzturēšanā 

un civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. 

⚫ Gādāt par izglītību un rūpēties par kultūru. 

⚫ Gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu tiesību un interešu aizsardzību, kā arī veikt 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 

⚫ Noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu 

novadā un noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi. 

⚫ Sekmēt saimniecisko darbību novadā, kā arī rūpēties par bezdarba samazināšanu. 

Pašvaldības pārvaldība 

2021. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātā domē tika 

ievēlēti 15 deputāti – Māris Sprindžuks (LRA1), Karīna 

Miķelsone (LRA) Imants Krastiņš (JKP), Kerola Dāvidsone 

(LRA), Kristīne Lakševica (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Arta 

 
1 JKP – Jaunā konservatīvā partija, LZS – Latvijas Zemnieku savienība, LRA – Latvijas Reģionu apvienība, S – Saskaņa, 

LZP – Latvijas Zaļā partija ”. 

15 
deputāti

23 
sēdes

279
lēmumi
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Deniņa (JKP), Raivis Pauls (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Genovefa Kozlovska (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Jānis 

Leja (S) un Raitis Kubuliņš (LZP).  

Domes priekšsēdētājs ir M.Sprindžuks, priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos ir K.Miķelsone, un 

priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos ir I.Krastiņš. 

Domē ir 4 patstāvīgās komitejas - Finanšu komiteja (15 deputāti), Izglītības, kultūras, sporta un sociālā 

komiteja (8 deputāti), Attīstības komiteja (8 deputāti) un Tautsaimniecības komiteja ( 9 deputāti). 

Domes 17 komisijās ir ievēlēti deputāti, pašvaldības darbinieki un novada iedzīvotāji (iekavās norādīts 

locekļu skaits katrā komisijā) Vēlēšanu komisija (7), Administratīvā komisija (10), Iepirkumu komisija (7), 

Arhīva ekspertu komisija (3), Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija (6), Ētikas komisija (7), 

Administratīvo aktu strīdu komisija (6), Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija (4), 

Kapavietu komisija (4), Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija (4), Ādažu novada pašvaldības 

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (4), Bērnu 

uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemšanas komisija (5), Projektu uzraudzības 

komisija (10), Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (13), Pašvaldības 

līdzfinansējuma vērtēšanas komisija (4), Medību koordinācijas komisija (4), Lauksaimniecības zemes 

darījumu komisija (5), Simbolikas komisija (3). 

Pašvaldības organizatoriskās struktūrshēmas zīmējums iekļauts šī pārskata 1. pielikumā. 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja 3 kapitālsabiedrībās un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izpilddirektors: 

⚫ PSIA „Ādažu slimnīca” (sniedz veselības aprūpes pakalpojumus); 

⚫ SIA „Ādažu Namsaimnieks“ (sniedz siltumapgādes pakalpojumus); 

⚫ SIA „Ādažu Ūdens” (sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus). 

Pašvaldība ir līdzīpašniece 2 kapitālsabiedrībās: 

⚫ SIA „Jaunā skola” (sniedz izglītības pakalpojumus); 

⚫ SIA „Garkalnes ūdens” (sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Baltezera ciema daļā). 

Pašvaldība ir dalībniece 27 biedrībās un nodibinājumos: 

⚫ Latvijas Pašvaldību savienība; 

⚫ Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija; 

⚫ Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole”; 

⚫ Gaujas Partnerība; 

⚫ Jūras Zeme; 

⚫ Vidzemes Tūrisma asociācija; 

⚫ Kalngalieši; 

⚫ Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība; 

⚫ Sabiedrība ar dvēseli – Latvija; 

⚫ Latvijas Džudo federācija; 

⚫ Latvijas Riteņbraukšanas federācija; 

⚫ Latvijas Tautas sporta asociācija; 

⚫ Latvijas Triatlona federācija; 

⚫ Latvijas Orientēšanās federācija; 

⚫ Latvijas Volejbola federācija; 

⚫ Latvijas Florbola savienība; 

⚫ Latvijas Futbola federācija; 

⚫ Latvijas Peldēšanas federācija; 

⚫ Latvijas Vieglatlētikas savienība; 

⚫ Latvijas Sporta cīņas federācija; 
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⚫ Latvijas skolu sporta federācija; 

⚫ Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija; 

⚫ Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija; 

⚫ Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija; 

⚫ Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija; 

⚫ Latvijas muzeju biedrība; 

⚫ Biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”. 

 

Pašvaldības darbinieki 

Pašvaldības darbinieku personālvadība notiek centralizēti (izņemot Ādažu vidusskolu, Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolu, Carnikavas pamatskolu, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu, PII “Riekstiņš”, PII “Piejūra” un 

pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”). Pašvaldībā kopā bija 978 darbinieki, no tiem sievietes 

– 726 un vīrieši – 252. Izglītība: augstākā – 723, 1.līmeņa augstākā – 14, vidējā/vidējā speciālā – 229 un 

pamatizglītība – 12. Darbā tika pieņemti 179 darbinieki, bet atbrīvoti no darba – 145 darbinieki. 

Darbinieku vecums: 

⚫ 18-30 gadi  - 88 

⚫ 31-40 gadi  - 234 

⚫ 41-50 gadi  - 269 

⚫ 51-62 gadi  - 253 

⚫ vairāk par 62 gadiem - 134 

Darbinieku novērtēšana veikta 241 darbiniekam Ādažu novada pašvaldībā, jo darbinieku novērtēšana tiek 

veikta reizi divos gados un 2021.gadā novērtēšana tika veikta darbiniekiem, kuriem tas bija nepieciešams, 

187 darbiniekiem no tiem darba izpilde visās jomās pārsniedza prasības, savukārt Carnikavas novada 

pašvaldībā darbinieku novērtēsāna veikta 340 darbiniekiem. 
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Pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k. Rādītāji 
Budžeta izpilde (eiro) 

2021. 2022. (plāns) 

1. IEŅĒMUMI 38 205 530 37 608 365 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 25 402 682 26 109 186 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi  394 616 423 786 

1.3. Pašu ieņēmumi 1 558 269 1 612 794 

1.4. Ārvalstu finanšu palīdzība 90 403 138 586 

1.5. Transferti 10 759 560 9 324 013 

2. IZDEVUMI 42 974 574 48 069 559 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā), t.sk.: 29 043 497 36 528 619 

2.1.1. kārtējie izdevumi 24 784 267 31 643 373 

2.1.2. procentu izdevumi 62 810 159 369 

2.1.3. dotācijas un sociālie pabalsti 600 218 1 405 497 

2.1.4. uzturēšanas izdevumu transferti 3 596 202 3 320 380 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 931 077 11 540 940 

3. FINANSĒŠANA   

3.1. Līdzekļu atlikums gada sākumā 6 030 217 5 688 076 

3.2. Saņemtie aizņēmumi 8 249 952 5 688 076 

3.3. Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 0 0 

3.4. Kredītu atmaksa 3 822 755 3 114 198 

3.5. Līdzekļu atlikums gada beigās 5 688 370 3 945 
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Ieņēmumi 

Pašvaldības ieņēmumi bija 38 205 530 eiro (par 

3 392 321 eiro (8 %) vairāk, nekā 2020. g.). 

Ieņēmumus veidoja galvenokārt nodokļi (25 402 

682 eiro), transferti (10 759 560 eiro), maksas 

pakalpojumi (1 558 269 eiro), kā arī nenodokļu 

ieņēmumi (394 616 eiro). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi bija 

22 210 228 eiro, t.i., 58 % no pamatbudžeta 

ieņēmumiem (par 224 321 eiro mazāk, nekā 

2020. g.).  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi bija 

3 120 310 eiro, t.i., 8 % no visiem pašvaldības ieņēmumiem (par 190 309 eiro vairāk, nekā 2020. g.). 

Liels ieņēmumu postenis bija mērķdotācijas un valsts budžeta transferti 10 759 560 eiro (ieskaitot pašvaldību 

savstarpējo norēķinu ieņēmumus). Lielāko daļu no tiem veidoja Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumi 

investīciju projektiem 3 915 530 eiro un atalgojums pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem 3 989 171 

eiro. 

Mērķdotācija ceļu uzturēšanai 2021. gadā bija 306 152 eiro. Dabas resursa nodokļa ieņēmumi 2021. gadā 

bija 72 144 eiro, kas bija par 2 318 eiro vairāk kā 2020. gadā. 

Izdevumi 

Izdevumi bija 42 974 574 eiro (t.sk. 

iemaksas pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā 2 446 187 eiro). 

Izdevumi 2021. gadā bija par 1 692 375 

eiro (par 3 %) vairāk, nekā 2020. gadā.  

Uzturēšanas izdevumi bija 29 043 497 

eiro (par 945 329 eiro (3 %) vairāk, nekā 

2020. g.). To lielāko daļu veidoja izdevumi 

izglītībai (13 738 656 eiro). 

Kopējo izdevumu palielināšanās galvenie 

iemesli bija tas, ka 2021. gadā tika veikta 

novadu apvienošana. 

Budžeta izpilde netika nodrošināta pilnā apmērā, jo vairāku investīciju projektu uzsākšana un virzība 

noritēja lēnāk kā tika prognozēts. 

Ziedojumi un dāvinājumi 

Pašvaldība saņēma mantas ziedojumus 97 127 eiro vērtībā - zemi (Dzirnavu iela A), Putna parka estrādi 

22 463 eiro vērtībā un ūdensvadu 94 m (Līču iela, Carnikava) 10 857 eiro vērtībā. Ādažu vidusskola 

dāvinājumā saņēma tīkla aparatūras iekārtas 1 780,63 EUR vērtībā. 

Gan Ādažu vidusskola, gan Carnikavas pamatskola no Izglītības un zinātnes ministrijas saņēma valsts 

apmaksātus 11 portatīvos datorus. 

58%

28%

8%

4%
1%

Ieņēmumi

IIN

Transferti

NĪN

Maksas pakalpojumi

Nenodokļu ieņēmumi

44%

21%

5%

11%

4%

8%
5%1%
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Ādažu bibliotēka dāvinājumos no privātpersonām saņēma 980 grāmatas, bet Carnikavas bibliotēka 124 

grāmatas. 

Saistību un garantiju apjomi 

Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 

(2.pielikums) pašvaldība atmaksāja Valsts kasei 

aizņēmumu pamatsummu 3 822 755 eiro apmērā. 

2022. gadā pašvaldība paredz aizņemties Valsts kasē 

kopā  7 891 262 eiro šādu pasākumu apmaksai: 

⚫ Aizvēju ielas dubultā virsmas apstrāde         - 48 155 

⚫ KF ūdenssaimniecības projekts Carnikavā     - 82 481 

⚫ Skolas ielas projektēšana un izbūve 3.kārta  - 96 800 

⚫ Ķiršu ielas atjaunošana                                - 143 938 

⚫ Kastaņu un Lazdu ielu seguma maiņa         - 161 500 

⚫ Laivu ielas būvniecība                                 - 178 120 

⚫ Mežaparka ceļa rekonstrukcijas  projekts     - 411 869                     

⚫ Carnikavas pamatskolas aprīkojums            - 186 918 

⚫ Pretplūdu projekts                   - 1 436 770 

⚫ Carnikavas pamatskolas būvniecība   - 5 144 711 

 

Valsts aizņēmumu izlietojums 

Tika veikta aizņēmumu pamatsummu atmaksa valsts pamatbudžetā 3 822 755 eiro apmērā. 

Pašvaldības aizņēmumu pārskats (eiro) 

Nr. Aizņēmuma mērķis Saņemts 
Apmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa 

Atlikums 

31.12.2021. 

1. Stabilizācijas aizdevums (1.K 2.P) 2011. 2036. 2 099 988 1 490 746 

2. Stabilizācijas aizdevums (1.K 3.P)         2011. 2031. 6 628 760 3 925 985 

3. Stabilizācijas aizdevums (2.K 1.P)          2012. 2032. 871 076 533 235 

4. Stabilizācijas aizdevums (2.K 2.P)         2013. 2023. 520 922 115 761 

5. Gaujas ielas A rekonstrukcija, 1.–3. kārta 2017. 2032. 1 925 611 1 394 442 

6. Lietus kanalizācijas tīkla izbūve Gaujas ielā A 2017. 2032. 154 450 112 574 

7. Ādažu PII energoefektivitātes pasākumi 2017. 2022. 20 933 2 326 

8. Ādažu vidusskolas remontdarbi 2017. 2023. 134 893 38 544 

9. Sākumskolas ēkas būvekspertīze 2017. 2022. 32 850 5 475 

10. Gaujas dambja 1. kārtas būvprojekta izstrāde 2017. 2022. 109 384 18 723 

11. Sākumskolas būvdarbi 2018. 2048. 11 123 368 10 069 576 

12. Attekas ielas pagarinājuma izbūve 2018. 2033. 1 174 140 951 468 

13. Muižas ielas pārbūve 2018. 2028. 389 405 263 034 

14. Ādažu PII energoefektivitātes pasākumi 2019. 2034. 531 484 467 364 

15. Pretplūdu pasākumi Ādažos, 1. daļa 2019. 2034. 1 320 274 63 915 

16. Sākumskolas 3.-4. kārtas īstenošana 2020. 2048. 2 576 368 2 532 853 

17. Ataru ceļa pārbūvei 2020. 2035. 1 410 783 1 191 834 

2019. g.
dome atmaksāja 

EUR

1 376 927

2020. g.
dome atmaksāja 

EUR

1 060 468

2021 g.
dome atmaksās 

EUR

1 821 546

2020. g.
dome atmaksāja 

EUR

1 060 468

2021. g.
dome atmaksāja 

EUR

3 822 755

2022. g.
dome atmaksās 

EUR

3 114 198
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18. Bukultu ielas seguma atjaunošana 2020. 2025. 46 993 37 108 

19. Priežu ielas seguma atjaunošana 2020. 2025. 53 218 42 015 

20. Stāvlaukuma izbūve Pirmajā ielā 2021. 2026. 141 294 141 294 

21. Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana 2021. 2040. 186 392 186 392 

22. Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve 2021. 2031. 697 002 285 133 

23. Ķiršu ielas un Ziedu ielas pārbūve, 1. kārta 2021 2031. 581 242 437 304 

24. PII "Piejūra" būvniecība 2021 2051 400 000 400 000 

25. Budžeta un finanšu vadība 2021.gadā 2021 2024 195 366 192 902 

26. Autostāvvietas izbūve Karlsona parkā 2017 2022 145 332 145 332 

27. Garciema dzelzceļa pārbrauktuves pārbūve 2018 2038 511 139 330 070 

28. Amatniecības centra "Blusas" pārbūve  2018 2023 34 073 2 844 

29. Atpūtas taka dabas parkā "Piejūra" 2018 2038 331 779 174 900 

30. Transporta iegāde 2018 2025 55 899 31 304 

31. Bērnu rotaļu laukumi Carnikavas novadā 2018 2028 34 291 23 266 

32. Aizsargdambja būvniecība Valteru ielā 18 2018 2038 131 127 114 376 

33. Gājēju taka Garciemā 2018 2033 49 472 17 020 

34. Apgaismojuma izbūve, 1. kārta 2018 2038 279 521 238 854 

35. Apgaismojuma izbūve, 2. kārta 2018 2038 190 128 163 340 

36. Apgaismojuma izbūve, 3. kārta 2018 2038 178 211 154 100 

37. Apgaismojuma izbūve, 4. kārta 2018 2038 160 803 140 012 

38. Moduļu tipu ēku būvniecība 2018 2048 3 496 295 3 370 392 

39. PII "Piejūra" būvniecība 2018 2048 2 614 009 2 515 539 

40. Eimuru-Mangaļu polderu grāvju atjaunošana 2019 2029 117 517 14 007 

41. Tūrisma pakalpojumi ''Saviļņojošā Vidzeme'' 2019 2039 605 017 568 225 

42. Uzņēmējdarbības infrastruktūra Garciemā 2019 2049 2 227 434 1 937 100 

43. Investīciju projekta saistību pārjaunojums 2019 2035 5 678 344 3 976 000 

44. Ūdenssaimniecības attīstība, III kārta 2020 2050 824 810 742 330 

45. Transporta infrastruktūras attīstība 2020 2040 363 119 347 420 

46. Koka laipu takas izveide Garupē 2021 2031 43 430 7 818 

47. Carnikava pamatskolas pārbūve 2021 2051 9 703 992 4 559 281 

48. Investīciju projektu saistību pārjaunojums 2021 2038 2 075 409 1 809 890 

49. Pamatskolas infrastruktūras uzlabošana 2021 2026 247 902 60 984 

50. Lielās ielas pārbūve 2021 2041 132 027 131 927 

51. PII "Piejūra" būvniecības pabeigšana 2021 2051 279 650 279 650 

52. Stacijas ielas pārbūve 2021 2051 617 703 617 702 

   KOPĀ 69 728 329 47 373 686 

 

Kapitāla vērtība 

Pašvaldība veica mantiskos ieguldījumus pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 681 712 vērtībā.  

Pašvaldības kapitālsabiedrību un radniecīgo kapitālsabiedrību 2021. gada saimnieciskās darbības rezultātā: 

• SIA “Ādažu Namsaimnieks” peļņa bija EUR 21 729 (2020.gada peļņa EUR 6 237); 

• SIA “Ādažu slimnīca” peļņa bija EUR 101 081 (2020.gada peļņa EUR 21 140); 
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• SIA „Ādažu Ūdens” peļņa bija EUR 22 792 (2020.gada peļņa EUR 128 914); 

• SIA „Garkalnes Ūdens” zaudējumi bija EUR 28 354 (2020.gada zaudējumi EUR 46 216); 

• SIA “Jaunā skola” zaudējumi bija EUR 71 563 (2020.gada zaudējumi EUR 66 719). 

Kapitālsabiedrību darbības finanšu rezultātā pašvaldības ieguldījumu kopējā vērtība samazinājās tajās SIA, 

kas strādāja ar zaudējumiem. 

Pašvaldības līdzdalība PAŠVALDĪBAS uzņēmumu kapitālā (eiro) 

Kapitālsabiedrības 
Ieguldījums   

uz 01.01.2021. 

Izmaiņas          

(„+” vai „–”) 

Ieguldījums      

uz 31.12.2021. 
% no kopapjoma 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 454 602 124 229 578 831 100 % 

PSIA „Ādažu slimnīca” 555 230 61 122 616 352 100 % 

SIA „Ādažu Ūdens” 3 667 075 602 004 4 269 079 100 % 

Pašvaldības līdzdalība RADNIECĪGO uzņēmumu kapitālā (eiro) 

Kapitālsabiedrības 
Ieguldījums   

uz 01.01.2021. 

Izmaiņas          

(„+” vai „–”) 

Ieguldījums     

uz 31.12.2021. 
% no kopapjoma 

SIA „Jaunā skola” 204 563 -13 436 191 127 18.78 % 

SIA „Garkalnes ūdens” 581 745 -2 189 579 556 19.19 % 

Pašvaldība veica vienu būtiskus pašvaldības ieguldījumus tās kapitālsabiedrībās:  

• EUR 579 212 – mantiskais ieguldījums SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā, saskaņā ar pašvaldības 

domes 29.09.2021. lēmumu Nr.118, projekta “Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

Ādažu novadā” projektēšanas izmaksu segšanai. 

• EUR 102 500 – mantiskais ieguldījums SIA „Ādažu namsaimnieks” pamatkapitālā, saskaņā ar 

pašvaldības domes 10.03.2021. lēmumu Nr.266, deleģēto funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai siltuma 

ražošanai. 

 

Pašvaldības īpašumu novērtējums  

Pašvaldībai piederēja 483 zemes vienības  (2020. g. – 

448), ar kopējo platību 735.49 ha (2020. g. – 957.76 

ha), piekrita zemes vienības 195.57 ha platībā (2020. g. 

– 299.27 ha), un valdījumā bija publiskie ūdeņi (un 

zeme zem tiem) 5219.45 ha platībā (Lilastes ezers, 

Dūņezers, Mazais Baltezers, Lielais Baltezers, 

Dzirnezers, Garezers, Gauja, Baltija jūras piekrastes josla un piekrastes ūdeņi).  

Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās zemes platības bija 1305.07 ha (2020. g. – 1741.15 ha).  

Pašvaldības meža zemju kopējā platība bija 385.37 ha (2020. g. – 353.80 ha), ar mežaudžu bilances vērtību 

EUR 538 902 (2020. g. – 492 771). Inventarizācijas rezultātā uzskaitē tika iekļautas mežaudzes 1,89 ha platībā 

(2020. g. – 5,48 ha) EUR 2 681 vērtībā (2020. g. – 10 819). 

Pašvaldībai pieder 42 dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās un 4 dzīvojamo māju domājamās daļas. 

Gada laikā Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika reģistrēti 65 īpašumi (2020. g. 37 īpašumi). 

Pašvaldības īpašumu vērtība (eiro)

2020. gadā

109 972 763

2021. gadā

119 167 686
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Darījumi ar pašvaldības īpašumiem un mantu 

2021. gadā pašvaldība veica vairākus nozīmīgus darījumus un darbības ar pašvaldības īpašumu: 

• nodots ekspluatācijā Dienas aprūpes centrs, Ādaži; 

• nodota ekspluatācijā Ataru ceļa drenāžas sistēma, Ādaži; 

• nodota ekspluatācijā velo pumpu trase, Ādaži;  

• no fiziskas personas saņemts īpašumā bez atlīdzības nekustamais īpašuma Dzirnavu iela A;  

• nomas tiesību izsoles rezultātā iznomāts zemes gabals Mežaparka ceļš 5; 

• nomaksas kārtībā pārdots nekustamais īpašums Kadaga 2; 

• veikta Stacijas ielas un laukuma pārbūve, Carnikava; 

• veikta koka laipu takas uz jūru izbūve, Garupe; 

• veikti pludmales labiekārtošana, Lilaste; 

• veikta Lielās ielas pārbūve, Garupe; 

• izbūvēts koka gājēju tilts pāri Lilastes kanālam, Lilaste; 

• veikta Karlsona parka stāvlaukuma un apgaismojuma izbūve, Garciems; 

• veikta Baznīcas ielas pārbūve, Gauja; 

• veikta kanalizācija tīklu izbūve Garciemā un ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikava. 

Teritorijas attīstības plāna īstenošana 

Ar pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumu Nr. 17 tika apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas 

2021.-2027.gadam gala redakcija, savukārt ar Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumu Nr.16 

tika apstiprināta 2021.gadā aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 

gala redakcija.  

Pašvaldība organizēja 9 publiskās apspriešanas (6 Ādažu pagastā un 3  Carnikavas pagastā):  

• “Par nekustamā īpašuma “Pliči” detālplānojumu” (apspriešanas sanāksmē piedalījās 7 dalībnieki);  

• par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakciju un 

Vides pārskata projektu (apspriešanas sanāksmē piedalījās 67 dalībnieki, tika saņemti 113 

priekšlikumi);  

Pašvaldības īpašumi (ha)

Zemes vienības

Piekrita zemes vienības

Publiskie ūdeņi

Meži
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• par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027 gadam 1. redakciju un Vides pārskata 

projektu (apspriešanas sanāksmē piedalījās 80 dalībnieki, tika saņemti 113 priekšlikumi);  

• par sporta kluba un kafejnīcas ēkas jaunbūves ieceri Vējupes ielā 2, Ādažos (apspriešanas sanāksmē 

piedalījās 35 dalībnieki, atkārtotā apspriešanā piedalījās 33 dalībnieki, tika iesniegtas 98 anketas);  

• par viesu apmetnes, saimniecības ēkas, siltumnīcas un teritorijas labiekārtojuma izbūvi “Vējsalās”, 

Ādažos (sanāksmei nepieteicās dalībnieki, priekšlikumi netika saņemti);  

• par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojumu Ādažos (apspriešanas sanāksmē piedalījās 20 

dalībnieki, sanāksmes ierakstu noskatījās 164 interesenti, tika saņemti 26 priekšlikumi);  

• par nekustamo īpašumu Grunduļu iela 19 un Grunduļu iela 21 detālplānojumiem (publiskās 

apspriešanas laikā saņemti 2 jautājumi);  

• par tirdzniecības centra būvniecības ieceri Carnikavā (publiskās apspriešanas laikā saņemti 3 

iesniegumi, 168 aizpildītas aptaujas anketas, kā arī 74 respondenti sniedza viedokli, izmantojot  e-

pasta adresi). 

Publiskās un privātās investīcijas infrastruktūrā 

Pašvaldība un investori realizēja šādus projektus: 

Projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”.  

(18 294 532 EUR (t.sk., ERAF 2 554 537 EUR, valsts 1 890 509 EUR) 

2020./2021. 

gadā 

Pieņemta ekspluatācijā sākumskolas ēkas 3. kārta (16 specializēti mācību kabineti) un 

4. kārta (“Zaļā klase”).  

Projekts “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” 

(Eiropas Komisijas finansējums 106 637 EUR)  

2 daudzdzīvokļu mājas (Pirmā iela 31 un Pirmā iela 35), kā arī Ādažu PII “Strautiņš”” ēka 

2020./2021. 

gadā 

Ar EPC garantiju renovētas 3 ēkas – Ādažu PII “Strautiņš” un daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Pirmā iela 31 un Pirmā iela 35. 

Projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un rehabilitācijas 

centra bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem būvniecība Ādažu novadā”. 

(1 202 805 EUR (t.sk. ERAF 924 805 EUR, valsts budžeta dotācijas 23 250 EUR, valsts budžets 71 039 

EUR, pašvaldība 183 711 EUR)) 

Dienas aprūpes centrs 28 pieaugušajiem, t.sk. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs 34 bērniem. 

2020. gadā Lauzti projektēšanas un būvniecības līgumi izpildītāju vainas dēļ.  

2021. gadā Noslēgts jauns līgums par būvniecību, veikti būvdarbi, ēka nodota ekspluatācijā. 

Projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, I. daļa” 

(2 909 689 EUR (t.sk. ERAF 896 265 EUR, valsts 202 124 EUR, pašvaldība 1 811 300 EUR)) 

2020. gadā 1. kārtas objekti pieņemti ekspluatācijā. 

2021. gadā Uzsākti darbi pie objekta 2.kārtas.  

Projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolā “A” un “B” korpusā” 

(492 238 EUR (t.sk., valsts budžeta dotācija 400 000 EUR) 

2021. gadā Noslēgta vienošanās ar VRAA par projekta īstenošanu ar valsts budžeta finansējumu, 

iegādātas ventilācijas iekārtas. 

Projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” 

(11 040 894 EUR) 
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2020. gadā Noslēgts līgums ar būvnieku. 

2021. gadā Veikta projektēšana un uzsākti būvdarbi. 

Projekts “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” / “Costal habitat 

conservation in Nature park “Piejūra” (NATURA 2000 site)” 

(930 326 EUR, t.sk. EK un valsts 910 023 EUR) 

2020. gadā Turpinājās projekta īstenošana. 

2021. gadā Veikti pasākumi, lai pasargātu biotopus no negatīvās antropogēnās ietekmes un 

ierobežotu invazīvo sugu izplatību dabas parka “Piejūra” piekrastes teritorijās.  

Projekts “Koka gājēju tilts (ar laidumu līdz 10 m) un laipas pāri Lilastes upei” 

(44  703 EUR,  t.sk.  publiskais  līdzfinansējums (EJZF) 40 233 EUR, pašvaldība 4 470 EUR) 

2021. gadā Izbūvēts vieglas konstrukcijas koka gājēju tiltiņš 27 metru garumā un izbūvēta laipa. 

Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā” 

(53 960 EUR, t.sk. publiskais  līdzfinansējums (EJZF) 48 564 EUR, pašvaldība 4 470 EUR) 

2021. gadā Iesniegts projekta pieteikums LAD. 

Projekts ”Laivu iela (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā auto stāvlaukuma 

projektēšana un būvniecība” 

(EUR 399 934, t.sk.,  publiskais  līdzfinansējums (EJZF) 359 941 EUR, pašvaldība 39 993 EUR). 

2021. gadā Iesniegts projekta pieteikums LAD. 

Projekts “Aizvēja ielas, Garciemā dubultā virsmas apstrāde” 

(42 755 EUR, t.sk.,  publiskais  līdzfinansējums (EJZF) 38 480 EUR, pašvaldība 4 275 EUR) 

2021. gadā Iesniegts projekta pieteikums LAD. 

Pašvaldības ceļu, ielu, gājēju celiņu un laukumu būvniecība 

2020. gadā Veikta Baltezera ielas seguma atjaunošana (95 600 EUR), pabeigta Kāpas ielas izbūve 

(uz atkritumu laukumu Kadagā (kopējās izmaksas 2 gados 86 482 EUR)), kā arī veikta 

Priežu ielas (70 180 EUR) un Baltezera ielas seguma atjaunošana (95 600 EUR). 

2021. gadā Stacijas ielas pārbūve Carnikavā (743 892 EUR), Baznīcas iela pārbūve Carnikavā 

(260 021 EUR, Lielā ielas pārbūve un apgaismojuma izbūve Carnikavā (205 327 EUR), 

Stāvlaukuma izbūve “Karlsona parks” (175 879 EUR). 

Pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma pilnveide 

2020. gadā Veikta Ielu gaismekļu armatūras nomaiņa Lukstu ciematā (4 000 EUR). 

2021. gadā Lielā ielas (Carnikavā) pārbūve un apgaismojuma izbūve (205 327 EUR). 

Projekts “Saviļņojošā Vidzeme” 

2020. gadā Notiek būvdarbi. 

2021. gadā Iesniegts Kultūras ministrijā projekta ieviešanas termiņa pagarinājuma pieprasījums. 

Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” 

2020. gadā 17 projekti (pašvaldības līdzfinansējums 22 656 EUR un pašu finansējums 4 250 EUR). 

2021. gadā Ādažu pagastā 21 projekts ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 28 820 un pašu 

finansējumu EUR 767. Labiekārtotas 4 Ādažu PII “Strautiņš” grupu āra teritorijas un 

iekštelpas, Kadagā ierīkota neliela izmēra velo pumpu trase, PPII “Pasaku Valstība” 
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bērnu rotaļu laukumā ierīkota koka taka, Kadagā izveidota aktivitāšu un atpūtas vieta 

bērniem, Ādažu Brīvās Austras skolā izveidota sajūtu un maņu ārtelpa, ĀBVS teritorijā 

izgatavota trušu būda ar aploku, Garkalnes parkā veikta labiekārtošana, Garkalnes 

ciema “Strautkalnos” nomainīti gaismekļi, tradīciju kopas “ĀBOLS” dalībniekiem 

izgatavoti tērpi, pie ĀMMS radītas gaismas instalācijas, veikts Pirmā iela 28 vienas 

kāpņu telpas remonts. 

Carnikavas pagastā īstenotas vingrošanas nodarbības senioru fiziskās veselības 

veicināšanai, izdota orientēšanās karte, veikta ietvju atjaunošana Stacijas iela 11, notika 

2 nodarbības ar fizioterapeitu, u.tml. 

Privātās investīcijas infrastruktūrā 

2020. gadā 30 fiziskas personas un 1 juridiska persona veica ieguldījumus ceļu infrastruktūras, kā 

arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnveidei, kas attiecināmi uz ieguldījumiem 

publiskajā infrastruktūrā, kopā par 218 232 EUR (par to tiek piemērota nekustamā 

īpašuma atlaide līdz 90 % apmērā). 

2021. gadā 81 fiziska persona veica ieguldījumus ceļu infrastruktūras, kā arī ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pilnveidei, kas attiecināmi uz ieguldījumiem publiskajā 

infrastruktūrā, kopā par 138 468 EUR (par to tiek piemērota nekustamā īpašuma atlaide 

līdz 90 % apmērā). 

Ādažu novada pašvaldības būvvaldes darbības rezultāti novada teritorijas attīstības jomā 

 Kopā 

Izdotas būvatļaujas 448 

Ekspluatācijā pieņemtas būves 292 

Apliecinājuma kartes 138 

Paskaidrojuma raksti  364 

Apstiprināti lokālplānojumi 0 

Apstiprināti detālplānojumi 7 

Patvaļīgas būvniecības lietas 0 

Pabeigti zemes ierīcības projekti, piešķirtas adreses 45 

Adreses maiņa adresācijas objektiem 704 

Revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību un gada pārskatu  

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „Auditorfirma Padoms” savā 28.04.2022. neatkarīgu revidentu 

ziņojumā Nr. 3/2022 sniedza atzinumu par to, ka Ādažu novada pašvaldības konsolidētais finanšu pārskats 

sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tās finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tās darbības 

konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 

19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Revidents apliecināja, ka Vadības ziņojumā sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, 

un Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344. 
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Domes lēmums par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu 

Ar pašvaldības domes 03.05.2021. sēdes protokollēmumu Nr.18, 4.§ “Par Ādažu novada pašvaldības 

konsolidēto 2021. gada pārskata apstiprināšanu”, tika apstiprināts Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 

finanšu un budžeta izpildes pārskats pēc naudas plūsmas principa.  

Valsts kontroles atzinumi un domes veiktie pasākumi 

Valsts kontrole 2021. gadā veica revīziju Ādažu novada pašvaldībā un sagatavoja revīzijas ziņojumu “Kas 

notiek publiskajos ūdeņos?” par veikto atbilstības un lietderības revīziju “Vai pašvaldībās ir nodrošināta 

normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas 

iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi?” Carnikavas novada pašvaldībā.  

Valsts kontrole noteica vairākus uzdevumus pašvaldībai minētājā jomā, ar izpildes termiņiem 2022. gadā. 
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Ādažu novada Attīstības programmā 2021.-2027. gadam ir noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un 

uzdevumi iedzīvotāju dzīves un labklājības veicināšanai veselīgā, labvēlīgā un drošā vidē, un tādai sociāli 

un telpiski līdzsvarotai attīstībai, kas vērsta uz daudzveidīgu un konkurētspējīgu saimniecisko darbību. 

Šajā pārskata daļā iekļauta būtiskākā informācija par Attīstības programmas un pašvaldības citu galveno 

uzdevumu izpildes rezultātiem. Ņemot vērā, ka līdz 2021. gada 1. jūlijam Ādažu un Carnikavas novadu 

pašvaldības darbojās kā atsevišķas atvasinātas publiskas personas, datu salīdzināšana ar 2020. gadu nav 

precīza objektīvu uzskaites atšķirību dēļ un netiek publicēta. 

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības uzlabošanai 

2021. gadā tika veikta abu iepriekšējo pašvaldību atsevišķu iestāžu apvienošana (bāriņtiesas, būvvaldes, 

pašvaldības policijas, sociālie dienesti un dzimtsarakstu nodaļas), kā arī Carnikavas novada pašvaldības 

kultūras un tūrisma jomas struktūrvienības tika iekļautas Ādažu novada kultūras centra sastāvā.  

Reorganizācijas pasākumu rezultātā pašvaldībā tika likvidētas 11 amatu vietas, iegūti labāki administratīvie 

resursi (darbinieki), veikta skaidra funkciju nodalīšana reorganizētajās iestādēs. 

Liels izaicinājums apvienotajā novadā bija pakalpojumu, normatīvo regulējumu, pabalstu, atvieglojumu, 

līdzfinansējuma, atlīdzības un funkciju izpildes salāgošana, paņemot abu iepriekšējo novadu labākos 

(vairumā gadījumu – arī dārgākos) risinājumus. Tas radīja lielu slogu pašvaldības budžetam (izdevumu 

palielināšanās) un izpildvaras darbam (bija jāapgūst un jāievieš darbā jauni darbības algoritmi). 

Ādažu novada pašvaldības organizatoriskā struktūrshēma iekļauta 1.pielikumā. 

Klientu centralizēta apkalpošana 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) veica klientu apkalpošanu gan 

Ādažu, gan Carnikavas pagastā, sniedzot iedzīvotājiem klātienē pašvaldības pakalpojumus 2 153 reizes un 

valsts iestāžu pakalpojumus 4 206 reizes.  

Ādažu novada VPVKAC ar 219,9 pakalpojumiem mēnesī ieņem 22. vietu starp 35  novērtētajiem citiem 

VPVKAC. 

Īpašumu apsaimniekošana 

Teritorijas uzkopšana regulāri tika veikta 59,4 ha platībā, t.sk. ietvju kopšana 25,1 km kopgarumā, zāles 

pļaušana ceļmalās 43,6 ha platībā, iekšpagalmu teritoriju uzkopšana 11,8 platībā, kā arī veica 25 bīstamu 

koku nozāģēšanu.  
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Bedrīšu remontam tika izlietoti 82 460 EUR, ziemas uzturēšanai 43 562 EUR. Tika veikta šādu ielu 

būvniecība un ceļu seguma atjaunošana (izmaksas EUR bez PVN): 

Mežaparka ceļa pārbūve 904 116 

Ķiršu ielas pārbūve 389 665 

Austrumu ielas dubultās virsmas atjaunošana 125 6161 

Inču ielas dubultās virsmas atjaunošana 68 629 

Skolas ielas seguma atjaunošana 47 246 

Vidlauku ielas seguma atjaunošana 30 000 

Zelmeņu ielas seguma atjaunošana 50 302 

Alderu ielas seguma atjaunošana 19 12 

Energopatēriņš siltumenerģijai pašvaldības ēkās Ādažu pagastā bija 5 044 MWh (2020.g. 4 451), 

elektroenerģijai 1 683 MWh (2020.g. 1 081), un publisko ielu apgaismojumam 398 MWh (2020.g. 393), ko 

nodrošināja 1 190 gaismas ķermeņi (2020.g. 1 140). Dabasgāzes patēriņš bija 476 352 m3 (2020.g. 422 813). 

Pieauga siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš, jo 2021. gada vidējā gaisa temperatūra bija par 1,8 °C 

zemāka, nekā 2020. gadā, kas iveicināja enerģijas patēriņa pieaugumu.  

Ādažu novada kultūras centrā, Ādažu vidusskolā un sākumskolas ēkā, ĀPII un KPII tika veikta 

elektroapgādes ievadjaudu un tarifu optimizācija, kā arī ielu apgaismes gaismekļu armatūras nomaiņa, 

panākot finanšu ietaupījumu EUR 14 457. 

Ar veiktajiem pasākumiem īpašumu apsaimniekošanas jomā Carnikavas pagastā var iepazīties pašvaldības 

aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 2021. gada publiskajā pārskatā. 

Izglītība 

Pirmsskolas vecuma bērni apmeklēja pašvaldības 5 

bērnudārzus, un pašvaldībai bija noslēgti 49 līgumi ar 

privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.  

Viena bērna uzturēšanas izmaksas Ādažu PII bija 176,87 

EUR mēnesī, Kadagas PII 248,34 EUR mēnesī, bet PII 

“Riekstiņš” 188,93 EUR mēnesī.  

Pašvaldības finansējums privātajām PII par 1,5-4 g.v. 

bērniem Ādažu pagastā bija 249 EUR mēnesī, 

Carnikavas pagastā 254,79 EUR mēnesī, un par 5–6 g.v. 

bērniem Ādažu pagastā 172 EU , bet Carnikavas pagastā 

178,91 EUR mēnesī. 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” tika 

izveidota plaša auto stāvvieta, atjaunoti un uzstādīti 

jauni rotaļlaukumi, veikta ventilācijas izbūve 9. grupā,  

izveidots kabinets logopēdam, interneta pieslēgums 

katrai grupai un tika iegādāti jauni mācību līdzekļi par kopējo summu 5 936 EUR un 17 portatīvie datori 

katrai grupai. 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei “Mežavēji” tika piešķirts jauns nosaukums, iegādāti jauni mācību 

līdzekļi par kopējo summu 3 461 EUR, 1 griešanas ploteris un 1 portatīvais dators, ierīkota piekļuves 

 KOPĀ 

Bērni pašvaldības PII, t.sk.: 1117 

- Ādažu PII “Strautiņš” 386 

- Carnikavas PII ”Riekstiņš” 236 

- Kadagas PII “Mežavēji” 200 

- Siguļu PII “Piejūra” 198 

- Ādažu vidusskolas PII 97 

Bērni privātos bērnudārzos 427 

Bērni pie auklēm 81 

Bērni rindā uz vietu pašvaldības PII 936 
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kontroles sistēma, izbūvēta kāpšanas siena un rotaļu laukums, iestādes vide tika papildināta ar 14 

lielformāta rūķiem, 6 Lieldienu zaķiem un informatīvo stendu. 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” tika iegādāti jauni mācību līdzekļi 7 665 EUR apmērā, 

veikta jauna rotaļu laukuma uzstādīšana, un veikta piekļuves sistēmas modernizācija. 

Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” uzsāka savu darbību un nosaukumu, iegādājās mēbeles telpu 

aprīkojumam, gultas veļas, segu un spilvenu komplektus 210 bērniem, drēbju žāvējamos skapjus 11 grupām, 

digitālo klavieru komplektu, pārvietojamu interaktīvu ekrānu, 18 portatīvos datorus, kā arī mācību un 

metodiskos līdzekļus par kopējo summu 18 500 EUR. 

Ādažu vidusskolas (ĀVS) 2021. gada izlaidumos 124 

skolēni saņēma apliecību par pamatizglītības 

programmas apguvi (t.sk. 18 mazākumtautību 

programmas klasē) un 42  skolēni - atestātu par 

vispārējās vidējās izglītības apguvi (2020. g. attiecīgi 120 

un 39). Viens absolvents tika apbalvots ar Ministru 

prezidenta Atzinības rakstu par augstiem mācību 

sasniegumiem un Finanšu ministrijas Latvijas Simtgades 

stipendiju un 699 skolēni - ĀVS Atzinības rakstu (2020. 

g. 587). 15 skolēniem tika noteikti papildu mācību 

pasākumi un pēcpārbaudījumi (2020. g. 12). 93 % no 

absolventiem iestājās augstākajās mācību iestādēs.  

Pierīgas novadu skolu olimpiādēs piedalījās 86 skolēni, izcīnot 45 godalgotas vietas (2020. g. attiecīgi 150 

un 67). Par mācību sasniegumiem 29 skolēnus pašvaldība apbalvoja ar naudas balvu.  

Interešu izglītības jomā ĀVS īstenoja 3 jaunatnes darba programmas, 10 kultūrizglītības programmas, 7 

sporta programmas, tehniskās jaunrades 5 izglītības programmas un 1 vides izglītības programmu. 

Interešu izglītības nodarbībās kopā piedalījās 1 023 skolēni (52 % no kopējā skaita). 

ĀVS telpās turpināja darboties Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāte, organizējot 

interešu izglītības nodarbības. ĀVS saņēma programmas Erasmus+ akreditāciju līdz 2027. gadam. 

Carnikavas pamatskolas (CPS) 2021. gada izlaidumos 23 skolēni saņēma apliecību par pamatizglītības 

programmas apguvi. Interešu izglītības jomā CPS īstenoja 8 kultūrizglītības programmas un 10 sporta 

programmas. CPS tika licencēta speciālās izglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, 

un visi pedagogi apguva pedagogu profesionālās kompetences 12 h programmu. Tika iegādāts 1 

interaktīvais displejs/tāfele, 15 informatīvie displeji un 50 portatīvie datori. No Izglītības un zinātnes 

ministrijas saņemti 11 portatīvie datori, lai sniegtu atbalstu attālināto mācību laikā skolēniem. 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (ĀMMS) 69 audzēkņi kļuva par dažādu konkursu laureātiem ar 

visaugstākajiem vērtējumiem (2020. g. 59), 1 audzēknis saņēma Kultūras ministrijas balvu, 11 absolventi 

uzsāka mācības nākamajā izglītības pakāpē, 87 audzēkņi ar augstiem sasniegumiem piedalījās vasaras 

nometnēs. 

Skola organizēja VIII. Mūzikas jaunrades konkursu „Skaņuraksti Ādažos“ (15 dalībnieki), III. Mākslas 

konkursu “Gaujas mozaīka Ādažos” (143 dalībnieki), II dejas festivālu „Solis laikā Ādažos“ (13 dalībnieki), 

un 23. reizi izdeva kalendāru ar audzēkņu mākslas darbiem. 

Mācību procesa pilnveidei tika iegādāti apdrukāti krēsli, soli un galda virsmas, kā arī izstāžu eksozīciju 

komponentes. Mākslas kabinets tika aprīkots ar gaismas galdiem. Mūzikas nodaļai iegādāti 2 čelli, 1 alta 

 KOPĀ 

Skolēni Ādažu vidusskolā 1 898 

Skolēni Carnikavas pamatskolā 447 

Skolēni citu novadu skolās 1 014 

Izglītojamo skaits ĀMMS 574 

Izglītojamo skaits ĀBJSS 449 

Izglītojamo skaits CMMS 144 
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saksofons, digitālās klavieres, 3 komplekti ar slēdžiem koncertkoklēm. Kabineti aprīkoti ar 8 portatīvajiem 

datoriem. 

Carnikavas mūzikas un mākslas skolā (CMMS) 11 audzēkņi kļuva par dažādu konkursu laureātiem ar 

visaugstākajiem vērtējumiem. Skola organizēja audzēkņu mākslas izstādi (52 dalībnieki), māla darbu 

izstādi (17 dalībnieki) un 7. reizi izdeva izlaiduma bukletu ar audzēkņu un pedagogu novēlējumiem. 

Mākslas nodaļas datorklases papildināšanai tika iegādāti 4 portatīvie datori un 4 webkameras.   

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā darbojās 44 mācību treniņu grupas (2020. g. tikpat) 8 sporta 

nodaļās (džudo, peldēšana, orientēšanās sports, volejbols, basketbols, vieglatlētika, florbols, grieķu-

romiešu cīņa). Skolas audzēkņi piedalījās 18 sacensībās (2020. g. 21), tika organizētas vasaras sporta 

nometnes džudo, peldēšanā, vieglatlētikā, volejbolā, grieķu-romiešu cīņā, orientēšanās sportā un florbolā. 

Skolu absolvēja 35 audzēkņi (2020. g. 26).  

Sports 

Novadā notika 21 sacensības dažādos sporta veidos, 

t.sk. 2 starptautiskas, 4 republikas nozīmes un 15 

vietēja līmeņa sacensības. Notika arī 18 citu sporta 

organizāciju rīkoti pasākumi. Pašvaldība piešķīra 

subsīdijas sporta jomas pasākumiem par kopējo summu 23 050 EUR 13 sporta sacensību rīkošanai Ādažu 

novadā par kopējo summu EUR 8 400, 7 sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs par kopējo 

summu EUR 2 250, 9 sporta organizāciju darbības nodrošināšanai par kopējo summu EUR 10 000. 

Novada ikgadējā pasākumā “Sporta laureāts” tika apbalvoti 17 sportisti (2020. g. 65). 

Turpinājās projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu 

pagastā” (ESF finansējums 188 001 EUR). Notika 159 nodarbības grupās, savukārt projekta “Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas 

pagastā” (ESF finansējums 117 962 EUR) ietvaros notika 214 grupu nodarbības fiziskās aktivitātes 

veicināšanai. 

Kultūra 

Sakarā ar ārkārtas situāciju COVID 

ietekmē, novadā turpinājās 

koncertu, izrāžu, u.c. pasākumu pārcelšana un atcelšana.  

Ādažu novada kultūras centra un Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” amatiermākslas kolektīvi piedalījās 

14 pasākumos novadā un Latvijā, taču nepiedalījās 70 plānotajos pasākumos.  

Nozīmīgākie pasākumi 

Carnikava 

līdz 

30.06.21. 

Ādaži 

līdz 

30.06.21. 

Novads 

pēc 

01.07.21. 

KOPĀ 

Kultūras pasākumi 45 14 52 109 

Konferences, lekcijas 29 5 14 48 

Tradīciju pasākumi, svētki 6 4 5 15 

Pasākumi bērniem 0 0 1 1 

Deju koncerti un konkursi 0 0 0 0 

Mūzikas koncerti 0 0 4 4 

Mākslas izstādes 4 5 6 15 

Koru koncerti 0 0 4 4 

Izrādes bērniem 0 0 0 0 

Klasiskās mūzikas koncerti 0 0 0 0 

Latvijas teātru viesizrādes 0 0 1 1 

22 
sporta biedrības

8 
komandas

21
sacensības

Jomas

11 
deju 

kolektīvi

5 
ansambļi

4 
kori

2 
folkloras 

kopas

4 
teātri

495 
dalībnieki
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Kolektīvi strādāja individuāli un izmantoja tiešsaistes platformu "Zoom", radīja videomateriālus, kas tika 

atspoguļoti sociālajos tīklos. 

Ādažu bibliotēkā grāmatu iegādei tika izlietoti 5 000 

EUR un periodikas iegādei 1 800 EUR (2020. g. attiecīgi 

4 490 EUR un 1 751 EUR). 

Lietotāju skaits samazinājās par 4,7 %, un fiziskais  

apmeklējums  par  10,5 % sakarā ar drošības 

pasākumiem ārkārtas situācijas apstākļos COVID-19 

izplatības ierobežošanai. Pieauga bibliotēkas 

elektronisko datu bāžu lietošanas reižu skaits - no 7 

144 reizēm 2020. gadā līdz 7 684 reizēm 2021. gadā. 

Bibliotēkas krājums tika veidots ar pašvaldības piešķirto finansējumu un personu 980 grāmatu 

dāvinājumiem. 

Bibliotēka aktīvi izmantoja starpbibliotēku abonementa iespējas, pasūtot izdevumus no Pierīgas reģiona 

bibliotēkām. Kopā sniegti 174 pakalpojumi un uz citām bibliotēkām nosūti 77 krājumi. 

Bibliotēka kļuvusi par iedzīvotājiem nozīmīgu sociālās saskarsmes vietu, kurā tiek rīkoti daudzveidīgi 

sarīkojumi un izstādes, kā arī bērnu rīcībā ir komfortabli aprīkota telpa brīvai, aktīvai un izzinošai laika 

pavadīšanai, netraucējot apmeklētājus. 

Carnikavas bibliotēka grāmatu iegādei tika izlietoti 5 

500 EUR un periodikas iegādei 2 670 EUR (2020. g. 

attiecīgi 8730 EUR un 4 286 EUR). 

Lietotāju skaits samazinājās par 5,5 %, un fiziskais  

apmeklējums  par  25,2 %. Turpināja palielināties 

bibliotēkas elektronisko datu bāžu lietošanas reižu 

skaits - no 7 144 reizēm 2020. gadā līdz 7 684 reizēm 

2021. gadā. 

Bibliotēkas krājums tika veidots ar pašvaldības 

finansējumu un personu 124 grāmatu dāvinājumiem. 

Bibliotēka ir kļuvusi par novada iedzīvotājiem nozīmīgu sociālās saskarsmes vietu, kurā tiek rīkoti 

daudzveidīgi sarīkojumi un izstādes. 

Sociālā palīdzība 

Ādažu novada sociālais dienests sniedza pabalstu garantēto minimālo ienākumu nodrošināšanai (GMI), 

dzīvokļa pabalstiem un pabalstiem ārkārtas situācijā.  

GMI pabalsts bija 109 eiro mēnesī, kopā izmaksāti 17 002 EUR. 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus kopumā saņēma 854 personas. 

Trūcīgās personas, ģimenes ar bērniem, maznodrošināti invalīdi un pensionāri saņēma mājokļa pabalstu 

komunālajiem maksājumiem vai malkas iegādei, kopā 43 224 EUR. 

Pabalsts krīzes situācijā, t.sk. krīzes pabalsts Covid 19 ietekmē piešķirts kopā 3 900 EUR, un to saņēma 19 

mājsaimniecības (31 persona).  

Projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros tika 

sniegti pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

• 25648 izdevumiFONDI

• 1475    lietotājs

• 15084  apmeklējumi
KLIENTI

• 91 izstādes

• 7 sarīkojumi
PASĀKUMI

• 15555 izdevumiFONDI

• 820    lietotājs

• 7200  apmeklējumi
KLIENTI

• 15 izstādes

• 1 sarīkojumi
PASĀKUMI
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un viņu vecākiem (sociālās aprūpes pakalpojums piešķirts 16 bērniem, speciālistu konsultācijas un 

individuālais atbalsts 38 personām, grupu dzīvoklis 1 personai, atelpas brīža pakalpojums 1 bērnam, dienas 

centra pakalpojums 1 pieaugušai personai). 

Dzimšanas pabalsts tika izmaksāts 178 

personām, bet apbedīšanas pabalsts 57 

personām. Plašāks atbalsts trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām tika noteikts 

medicīnas pakalpojumu un zobārstniecības 

apmaksai. Par medicīnas pakalpojumiem, 

medikamentiem, briļļu un higiēnas preču iegādi 

varēja saņemt pabalstu līdz EUR 100, par 

ārstēšanos stacionārā līdz EUR 150, 

zobārstniecībai un zobu protezēšanai līdz EUR 

100. Līdz EUR 60 tika palielināts pabalsts skolas 

piederumu un apģērba iegādei obligātās 

pamatizglītības izglītojamajam no trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības. Tika ieviests 

jauns pabalsts sociālās funkcionēšanas un 

neatkarīgas dzīves nodrošināšanai līdz EUR 500 personai. 

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tika dalītas EK Atbalsta fonda pārtikas pakas (751 gab.) 

un izsniegtas sejas aizsargmaskas (124 gab.). 

Ziedojumos saņemts apģērbs, apavi, trauki, bērnu preces, pārtika, ko izsniedza 200 personām. 

Ziemassvētku labdarības akcijā tika sarūpētas 190 pārtikas pakas un 100 saldumu paciņas. 

 Bāriņtiesas pakalpojumi 

Administratīvi teritoriālās reformas 

rezultātā tika reorganizēta Ādažu 

novada bāriņtiesa (ĀNB) un 

Carnikavas novada bāriņtiesa (CNB), 

amata vietu skaits tika saglabāts. Lai 

bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti 

pieejama visiem novada 

iedzīvotājiem, tās darbība tika 

nodrošināta Ādažu pagastā un Carnikavas pagastā. 

Ādažu novadā ārpusģimenes aprūpē bija 15 bērni, no tiem 9 aizbildņu ģimenēs un 6 audžuģimenēs. 

Aprūpes iestādēs ievietotu bērnu nav.  

 Novadā bija 4 audžuģimenes, trijās no tām ievietoti bērni. 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

2021. gadā Ādažu novada pašvaldības policija nodrošināja policijas pieejamību iedzīvotājiem 24 stundas 

diennaktī. 

Valstī izsludinātā ārkārtas situācija un plašie ierobežojumi pozitīvi ietekmēja sabiedrisko drošību un kārtību 

publiskajā ārtelpā un saviesīgos pasākumos, kā arī samazinājās izsaukumu skaits.  

 CNB ĀNB ĀNB 
Kopā 

 līdz 30.11.2021. Pēc 01.12.2021 

Bāriņtiesas lēmumi 33 25 0 58 

Tiesas sēdes  14 40 3 57 

Aktīvo lietu skaits 113 82 195 195 

Saņemti dokumenti 322 506 40 868 

Nosūtīti dokumenti 381 197 30 608 

Sociālais 
dienests

854
pakalpojumi

97 
apsekojumi

piešķirti

4
dzīvokļi

16 
ilgstoša
aprūpe

115 
asistenti

37 
psihologa

atbalsts
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Izglītības iestādēs tika veikts 

preventīvais darbs, ar 50 klasēm 

tika organizētas lekcijas par 

drošību, skolēnu vecāki tika 

informēti par aktualitātēm drošības 

jomā. Klātienes lekciju rezultātā 

samazinājās sodīto nepilngadīgo 

personu un vecāku skaits.  

Pašvaldības Administratīvā komisija 

izskatīja 594 protokolus (2020. g. 

405) un piemēroja naudas sodus 

par 16 120 EUR (2020. g. 13 617 

EUR). Būtiskākie pārkāpumi bija zāles nepļaušana vai invazīvo augu izplatības neierobežošana (131), bērnu 

aprūpes pienākumu nepildīšana (114), nepiedalīšanās sadzīves atkritumu savākšanā (49), īpašuma 

neuzturēšana kārtībā (47), audzinoša rakstura līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem (37). 

Ceremonijas, tiesvedība, iepirkumi, līgumi  

54 gadījumos no 99 Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā 

(ĀDZN) un 115 gadījumos no 148 Carnikavas novada 

dzimtsarakstu nodaļā (CDZN) reģistrēto laulību pāriem 

abiem jaunlaulātajiem deklarētā dzīvesvieta bija citā 

novadā. 

Jaundzimušo bērnu vecākiem ĀDZN tika pasniegtas 98, bet 

CDZN 45 piemiņas dāvanas un grāmata „Mūsu bērns”.  

Gada laikā noslēdzās 9 tiesvedības (2 iesniedzēju prasības 

tika noraidītas, 1 konstitucionālā sūdzība tika noraidīta, 1 

tiesvedībā panākts izlīgums, 3 tiesvedībās apmierinātas 

prasības, 2 tiesvedībās prasības noraidītas), 2 tiesvedības 

turpināsies 2022.gadā. Pašvaldība cēla 3 prasības tiesā un 

panāca parādu piedziņu. 

Nebija pārsūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam. 

Citi būtiski notikumi un informācija 

Ādažu novadā tika savākti un izvesti sadzīves atkritumi 8091 tonnu apjomā, vieglais iepakojums 646 tonnas, 

lielgabarīta atkritumi 113 tonnas, bioloģiski noārdāmie atkritumi 630 tonnas, stikls 579 tonnas un būvgruži 

13 tonnas. 

Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un 

tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tika piešķirts kopā par 1 855 EUR (2020. g. 3 280 EUR). 

2021. gadā nenotika novada iedzīvotāju godināšanas pasākums „Goda ādažnieks”. 

Biedrības “Building Design and Construction Council” organizētajā konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, 

būvniecībā, dizainā 2021”, kas tika rīkots sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju. Ādažu 

sākumskolas ēka ieguva balvu nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka 2021” un “Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa 2021”. 

 CPP  ĀPP  ĀNPP  

Kopā  līdz 

30.06.2021. 

pēc 

01.07.2021 

Ierašanās notikuma vietā 657 748 1623 3028 

Administratīvie protokoli 49 255 645 949 

Administratīvie lēmumi 493 110 520 1123 

Dzīvnieku notveršana 12 64 46 122 

Palīdzība personām 19 26 63 108 

Aizturētas personas 8 13 29 50 

Palīdzība institūcijām 20 108 190 318 

 2021 

Laulību reģistrācija 292 

Miršanas reģistrācija 81 

Apbedījumi Baltezera kapos 139 

Apbedījumi Carnikavas kapos 67 

 2021 

Iepirkumi 191 

Atklātie konkursi 20 

Noslēgti līgumi 1 287 

Tirdzniecības atļaujas 234 
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Veiktie un pasūtītie pētījumi 

2021. gadā pētījumi netika veikti un netika pasūtīti. 

Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

2021. gada 5. oktobrī Ādažu novada pašvaldība parakstīja sadarbības memorandu ar 3 ārvalstu 

pašvaldībām – Šakiai apgabala pašvaldību (Lietuva), Dušeti novada pašvaldību (Gruzija) un Slobožanskas 

apmetnes teritoriālo kopienu (Ukraina) ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību kultūras, 

izglītības, uzņēmējdarbības un tūrisma, kā arī veselības aprūpes, vides aizsardzības, sabiedriskās telpas un 

citu jomu uzlabošanā.   
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Iedzīvotāju informēšana un iespējas piedalīties pašvaldības darbā  

Iedzīvotāju informēšanai pašvaldība izmantoja informatīvo izdevumu “Ādažu Vēstis”, oficiālo tīmekļvietni 

www.adazi.lv (t.sk. iestāžu un kapitālsabiedrību tīmekļvietnes), sociālos tīklus un reģionālo televīziju: 

⚫ informatīvais izdevums “Ādažu Vēstis” tika izdots 11 reizes, katrā metienā 4500 eks.; 

⚫ informatīvais izdevums “Carnikavas Novada Vēstis” tika izdots 6 reizes, katrā metienā 4300 eks.; 

⚫ pašvaldības tīmekļvietne tika apmeklēta 351 897 reizes (2020. g. 296 465 reizes); 

⚫ pašvaldības profiliem sociālajos tīklos bija ap 8600 sekotāji (2020. g. 7 300). 

⚫ tika sagatavots 43 audiovizuālais materiāls par novadu (2020. g. 31). 

Pašvaldība organizēja 3 sapulces ar iedzīvotājiem (2020. g. 3): 

⚫ par projektējamo veikalu “Elvi” Ādažos;  
⚫ par sporta kluba un kafejnīcas jaunbūvi Vējupes ielā 2; 

⚫ par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojumu Ādažos. 

Pašvaldība tīmekļvietnē www.adazi.lv publicēja saistošo noteikumu un to grozījumu projektus un 

paziņojumus par publisko apspriešanu, sniedzot iespēju iedzīvotājiem paust viedokli un priekšlikumus 

saistošo noteikumu uzlabošanā. Iedzīvotāji tika aktīvi aicināti iesaistīties Attīstības programmas 2021.–2037. 

un Attīstības stratēģijas veidošanā, regulāri publicējot paziņojumus informatīvajos izdevumos, pašvaldības 

tīmekļvietnēs un sociālo tīklu kanālos.  

Tika veikta pašvaldības komiteju un domes sēžu translēšana tiešraidē Youtube kanālā, kā arī domes sēžu 

audio failu saglabāšana tīmekļvietnē www.adazi.lv. Carnikavas novada domes un komiteju sēdes netika 

translētas tiešraidē, taču domes sēžu ieraksti tika saglabāti tīmekļvietnē www.carnikava.lv audio formātā. 

Ādažu pagastā 17 iedzīvotāji darbojas 7 pašvaldības komisijās (Administratīvajā komisijā (3), Iepirkumu 

komisijā (1), Vēlēšanu komisijā (4), Medību koordinācijas komisijā (4), Apbalvošanas komisijā (3), Bērnu 

uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemšanas komisijā (1), Pašvaldības 

līdzfinansējuma vērtēšanas komisijā (1). 

Pašvaldība rīkoja vairākus konkursus iedzīvotājiem. Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa rezultātā tika 

uzsākta uzņēmējdarbība filcētu izstrādājumu dizaina izstrādē un izgatavošanā (kopējais finansējums bija 2 

415 EUR, t.sk. pašvaldības finansējums 2 000 EUR). Konkursā "Sakopta vide" piedalījās 5 īpašumi (2020. g. 

2). Ziemassvētku noformējumu konkursā piedalījās 11 pretendenti (2020. g. 6). 

Pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkā ir izvietota pastkastīte iedzīvotāju korespondences iesniegšanai 

pašvaldībai, kur iedzīvotāji varēja iesniegt rakstiskus dokumentus ārpus darba laika.  

Pašvaldības domes deputāti veica iedzīvotāju pieņemšanu individuāli vienojoties. 

Saistībā ar ierobežojumiem klientu apkalpošanai klātienē Covid-19 apstākļos, ieuzlabojās iedzīvotāju 

prasmes lietot elektroniskos dokumentus, tādējādi veicinot pakalpojumu saņemšanu neizejot no mājām.  

  

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
http://www.carnikava.lv/
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1. pielikums 

Ādažu novada pašvaldības 

2021. gada publiskajam pārskatam 

 

Ādažu novada pašvaldības organizatoriskā struktūra 

 

  



 

2. pielikums 

Ādažu novada pašvaldības 

2021. gada publiskajam pārskatam 

 

Pašvaldības finanšu saistības 

  

Līguma 

dat.

Līguma 

termiņš

 

Līgumsumma 

EUR 

Veids
Kopā 2022. 

gadā

Kopā 2023. 

gadā

Kopā 2024. 

gadā

Kopā 2025. 

gadā

Kopā 2026. 

gadā

Kopā 2027. 

gadā

Kopā 2028. 

gadā

No 2029. - 

2051.

Kopsumma 

no 2022. - 

2051.

1 Stabilizācijas aizdevums - 11.04.2011. 20.04.2036. 2 099 989      pamats. 97 945 97 946 97 947 97 947 97 947 97 947 97 947 805 120 1 490 744

1.kārtas 2.posms % 5 233 4 889 4 545 4 201 3 857 3 514 3 170 21 195 50 603

2 Stabilizācijas aizdevums - 22.09.2011 20.12.2031. 6 628 760      pamats. 392 599 392 599 392 599 392 599 392 599 392 599 392 599 1 177 795 3 925 986

 1.kārtas 3.posms % 11 127 12 402 11 024 9 646 8 268 6 890 5 512 31 005 95 875

3 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p. 06.07.2012 25.03.2032. 871 076         pamats. 53 324 53 324 53 324 53 324 53 324 53 324 53 324 159 971 533 236

Kohēzijas projekts % 1 893 1 704 1 514 1 325 1 136 946 757 2 272 11 547

4 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p. 26.11.2013 25.11.2023. 520 922         pamats. 57 882 57 881 0 0 -                 -                 -                 -                 115 763         

Kohēzijas projekts II kārta % 353 177 0 0 0 0 0 0 530

5 Gaujas ielas rekonstrukcija 19.05.2017. 20.05.2032. 1 925 611      pamats. 132 804 132 804 132 804 132 804 132 804 132 804 132 804 464 814 1 394 442

1.-3.kārta % 4 950 4 479 4 007 3 536 3 064 2 593 2 122 6 600 31 352

6 Gaujas ielas rekonstrukcijai 21.08.2017. 20.08.2032. 154 450         pamats. 10 472 10 472 10 472 10 472 10 472 10 472 10 472 39 270 112 574

4.kārta % 343 311 279 248 216 184 152 479 2 212

7 Ādažu vidusskolas remonts 04.07.2017. 20.06.2023 134 893         pamats. 25 696 12 848 0 0 -                 -                 -                 -                 38 544           

30.08.2017. % 118 39 0 0 0 0 0 0 157

8.1. Jaunās skolas būvniecībai 31.08.2017. 20.08.2022. 32 850           pamats. 5 475 0 0 0 -                 -                 -                 -                 5 475             

Ekspertīze % 19 0 0 0 0 0 0 0 19

8.2. Jaunās skolas būvniecībai 03.04.2018. 20.06.2048. 11 123 368    pamats. 379 984 379 984 379 984 379 984 379 984 379 984 379 984 7 306 862 9 966 750

Būvniecība 1.,2.kārta % 30 399 29 240 28 081 26 922 25 763 24 604 23 445 423 433 611 885

8.3. Jaunās skolas būvniecībai 29.04.2020. 20.04.2048. 2 576 368      pamats. 96 316 89 924 89 924 89 924 96 316 96 316 96 316 1 897 338 2 552 374

Būvniecība 3.kārta izsniegts % 9 061 8 719 8 400 8 081 7 761 7 419 7 077 127 975 184 494

9 Gaujas ielas gājēju celiņa izbūve Plānots 2022. 20.08.2030. 297 500         pamats. 0 33 056 33 056 33 056 33 056 33 056 33 056 99 167 297 500

% 1 044 928 812 696 580 464 464 1 392 6 381

10 Muižas ielas rekonstrukcijai 10.10.2018. 20.09.2028. 388 133         pamats. 38 968 38 968 38 968 38 968 38 968 38 968 29 226 0 263 034

% 923 786 650 513 376 239 103 0 3 590

11 Ataru ceļa rekonstrukcija 08.07.2020 20.06.2035 1 410 783      pamats. 88 284 88 284 88 284 88 284 88 284 88 284 88 284 573 846 1 191 834

% 4 183 3 873 3 564 3 254 2 944 2 634 2 324 11 078 33 854

12.1. SAM 4.2.2. ĀPII 08.06.2017. 20.06.2022. 20 933           pamats. 2 326 0 0 0 0 0 0 0 2 326

Projektēšana % 8 0 0 0 0 0 0 0 8

12.2. SAM 4.2.2. ĀPII 09.10.2019. 20.09.2034. 531 484         pamats. 36 656 36 656 36 656 36 656 36 656 36 656 36 656 198 904 455 496

Remontdarbi % 1 599 1 470 1 341 1 213 1 084 955 827 3 491 11 980

13.1. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi 30.08.2017. 20.08.2022. 109 384         pamats. 18 723 0 0 0 0 0 0 0 18 723

Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārta-projektēšana) % 66 0 0 0 0 0 0 0 66

13.2. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi 22.11.2019. 20.11.2034. 179 713         pamats. 63 915 0 0 0 0 0 0 0 63 915

Ādažu centra polderī, Ādažu novadā % 224 0 0 0 0 0 0 0 224

13.3. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi 18.10.2021. 22.09.2036. 1 230 506      pamats. 20 000 87 896 87 896 87 896 87 896 87 896 87 896 659 984 1 207 360

Ādažu centra polderī, Ādažu novadā % 4 238 4 168 3 859 3 551 3 242 2 934 2 625 16 216 40 832

Aizdevuma mērķis
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14 Attekas ielas rekonstrukcija 12.09.2018. 20.09.2033. 1 174 140      pamats. 80 976 80 976 80 976 80 976 80 976 80 976 80 976 384 636 951 468

% 3 340 3 055 2 771 2 487 2 203 1 919 1 634 6 750 24 159

15 SAM 9311 Deinstitucionalizācija - 02.12.2021. 20.11.2040. 186 392         pamats. 12 992 17 360 17 360 15 080 8 240 8 240 8 240 81 972 169 484

Dienas centrs % 595 549 488 427 374 346 317 3 165 6 262

16  Bukultu ielas rekonstrukcija 13.10.2020. 22.09.2025. 46 991           pamats. 9 896 9 896 9 896 7 420 0 0 0 0 37 108

03.11.2020. % 130 96 61 26 0 0 0 0 313

17 Ķiršu ielas rekonstrukcija 02.12.2021. 20.11.2031. 587 403         pamats. 58 707 58 744 58 744 58 744 58 744 58 744 58 744 176 232 587 403

% 2 062 1 856 1 650 1 443 1 237 1 031 825 1 856 11 959

18 Pirmās ielas stāvlaukums pie ĀPII 14.10.2021. 21.09.2026. 141 294         pamats. 29 739 29 748 29 748 29 748 22 311 0 0 0 141 294

% 496 392 287 183 78 0 0 0 1 436

19 Mežaparka ceļa pārbūve 02.12.2021. 20.11.2031. 697 002         pamats. 36 654 73 372 73 372 73 372 73 372 73 372 73 372 220 116 697 002

% 2 446 2 318 2 060 1 803 1 545 1 288 1 030 3 090 15 581

20 Priežu ielas rekonstrukcija 13.10.2020. 22.09.2025. 53 218           pamats. 11 448 11 448 11 448 7 444 0 0 0 0 41 788

% 104 76 47 19 0 0 0 0 246

21 Kastaņu iela un Lazdu iela dubultās Plānots 2022. 22.09.2032. 161 500         pamats. 0 16 150 16 150 16 150 16 150 16 150 16 150 64 600 161 500

virsmas apstrāde % 0 404 363 323 283 242 202 485 2 301

22 Skolas ielas projektēšana izbūve - Plānots 2022. 22.09.2030. 73 525           pamats. 0 9 191 9 191 9 191 9 191 9 191 9 191 18 381 73 525

3.kārta % 0 184 161 138 115 92 69 138 896

23 pamats. 508 856 434 960 395 316 363 420 344 336 314 856 305 080 1 309 176 3 976 000

% 9 940 8 668 7 580 6 592 5 684 4 823 4 036 10 001 57 323

24 pamats. 248 648 150 040 128 252 123 200 121 648 117 000 117 000 804 102 1 809 890

% 4 525 3 903 3 528 3 207 2 899 2 595 2 303 8 881 31 842

25 pamats. 20 312 20 312 20 312 20 312 20 312 20 312 20 312 187 886 330 070

% 842 790 738 686 634 583 531 2 460 7 264

26 pamats. 8 944 8 944 8 944 4 472 0 0 0 0 31 304

% 80 57 34 11 0 0 0 0 182

27 pamats. 1 896 948 0 0 0 0 0 0 2 844

% 7 2 0 0 0 0 0 0 10

28 pamats. 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 100 700 174 900

% 446 419 392 365 338 311 284 1 352 3 906

29 pamats. 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 6 660 17 020

% 43 40 36 32 28 25 21 47 272

30 pamats. 14 476 14 476 14 476 14 476 14 476 14 476 14 476 137 522 238 854

% 609 572 535 498 461 425 388 1 846 5 334

31 pamats. 3 684 3 616 3 548 3 548 3 548 3 548 1 774 0 23 266

% 59 50 41 32 23 14 5 0 222

32 pamats. 125 996 125 996 125 996 125 996 125 996 125 996 125 996 2 488 421 3 370 393

% 8 493 8 176 7 858 7 541 7 223 6 906 6 588 51 516 104 302

33 pamats. 94 200 94 200 94 200 94 200 94 200 94 200 94 200 1 856 139 2 515 539

% 6 339 6 102 5 864 5 627 5 390 5 152 4 915 38 396 77 785

34 pamats. 9 752 9 752 9 752 9 752 9 752 9 752 9 752 95 076 163 340

% 412 387 362 338 313 289 264 1 290 3 655

Ceļu, ielu infrastruktūras 

programma1.kārta

Ceļu, ielu infrastruktūras programma 

2.kārta
04.09.2018. 20.08.2038.           190 128 

Izglītības iestāžu investīciju projekts - 

Piejūras PII būvniecība
03.08.2018. 20.07.2048.        2 614 009 

            34 291 

Izglītības iestāžu investīciju projekts - 

Carnikavas izglītības iestādes 

būvniecība no moduļiem

03.08.2018. 20.07.2048.        3 496 295 

28.05.2018. 20.05.2038.           278 611 

Prioritāro projektu īstenošana: bērnu 

rotaļu laukumi Carnikavas novadā
12.07.2018. 20.06.2028.

ES Interreg Igaunijas - Latvijas 

projekts "Hiking Route Along the 

Baltic Sea Coastline in Latvia-

28.05.2018. 20.05.2033.             49 472 

ERAF projekts Natura 2000 Atpūtas 

taka Carnikavā
28.05.2018. 20.05.2038.           238 897 

          484 935 

       5 678 344 

Investīciju projektu īstenošanai 

(saistību pārjaunojums) 

Nr.A2/1/21/139 Trančes Nr.PP-

26.04.2021. 21.06.2038.        2 075 409 

Būvprojekta "Kultūras un 

amatniecības centra pārbūve īpašumā 

"Blusas"" izstrāde

28.05.2018. 22.05.2023.               8 518 

Komunālās saimniecības investīcijas 

transportam 
28.05.2018. 20.05.2025.             55 899 

Pārjaunojuma līgums visiem 

līgumiem līdz 2015.gadam
05.03.2019. 20.09.2035.

ELFLA projekts pievadceļu attīstība 

lauksaimniecības uzņēmumiem 
05.04.2018. 22.03.2038.
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35 pamats. 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 89 700 154 100

% 385 362 339 316 293 270 247 1 208 3 421

36 pamats. 8 236 8 236 8 236 8 236 8 236 8 236 8 236 82 360 140 012

% 350 329 309 288 268 247 226 1 132 3 150

37 pamats. 6 728 6 728 6 728 6 728 6 728 6 728 6 728 67 280 114 376

% 286 269 252 235 219 202 185 925 2 573

38 pamats. 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 483 14 007

% 35 30 25 21 16 11 6 1 145

39 pamats. 70 440 70 440 70 440 70 440 70 440 70 440 70 440 1 444 020 1 937 100

% 4 843 8 277 8 101 7 925 7 748 7 572 7 396 69 736 121 597

40 pamats. 31 568 31 568 31 568 31 568 31 568 31 568 31 568 347 248 568 224

% 1 432 1 342 1 263 1 184 1 105 1 026 947 5 209 13 507

41 pamats. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 pamats. 18 718 18 788 18 788 18 788 18 788 18 788 18 788 215 974 347 420

% 875 828 781 734 686 639 592 3 383 8 518

43 pamats. 0 29 693 29 724 29 724 29 724 29 724 29 724 646 497 824 810

% 3 299 3 299 3 180 3 062 2 943 2 824 2 705 21 907 43 218

44 pamats. 0 343 399 343 508 343 508 343 508 343 508 343 508 7 643 053 9 703 992

% 24 260 24 260 23 401 22 543 21 684 20 825 19 966 162 952 319 891

45 pamats. 7 818 0 0 0 0 0 0 0 7 818

% 823 0 0 0 0 0 0 0 823

46 pamats. 86 826 86 832 19 244 0 0 0 0 0 192 902

% 482 265 48 0 0 0 0 0 796

47 pamats. 20 913 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 471 150 617 703

% 1 544 1 492 1 440 1 387 1 335 1 283 1 230 10 077 19 788

48 pamats. 7 396 7 456 7 456 7 456 7 456 7 456 7 456 93 200 145 332

% 363 345 326 308 289 270 252 1 538 3 691

49 pamats. 6 745 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 84 549 131 926

% 702 666 630 593 557 521 484 2 950 7 103

50 pamats. 9 467 9 564 9 564 9 564 9 564 9 564 9 564 212 799 279 650

% 708 684 659 635 611 587 563 4 591 9 037

51 pamats. 13 653 13 676 13 676 13 676 13 676 13 676 13 676 304 291 400 000

% 1 012 977 943 908 874 839 804 6 565 12 923

52 pamats. 0 49 566 49 584 49 584 49 584 49 584 0 0 247 902

% 620 620 496 372 248 124 0 0 2 479

53 pamats. 3 933 7 866 7 866 7 866 7 866 7 866 7 866 0 51 132

% 128 118 98 79 59 39 20 0 541

54 pamats. 0 13 448 13 448 13 448 13 448 13 448 13 448 107 585 188 274

% 471 471 437 403 370 336 303 1 210 4 001

Kopā saistības: 3 273 567 3 564 965 3 354 163 3 275 083 3 217 748 3 151 967 3 072 029 34 085 876 56 995 398

Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz 

jūrai Carnikavā) un tai piegulošā 

auto stāvlaukuma projektēšana un 

būvniecība

01.01.2022 2037.           188 274 

Aizvēju ielas Garciemā, dubultā 

virsmas apstrāde
01.2022. 09.2029.             51 132 

Carnikavas pamatskolas 

infrastruktūras uzlabošana un mācību 

vides labiekārtošana

23.12.2021. 21.12.2026.           247 902 

Prioritārais projekts "PII "Piejūra" 

būvniecība"
24.02.2021.

20.02.2051.
          400 000 

PII Piejūra būvniecības pabeigšana 08.04.2021.
20.03.2051.

          279 650 

Lielās ielas pārbūve 27.05.2021.
20.05.2041.

          132 027 

Autostāvvietas izbūve Karlsona 

parkā, Garciemā, Carnikavas novadā
27.05.2021. 20.05.2041.           145 332 

Stacijas ielas pārbūve 30.04.2021. 20.04.2051.           617 703 

Budžeta un finanšu vadībai 

(Aprīkojums PII Piejūra)
25.03.2021. 20.03.2024.           195 366 

LAD  projekts koka laipu taka uz 

jūru
26.01.2021. 20.01.2031.             43 430 

ERAF "Carnikavas pamatskolas 

pārbūve"
26.01.2021.

20.01.2051.
       9 703 992 

KF projekts "Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Carnikavā III 

kārta"

01.10.2020. 20.09.2050.           824 810 

Carnikavas novada pašvaldības 

transporta infrstruktūras attīstība
01.10.2020. 20.09.2040.           363 119 

Centrālbaltijas projekts "Coast4us" 27.08.2020. 20.08.2030.             33 731 

SAM 5.5.1. Kultūras objektu 

būvniecība
11.12.2019. 21.11.2039.           605 017 

ERAF projekta SAM 3.3.1. 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

13.06.2019. 20.05.2049.        2 227 434 

ELFLA Eimuru - Mangaļu poldera 

meliorācijas grāvju atjaunošana 

Carnikavas novadā

06.03.2019. 20.02.2029.             17 365 

Prioritārais projekts Dambja 

būvniecība Valteru ielā 
21.11.2018. 22.11.2038.           131 127 

Ceļu, ielu infrastruktūras programma 

4.kārta
12.11.2018. 20.10.2038.           160 577 

Ceļu, ielu infrastruktūras programma 

3.kārta
12.09.2018. 20.08.2038.           177 076 
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Citas ilgtermiņa saistības.

Līguma 

dat.

Līguma 

termiņš

 

Līgumsumma 

EUR 

Veids
Kopā 2022. 

gadā

Kopā 2023. 

gadā

Kopā 2024. 

gadā

Kopā 2025. 

gadā

Kopā 2026. 

gadā

Kopā 2027. 

gadā

Kopā 2028. 

gadā

No 2029. - 

2051.

Kopsumma 

no 2022. - 

2051.

1       Galvojums SIA "Ādažu ūdens" 03.2017. 03.2032 129 553         pamats. 8 936 8 936 8 936 8 936 8 936 8 936 8 936 37 978 100 530

% 353 321 290 259 227 196 165 533 2 345

2 Līzings - jauna automašīna 02.01.2020. 30.12.2024. 44 681           pamats. 5 511 5 511 5 510 447 -                 -                 -                 -                 16 978           

Volvo V60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Līzings - frontālais iekrāvējs 16.11.2020. 20.11.2025. 82 013           pamats. 15 204 15 204 15 204 13 917 -                 -                 -                 -                 59 530           

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Līzings - mikroautobuss Plānots 2021. 2026. 40 000           pamats. 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 28 000

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Galvojums SIA "Ādažu ūdens" Plānots 05.2021.Plānots 05.2051. 2 300 000      pamats. 0 0 64 486 85 981 85 981 85 981 85 981 1 891 589 2 300 000

% 8 073 8 073 8 073 7 847 7 545 7 243 6 941 146 068 199 863

Kopā citas ilgtermiņa saistības Ādaži: 45 077 45 045 109 500 124 387 102 690 102 356 102 023 2 076 168 2 707 246

Kopā saistības x 3 318 644 3 610 010 3 463 662 3 399 469 3 320 438 3 254 324 3 174 052 36 162 045 59 702 644

Saistību apmērs % no 

pamatbudžeta ieņēmumiem 13,9% 15,1% 14,5% 14,3% 13,9% 13,7% 13,3%

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību 

finanšu  izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā 23 836 640

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa - kopā 3 114 198 3 430 954 3 230 348 3 160 924 3 113 067 3 056 628 2 985 752 33 124 879 55 216 751

Aizņēmumu procentu maksājumi - kopā 159 369 155 914 145 664 135 955 126 425 117 029 107 914 1 069 792 2 018 063

Galvojumi un citas ilgtermiņa saistības - kopā: 45 077 45 045 109 500 124 387 102 690 102 356 102 023 2 076 168 2 707 246

Aizņēmumu saistības kopā: 3 318 644 3 631 913 3 485 512 3 421 266 3 342 181 3 276 014 3 195 689 36 270 840 59 942 060

Saistību mērķis
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3. pielikums 

Ādažu novada pašvaldības 

2021. gada publiskajam pārskatam 

Pārskats par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam ieviešanu 2021.gadā2 

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem 

balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās 

pārbūve) Ādažu centrā 

800 000  x  x 2021. Izpildīts 

2. 
C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

attīstība (Mežrožu ielā) 

71 200 100    2021. Izpildīts 

3. 
Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības 

projekta īstenošana Smilgās 

320 000 100    2021.-

2026. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

4. 

Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības 

projektu īstenošana, t.sk.,  centralizēti piegādātā 

dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai 

3 250 000    100 2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
 

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu 

īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, 

t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 

un RS1 

1 959 739 51,09 39,91 9  2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

 
2 Sagatavots saskaņā ar Attīstības programmas Uzraudzības ziņojuma par 2021.gadu 2.pielikums “Investīciju plāna izpilde”” (apstiprināts ar 23.02.2022. Ādažu novada pašvaldības domes 

protokollēmumu Nr.8. 40.§.) (pārskats sagatavots saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta (22) daļā noteikto, ka pašvaldība ikgadējā pārskatā iekļauj informāciju par tās veiktajiem 

ieguldījumiem (iekļaujot attīstības projektus, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk). 

Uzraudzības ziņojums pieejams: https://www.adazi.lv/attistiba/attistibas-programma-2021-2027/ 

 

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/03/Aktualizacija_2.pielikums_AP_2021-2027_4_sejums-1.pdf
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un 

nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku 

mazināšanai 

50 000 100    2021..-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu 

infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Aizvēju 

iela) 

50 000 10 90   2020.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

2. 
C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste 

projektēšana un būvniecība 

3 500 000 x x   2020.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

3. 

C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas 

transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Stacijas 

iela) 

715 605 100    2021. Izpildīts 

4. 
Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno 

segumu atjaunošana (Ķiršu iela) 

2 071 437 100    2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

5. 
Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno 

segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš) 

1 911 762 48%   52% 2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

6. 

Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes 

centru pilngadīgām personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru 

bērniem ar īpašām vajadzībām 

50 000 100    2021.- Izpildīts 

7. 
Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz 

Pirmās ielas labiekārtošana 

136 300 100    2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

8. 

Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas 

projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu 

pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem 

ceļiem un ielām) 

50 000 x   x 2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

9. 

C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide 165 928 25 75 (ES 

Interreg 

Central 

Baltic 

1.kārtai) 

  2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 

Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un 

šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno 

segumu (Skolas iela) 

230 000 100    2021.-

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

11. 

Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un 

šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno 

segumu (Inču iela) 

800 000 100    2021.-

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

12. 

Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu 

apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav 

nodrošināts (Ataros) 

175 000 100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

13. Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve 50 000 100    2021. Izpildīts 

14. 
C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un 

paplašināšana (Karlsona parks) 

660 000 x x   2021. Izpildīts 

15. 

C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, 

mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa 

stacijām (pasākusm saistīts ar pasākumu 

“C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada 

teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP 

pasākums Nr.5.2.1.)”) 

4 500 000 x x   2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

16. 

Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno 

segumu atjaunošana (Gaujas ielas atjaunošana 

posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai 

(veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana) 

2 300 000 100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. C4.2.2.1.1.  Gājēju celiņu izveide uz jūru 

(Garupē) 

50 000 100    2019.-

2021. 

Izpildīts 

2. C4.2.1.1.1.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas 

aizsardzības plāna īstenošanā (Laivu iela) 

650 000 10 90   2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

3. Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas 

kanālu izveide 

300 000 x    2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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VTP5: Efektīva resursu izmantošana 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības 

iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 

novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas 

Ādažu vidusskolā būvniecība un 

materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) 

īstenošana 

18 745 112 x x  x 2018.-

2021. 

Izpildīts 

2. 

Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu 

centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām 

~1 200 0000 

(izmaksas kopā 

ar Dienas 

aprūpes centra 

izmaksām 

(Ā5.1.2.3.) 

~15 ~85 x  2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

3. 

Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide 

pilngadīgām personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

~1 200 0000 

(izmaksas kopā 

ar Dienas 

aprūpes centra 

izmaksām 

(Ā5.1.2.2.) 

~15 ~85 x  2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

4. 
Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana 

pirmsskolas izglītības vajadzībām 

130 000 100    2021. Izpildīts 

5. 

Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu 

teritoriju uzlabošanai (Rotaļu laukumu jaunākā 

vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas 

un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve) 

210 000 

(30 000 gadā) 

100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

6. 
C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība (CSPII “Piejūra”) 

3 500 000 100    2021. Izpildīts 

7. 

C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana 

personām ar GRT Garajā ielā 20 

936 719 34 65 

(ERAF 

SAM 

9.3.1.1.) 

  2021.- 

2025. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

8. 
Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 

izveide / būvniecība 

3 000 000 x  x x 2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. 

C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas 

Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un 

paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde 

12 000 000 x x   2021.-

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

10. 
C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un 

izbūve 

500 000 70 20  10 2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

11. 
C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide 1 100 000 100    2021.-

2025. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

12. 
C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide 200 000 100    2021.-

2025. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

13. 
Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas pielāgošana 

pašvaldības funkciju vajadzībām 

300 000 100    2021. -

2024. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

14. 
C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra 

(“amatu mājas”) izveide 

1 300 000 40 60   2021.-

2025. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

15. 

Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas 

labiekārtošana 

80 000 100    2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam 

16. 
Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes “Strautiņš” atjaunošana 

 

150 000 

100    2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

17. 
C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā 2 800 000 50   50 2021.-

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

18. 
C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas 

telpas izveide 

60 000 100    2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by 

SavINg Energy. Begin to move more quickly 

(“Accelerate SUNShINE”) īstenošana 

128 465    100 2017.-

2021. 

Izpildīts 

2. 

Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna 

pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums 

“3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole 

un samazināšana” 

100 000 100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās 

infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai 

industriālās teritorijā (Projekts “Eimuru 

industriālās teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu 

novadā”) 

2 958 721  47,92 45,71 6,38  2020.-

2021. 

Izpildīts 

2. 

Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana 

(III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba 

stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 

2.posms) 

3 800 000 x  x x 2021.-

2024. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana 70 000 90   10 2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

2. 
C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana 

(dabas resursu pieejamība) 

80 000    100 2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

VTP9:  Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana 

ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai 

ierobežotām iespējām 

100 000 100    2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

2. 

C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana 

ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais  ar 

invaliditāti 

50 000 100    2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

3. 
Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības 

nodrošināšana personām ar funkcionāliem 

60 000 100    2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 

cits 

finansējums 
Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, 

uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) 

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 
cits finansējums Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos 116 000 x x  x 2021. Izpildīts 

VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 
cits finansējums Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai (Projekts 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu 

pagastā”) 

~76 000 

(2017.-

2023.gada 

projekta 

finansējums ir 

188001 eiro, 

t.sk. 2021.-

2023.g. 

finansējums 

~76 000 eiro) 

x x   2021.-

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

2. 

C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana  novada 

apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un 

publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide 

video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības 

policijas telpās 

80 000 x x x  2021.-

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

3. 

C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana 

(Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada 

pašvaldības Carnikavas pagastā”) 

117 962 15 85   2021. -

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 
cits finansējums Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa 

infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā 

autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie 

ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, 

gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no 

Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras 

utt.) 

20 000 000 x  x  2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

2. 
Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana 1 290 000    x 2021.-

2023. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

3. 
C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” 

īstenošana 

970 067 30 70 (LIFE)   2019.-

2021. 

Izpildīts 

4. 
Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības 

iestādēm 

85 000 100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

5. 
Ā14.1.8.1.  Sadarbība ar Iekšlietu ministriju 

ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos 

2 500 000   100  2021. -

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

6. 

C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana 

rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai 

tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” 

ietvaros 

 x x   2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 
cits finansējums Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 

70 000 100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

2. 
Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta 

konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana 

210 000 

(30 000 gadā) 

100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  

 

3. 

Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 

70 000 100    2021.-

2027. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija 

Nr.p.k. Projekta nosaukums (aktivitāte) 

Indikatīvās 

projekta izmaksas, 

EUR 

Finansējuma avoti, % Projekta 

ieviešanas 

laiks 

 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

valsts 

finansējums 
cits finansējums Izpildes statuss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, 

struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās 

bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas 

infrastruktūras uzlabošana un mācību vides 

labiekārtošana) 

277 153 10   90 2021.-

2022. 

Tiek pildīts atbilstoši plānam  
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Ādažu novada pašvaldība 

ĀDAŽU VIDUSSKOLA 
Gaujas iela Nr.30, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164,  

tālr. 67996165, e-pasts skola@adazuvidusskola.lv 

 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 31. martā         Nr. 1-17/86 

 

Darbības mērķis 

Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir pašvaldības izveidota vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno mācību 

un audzināšanas procesu, nodrošinot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartos 

noteiktos mērķus. 

Personāls 

ĀVS ir 223 darbinieki (159 pedagogi un 64 citi darbinieki). 154 darbiniekiem ir augstākā izglītība, 69 – 

vidējā (tajā skaitā turpina mācības). 190 darbinieki ir sievietes, 33 darbinieki – vīrieši. Tika nodibinātas 

darba tiesiskās attiecības ar 41 pedagogu, bet izbeigtas – ar 23, un pieņemti darbā 13 jauni darbinieki, bet 

izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 3 darbiniekiem. Darbinieku iedalījums vecuma grupās ir šāds: 

• 18 - 30 g. v.  - 25 

• 31 - 40 g. v. - 40 

• 41 - 50 g. v. - 55 

• 51 - 62 g. v. - 60 

• virs 62 g. v. - 43 

Galveno uzdevumu izpilde 

2020./2021.m.g. 2/3 mācību procesa tika īstenots attālināti, jo valstī tika noteikti jauni ierobežojumi un 

izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu infekcijas Covid-19 izplatību.  

Izglītojamo skaits: 

Mācību 

gads 

Vispārizglītojošās 

izglītības 

programmās 

Mazākumtautību 

izglītības 

programmā 

Kopā 
Klases 

(skaits) 

Pirmsskolas  

izglītības 

programmā 

2018./2019. 1286 220 1506 60 0 

2019./2020. 1368 208 1576 61 0 

2020./2021. 1504 222 1726 65 0 

2021./2022. 1668 230 1898 73 88 

Izglītojošā darbība.  

3. un 6. klašu skolēnu sniegums diagnosticējošos darbos (vidējais vērtējums):  

Mācību gads / priekšmets 3. klase 2020./2021. 6. klase 2020./2021. 

 ĀVS (%)  valstī (%)  ĀVS (%) valstī (%) 

Mācībvaloda  (latviešu valoda)  82,67 80,00 61,16 63,55 

Mācībvaloda  (krievu valoda) 89,18 83,18 68,75 67,78 

Matemātika 71,63 71,99 67,03 66,92 

Valsts valoda (mazākumt. izglīt.pr.) 84,27 75,17 73,23 68,74 

Dabaszinības   65,75 57,94 

2020./2021.m.g. pamatizglītību ieguva 124 skolēni, tai skaitā pamatizglītības mazākumtautību programmā 

– 18. skolēni. Visi  skolēni saņēma Apliecību par pamatizglītības apguvi. Saistībā ar epidemioloģiskās 
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drošības pasākumu ietekmi uz mācību procesu 9. klases skolēniem eksāmeni tika atcelti, bet skolēniem 

obligāti bija jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā. Diagnosticējošie darbi paredzēti 

tikai skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei, paškontrolei, un 9. klašu skolēnu sasniegumi (vidēji) ir 

optimālā līmenī – latviešu valodā (dzimtā valoda) – 61,33 %, latviešu valodā mazākumtautību izglītības 

programmā - 72,62 % un matemātikā – 57,84 %.  

Lai saņemtu Atestātu par vidējo izglītību, absolventiem bija jākārto 3 centralizētie eksāmeni (CE): latviešu 

valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai krievu) pēc izvēles. 12. klašu skolēnu sasniegumi CE (vidēji):  

Mācību priekšmets 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

 ĀVS (%) Valstī (%)  ĀVS (%) Valstī (%)  ĀVS (%) Valstī (%)  

Latviešu valoda 61,1 49,9 70,7 52,9 61,6 51,2 

Matemātika 47,1 32,7 51,3 35,4 50,4 36,1 

Angļu valoda 74,2 62,7 82,6 70,0 75,7 66,6 

Krievu valoda 

(svešvaloda)  

92,5 74,4 88,7 73,3 88,1 76,4 

 

ĀVS absolvēja 42 skolēni, tai skaitā 1 tika apbalvots ar Ministru prezidenta Atzinības rakstu par augstiem 

sasniegumiem mācībās un Finanšu ministrijas Latvijas Simtgades stipendiju. Lielākā daļa absolventu 39 

absolventi (93 %) turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs. 2 absolventi uzsākuši darba gaitas. 

2020./2021.m.g. 699 skolēni (40,6 %) tika apbalvoti ar ĀVS Atzinības rakstu (2019./2020.m.g. – 587 (37,3 

%)) un 103 skolēni 7.–12. klasē saņēma Ādažu novada pašvaldības balvu par izciliem mācību 

sasniegumiem: 79 skolēni 7.– 9. klašu posmā, 24 skolēni 10.–12. klašu posmā. 15 (0,9 %) skolēniem tika 

noteikti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi (2020./2021.m.g. – 12 (1 %).  

Mācību priekšmetu olimpiādes. Valsts noteiktās mācību priekšmetu olimpiādes tika organizētas attālināti 

un netika organizētas alternatīvās olimpiādes un konkursi. Pierīgas skolu mācību priekšmetu olimpiādēs 

piedalījās 86 skolēni, izcīnot 45 godalgas, 1 skolēns tika izvirzīti dalībai valsts olimpiādē, 3 skolēni -  

zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) reģionālajai konferencei, kopumā izcīnot 2 godalgotas vietas. 29 skolēni 

no 7. līdz 12. klasei apbalvoti ar Ādažu novada pašvaldības naudas balvu par sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un ZPD konferencē. 

Interešu izglītība. ĀVS īstenoja 3 jaunatnes darba programmas (Eiropas klubs „Mazie eiropieši”, Jauniešu 

diskusiju klubs un Skolēnu parlaments), 10 kultūrizglītības programmas (TDK „Rūta”, teātris, dramatiskais 

pulciņš, teātra un mākslas improvizācija, koris, aerobika, sporta dejas, floristika, vizuālā māksla, vizuāli 

plastiskā māksla), 7 sporta programmas (futbols, džudo, volejbols, orientēšanās, ārstnieciskā vingrošana, 

vieglatlētika un velosports), vides izglītības programmu (Ekoskolu programma) un 5 tehniskās jaunrades 

izglītības programmas (fizika un inženierzinātne, video animācija, skaņu ierakstu tehnoloģijas, kokapstrāde 

un datorika). Nodarbībās iesaistījās 1023 skolēni (52 %). Skolēnu skaits interešu izglītības programmās 

nedaudz samazinājies, jo vienā nodarbību grupā tiek uzņemti ne vairāk kā 20 audzēkņu. 

Sports. 2020./2021.m.g. ĀVS skolēniem bija iespēja piedalīties tikai atsevišķās sporta aktivitātēs un 

sacensībās: ,,Baložu Velodrošība”  V-12 grupā 3. vieta, “Cēsu rudens” orientēšanās stafetē - 2.vieta, 

starptautiskais džudo turnīrā “Rīgas kauss 2021’’ U-15; U17 un U21 izcīnītas godalgotas vietas un 

starptautiskajās sacensībās peldēšanā “Madwave Challenge Latvijas tūre” – sasniegti labi rezultāti.   

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• ĀVS C korpusa 1. un 2. stāvā tika izveidota atbilstoša vide, un 2021. gada 1. aprīlī tika uzsākta  

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.  

• ĀVS mērķtiecīgi plāno un iesaista pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi – uzsākot 

2021./2022.m.g. pedagogi (tiešsaistē) piedalījās tālākizglītības nodarbībās "Atbalsts skolēnu uzvedībai 

mācīšanās procesā" un 2021.gada oktobrī - “Pedagogu kompetence vardarbības gadījumu risināšanā 

izglītības vidē”.  

• ĀVS izveidojusies lietišķa sadarbība ar skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks”, un ĀVS  strādā 5 

izglītības projekta dalībnieki  – matemātikas, fizikas, ķīmijas un ģeogrāfijas, vēstures un latviešu 

valodas un literatūras skolotāji.   
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• Tika iegādāti 12 galda datori, 10 grafiskās planšetes un 5 portatīvie datori izglītības programmu 

īstenošanai, kā arī 10 Web kameras attālināto mācību nodrošināšanai, iegādātas un uzstādītas 13 

videonovērošanas kameras vidusskolas ēkā.  

• 2021. gada 1. septembrī, ievērojot valsti noteiktos ierobežojumus, tika organizēts svinīgs pasākums, 

veltīts Ādažu vidusskolas 35 gadu jubilejai, pasākumā uzstājās ĀVS absolventi un tika atvērts atmiņu 

krājums – grāmata “Ādažu vidusskolai 35”. 

• ĀVS turpina īstenot ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 

starptautisko Ekoskolu programmu. Turpinot līdzdarbību ekoskolu programmā, ĀVS atkātoti tika 

apbalvota ar Zaļā Karoga balvu. 

• Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāte turpināja darbību ĀVS, organizējot 

interešu izglītības nodarbības (attālināti). 

• ĀVS atzīmēja Latvijas Valsts svētku un atceres dienas, svinēja Dzejas dienas; Eiropas valodu dienu, 

Skolotāju dienu; “Pēdējā zvana” dienu vidusskolas absolventiem un izlaidumus, kā arī gadskārtu 

svētkus un iespēju robežās piedalījās dažādos konkursos un aktivitātēs, piemēram, vizuālās mākslas 

konkursā “Gaujas mozaīka Ādažos”, Eiropas klubs “Mazie eiropieši” - biedrības “Eiropas Kustība 

Latvijā” projektā “DemokrātiJĀ!”.  

• Aktīvi darbojās Skolēnu parlaments, veicinot pedagogu un skolēnu sadarbību.  

• ĀVS turpināja īstenot 6 starptautiskos Erasmus+ izglītības projektus un 2 programmas Nordplus 

projektus, piemēram, “21.gadsimta mācību stunda - pedagoga profesionālais izaicinājums”, “Visu var 

atkārtoti izmantot, izņemot Zemi”, “Baltijas kultūra caur izglītību” u.c.  

• ĀVS ir kļuvusi par Eurodesk informācijas punktu, nodrošinot skolēniem svarīgāko informāciju par 

iespējām un piedāvājumiem, ko piedāvā Eiropas Savienība. 

• ĀVS iesniegusi un saņēmusi programmas Erasmus+ akreditāciju, kas piešķirta līdz 2027. gadam. 

• ĀVS ir piešķirts Veselību veicinoša izglītības iestādes statuss un ĀVS nodrošina iespēju mācīties 

veselīgi domāt un dzīvot, un piedalīties daudzveidīgos veselību veicinošos pasākumos, piemēram, 3. 

un 4. klašu skolēni piedalījās konkursā “Ko Tev zināt? Nieks!” un visiem 6.-12. klašu skolēniem tika 

noorganizētas nodarbības “Mana psihiskā veselība” (attālināti).  

• 2021. gadā ĀVS iesaistījās Skolu atkarības profilakses programmā “UNPLUGGED” apmācības 

kursus pabeidza sociālais pedagogs.  

• ĀVS bija tiesīga veikt eksamināciju, lai skolēni iegūtu velosipēda vadītāja apliecību. 6.- 8. klašu 

skolēni piedalījās CSDD izglītības projektā “Gribu būt mobils!”, patstāvīgi apguva ar ceļu satiksmes 

drošību saistītas tēmas un individuāli pārbaudīja savas zināšanas, veicot testus. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Veikti apjomīgi remontdarbi ĀVS C korpusā. 

• Pedagogiem regulāri tiek organizētas mācības un labās prakses pārneses nodarbības.  

• Izveidots jauns amats “Direktora vietnieks izglītības jomā (projektu darbā)”.   

• Palielināts pedagoga palīgu skaits, kas nodrošina individuālu atbalstu skolēnam mācību procesā.   

• ĀVS nodrošina informācijas apmaiņu par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem, aktīvi izmantojot 

digitālās tehnoloģijas un sociālos tīklus, piemēram, organizējot tiešraides Facebook . 

• Ir izstrādāti un regulāri tiek aktualizēti vairāki iekšējie noteikumi - “Attālināta mācību procesa kārtība 

Ādažu vidusskolā 2021./2022.mācību gadā”, “Kārtība, kādā tiek nodrošināti piesardzības un drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai Ādažu vidusskolā”, u.tml. 

Galveno uzdevumu izpildi veicinošie un kavējošie faktori 

Veicinošie faktori: 

• ĀVS izstrādāta sistēma sadarbībai ar skolēnu ģimenēm. 

• ĀVS pedagogu digitālo prasmju pilnveide. 

• Līdzdalība starptautiskos Erasmus+ izglītības projektos.   

Kavējošie faktori: 

• Epidemioloģiskā situācija valstī – 2/3 mācību un audzināšanas procesa tika organizēta attālināti.  

• Ir grūtības piesaistīt vairāku mācību priekšmetu skolotājus, piemēram, sākumizglītības skolotājus, 

latviešu un krievu valodas skolotājus, matemātikas un fizikas skolotājus, u.c.  

• Atsevišķu skolēnu vecāku nepietiekama izpratne par bērna aprūpes un uzraudzības pienākumiem. 
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Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2020. Izpilde 2021. 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.:   

 darbinieku atalgojums un  soc.nod. 2 861 164 3 662 390 

t.sk. no valsts budžeta 2 140 045 2 645 000 

no pašvaldības budžeta 721 119 1 017 390 

                         uzturēšanas izdevumi 611 158 903 000 

t.sk. no valsts budžeta 71 325 82 000 

no pašvaldības budžeta 539 833 821 000 

                          pamatlīdzekļu veidošana 2 661 229 839 290 

t.sk. no valsts budžeta 28 656  

no pašvaldības budžeta 2 632 573 839 290 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 2 315 356 2 625 000 

Ieņēmumi no telpu nomas 21 541 30 800 
 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 

No IZM saņemtas viedierīces – 11 portatīvie datori ACER TravelMate/P.  

No Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas Centrālās bibliotēkas, kā arī no privātpersonām saņemti 

dāvinājumi ĀVS bibliotēkai – kopā 1285 grāmatas.   

Galvenie pasākumi 2022. gadā: 

• Izstrādāt ĀVS attīstības plānu nākamajam plānošanas periodam. 

• Uzlabot fizisko vidi ĀVS A un B korpusā, pārbūvējot ventilācijas sistēmu. 

• Izbūvēt ugunsdrošības un apziņošanas apraides sistēmu. 

• Uzsākt jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu 3., 6. un 9. klasē.  

• Turpināt jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11. un 12. klasē. 

• Integrēt mācību procesā ukraiņu tautības bērnus. 

• Izstrādāt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši mācību saturam un pieejai.  

• Turpināt pilnveidot skolēnu pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes. 

 

 

Ādažu vidusskolas direktors     Česlavs Batņa 
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Ādažu novada pašvaldība 

 CARNIKAVAS PAMATSKOLA 
Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 

tālr. +371 25577450, e-pasts: info@carnikavasskola.lv   

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Carnikavā, Ādažu novadā 

2022. gada 28. aprīlī Nr. CPS/1-17/22/1 

Darbības mērķis 

Carnikavas pamatskola (turpmāk – CPS) ir Ādažu novada pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības iestāde, 

kas veido izglītības vidi, organizē un īsteno mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot valsts 

pamatizglītības standartā un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu. 

Personāls 

CPS ir 53 darbinieki (42 pedagogi, 2 interešu izglītības pedagogi, 7 sporta interešu izglītības treneri un 2 

citi darbinieki).  51 darbiniekiem ir augstākā izglītība, 2 – vidējā. 38 darbinieki ir sievietes, 15 darbinieki – 

vīrieši. Tika nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar 4, bet izbeigtas – ar 7 darbiniekiem. Darbinieku 

iedalījums vecuma grupās ir šāds:  

 
Galveno uzdevumu izpilde 

Izglītojamo skaits: 
Mācību gads Izglītojamie Klases 

2019./2020. 401 23 

2020./2021. 405 22 

2021./2022. 447 23 

Izglītojošā darbība: 

3., 6. un 9. klašu izglītojamo sniegums diagnosticējošos darbos 2020./2021. m.g. (vidējais vērtējums)*:  

Mācību  priekšmets 
3. klase 6. klase 9. klase 

CPS (%)  valstī (%)  CPS (%) valstī (%) CPS (%) valstī (%) 

Latviešu valoda 87,00 75,86 64,50 63,55 57,96 59,86 

Matemātika 72,63 72,16 68,27 66,92 61,46 59,43 

Dabaszinības   51,73 58,16   

Latvijas vēsture     59,57 64,57 

* 2020./2021. mācību gadā nenotika valsts pārbaudes darbi (VPD) par vispārējās pamatizglītības ieguvi. 

2020./2021. m.g. 2. semestrī mācību process notika attālināti. 

Pamatizglītības programmu apguva 23 skolēni un visi saņēma Apliecību par pamatizglītības apguvi.      

mailto:info@carnikavasskola.lv
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Interešu izglītība - CPS īstenoja 8 kultūrizglītības programmas (koris, Jaunais galdnieks, mazpulks, Prāta 

spēles, skolēnu mācību uzņēmumi, tautas deju kolektīvs, tekstila pulciņš, vācu valodas pulciņš) 10 sporta 

programmas (basketbols, džudo, fitnesa pulciņš, fizisko aktivitāšu pulciņš, florbols, futbols, orientēšanās, 

riteņbraukšana, šahs un vieglatlētika).  

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Tika licencēta speciālās izglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, un visi 

pedagogi apguva pedagogu profesionālās kompetences 12 h programmu. 

• Tika iegādāts 1 interaktīvais displejs/tāfele, 15 informatīvie displeji, 50 portatīvie datori. 

• CPS turpina īstenot ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un ESF 

projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  

• CPS svinēja Dzejas dienas, gadskārtu svētkus, kā arī atzīmēja Latvijas Valsts svētku un atceres 

dienas - Barikāžu atceres dienu, Neatkarības atjaunošanas dienu, Lāčplēša dienu, Valsts 

proklamēšanas dienu.  

• CPS organizēja Valsts policijas un pašvaldības policijas nodarbības skolēniem, piedalījās CSDD 

projektā “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā” un bija tiesīga veikt 

eksamināciju, lai skolēni iegūtu velosipēda vadītāja apliecību. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Pedagogiem tika organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi un individuāls atbalsts  

• CPS regulāri publicē Facebook platformā skolas aktivitātes.  

• Izstrādāti un aktualizēti iekšējie noteikumi “Carnikavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība”, “Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process Carnikavas pamatskolas 

2020./2021.mācību gadā”, u.c.  

Galveno uzdevumu izpildi veicinošie un kavējošie faktori 

Veicinošie faktori: 

• Daudzpusīgs atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgiem skolēniem.  

• CPS pedagogu digitālās pratības izaugsme. 

• Līdzdalība Erasmus+ izglītības projektos, veicinot skolotāju profesionalitāti.  

Kavējošie faktori: 

• Nepieciešams izveidot un ieviest efektīvas darbības sistēmas atbalsta pasākumiem skolēniem. 

• Epidemioloģiskā situācija valstī – lielākā daļa mācību procesa tika organizēta attālināti.  

• Grūtības piesaistīt atsevišķu mācību priekšmetu skolotājus.  

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2020. Izpilde 2021. 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.:   

 darbinieku atalgojums un  soc.nod. 850 985 887 121 

t.sk. no valsts budžeta 513 587 578 671 

no pašvaldības budžeta 337 398 308 450 

                         uzturēšanas izdevumi 176 270 110 186 

t.sk. no valsts budžeta 7 322 9 714 

no pašvaldības budžeta 168 948 100 472 

                          pamatlīdzekļu veidošana 37 709 5 296 394 

t.sk. no valsts budžeta 0 5 273 294 

no pašvaldības budžeta 37 709 23 100 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 541 116 582 864 

Ieņēmumi no telpu nomas 0 0 
 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 

No IZM saņemti 11 portatīvie datori, lai sniegtu atbalstu attālināto mācību laikā skolēniem. 

Galvenie pasākumi 2022. gadā: 

• Uzsākt jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu 2., 5. un 8. klasē.  

• Turpināt jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu 1., 4. un 7. klasē. 
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• Pilnveidot skolēnu pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes. 

 
Carnikavas pamatskolas direktors       Raivis Pauls 
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Ādažu novada pašvaldība 

   ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “STRAUTIŅŠ”                        
Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997458, e-pasts adazupii@adazi.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

 

Ādaži, 2022. gada 10.marts        Nr.1-12/22/56 

 

Darbības mērķis 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII) ir pašvaldības dibināta iestāde, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas un sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei. 

Personāls 

ĀPII bija 78 darbinieki (36 pedagogi, 2 sporta skolotāji, mūzikas skolotājs, 3 logopēdi, psihologs, 

speciālais pedagogs, iestādes vadītāja, vadītājas vietniece  un 32 citi darbinieki). 75 darbinieki -sievietes, 

3 darbinieki - vīrieši. 45 darbiniekiem - augstākā izglītība, 32 darbiniekiem - vidējā izglītība, un 

pamatizglītība - 1 darbiniekam.  

Darba attiecības pārtrauca 7 darbinieki, 4 darbinieki uzsāka darba attiecības, 1 darbinieks aizgāja 

pensijā. 3 darbinieks devās bērna kopšanas atvaļinājumā. 

Pēc 15.11.2021. – 3 pirmsskolas skolotāja vakances, viena logopēda vakance, viena saimniecības daļas 

vadītāja vakance un 2 apkopējas vakances. 

Darbinieku iedalījums vecuma grupās ir šāds:  

• 18-30 g.v.  - 4 

• 31-40 g.v.  - 9 

• 41-50 g.v.  - 27 

• 51-62 g.v.  - 25 

• virs 62 g.v. - 13 

Galveno uzdevumu izpilde  

• Iestādē 386 izglītojamie 17 grupās, no tiem 175 līdz 5 gadu vecumam, 211 pēc 5 gadu vecuma 

(2020. g. – 404 no tiem 166 līdz 5 gadu vecumam, 238 pēc 5 gadu vecuma) 

• ĀPII „skoliņu” apmeklēja un pamatizglītības uzsākšanai tika sagatavoti 114 izglītojamie. 

• Tika īstenoti pasākumi – Sveču izstāde, Draudzības diena, Lieldienas, Veselības nedēļa, Izlaidums 

Zoom platformā,  Zinību diena, Tēva diena, Ražas svētki Miķeļos, ’’Strautiņa’’ dzimšanas diena, 

Mārtiņdiena, Latvijas valsts dzimšanas diena, Adventes dārzs, Ziemassvētki.   

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Dalība ESF projekta ’’Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai’’. 

• ELIIS ieviešana mācību darba plānošanai un saziņai ar darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• turpinājās līdzdalība ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), veicinot 

skolotāju izpratni par pārmaiņām izglītībā 

• tika labiekārtota iestādes teritorija – asfaltētu ceļa segumu ieguva daļa celiņu iestādes teritorijā 

• izveidota plaša auto stāvvieta pie iestādes, visas ielas garumā 

• tika atjaunoti un uzstādīti jauni rotaļlaukumi 

mailto:adazupii@adazi.lv
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• ventilācijas izbūve (rekuperācijas) 9. grupā 

• tika izveidots un labiekārtots kabinets logopēdam 

• iestādei tika ievilkts internets katrai grupai 

• iegādāti 17 portatīvie datori katrai grupai 

• iegādāti mācību līdzekļi (par kopējo summu 5 936 EUR) 

 

 

• projekta Sabiedrībai ar dvēseli ietvaros, 6. grupas vecāki sadarbībā ar skolotājām īstenoja projektu 

“Bitīšu saimes mācības un rotaļas svaigā gaisā’’, 

• 11. grupas vecāki īstenoja projektu ’’Gribam izzināt pasauli un dzīvot interesantāk’’, 

• 12. grupas vecāki īstenoja projektu ’’Rosīgais ķipars’’. 

• Tika organizēta apmācību programma darbiniekiem ’’Ievadapmācība darbam ELIIS sistēmā’’. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori - liels bērnu skaits grupās, nepietiekoši finanšu resursi telpu renovācijai, Covid -19 

ierobežojumi  

Veicinošie faktori - darbinieku profesionalitāte, laba sadarbība ar vecākiem un organizācijām. 

Budžets un tā izlietojums 
 

Izpilde 2020. Izpilde 2021.  

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 1 289 284 1 469 312 

                          darbinieku atalgojums un  soc.nod. 761 198 1 146 836 

                          uzturēšanas izdevumi 269 047 275 668 

                          pamatlīdzekļu veidošana 27 921 46 807 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 220 783 253 579 

Ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma 137 871 101 031 

Ieņēmumi no telpu nomas 1 811 2 297 

Galvenie pasākumi 2022.gadā 

• Ventilācijas izbūve 8. grupā 

• labiekārtot un aprīkot sporta laukumu iestādes teritorijā. 

 

. 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāja    Sandra Breidaka  
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Ādažu novada pašvaldība 

KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MEŽAVĒJI”     
“Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2103, 

tālr. 67511520, piimezaveji@adazi.lv 

 

Pārskats par darbību 2021.gadā 
Kadagā, Ādažu novadā 

2022. gada 15.martā          Nr.KPII/1-12/22/44  

 

Darbības mērķis 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” (turpmāk - KPII) ir pašvaldības izveidota iestāde, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei. 

Personāls 

KPII bija 51 darbinieki - 28 pedagoģiskie darbinieki (18 pirmsskolas izglītības skolotājas (1.0 likme), 2 

mūzikas skolotājas (1.0 likme), 1 sporta skolotājs (1.0 likme), 1 interešu izglītības skolotājs - peldēšanas 

treneris (1.0 likme), 2 logopēdi (1.0 likme), speciālais pedagogs (1.0 likme), psihologs (1.0 likme), iestādes 

vadītāja, vadītājas vietniece) un 23 tehniskie darbinieki (11 pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi, 

saimniecības daļas vadītājs, medicīnas māsa, lietvedības sekretāre, palīgstrādnieks, uzkopšanas darbu 

organizators, 2 administratori, 3 dežuranti un 2 apkopējas).  

Augstākā izglītība: maģistra grāds - 5 darbiniekiem, bakalaura grāds - 9 darbiniekiem, 2.līmeņa augstākā 

izglītība - 2 darbiniekiem, 1.līmeņa augstākā izglītība - 8 darbiniekiem. Vidējā profesionālā izglītība - 14 

darbiniekiem, vidējā izglītība - 13 darbiniekiem. 

Iestādē 6 darbinieki bija vīrieši un 45 darbinieki sievietes.  

2021.gadā darba tiesiskās attiecības pārtrauca 6 pedagoģiskie darbinieki un 2 tehniskie darbinieki. Darba 

tiesiskās attiecības uzsāka 8 pedagoģiskie darbinieki (1 uz noteiktu laiku)  un 6 tehniskie darbinieki.  

Darbinieku iedalījums vecuma grupās: 

• 18 - 30 g.v. - 9 

• 31 - 40 g.v. - 11 

• 41 - 50 g.v. - 19 

• 51 - 62 g.v. - 5 

• virs 62 g.v. - 7 

Galveno uzdevumu izpilde 

• KPII bija 200 izglītojamie 9 grupās (2019.g. - 200, 2020.g. - 200). 

• Tika veikta integrēto rotaļnodarbību un tematisko pasākumu vadīšana - Olimpiskā diena, Pasaules 

sniega diena, Teātra mēnesis - izrāžu video veidošana, Ielīgošana, Zinību diena, Putras diena, 

Adventes rīti, Ziemassvētku pasākums senlatviešu tradīcijās, u.c. 

• Tika organizēti kopdarbi: Pavasara puķu dobju veidošana Latvijas dzimšanas dienas ietvaros un 

dūraiņu izstāde Ziemassvētku laikā. 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Veikta izglītības iestādes nosaukuma maiņa. 

• Pārtraukta dalība Erasmus+ projektā “Katra rīcība rada cerību glābt mūsu planētu”. 

• Uzsākta Edurio sistēmas izmantošana. 

• Turpināta elektroniskās izglītības informācijas sistēmas ELIIS ieviešana un pilnvērtīgāka izmantošana. 

mailto:piimezaveji@adazi.lv
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Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Iegādāts 1 griešanas ploteris, 1 portatīvais dators. 

• Iegādāti jauni mācību līdzekļi par 3 461,00 Eur. 

• Veikti remontdarbi: ierīkota piekļuves kontroles sistēma, izbūvēta kāpšanas siena un rotaļu laukums. 

• Par 10 % papildināta materiālā bāze ar rotaļlietām, attīstošajām spēlēm un kancelejas precēm. 

• Projekta “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros tapa “Mežavēju pasaka” - Iestādes vides papildināšana ar 14 

lielformāta rūķiem, 6 Lieldienu zaķiem un informatīvo stendu. 

• Tika organizēta apmācību programma darbiniekiem “Bērnu tiesību aizsardzība”, darbinieki attālināti 

piedalījās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajos kursos un semināros. 

• Izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti: Aktualizēta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība KPII, Iekšējās kārtības noteikumi un Amatu apraksti (speciālais pedagogs, pirmsskolas 

skolotājs, pirmsskolas skolotāja palīgs, asistents, peldēšanas treneris, vadītāja vietnieks izglītības 

jomā), izstrādāts Darba koplīgums, aktualizēts Līgums ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, 

sagatavots Asistenta līgums, izstrādāti Iekšējie noteikumi izglītības procesa organizēšanas un norises 

kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori: 

• kvalificētu darbinieku trūkums 

• epidemioloģiskā situācija valstī 

 

Veicinošie faktori: 

• veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, sadarbības partneriem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem 

• darbinieku profesionalitāte, radošums un tālākizglītība 

• kvalitatīvi izstrādāta dokumentācija 

 

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2020. Izpilde 2021. 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 772 706 915 365 

                          darbinieku atalgojums un  soc.nod. 604 266 731 826 

                          uzturēšanas izdevumi 157 436 172 355 

                          pamatlīdzekļu veidošana 11 004 11 183 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 73 517 100 527 

Ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma 71 066 72 761 

Ieņēmumi no telpu nomas 4 810 3 486 

Galvenie pasākumi 2022.gadā 

• Balstoties uz iepriekšējo gadu darba pieredzi un darba rezultātu analīzi, ieviest darba modeli, kas 

uzlabo iestādes darba kvalitāti un piesaista kvalificētu darbaspēku. 

• Īstenot programmu “Džimbas 11 drošības soļi”. 

• Aktualizēt iekšējos normatīvos dokumentus. 

 

 

 

Kadagas pirmskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadītāja                         Irēna Kuzņecova 
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Ādažu novada pašvaldība 

CARNIKAVAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “RIEKSTIŅŠ” 
Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163,  

tālr. 20218486, e-pasts riekstins@carnikava.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Carnikavā, Ādažu novadā 

2022. gada 1. aprīlī         CPII/1-33/22/9 

 
Darbības mērķis 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” (turpmāk - CPII) ir pašvaldības izveidota iestāde, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei. 

Personāls: 

CPII bija 53 darbinieki, no tiem 1 vīrieši un 52 sievietes. Augstākā izglītība bija 26 pedagoģiskajiem 

darbiniekiem un vidējā izglītība pedagoģiskajiem 11 darbiniekiem. Gada laikā darba attiecības tika 

izbeigtas ar 35 darbiniekiem un uzsāktas ar 39 darbiniekiem. 

Darbinieku iedalījums vecuma grupās ir šāds:  

• 18-30 g.v.  - 7 

• 31-40 g.v.  - 10 

• 41-50 g.v.  - 15 

• 51-62 g.v.  - 14 

• virs 62 g.v. - 7 

Galveno uzdevumu izpilde: 

• Izglītojamo skaits 2021. gada 1. septembrī bija 236  

• Tika veikta integrēto rotaļnodarbību un tematisko pasākumu vadīšana, Zinību diena, Olimpiskā diena, 

Lieldienu pasākums, Ziemassvētku gaidīšanas – adventes laika aktivitātes, Ziemassvētku pasākumi 

grupu ietvaros, LR proklamēšanas dienai veltīta viktorīna, veselīga dzīves veida veicinoši pasākumi 

sadarbībā ar iestādes medmāsu par zobu higiēnu, veselīgu uzturu, pedagogu realizēti projekti 

sadarbībā ar mūzikas, sporta skolotājiem vai atbalsta personālu, Ielīgošana, Mākslas dienas.  

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

CPII īstenoja pedagogu trīs profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, nodrošinot profesionālo 

pilnveidi Covid apstākļos iestādes darbiniekiem (Zināšanu pilnveide kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību jomā. Lupatu lellītes šūšana (3h), Zināšanu pilnveide kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību jomā. Pīnītes (3h). Starpdisciplinārā pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās rotaļnodarbībā 

mācību jomu centros un āra vidē sadarbībā ar speciālistiem (2h)). 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Iegādāti jauni mācību līdzekļi 2783.43 EUR apmērā un 488.00 EUR digitālajiem mācību līdzekļiem 

no valsts piešķirtās mērķdotācijas līdzekļiem un 4394.61 EUR apmērā no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

• Izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti “Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”, izdarīti grozījumi Grozījumi noteikumos Nr. CPII/2020/2 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš”  “Darba kārtības noteikumi”, izveidoti 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” “Drošības noteikumi izglītojamajiem” 



 

54 

• Grupu un rotaļu laukumu estētiskās un funkcionālās vides iekārtošana un sagatavošana jaunajam 

mācību gadam, ievērojot bērnu intereses, vajadzības.  

• Septembra mēnesī īpaša uzmanība pievērsta  drošības noteikumu reglamentējošām instrukcijām 

bērniem.   

• Ārdurvju piekļuves sistēmas darbības nodrošināšana darbiniekiem un vecākiem, sadarbībā ar SIA 

“Koblenz drošība” ,  

• Jauna rotaļu laukuma uzstādīšana. 

• Angļu valodas, deju ritmikas un sporta karate interešu izglītības nodarbību uzsākšana, vecāku 

informēšana par pieteikšanās kārtību un nodarbību norisi sistēmā Eliis.lv 

• Ar Domes lēmumu apstiprināts iestādes Attīstības plāns trīs gadiem. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošs faktors - ilgstoši neaizpildīta vadītāja un skolotāja logopēda vakance. 

Veicinošie faktori: 

• veiksmīga sadarbība ar domi, sadarbības partneriem; 

• darbinieku profesionalitāte, radošums un tālākizglītība.  

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2020 (EUR) Izpilde 2021 (EUR) 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 779 296 818 283 

                          darbinieku atalgojums un  soc.nod. 707 715 7457 592 

                          uzturēšanas izdevumi 776 919 809 564 

                          pamatlīdzekļu veidošana 2 298 8 718 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 0 154 514 

Ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma 0 0 

Ieņēmumi no telpu nomas 257 672 

Galvenie pasākumi 2022. gadā 

• Nodrošināt labus darba apstākļus darbiniekiem, 

• Uzlabot iestādes atbalsta komandas darbu. 

• Uzlabot iekļaujošās izglītības iespējas. 

 

 

Carnikavas pirmskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja                    Sanita Kronberga 
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Ādažu novada pašvaldība 

SIGUĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ’’PIEJŪRA’’ 
"Skola", Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 

tālr.22000763, e-pasts piipiejura@carnikava.lv 
 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 27. aprīlī       Nr. ĀNP/1-33-207/22/31 

 
Darbības pamatmērķi 

Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” (turpmāk - SPII) ir pašvaldības dibināta iestāde, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei. 

Personāls 

SPII bija 48 darbinieki (1 vīrietis un 47sievietes) - 31 pedagoģiskie darbinieki (22 pirmsskolas izglītības 

skolotāji, 2 mūzikas skolotājas, 2 sporta skolotāji, 1 logopēds, 1 speciālais pedagogs, 1 psihologs, 1 iestādes 

vadītāja, 1 vadītājas vietniece un 17 tehniskie darbinieki (15 pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi, 1 

medicīnas māsa, 1 Kancelejas pārzinis).  

Augstākā izglītība bija 29 darbiniekiem, vidējā profesionālā - 8 darbiniekiem, vidējā - 11 darbiniekiem. 

.  

Darba attiecības pārtrauca un uzsāka 4 tehniskie un 2 pedagoģiskie darbinieki. 

Darbinieku iedalījums vecuma grupās: 

• 18 - 30 g.v. - 5 

• 31 - 40 g.v. - 11 

• 41 - 50 g.v. - 15 

• 51 - 62 g.v. - 15 

• virs 62 g.v. - 2 

Galveno uzdevumu izpilde: 

• SPII ir 11 grupās 198 bērni, t.sk. 163 izglītojamie no 1,6 līdz 4 gadu vecumam un 35 izglītojamie vecumā 

no 5 līdz 7 gadiem. 

• Izveidota jauna pirmsskolas iestāde ar drošu un iekļaujošu mācību vidi, plašu Sporta zāli (250 m2), 

Mūzikas telpu, Sajūtu un Smilšu telpām (adaptācijas un brīvā laika aktivitātēm), atbalsta personāla 

(logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) kabinetiem un āra rotaļu laukumu. Ir pieejama āra mācību 

vide dabaszinātņu mācību jomā, stiprinot veselību aktivitāti. 

• Tika veikta rotaļnodarbību un tematisko pasākumu organizēšana – video koncerts Mātes dienā, 

Olimpiskā diena, Veselības nedēļa, Brīvdabas nedēļas, pasākumu cikls “Cauri gadskārtām” (Lieldienas, 

Ūsiņi, Vasaras saulgrieži, Miķeļi, Mārtiņi, Ziemas saulgrieži), lielā Adventes vainaga pīšana, 

Ziemassvētki kopā ar vecākiem, u.c.. 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Iestādei tika nomainīts nosaukums uz jaunu - “Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra””. 

• Ieviesta ELIIS sistēma, nodrošinot ērtu mācība procesa plānošanu, sasniegumu vērtēšanu, saziņu ar 

skolotājiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem.  

• Uzsākta dalība Ekoskolu programmā. 

mailto:piipiejura@carnikava.lv
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• Izveidota vide pirmsskolas programmas tehnoloģiju jomas satura inovatīvai, pilnvērtīgai, kvalitatīvai 

apguvei un pedagogu profesionālajai pilnveidei “Bērnu un pieaugušo izaugsmes nams “Ligzda””. 

• Izveidoti sakņu, sīpolpuķu, augļu un ogu krūmu mazdārziņi, dabaszinību jomas praktiskai apguvei.  

• Iegūta 1. vieta Ādažu novada pašvaldības rīkotajā konkursā “Ziemassvētku noformējums 2021”. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Iegādātas funkcionālas, drošas un ergonomiskas mēbeles telpu aprīkojumam par 132512 EUR, gultas 

veļas komplektu, segu un spilvenu iegāde 210 bērniem par 9063 EUR, 3 laminatori un 2 

multifunkcionāli lāzerprinteri par 792 EUR, drēbju žāvējamie skapji 11 grupām par 9076 EUR, digitālo 

klavieru komplekts par 1149 EUR, 18 portatīvie datori, 1 stacionārais dators un 15 mobilie tālruņi par 

10783 EUR, brīvi pārvietojams interaktīvais ekrāns par 3143 EUR, 12 gaismas un smilšu galdi par 1573 

EUR, 87 rullo žalūzijas par 8822 EUR.  

• Iegādāti mācību un metodiskie līdzekļi par kopējo summu 18500 EUR. 

• Tika organizētas apmācību programmas darbiniekiem, t.sk. “Pirmā palīdzība”, “Bērnu tiesību 

aizsardzības jomā”, “Ievadapmācība darbam Eliis sistēmā”, “Dabas izzināšana un dabas materiālu 

izmantošana mākslinieciskajā darbībā”, “ Montessori teorija un metodika”. 

• Izstrādāts un ar dibinātāju saskaņots “Siguļu PII “Piejūra” nolikums”, kā arī iekšējie normatīvie 

dokumenti: “Iekšējie kārtības noteikumi”, “Darba kārtības noteikumi”, “Atbalsta komandas darba 

reglaments”, “Iestādes padomes reglaments”, “Ētikas kodekss”, “Mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārība”, “Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”.  

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori: nebija.  

Veicinošie faktori: 

• veiksmīga sadarbība ar dibinātāju, sadarbības partneriem un izglītojamo vecākiem; 

• darbinieku profesionalitāte, radošums un tālākizglītība.  

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 

2021. 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 511 374 

                          darbinieku atalgojums un  soc.nod. 422 524 

                          uzturēšanas izdevumi 83 502 

                          pamatlīdzekļu veidošana 5 347 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 20 709 

Ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma 0 

Ieņēmumi no telpu nomas 0 

Galvenie pasākumi 2022. gadā 

• SPII attīstības plāna 2022.-2025. gadam izstrāde. 

• Pedagogu atlīdzības noteikumu izstrāde un Koplīguma ar dibinātāju noslēgšana. 

• Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem izstrādāt projektus dalībai Ādažu novada pašvaldības atbalsta 

konkursam iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2022”. 

 

 

Siguļu pirmskolas izglītības iestādes “Piejūra” vadītāja                                         Antra Krasta 
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Ādažu novada pašvaldība 

ĀDAŽU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA 
Gaujas iela 30., Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, 

tālr. 27746508, e-pasts sporta.skola@adazi.lv 

 

 
Pārskats par darbību 2021. gadā 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 8. martā            Nr. ĀBJSS 1-5/22/33 

Darbības mērķis 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk - ĀBJSS) ir Ādažu novada pašvaldības izveidota 

pastarpinātas pārvaldes profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno sporta izglītības programmas, 

veic pedagoģisko un treniņu darbu, kā arī nodrošina sporta meistarības pilnveidošanas iespējas. 

Personāls 

Kopējais darbinieku skaits – 24, no tiem – 11 sievietes un 13 vīrieši. Visiem darbiniekiem ir augstākā 

izglītība. 2021. gadā viens darbinieks izbeidza darba tiesiskās attiecības.  

Darbinieku iedalījums vecuma grupās: 

• 18 - 30 g.  1 

• 31 - 40 g.  12 

• 41 - 50 g.  2 

• 51 - 62 g.  7 

• 63 - 65 g.  2 

Galveno uzdevumu izpilde 

ĀBJSS darbojās 44 mācību treniņu grupas 8 sporta nodaļās (džudo, peldēšana, orientēšanās sports, 

volejbols, basketbols, vieglatlētika, florbols, grieķu-romiešu cīņa). Kopējais izglītojamo skaits – 449, 

(2020. g. attiecīgi - 44 un 455, 2019. g. - 40 un 480).  

Skolu absolvēja 35 izglītojamie (2020.g. – 26).      

Mācīšana un mācīšanās  

Sporta nodaļa Grupu skaits Audzēkņu skaits 

 2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021. 

Džudo 7 8 8 78 74 74 

Orientēšanās sports 3 4 4 32 41 44 

Peldēšana 7 8 8 74 78 68 

Volejbols 2 2 2 24 20 17 

Basketbols 6 7 7 74 77 78 

Florbols 4 4 4 64 62 61 

Grieķu-romiešu cīņa 4 4 4 54 30 34 

Vieglatlētika 6 7 7 70 73 73 

KOPĀ: 40 44 44 480 455 449 

ĀBJSS izglītojamo labākie mācību sasniegumi Latvijas mērogā pievienoti pielikumā. 

Dalība sacensībās un sporta nometnēs: 

• džudo:4 sacensības, 2 sporta nometnes; 

• peldēšana: 2 sacensības, 1 sporta nometnes; 

• orientēšanās sports: 3 sacensības, 1 sporta nometnes; 

• volejbols: 1 sacensību posmi, 1 sporta nometne; 
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• basketbols: 2 sacensību posmi, 1 sporta nometnes; 

• grieķu-romiešu cīņa: 2 sacensības, 1 sporta nometne; 

• vieglatlētika: 2 sacensības, 1 sporta nometnes; 

• florbols: 2 sacensību posmi, 1 sporta nometne. 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Organizēts skolas izlaidums (35 absolventi) 

• Organizētas vasaras sporta nometnes džudo, peldēšanā, vieglatlētikā, volejbolā, grieķu-romiešu cīņā, 

orientēšanās sportā un florbolā 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Pedagogu saliedēšana un atbalsts valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā 

• Darbības uzsākšana skolvadības sistēmā E-klase  

• Lai izpildītu mācību programmu nosacījumus COVID laikā organizēts attālinātais un individuālais 

mācību process 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori - sporta telpu lielā noslogotība, valstī izsludinātā ārkārtas situācija sakarā ar COVID-19, 

papildus finanšu izdevumi telpu nomai no komersanta EUR 4590. 

Veicinošie faktori - profesionāli pedagogi, atsaucīgi vecāki, pašvaldības atbalsts. 

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2020. Izpilde 2021.  

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 223 231 271 171 

                     darbinieku atalgojums un  soc.nod. 134 767 166 590 

                          uzturēšanas izdevumi 85 114 99 991 

                          pamatlīdzekļu veidošana 3 350 4 588 

Subsīdijas un dotācijas 202 974 245 753 

Ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma 31 385 18 163 

Galvenie pasākumi 2022. gadā     

• Starptautisks sporta turnīrs džudo 

• Skolas izlaiduma organizēšana 

• Vasaras sporta nometņu organizēšana 

• Pedagogu saliedēšana un atbalsts  

• Skolas akreditācija 

 

 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore                             Dagnija Zilberte 
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Pielikums 

ĀBJSS izglītojamo Latvijas mēroga sasniegumi 2021. gadā 

2021.g Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāvos iekļauti 9 audzēkņi (volejbols, džudo, grieķu-romiešu 

cīņa, basketbols), 3 sportisti ir kandidātu sarakstā.  

Basketbols: 

Valters Briedis - Latvijas U-19 izlases dalībnieks pasaules čempionātā un Latvijas U-18 izlases dalībnieks 

Eiropas čempionātā.  

Mārcis Osis - Latvijas U-18 3x3 izlases dalībnieks, līderis pasaules čempionātā 

Vieglatlētika: 

Laura Ozola - 2.vieta, Latvijas čempionāts U16, 3.vieta Baltijas valstu čempionātā U16  

Orientēšanās sports: 

Rūdolfs Graudiņš - 1.vieta Latvijas čempionāts orientēšanās stafetēs V14 grupā, Latvijas izlases dalībnieks 

Krista Grantskalna - 3.vieta Latvijas čempionāts orientēšanās vidējā distance 

Džudo: 

Lauma Saklaure - 1.vieta Latvijas meistarsacīkstēs U-12, 2.vieta Latvijas meistarsacīkstēs U-14  

Dēlija Lavrova - 5. vieta Pasaules skolēnu čempionātā U-15 

Sumaija Usmanova - 1. vieta Latvijas kausa izcīņā U-12 

Amina Usmanova - 7. vieta Pasaules skolēnu čempionātā U-15, 2.vieta Latvijas meistarsacīkstēs U-16  

Kristaps Gucaļuks - 7. vieta Pasaules skolēnu čempionātā U-15, 3.vieta Latvijas meistarsacīkstēs U-14  

Dārta Smildziņa - 1.vieta Latvijas čempionātā U-21 

Elīza Jevstigņejeva - 3.vieta Latvijas čempionātā U-21 

Fricis Štrauss - 3.vieta Latvijas meistarsacīkstēs U-16 

Timurs Telešs - 3.vieta Latvijas meistarsacīkstēs U-14  

Aleksejs Kulakovs - 1.vieta Rīgas kausa izcīņā U-15, 2.vieta Rīgas kausa izcīņā U-17, 1.vieta Latvijas 

čempionātā sambo U-17 

Aigars Vjazemskis - 2.vieta Rīgas kausā U-15 

Roberts Bankevics - 3.vieta Rīgas kausā U-15, 1.vieta Latvijas čempionāts sambo U-17 

Andrejs Rižovs - 7.vieta Eiropas čempionātā sambo U-21 

Peldēšana: 

Andrejs Gordejevs - 1. vieta Latvijas meistarsacīkstēs 100 m brīvais stils un 100 m kompleksais peldējums,  

1. vieta Valmieras čempionātā 200m kompleksajā peldējumā un 400m brīvais stils, 1. vieta “Klaipeda GRAND 

PRIX” 50m peldējums uz muguras, 2. vieta “Klaipeda GRAND PRIX” 50m brīvais stils un 50m tauriņstils, 3. 

vieta “Klaipeda GRAND PRIX” 100m tauriņstils 

Kristaps Čilipāns - 1. vieta Latvijas meistarsacīkstes 100m brass, 1. vieta Valmieras čempionātā 100m brass, 

2. vieta 200m kompleksais peldējums 

Anabella Veržbicka (izpildīja sporta meistara kandidāta normatīvu) - 1.vieta Latvijas jauniešu čempionāts 

200m kompleksais peldējums  

Grieķu-romiešu cīņa: 

Nikita Travins - 2. vieta Latvijas čempionāts junioriem, 2. vieta Latvijas čempionāts pieaugušajiem. 

Ričards Fiļimonovs - 5. vieta Latvijas čempionāts junioriem. 5. vieta Latvijas čempionāts pieaugušajiem. 

Aleksandrs Klintuhovs - 6. vieta Latvijas čempionāts junioriem, 6. vieta Latvijas čempionāts pieaugušajiem. 

Madars Miķelsons - 5. vieta Latvijas čempionāts junioriem, 5. vieta Latvijas čempionāts pieaugušajiem. 

Florbols: 

MT-5 grupa - 5.-9.vieta (42 komandas) “Prague games2021”, 3. vieta Rīgas čempionāts  

SMP-2 grupa - 4. vieta (32 komandas) “Prague games2021”, 4. vieta “Latvian Open 2021” elites grupa, 4. 

vieta Czech Open 2021” elites grupa, 4. vieta “Oxdog Cup 2021”  
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Ādažu novada pašvaldība 

      ĀDAŽU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA 
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, Tālr. 67997780 

e-pasts: skola@adazumms.lv 

 
Pārskats par darbību 2021. gadā 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 8. martā         Nr. 1-18/22/2 

    

Darbības mērķis 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola (ĀMMS) ir Ādažu novada pašvaldības dibināta iestāde, kas 
nodrošina profesionālās izglītības mācību programmu apguvi kultūrā, mākslā, mūzikā un dejā, sekmē 

mākslinieciskās darbības pieredzi un attīsta izglītojamo jaunrades spējas. 

Personāls 

ĀMMS ir 65 darbinieki - 58 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki, no tiem – 46 sievietes un 19 vīrieši. 

61 darbiniekiem ir augstākā izglītība,  5 darbiniekiem ir vidējā izglītība (no tiem 2 studē). 

2021. gadā darba tiesiskās attiecības pārtrauca 9 pedagogi, nodibināja 5 pedagogi.  

Darbinieku vecuma grupas ir šādas:  

• 18-30 g.v. - 11 

• 31-40 g.v. - 23 

• 41-50 g.v. - 9 

• 51-62 g.v. - 9 

• virs 62 g.v. - 13 

Galveno uzdevumu izpilde 

• ĀMMS bija 574 audzēkņi (2020.g. – 569 , 2019.g. – 557), viņu izcilākos  sasniegumus sk. pielikumā; 

• ĀMMS tika uzņemti 96 audzēkņi; 

• ĀMMS realizēja 15 akreditētas un vienu licencētu izglītības programmu – Klavierspēle, Akordeona 

spēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona 

spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle, Trompetes spēle, Sistaminstrumentu spēle, Vokālās mūzikas – 

kora klase, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati; 

• 11 ĀMMS absolventi uzsāka mācības nākamajā izglītības pakāpē - Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikumā, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgas Stila un modes tehnikumā, Rīgas 

45.vidusskolas mūzikas novirzienā, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā; 

• 69 audzēkņi kļuva par konkursu laureātiem ar visaugstākajiem vērtējumiem, 1 audzēknis saņēma 

Kultūras ministrijas balvu; 

• 87 audzēkņi ar augstiem sasniegumiem piedalījās vasaras nometnēs. 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• organizēts VIII Mūzikas jaunrades konkurss „Skaņuraksti Ādažos“ (15 dalībnieki);  

• organizēts III ĀMMS Mākslas konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos” (143 dalībnieki); 

• izstrādāts nolikums un organizēts II dejas festivāls „Solis laikā Ādažos“ (13 dalībnieki); 

• izsludināts un realizēts konkurss “Skolas himnas radīšana” (17 dalībnieki);  

• organizēta III ĀMMS pedagogu mākslas izstāde „Padagogu digitālā izstāde“ (8 mākslinieki); 

• organizēta II ĀMMS absolventu noslēguma darbu izstāde  (38 absolventi, 37 mākslas darbi); 
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• estētiskās vides uzlabošanai skolā un tās teritorijā notika audzēkņu darbu tematiskas izstādes 

(2 izstādes); 

• skola 23 reizi izdeva savu kalendāru ar skolas audzēkņu mākslas darbiem. 

Veiktie pasākumi darbības pilnveidošanai 

• audzēkņi piedalījušies festivālā “Mazās bildes” akcijā “Apglezno savu pastkastīti”;  

• organizētas radošās darbnīcas “Labo darbu” nedēļas ietvaros, kā arī meistarklases;   

• Mūzikas nodaļas audzēkņi uzstājušies pasākumā “Būvindustrijas lielā balva 2021”;  

• ĀMMS piedalījās projekta “Staro Ādaži”  realizācijā; 

• realizētas ikgadējas tradīcijas - mācību atskaites koncerti, izstādes, skates, pirmo klašu audzēkņu 

koncerts, Etīžu konkurss klavierspēlē, Pūšaminstrumentu nodaļas konkursi; 

• izstrādāta koncepcija un realizēta „Adaptācijas diena“ jaunuzņemtajiem audzēkņiem; 

• izstrādāta koncepcija un realizēts Izlaidums skolas absolventiem; 

• vestibila vides uzlabošanai iegādāti apdrukāti krēsli (20 gb.), soli (6 gb.) un galda virsmas (3 gb.), kā 

arī izstāžu eksozīciju komponentes. Higiēnas prasību ievērošanai iegādāts roku dezinfekcijas stends. 

Mākslas kabinets aprīkots ar mūsdienīgiem gaismas galdiem (4 gb.). Skolotāju istabas 

labiekārtošanai iegādāti dīvāni un datorgalds. Mūzikas teorijas kabinets aprīkots ar jauniem krēsliem 

(28 gb.), Mūzikas nodaļai iegādāti 2 čelli, 1 alta saksofons,  1 digitālās klavieres, 3 komplekti ar 

slēdžiem kocertkoklēm. Kabineti aprīkoti ar 8 portatīvajiem datoriem, 1 tintes printeri; 

• realizēts KKF projekts, iegādāts daudzfunkcionālais printeris un septiņas grafiskās planšetes. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori: 

• mācību telpu, koncertzāles un deju zāles noslogotība; 

• situācija valstī (Covid 19 pandēmija); 

• nepietiekošs nodrošinājums ar IT līdzekļiem (jāatjauno 22 portatīvie datori un pietrūkst 3 stacionārie 

datori); 

• nepietiekošs nodrošinājums ar jauniem mūzikas instrumentiem (pietrūkst akustiskās klavieres, 

akordeoni, basa klarnete, vibrofons, ksilofons). 

Veicinošie faktori: 

• profesionāls skolas kolektīvs; 

• motivēti un ieinteresēti audzēkņi; 

• uz rezultātu orientētas mācību metodes; 

• veiksmīga sadarbība ar pašvaldību un vecākiem; 

• labvēlīga vide darbam un mācībām. 

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2020. Izpilde 2021. 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 543 275 609 243 

                          darbinieku atalgojums un  soc.nod. 488 469 556 934 

                          uzturēšanas izdevumi 35 650 37 610 

                          pamatlīdzekļu veidošana 19 156 14 698 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 419 969 431 367 

Ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma 58 783 35 832 

Galvenie pasākumi 2022.gadā      

• pilnveidot mācību saturu mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās; 

• Izglītības programmas “Mūsdienu ritma mūzika” izstrāde un licencēšana; 

• Izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle akreditācija; 

• ĀMMS konkursi „Skaņuraksti Ādažos”, “Gaujas mozaīka Ādažos” un “Solis laikā Ādažos”; 
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• vasaras nometnes un skolas tradicionālie pasākumi; 

• ĀMMS jauna Attīstības plāna izstrāde. 

 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore                   Kristīne Lakševica 
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Pielikums 

ĀMMS audzēkņu mācību sasniegumi 

 

Mūzika 

1. Viena – 2. vieta; piecas – 3. vietas; III Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu 

konkurss, Latvija. 

2. Viena – 1. vieta; Savshinsky competition 2021, Krievija. 

3. Viena – 1. vieta; VI Odin International Music Online Competition 2021, Igaunija. 

4. Piecas – 2. vietas; WIND STARS 2021, Latvija. 

5. Divas – 2. vietas; viena – 3. vieta; King's Peak International Music Competition. 

6. Divas – 1. vietas; trīs – 2. vietas; I Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju 

konkurss, Latvija. 

7. Viena – 1. vieta; INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION OPUS 2021, Polija. 

8. Viena – 2. vieta; XI Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA, Latvija. 

9. Viena – 1. vieta; viena – 2. vieta; Mūzikas jaunrades konkurss “Skaņu raksti Ādažos 2020”, 

Latvija. 

10. Viena – 1. vieta; Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных 

инструментах BEL SUONO, Krievija. 

11. Divas – 1. vietas; viena – Balva par labāko latviešu komponista skaņdarba atskaņojumu; viena 

– 3. vieta; viens – atzinības raksts; Konkurss – koncertcikls TALANTS LATVIJAI. 

12. Viens – Atzinības raksts; XI Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss, Latvija. 

13. Viens – Diploms; XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda 2021”, Latvija. 

14. Viena – 1. vieta; viena – 2. vieta; "X Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiemOZOLNIEKI 2021", Latvija. 

15. Divas – 1. vietas; trīs – Atzinības raksti; "VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles 

audzēkņu konkurss", Latvija.  

16. Divas – 1 vietas; divas – 2. vietas; viena – 3. vieta; XXVI Latvijas Mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkurss, Latvija. 

17. Viens – Grand prix; II-международный-конкурс „AMICITIA SONANS“, Lietuva. 

18. Viena – 3. vieta; JAUNO MŪZIĶU UN MAKSLINIEKU KONKURS SSTIGO, RADI 

BOLDERAJA!, Latvija. 

19. Viena – Speciālbalva Porietis Award  par labāko J. Porieša skaņdarba atskaņojumu; divas – 3. 

vietas; 10. Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss, Latvija. 

20. Viena – 2. vieta; XVI Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju  solistu un 

klavierduetu konkurss, Latvija. 

21. Viena – 1. vieta; International music Moscow competition 2021, Krievija. 

 

Māksla 

1. Viena  – 1. vietas; Konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”, Ādaži. 

2. Trīs – 2.vietas; Konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”, Ādaži. 

3. Četras – 3.vietas; Konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”, Ādaži. 

4. Divas – atzinības; Konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”, Ādaži. 

5. Viena – Bronzas diploms; 10-internacionālais bērnu gleznošanas konkurss, Rumānija. 

6. Viena – atzinība; 27.Pasaules bērnu zīmējumu konkurss, Japāna. 
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7. Viena – 1.vieta; “Priekules Ikars”, Latvija 

8. Viena – 3.vieta; “Priekules Ikars”, Latvija 

9. Viena – atzinība; “Priekules Ikars”, Latvija 

10. Viena – Sudraba godalga; 51.Pasaules bērnu zīmēšanas konkurss, Japāna 

11. Viena – Zelta godalga; 51.Pasaules bērnu zīmēšanas konkurss, Japāna 
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Ādažu novada pašvaldība 

CARNIKAVAS  MŪZIKAS  UN  MĀKSLAS  SKOLA 

Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu novads, LV-2163, tālr. 29231417, e-pasts: maksla@carnikava.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 

Carnikavā, Ādažu novadā 

 

2022. gada 8. martā         Nr. NI/1-16/22/6 

Darbības mērķis 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola (CMMS) ir Ādažu novada pašvaldības dibināta iestāde, kas 

nodrošina profesionālās izglītības mācību programmu apguvi mūzikā un mākslā, sekmē mākslinieciskās 

darbības pieredzi un attīsta izglītojamo jaunrades spējas, veicinot audzēkņa personības harmonisku 

veidošanos un motivāciju izglītības turpināšanai nākamajā pakāpē. 

Personāls 

CMMS ir 29 darbinieki - 27 pedagogi un 2 tehniskie darbinieki, no tiem – 23 sievietes un 6 vīrieši. 

27 darbiniekiem ir augstākā izglītība,  2 darbiniekiem ir vidējā izglītība (turpina studijas). 

2021. gadā darba tiesiskās attiecības pārtrauca 6 pedagogi, nodibināja 4 pedagogi.  

Darbinieku vecuma grupas ir šādas:  

• 18-30 g.v. - 5 

• 31-40 g.v. - 5 

• 41-50 g.v. - 3 

• 51-62 g.v. - 9 

• virs 62 g.v. - 7 

Galveno uzdevumu izpilde 

• CMMS bija 144 audzēkņi (2020.g. – 151 , 2019.g. – 153), viņu izcilākos sasniegumus sk. pielikumā; 

• CMMS tika uzņemti 51 audzēkņi; 

• CMMS realizēja 9 akreditētas izglītības programmas – Klavierspēle, Vijoles spēle, Ģitāras spēle, 

Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Sistaminstrumentu spēle, Vizuāli 

plastiskā māksla; 

• 11 audzēkņi kļuva par konkursu laureātiem ar visaugstākajiem vērtējumiem. 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• organizēta CMMS audzēkņu mākslas izstāde tautas namā "Ozolaine" (52 dalībnieki); 

• organizēta CMMS audzēkņu māla darbu izstāde Carnikavas Novadpētniecības centrā (17 

dalībnieki); 

• organizēts pedagogu koncerts un tikšanās ar audzēkņu vecākiem tautas namā "Ozolaine"; 

• skola 7 reizi izdeva savu izlaiduma bukletu ar skolas audzēkņu un pedagogu novēlējumiem. 

Veiktie pasākumi darbības pilnveidošanai  

• realizētas ikgadējas tradīcijas - izstādes, skates; 

• mākslas nodaļas datorklases papildināšanai iegādāti portatīvie datori (4 gb.),  mākslas nodaļai  

iegādāti eļļas radiatori (3 gb.). Ārtelpas vizuālā tēla uzlabošanai iegādāti puķu podi (4 gab.), ziedi, 

viengadīgie dekoratīvie zaļie augi. Veikti kosmētiskie remonti abās nodaļās, gan mākslas (Atpūtas 

ielā 1, Carnikavā), gan mūzikas (Jūras ielā 4, Carnikavā). Iegādātas webkameras (4 gab.), lai 

nodrošinātu CMMS audzēkņu dalību mācību procesā attālināti.   

mailto:maksla@carnikava.lv
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Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori: 

• mācību telpu, tautas nama „Ozolaine“ zāles noslogotība, telpu trūkums; 

• nepiemērotas telpas mācību procesam, bez nepieciešamās telpu sienu skaņu izolācijas; 

• izglītības process tiek realizēts divās adresēs, skola nav vienota, problēmas komunikācijas procesā; 

• situācija valstī (Covid 19 pandēmija); 

• nepietiekošs nodrošinājums ar IT līdzekļiem, nepieciešama atsevišķa datorklase;  

• nepietiekošs nodrošinājums ar jauniem mūzikas instrumentiem visās mūzikas programmās, esošās 

klavieres (10 gb.) ir 25-30 gadus vecas, kas pēc būtības ir norakstāmas. 

Veicinošie faktori: 

• profesionāls skolas kolektīvs; 

• motivēti un ieinteresēti audzēkņi; 

• uz rezultātu orientētas mācību metodes; 

• veiksmīga sadarbība ar vecākiem. 

Budžets un tā izlietojums 

 Budžets 2020. Budžets 2021. 

Kopā (izdevumu daļa) 289 830 273 420 

Ieņēmumi no valsts mērķdotācijas 125 993 117 486 

Galvenie pasākumi 2022.gadā      

• pilnveidot mācību saturu mākslas un mūzikas izglītības programmās; 

• izstrādāt dokumentālo bāzi atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem; 

• CMMS konkurss „Mākslu Duets”; 

• vasaras nometne un skolas tradicionālie pasākumi; 

• CMMS jauna Attīstības plāna izstrāde. 

 

 

 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora p.i.             Kristīne Lakševica 
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Pielikums 

CMMS audzēkņu mācību sasniegumi 

 

Mūzika 

22. Viena – 3. vieta; Ⅳ Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem, Latvija.  

23. Viena – 1. vieta; divas –2. vietas, viena –3.vieta; The international festival movement “Astana Stars” 

Ⅱ International vocal and instrumental competition “ADAGIO”, Kazakhstan, Nur-Sultan. 

24. Viena – 2. vieta; The international festival movement “Astana Stars” 1st International instrumental 

competition “El Gran Astor”, Kazakhstan, Nur-Sultan. 

25. Viena – 3. vieta; I Starptautiskajā Lietuvas – Latvijas klavierspēles festivālā-konkursā “Musical 

Bridges”, Lietuva. 

26. Viena – 2. vieta; 1st International MARK ROTHKO competition of young performers of modern 

music, Latvija. 

Māksla 

12. Viena – atzinība; XIX starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”, Latvija. 

13. Viens – diploms; Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “mini restART”, Serbija. 

14. Viena – 1. vieta; Latvijas Mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss “PILS SĒTA PILSĒTA”. 

15. Viena – atzinība; “Priekules Ikars”, Latvija. 
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Ādažu novada pašvaldība 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997099, e-pasts policija@adazi.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 20. aprīlī                    Nr.ĀNPP/1-10/22/132 
 

Darbības mērķis 

Ādažu novada pašvaldības policija (ĀNPP) ir pašvaldības izveidota bruņota militarizēta iestāde, kas 

aizsargā personu, sabiedrības un valsts intereses no apdraudējumiem, veic likumpārkāpumu profilaksi un 

sniedz palīdzību personām to likumīgās darbības apdraudējumu novēršanai.  

Personāls 

ĀPP pirms novadu apvienošanas bija 18 darbinieki – 1 priekšnieks, 3 vecākie inspektori, 14 inspektori. 6 

darbinieki ar augstāko izglītību, 4 – 1.līmeņa augstāko un 8 – vidējo izglītību. ĀPP strādāja 15 vīrieši un 3 

sievietes. 

CNPP pirms novadu apvienošanas bija 12 darbinieki – 1 priekšnieks, 1- priekšnieka vietnieks, 1-vecākais 

inspektors-lietvedis,  5 vecākie inspektori, 4 inspektori. 4 darbinieki ar augstāko izglītību, 2 – 1.līmeņa 

augstāko un 7 – vidējo izglītību. CNPP strādāja 10 vīrieši un 2 sievietes. 

 Notikušās reorganizācijas izmaiņas rezultātā 2021. gadā ĀNPP ir  30 darbinieki – 1 priekšnieks, 1 

priekšnieka vietnieks, 1 galvenais inspektors, 4 vecākie inspektori, 5 vecākie inspektori/operatīvie 

dežuranti, 18 inspektori, no kuriem 25 vīrieši un 5 sievietes. 9 darbinieki ar augstāko izglītību, 7 – 1.līmeņa 

augstāko un 14 – vidējo izglītību.  

Darbinieku vecums: 
• 18-30 gadi 3 
• 31-40 gadi 9 
• 41-50 gadi 14 
• 51-62 gadi 4 

Galveno uzdevumu izpilde 

Rezultatīvie rādītāji 
CPP līdz 

30.06.2021. 

ĀPP līdz 

30.06.2021. 

ĀNPP pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Informācijas pieņemšana par notikumiem  663 2724 3991 7378 

Ierašanās notikuma vietā pēc izsaukuma 657 748 1623 3028 

Administratīvā pārkāpuma procesi/protokoli 49 255 645 949 

Administratīvā pārkāpuma lēmumi CSN pārkāpumiem 493 110 520 1123 

Palīdzības sniegšana tiesībsargājošajām institūcijām 20 108 190 318 

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana 12 64 46 122 

Kārtības nodrošināšana publiskajos pasākumos  3 5 12 20 

Palīdzība personām, kas atrodas bezpalīdzības stāvoklī 19 26 63 108 

Aizturētu un arestētu personu apsardze un konvojēšana 8 13 29 50 

Atrasto dokumentu, mantu un īpašuma saglabāšana 15 12 20 47 

Kontrolpirkumi tirdzniecības vietās  2 4 - 6 

Pārbaudītas personas, kas nodarbojās ar makšķerēšanu 26 2 19 47 

Izņemti nemarķēti zvejas tīkli 6 - 2 8 

Darbs ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem:  10 49 45 104 

- bērnu vecākiem uzsāktie procesi/protokoli 10 49 52 111 

- pieņemti lēmumi par nogādāšanu drošā vidē - - - - 

• Samazinājās skaits uz izsaukumiem notikuma vietām, jo valstī bija ārkārtējā situācija.   
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• Darbs ar bērniem un klātienes lekciju rezultātā samazinājās nepilngadīgo personu un vecāku sodīšanas 

skaits.  

• Lēmumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem palika nemainīgi vai nedaudz 

palielinājās saistībā ar Covid -19 ierobežojumiem un ar  attālinātu darba pienākumu veikšanu.   

• Starpinstitucionālā sadarbība sekmēja palīdzības un atbalsta sniegšanu citām institūcijām.  

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Izglītības iestādēs tika veikts preventīvais darbs, ar 50 klasēm tika organizētas lekcijas par drošību, 

informēti vecāki par aktualitātēm drošības jomā. 

• ĀNPP darbības atspoguļojums notika reizi ceturksnī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu 

Vēstis”, “Carnikavas Vēstis”.  Par ĀNPP aktivitātēm tika izveidoti vairāki sižeti TV 3 raidījumā 

“Degpunkts”, LTV “4.studija” un  “Bez Tabu”.  

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Nodrošināta ĀNPP pakalpojumu pieejamība, izmantojot saziņu elektroniski. 

• Izveidots ĀNPP profils sociālajā vietnē “Facebook”.  

• ĀNPP darbinieki apmeklēja papildu apmācības, “Administratīvā pārkāpuma tiesības”, “Subjekti, 

kuriem nepieciešamas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”, “Darbs ar nepilngadīgajiem”, 

Lietvedības pamati elektroniskajā darba vidē, administratīvā atbildība iestādē, kā arī  iepirkumu 

organizēšanas jomā. 

• Veikti kosmētiski remontdarbi policijas ēkā un uzlaboti darbinieku  darba apstākļi.      

Galveno uzdevumu izpildi veicinošie un kavējošie faktori 

Veicinošie faktori: 

• Darba apjoma  palielinājums elektroniskajā vidē. 

• Iestāžu savstarpējā sadarbība. 

• Darba izpildes rezultātu novērtēšana. 

Kavējošie faktori: 

• Regulāras izmaiņas normatīvajos aktos. 

• Videonovērošanas kameru nepietiekamība novada ciemos. 

Budžets un tā izlietojums 

 CPP līdz 

30.06.2021. 

ĀPP līdz 

30.06.2021. 

ĀNPP pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.:     

           darbinieku atalgojums un  soc.nod. 175 400 176 060 194 299 
545 

760 

                          uzturēšanas izdevumi 12 176 27 494 41 566 81 236 

                          pamatlīdzekļu veidošana 4 038 10 349 0 14 387 

Ieņēmumi no piemērotajiem naudas sodiem 21 672 15 683 9 530 46 886 
 

Galvenie pasākumi 2022. gadā 

• Regulāra ūdenstilpju apsekošana. 

• Saistošo noteikumu sagatavošana par suņu un kaķu turēšanu un par sabiedrisko kārtību Ādažu novadā. 

• Darbs ar nepilngadīgajiem, regulāri reidi. 

• Dabas parka “Piejūra” noteikumu ievērošanas pastiprināta kontrole. 

 

 

Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieks                     Oskars Feldmanis 
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Ādažu novada pašvaldība 

ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 29233100, e-pasts soc.dienests@adazi.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 21. aprīlī         Nr.  

 

Darbības mērķis 

Ādažu novada sociālais dienests (SD) ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību un veic sociālo 

darbu, sniedz sociālos pakalpojumus, vai organizē to sniegšanu. 

Personāls 

Ādažu novada un Carnikavas novada pašvaldību apvienošanas rezultātā tika izveidota jauna iestāde “Ādažu 

novada sociālais dienests”, kurā darba attiecības turpināja abu pašvaldību sociālie darbinieki. Papildu tika 

izveidota 1 amata vieta “lietvedības sekretārs”. SD bija 20 darbinieki (17 speciālisti, 1 lietvedības vadītāja, 

1 apkopēja), sievietes. 17 darbiniekiem ir augstākā izglītība un 3 – vidējā. Darbinieku iedalījums vecuma 

grupās: 

• 21-30 g.v.             - 1 

• 31-40 g.v. - 3 

• 41-50 g.v. - 6 

• 51-62 g.v. - 8 

• virs 62 g.v. - 2 

Galveno uzdevumu izpilde 

 CSD līdz 

30.06.2021. 

ĀSD līdz 

30.06.2021. 

ĀNSD pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Trūcīgie iedzīvotāji  15 31 78 124 

Maznodrošinātie iedzīvotāji  47 33 75 155 

Pabalstu un pakalpojumu saņēmušās personas 62    

I grupas invalīdi 9 58 64 73 

II grupas invalīdi 35 102 107 142 

Bērni – invalīdi 12 54 63 75 

Bērni – bāreņi 9 8 8 17 

Politiski represētie 42 41 41 83 

Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki - 13 13 13 

Klientu dzīvesvietas apsekošanu skaits 67 81 123 271 

Palīdzība dzīvokļa jautājumā (piešķirti dzīvokļi), t.sk.:     

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm - 1 1- 1 

ģimenei, kurā ir persona un bērns ar invaliditāti - - - - 

pensijas vecuma personai - 1 - 1 

maznodrošinātai personai ar invaliditāti - - - - 

bārenim, sasniedzot pilngadību 2 - - 2 

Pašvaldība nodrošināja pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI), 

mājokļa pabalstu, pabalstu krīzes situācijā un stihiskas nelaimes gadījumā. 

GMI pabalsts bija EUR 109  personai mēnesī, par katru nākamo – EUR 76. Kopā izmaksāti EUR 17002. 

Mājokļa pabalsts tika izmaksāts EUR 4533 apmērā. 

mailto:soc.dienests@adazi.lv
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Trūcīgas personas statuss tika noteikts, ja ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli nepārsniedza EUR 

272 pirmajai personai mājsaimniecībā un EUR 190 pārējiem. 

Maznodrošinātas personas bija personas, ja ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli nepārsniedza EUR 

436 un pārējām personām EUR 305. 

Pabalsts krīzes situācijā, t.sk. krīzes pabalsts Covid 19 ietekmē piešķirts kopā EUR 3900, un to saņēma 19 

mājsaimniecības (31 persona).  

Pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā piešķirts EUR 7913 apmērā. 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi un saņēmušo personu skaits 

 CSD līdz 

30.06.2021. 

ĀSD līdz 

30.06.2021. 

ĀNSD pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas piešķiršana  3 13 16 16 

Patversmes pakalpojuma piešķiršana 1 2 3 3 

Krīzes centra pakalpojuma piešķiršana - 3 - 3 

Dienas centra pakalpojuma piešķiršana - 1 1 1 

Grupas dzīvokļa pakalpojums - 1 1 1 

Aprūpes mājās pakalpojums 12 6 22 22 

Psihologa pakalpojuma piešķiršana (ģimenes) 12 11 14 37 

Ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršana - 1 1 1 

Valsts ilgstošas sociālās aprūpes piešķiršana 1 13 22 22 

Valsts sociālās rehabilitācijas piešķiršana 1 - - 1 

Valsts asistenta pakalpojumi 28 87 115 115 

Deinstitucionalizācijas projekta pakalpojumi 7 38 54 54 

Pabalsts apbedīšanai 2 25 25 57 

Pabalsts bērna piedzimšanai 28 62 88 178 

Pabalsts politiski represētajām personām - - 83 83 

Pabalsts audžuģimenēm 2 2 4 4 

Pabalsts aizgādņiem - 10 10 10 

Pabalsts bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas - - - - 

Pabalsts bērniem ar invaliditāti un celiakiju - - 50 50 

Pabalsts transporta pakalpojumiem 7 5 73 85 

Pabalsts aprūpes vai kopšanas  nodrošināšanai - 23 23 23 

Pabalsts rehabilitācijas apmaksai - 44 44 88 

Plašāks atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tika noteikts medicīnas pakalpojumu un 

zobārstniecības apmaksai. Par medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem, briļļu un higiēnas preču iegādi 

varēja saņemt pabalstu līdz EUR 100; par ārstēšanos stacionārā līdz EUR 150; zobārstniecībai un zobu 

protezēšanai –līdz EUR 100. 

Līdz EUR 60 tika palielināts pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei obligātās pamatizglītības 

izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.  

Tika ieviests jauns pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai līdz EUR 500. 

Katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) tika noteikts pabalsts 

līdz EUR 700  personai, bet iepriekš neparedzamos krīzes gadījumos - līdz EUR 100. 

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, ja vecāki deklarēti Ādažu novadā, tika noteikts EUR 200 (ja 

deklarēts viens no vecākiem, tad EUR 100). 

Audžuģimenei bērna uzturam tika noteikts pabalsts 75 % apmērā no minimālās darba algas; bērna apģērba 

un mīkstā inventāra iegādei - minimālās darba algas apmērā gadā katram bērnam, un aizbildnim par bērna 

uzturēšanu - 75 % apmērā no minimālās darba algas.  

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai EUR 350 tika noteikts personām ar invaliditāti kopš bērnības, 

pārējām personām EUR 250; vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 

850; pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai (personām, kuras mācās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā) 

personām ar invaliditāti kopš bērnības EUR 200, pārējām personām EUR 150; mājokļa pabalsts – pēc 

faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk, kā noteikts MK noteikumos. 
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Braukšanas maksas atvieglojumus desmit braucieniem mēnesī sabiedriskajā transportā Ādažu novadā 100 

% apmērā no biļetes cenas bija tiesīgas saņemt Ādažu novadā deklarētas personas no 70 gadu vecuma. 

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī personām vai ģimenēm krīzes situācijā bija iespēja 

izmantot “Zupas virtuves” pakalpojumu - katru darba dienu 1 l siltas zupas katram. 

Pašvaldība noteica pabalstu aizgādņiem EUR 30 mēnesī (EUR 15 mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona 

dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē 

personām ar garīga rakstura traucējumiem). 

Pašvaldība noteica vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai personām ar invaliditāti kopš 

bērnības EUR 350, pārējām personām EUR 250, vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei EUR 850, pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai personām ar invaliditāti kopš bērnības 

EUR 200 (pārējām personām EUR 150).  

Bērni, kuriem bija atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais pārstāvis vai 

audžuģimene nevar nodrošināt bērna aprūpi un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes 

nepieciešamību, pakalpojumu varēja saņemt līdz 80 h mēnesī. 

Aprūpes pakalpojumi tika sniegti pilngadīgām personām, kuras nevar veikt personisko aprūpi un ikdienas 

mājas darbus, nepārsniedzot 24 stundas nedēļā. Personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ 

var nonākt bezpalīdzības stāvoklī, ir tiesības saņemt pakalpojumu “Drošības poga” - diennakts uzraudzība, 

neatliekamā palīdzība un psiholoģiskais atbalsts, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un 

signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā. 

Pašvaldības materiālais atbalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai tika noteikts 4 līmeņos: 

EUR 53 mēnesī, EUR 107 mēnesī, EUR 160 mēnesī un EUR 214 mēnesī. 

Pabalsts transporta izdevumu segšanai personām ar invaliditāti speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei 

un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai tika noteikts EUR 50 gadā. Atbalsts bērniem 

ar invaliditāti un celiākiju tika noteikts EUR 50 gadā. Atbalsts personām ar I un II grupas invaliditāti servisa 

suņa pakalpojuma izmantošanai tika noteikts EUR 100 mēnesī. 

Paplašināts pakalpojumu pieejamības klāsts tika nodrošināts ģimenēm ar bērniem: ģimenes asistenta 

pakalpojums, sociālās rehabilitācijas programmas, kā arī sociālās korekcijas programmas jauniešiem. Līdz 

14 stundām nedēļā piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu: jauniešiem pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē; personām, kuras nespēj 

pārvarēt dzīves īpašas grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošanai. Bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un pilngadību sasniegušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta 

invaliditāte, kuras neapmeklē izglītības iestādes, nav nodarbinātas, un nesaņem pašvaldības pabalstu 

aprūpes vai kopšanas nodrošināšanai. 

Psihologa pakalpojumu piešķir ne vairāk kā 20 reizes gadā pēc Sociālā dienesta izvērtējuma saņemšanas 

vai bāriņtiesas pieprasījuma ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nonākušas krīzes vai ārkārtas 

situācijā un nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu 

vai korekcijas programmu: jauniešiem ar uzvedības problēmām (likumpārkāpumi, izglītības iestādes 

neapmeklēšana, mācīšanās grūtības, negatīvisms, norobežošanās no apkārtējiem, agresivitāte, zagšana, 

klaiņošana, melošana, apsaukāšanās, u.c.); jauniešiem ar zemu motivāciju uzlabot savu dzīves kvalitāti, 

regulāru garastāvokļa maiņu, depresīvu un noraidošu noskaņojumu; jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; personām un 

ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē. 

Reitterapijas, Montesori pedagoga, smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, 

fizioterapijas un logopēda pakalpojumu un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumu apmaksa tika noteikta 

līdz EUR 107 mēnesī. 

Politiski represētajām personām tika noteikts pabalsts EUR 100 gadā. 

Pabalsts personas apbedīšanai tika noteikts EUR 500, ja vienlaikus nav saņemts apbedīšanas pabalsts no 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA). Ja VSAA pabalsts ir mazāks, pašvaldība piešķir pabalstu 
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iztrūkstošās summas apmērā līdz EUR 500, bet ne mazāk, kā EUR 100. Personai, kurai nav tiesību saņemt 

VSAA apbedīšanas pabalstu, piešķir apbedīšanas pabalstu EUR 100 apmērā. 

SD organizēja Atbalsta centra darbību, kurā novada trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tika 

dalītas pārtikas pakas (751 gab.) un sejas aizsargmaskas (124 gab.). Atbalsta centrā tika abonēti 10 preses 

izdevumi, regulāri tiek izmantots dators ar interneta pieslēgumu.  

Dienas centrā ,,Kadiķis” tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Daudzdisciplināri rehabilitācijas 

pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem”. Projekta ietvaros 2021. 

gadā 15 bērni ar funkcionāliem traucējumiem bez maksas saņēma dažādu speciālistu - fzioterapeita, 

ergoterapeita, psihologa un logopēda pakalpojumus (732 reizes). Bērnu likumiskie pārstāvji bez maksas 

saņēma 46 pakalpojumus. Projektu īstenoja biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation”.  

Senioru biedrībai “Paeglis” bija 5 tikšanās.  

Iedzīvotāju biedrības “Kalngalieši” 33 personas centru apmeklēja vienu reizi, organizējot kopsapulci. 

Iedzīvotājiem bija pieeja datoriem un tika organizēta palīdzība 6 senioriem un 50 personām dažādu 

jautājumu risināšanā (rēķinu apmaksāšana, laikrakstu pasūtīšana, digitālā Covid -19 sertifikāta aplikācijas 

uzstādīšana viedierīcēs un papīra formātā, utt.). Visa gada garumā tika sniegts atbalsts iedzīvotājiem un 

senioriem, kuriem bija noteikta pilnīga pašizolācija. Pastāvīgi - 4 personām, 5 personām - atsevišķos 

gadījumos tika piegādāta mājās pārtika. Sniegts atbalsts ugunsgrēkā cietušai ģimenei Kalngalē.  

Dienas centru “Pīlādzis” apmeklējuši 35 jaunieši (208 reizes) ar vecāku iesniegumiem, lai pēc mācībām 

skolā sagaidītu transportu nokļūšanai dzīves vietās. Sniegti 45 veļas mazgāšanas pakalpojumi 8 klientiem 

un 80 dušas pakalpojumi 9 klientiem. Attālināti sniegtas konsultācijas 4 senioriem (veikti maksājumi, 

nodokļu deklarācijas sagatavošana, materiālu drukāšana radošo darbu veikšanai). Dabas materiālu 

(gliemežvāku, jūras kociņu, lapu smilgu, kastaņu, zīļu utt.) vākšana un kaltēšana centra telpu noformēšanai 

un radošo darbu veikšanai. Sagatavotas viktorīnu un prāta spēles. tika koordinēts darbs ar 59 jauniešiem, 

kuri veica sabiedriski lietderīgos darbus vasaras periodā. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Darbinieki piedalījās supervīzijās, katrs 21 stundu apjomā, un profesionālās kompetences pilnveides 

apmācībās katrs 24 stundu apjomā. 

• Projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros 

sociālās aprūpes pakalpojums piešķirts 16 bērniem, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts - 

38 personām, grupu dzīvoklis nodrošināts 1 personai, atelpas brīža pakalpojums - 1 bērnam, dienas 

centra pakalpojums - 1 pieaugušai personai.  

• Veikta sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās ievietoto 12 klientiem sniegto pakalpojumu 

kvalitātes novērtēšana. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori: 

• Atbalsta centrā bija jāpārtrauc klātienes nodarbību un pakalpojumu nodrošināšana sakarā ar 

ārkārtējo situāciju. 

Veicinoši faktori: 

• Deinstitucionālizācijas projekta ietvaros klientiem ir iespēja saņemt plašu pakalpojumu klāstu – 

speciālistu konsultācijas, aprūpes mājās pakalpojumu, “Atelpas brīža” pakalpojumu. 

Budžets un tā izlietojums 

 CSD līdz 

30.06.2021. 

ĀSD līdz 

30.06.2021. 

ĀNSD pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: - - - 971295 

Darbinieku atalgojums un soc.nod. 74888 81838 146871 303597 

Uzturēšanas izdevumi 8695 10000 19056 37751 

Pamatlīdzekļu veidošana 1700 836 - 2536 

Pabalsti veselībs aprūpei naudā 4919 1154 5538 11611 

Pabalsti ēdināšanai naudā 59148 - - 59148 

Pabalsts ārkārtas situācijā naudā - 7500 - 7500 

Sociālās garantijas bāreņiem naudā 2950 5957 6170 15077 
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Maksājumi iedzīvotājiem naudā 200 90 360 650 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā  1746 8774 6482 17002 

Mājokļa pabalsts naudā 1694 1721 1118 4533 

Pabalsts par aprūpes un kopšanas pakalpojumiem 725 12151 17919 30795 

Pabalsts veselības aprūpei natūrā - 186 - 186 

Pabalsti ēdināšanai natūrā - - 349 349 

Pabalsts ārkārtas situācijā natūrā - 413 - 413 

Sociālās garantijas bāreņiem natūrā - 1661 1371 3032 

Mājokļa pielāgošana, sociālie dzīvokļi - 2460 141 2601 

Mājokļa pabalsts natūrā 8821 10623 19247 38691 

Aprūpes mājās pakalpojums 600 6580 7195 14375 

Samaksa par pakalpojumiem ilgstošas aprūpes 

institūcijā 
34296 24502 42132 100930 

Sociālie pakalpojumi 729 5947 5065 11741 

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā - 120 268 388 

Brīvprātīgā iniciatīva 5506 19461 29679 54646 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 

Ziedojumos saņemts apģērbs, apavi, trauki, bērnu preces, pārtika, ko izsniedza 200 personām. EK Atbalsta 

fonda pārtikas produktu un preču komplekti (751gb.) tika izsniegti trūcīgām un maznodrošinātām 

personām. Ziemassvētku labdarības akcijā tika sarūpētas 190 pārtikas pakas un 100 saldumu paciņas. 

Galvenie pasākumi 2022.gadā      

• DI projekta ietvaros izveidot Dienas aprūpes centru 38 personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

rehabilitācijas centru 34 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

• Organizēt Ziemassvētku Labdarības akciju pirmās grupas invalīdiem, vientuļiem pensionāriem, 

bērniem – invalīdiem, kā arī trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem ar bērniem.  

• Sociālā dienesta strukturālā reforma, izveidojot trīs nodaļas - sociālās palīdzības nodaļa, sociālo 

pakalpojumu nodaļa un sociālā darba nodaļa, tiek veidotas kopējas datu bāzes, vienota metodika 

darbam ar sociālo gadījumu. Novadu apvienošanas rezultātā jāuzlabo daudzveidīgu sociālo 

pakalpojumu saņemšanas iespējas.   
 

 

 

Ādažu novada sociālā dienesta vadītāja                            Ieva Roze   
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Ādažu novada pašvaldība 

   ĀDAŽU NOVADA KULTŪRAS CENTRS 
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 6799776 e-pasts linda@adazikultura.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 26.aprīlī         Nr. ĀNP/1-33-75/22/6 
 

Darbības mērķis 

Ādažu novada kultūras centrs (ĀNKC) ir pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina līdzsvarotu kultūras 

procesu attīstību un kultūras pieejamību, rūpējas par amatiermākslas kolektīvu darbību, nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī organizē tradicionālos un novada svētkus. 

Personāls 

Ādažu Kultūras centrā strādāja 30 darbinieki (t.sk. 20 amatiermākslas kolektīvu darbinieki, kā arī 2 

garderobisti). Carnikavas Tautas namā “Ozolaine” (CTN) strādāja 23 darbinieks (t.sk. 18 amatiermākslas 

kolektīvu darbinieki). Carnikavas novadpētniecības centrā (CNC) strādāja 2 darbinieki.  

Novadu apvienošanas rezultātā tika apvienota Ādažu novada domes iestāde “Ādažu Kultūras centrs”, 

Carnikavas novada domes Centrālās administrācijas struktūrvienības “Carnikavas Tautas nams” 

Ozolaine””, Canikavas novadpētniecības novada pašvaldības iestāde “Ādažu novada kultūras centrs”, kas 

darbību uzsāka 01.11.2021.  

Kopā ĀNKC darbu sāka 55 darbinieki (t.sk. 38 amatiermākslas kolektīvu darbinieki). 37 darbiniekiem ir 

augstākā izglītība, 18 - vidējā izglītība, 31 darbinieki ir sievietes un 24 darbinieki ir vīrieši.  

Darbinieku iedalījums vecuma grupās: 

• 18-30 g.v. - 5 

• 31-40 g.v. - 13 

• 41-50 g.v. - 16 

• 51-62 g.v. - 11 

• 63 un vairāk  - 10 

ĀNKC darba attiecības beidza 2 darbinieki (vokālā ansambļa vadītājs un tradīciju kopas koncertmeistars, 

kuru vietā darba attiecības nodibināja 1 jauns darbinieks (tradīciju kopas koncertmeistars). 

Galveno uzdevumu izpilde 

Pasākumi 
CKN un CNC 

līdz 30.06.2021. 

ĀKC līdz 

30.06.2021. 

ĀNKC pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Lietišķās un vizuālās mākslas izstādes 4 5 6 15 

Klasiskās un džeza mūzikas koncerti     

Koncerti ar ārvalstu mākslinieku dalību     

Kora un tautas mūzikas koncerti, koru nometnes   4 4 

Dziesmu svētku skates un gatavošanās pasākumi  2  1 3 

Amatiermākslas kolektīvu koncerti un pasākumi 1  2 3 

Populārās mūzikas koncerti   4 4 

Latvijas teātru viesizrādes un stāvizrādes   1 1 

Amatierteātru izrādes     

Izrādes bērniem     

Deju koncerti un konkursi     

Pasākumi, koncerti bērniem   1 1 

Tradīciju pasākumi, svētki, brīvdabas pasākumi 6 4 5 13 

Novada svētki “Gaujas svētki Ādažos”   2 2 

Kongresi, konferences, semināri, forumi, vēlēšanas 4 1 1 6 

Sapulces, prezentācijas, apmācības, infodienas 3 3 7 13 

mailto:linda@adazikultura.lv
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Svinības un izklaides pasākumi     

Laulību ceremonijas un viesības 1  11 12 

Izglītojoši pasākumi, lekcijas, ekskursijas 22 1 6 29 

Filmas   1 1 

Labdarības pasākumi     

Izlaidumi 2   2 

• Sakarā ar COVID turpinājās koncertu, izrāžu, u.c. pasākumu pārcelšana un atcelšana. Nenotika 

GAUJAS SVĒTKI ĀDAŽOS, bet Zvejnieksvētku un Nēģu svētki notika ierobežoti, ievērojot valstī 

noteiktās epidemioloģiskās prasības. 

• ĀKC un “CKN “Ozolaine” darbinieki pasākumu plānošanu, dokumentu gatavošanu, organizatorisko 

darbu, scenāriju izstrādi, mārketinga aktivitātes, mēģinājumu procesa organizāciju, pasākuma norisi un 

darbības pārskatu gatavošanu veica daļēji strādājot attālināti. Pasākumi notika tiešsaistē. 

• ĀKC 14 amatiermākslas kolektīvos (tikpat, cik pirms gada) darbojās aptuveni 260 dalībnieki: jauktais 

koris „Jumis”, jauniešu koris „Mundus“, vidējās paaudzes deju kolektīva „Sprigulis”, senioru deju 

kolektīvs „Sprigulis”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolītis”, jauniešu deju kolektīvs 

„Sprigulītis”, senioru deju kolektīvs „Dēka”, senioru deju ansamblis „Varavīksne”, vokālais ansamblis 

„Mēs tikāmies martā”, senioru ansamblis „Gaujmalas Lakstīgalas”, vīru vokālais ansamblis, tradīciju 

kopa „Ābols”, amatierteātris „Kontakts”.  

• CKN “Ozolaine” 12 amatiermākslas kolektīvos darbojās 235 dalībnieki: jauktais koris “Vēja balss”, 

sieviešu koris “Undīne”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Arnika”, senioru deju kopa “Tacis”, 

jauniešu deju kolektīvs “Abi divi”, folkloras kopa “Cēlāji”, tautas lietišķās mākslas studija 

“Auseklītis”, teātra studija “Nagla”, improvizācijas teātris “PLIT”, tēlotājmākslas studija “Triepiens”, 

vokāli instrumentālais ansamblis “Piloti”, dāmu deju kopa “Gaujmalieties” un bērnu deju kolektīvā 

“Dālderītis” un vokālajā ansamblī “Jūras zaķi” darbojās 98 dalībnieki.  

• ĀKC un CKN “Ozolaine” amatiermākslas kolektīvi piedalījās 14 pasākumos novadā un Latvijā, taču 

nepiedalījās 70 plānotajos pasākumos. Kolektīvi strādāja individuāli un izmantoja tiešsaistes platformu 

"Zoom". Kolektīvi radīja videomateriālus, kas tika atspoguļoti sociālajos tīklos. 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

Valstī ieviestie noteikumi saistībā ar Covid 19 pilnībā ierobežoja pasākumu organizāciju un norisi. ĀKC 

strādāja pie novadu apvienošanas realizācijas kultūras jomā un jaunas iestādes struktūras veidošanas.  

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējoši faktori: Covid 19 ierobežojumi.  

Veicinoši faktori: Nav. 

Budžets un tā izlietojums 

Budžeta sadaļas / EUR 
CKN un CNC 

līdz 30.06.2021. 

ĀKC līdz 

30.06.2021. 

ĀNKC pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.:     

darbinieku atalgojums un  soc .nod. 125 729 130 948 256 677 513 354 

                        uzturēšanas izdevumi 8 075 36 808 44 883 89 766 

                        pamatlīdzekļu veidošana 5 503 2 977 16 960 25 440 

Dziesmu un deju svētku budžets 0 0 0 0 

Kopā (ieņēmumu daļa), t.sk.:     

tirdzniecības u.c. nodevas  1 704 1 704 3 409 

par pārējiem pakalpojumiem  9 187 9 187 18 375 

valsts mērķdotācija 4 000 4 000 8 000 16 000 

Galvenie uzdevumi 2022. gadā 

• ĀNKC un struktūrvienību darba organizēšana; 

• ĀNKC amatiermākslas kolektīvu vienotas darbības sistēmas izveidošana;  

• Kreatīvu, iedzīvotājiem aktuālu, pasākumu ideju realizēšana. 

 

Ādažu novada kultūras centra vadītāja       Linda Tiļug 



 

77 

 

 

 

Ādažu novada pašvaldība 

   ĀDAŽU NOVADA BŪVVALDE                        

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67996490; 27746507,  
e-pasts buvvalde@adazi.lv  

 
Pārskats par darbību 2021. gadā 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 21. aprīlī        Nr. ĀNB/1-33-186/22/2 

 

Darbības mērķis 

Būvvaldes darbības mērķis ir nodrošināt būvniecības procesu tiesiskumu, būvniecības kontroli atbilstoši 

teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem. 

Personāls 

Līdz 2021.gada 31.decembrim Ādažu būvvaldē darba attiecībās bija 9 darbinieki, bet Carnikavas būvvaldē 
6.darbinieki, no tiem 6 sievietes un 9 vīrieši. Vidējā izglītība ir 1 darbiniekam, augstākā izglītība - 14. Jauni 
darbinieki darbā netika pieņemti. 

Darbinieku vecuma grupas: 

• 31-40 g.v.  - 6 

• 41-50 g.v.  - 5 

• 51-62 g.v.  - 3 

• vairāk par 62 g.v. - 1 

Galveno uzdevumu izpilde 

 CBT 

līdz 30.06.2021. 

ĀBT 

līdz 30.06.2021. 

ĀBT 

no 01.07.2021. 
KOPĀ 

Izdotas būvatļaujas  129 86 233 448 

Atzinumi par būvju pārbaudi   89 364 394 847 

Ekspluatācijā pieņemtas būves  104 40 148 292 

Publiskās apspriešanas  1 3  4 

Vizuālās reklāmu projekti  44 31 75 

Apliecinājuma kartes 38 35 65 138 

Paskaidrojuma raksti  107 94 163 364 

Uzsākti lokālplānojumi  3 2 5 

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas   1 1 

Apstiprināti lokālplānojumi     

Uzsākti detālplānojumi 3 6 3 12 

Detālplānojumu publiskās apspriešanas 2 2 2 6 

Detālplānojumu projektu precizēšana   1 1 

Apstiprināti detālplānojumi 3 2 2 7 

Atcelti detālplānojumi  1 2 3 

Izziņas par būvju statusu 30 23 59 112 

Koku ciršanas atļaujas      

Atzinumi par atmežošanu  69   69 

mailto:buvvalde@adazi.lv
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Patvaļīgas būvniecības lietas  

 

   

Izziņas par īpašumu attīstības iespējām 8  13 21 

Uzsākti zemes ierīcības projekti 19 14 12 45 

Pabeigti ZIP, piešķirtas adreses 17 12 16 45 

Zemes vienību atdalīšana, piešķirtas adreses 7 11 3 21 

Īpašumu apvienošana, piešķirtas adreses 12 2 6 20 

Piešķirtas adreses jaunām zemes vienībām      

Likvidētas adreses   5 7 12 

Noteikti lietošanas mērķi jaunām zemes 

vienībām  

    

Mainīti lietošanas mērķi nekustamajiem 

īpašumiem  

    

Adreses maiņa adresācijas objektiem   387 317 704 

• Nozīmīgākie ekspluatācijā pieņemtie pašvaldības objekti:  

• Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs, Attekas iela 39, Ādaži,  

• Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”, Siguļi’, 

• Multifunkcionālā velotrase, Attekas iela 41, Ādaži 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

7 darbinieki piedalījās semināros par Būvniecības likuma un Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, 6 

darbinieki piedalījās Būvniecības valsts kontroles biroja 4 semināros par būvniecības problēmām. 

Uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori: 

• atkārtota klientu konsultēšana, jo dokumenti tika sagatavoti nepilnīgi, klientiem nav BIS un TAPIS 

lietošanas iemaņu. 

• BIS un valsts kadastra informācijas sistēmai (NIVKS) ir būtiski trūkumi. Ēkas pirmsreģistrācija 

atsevišķos gadījumos ilgst vairākas stundas, kas rada papildu administratīvo slogu.  

• Uzdevumu plūsma ir nevienmērīga, steidzamie uzdevumi dublējas un pārklājas. Projektu 

iesniedzēji neievēro noteiktos termiņus.  

Veicinošie faktori – pieredzējuši darbinieki, labi darba apstākļi. 

Budžets un tā izlietojums 

 CBV 

līdz 30.06.2021. 

ĀBV 

līdz 30.06.2021. 

ĀBV 

no 01.07.2021. 
KOPĀ 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 110933 130521 278001 519455 

darbinieku atalgojums un  soc.nod. 96765 122366 240392 459523 

uzturēšanas izdevumi 13870 7420 24099 45389 

pamatlīdzekļu veidošana 0 351 1897 2248 

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 298 384 11613 12295 

Galvenie uzdevumi 2022. gadā 

1) Darba vietu iekārtošana Ādažu un Carnikavas pagastā. 

2) Darbinieku profesionālās kompetences pilnveidošana. 

 

 

Ādažu novada būvvaldes vadītājs       Ainārs Grikmanis  
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Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 15. martā         Nr.  

Darbības mērķis 

Ādažu bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informatīva iestāde, kas veic pasaules kultūras mantojuma – 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku 

pieejamību un tās izmantošanu.  

Personāls  

Bibliotēkā ir 4 darbinieki, 2 no tiem ir augstākā izglītība, 2 - 1.līmeņa profesionālā koledžas izglītība. Visas 

darbinieces ir sievietes. 

Darbinieku vecums:  
• 31- 40 gadi - 2 

• 51- 62 gadi - 1  

• virs 62 gadiem - 1  

Galveno uzdevumu izpilde 

 2019. 2020. 2021. 

Lietotāju skaits 1 710 1547 1475 

t. sk. bērni 800 580 464 

Fiziskais apmeklējums 21 197 16850 15084 

t. sk. bērni 8 991 4529 2845 

Virtuālais apmeklējums 4 651 6659 13595 

Par domes budžeta līdzekļiem iegādātās grāmatas 467 4490 5000 

Tematiskie pasākumi 21 14 7 

Tematiskās izstādes 106 110 91 

Starpbibliotēku abonementa pakalpojums (SBA) 133 109 174 

Uz citām bibliotēkām nosūti krājumi 82 97 77 

Datubāžu izmantošana:    

- Letonika 137 6877 7609 

- News 201 267 75 

Lietotāju skaits samazinājās par 4,65 %, arī fiziskais apmeklējums samazinājās par 10,5%. Samazinājumu 

iemesls bija saistīts ar drošības pasākumiem pakalpojumu saņemšanai COVID-19 izplatības laikā. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas pamatā bija pašvaldības finansējums, kā arī LNB “Bērnu Žūrijas” 

grāmatām piešķirtie 219.37 EUR, LNB grāmatu projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” -  389,28 EUR un  dāvinājumi: 

 2019. 2020. 2021. 

Jaunieguvumi kopā, t.sk.: 2 725 2788 2294 

grāmatas 1 900 1937 1314 

latviešu daiļliteratūra 201 314 236 

bērniem 407 290 300 

preses izdevumi 7 7 7 

žurnāli 37 44 52 

dāvinājumi no personām 1 444 1429 980 

Izslēgtie krājumi 520 670 509 

Krājuma kopskaits 21 744 23863 25648 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Sadarbībā ar Ādažu Vēstures un mākslas galeriju  tika sarīkots kopīgs  pasākums Dzejas dienai 

Ādažos “Dalies ar savām dzejas rindām”, notika regulāras  literārās un tematiskās izstādes, u.c. 

 

• Dalība projektos un konkursos: VKKF “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2021”, “Ziemeļvalstu 

Literatūras nedēļa – “Sapņi un ilgošanās”, “Literatūre”, bibliotēku nedēļa “Darīt neticamo”, 
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“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem”, “Ēnu diena” un “Līgatnes papīra” 

makulatūras vākšanas konkursā (kopā tika savākti cik kilogrami makulatūras). 

• Sadarbojoties ar Salaspils novada bibliotēku tika izveidota Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

vienota virtuālā izstāde „Svētki un tradīcijas Pierīgas novados”:  
https://www.canva.com/design/DAEi85qy9Rw/VRih1aMDqdnVyN7VBj03Gw/view?utm_content=D

AEi85qy9Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#5. 

• Novadnieku datubāzes izveides uzsākšana par Fēliksu Cielēnu, Lidiju Freimani un Gunāru 

Freidenfeldu https://www.adazi.lv/novadpetnieciba/. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• 2021. gadā tika veikta elektroniskā krājuma inventarizācija. 

• Informāciju par izstādēm, pasākumiem un aktualitātēm  bibliotēkā tiek publicēta domes tīmekļvietnē 

https://www.adazi.lv/kultura un informatīvajā izdevumā “Ādažu vēstis”. 

• Bibliotēkas tēla veidošanai tiek izmantoti sociālie tīkli https://twitter.com/Adazubiblioteka un 

https://www.facebook.com/Adazubiblioteka. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori – pietrūka IT speciālistu pakalpojumu datortehnikas regulārai uzraudzībai. 

Veicinošie faktori – veiksmīga un laba sadarbība ikdienā ar pašvaldības iestādēm, kā arī metodiskais un 

konsultatīvais darbs ar Pierīgas reģiona galveno bibliotēku.  

Budžets un tā izlietojums 

 Izlietots 2020. Izlietots 2021. 
Kopā, t.sk.: 103263 105953 

grāmatām 4490 5000 

periodiskajiem izdevumiem 1751 1800 

Ieņēmumi par pakalpojumiem 496 235 

Galvenie pasākumi 2022.gadā 

• Bibliotēkas lietotāju digitālo prasmju pilnveidošana, t.sk. par kiberdrošību. 

• Ieviest jaunu pakalpojumu - mobilo grāmatu pakomātu, ar izsniegšanas-nodošanas funkciju.  

 

 

Ādažu bibliotēkas vadītāja       Mirdza Dzirniece  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEi85qy9Rw/VRih1aMDqdnVyN7VBj03Gw/view?utm_content=DAEi85qy9Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEi85qy9Rw/VRih1aMDqdnVyN7VBj03Gw/view?utm_content=DAEi85qy9Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.adazi.lv/novadpetnieciba/
https://www.adazi.lv/kultura
https://twitter.com/Adazubiblioteka
https://www.facebook.com/Adazubiblioteka
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Ādažu novada pašvaldība 

CARNIKAVAS BIBLIOTĒKA 
Jūras  iela Nr1A., Carnikavas pagasts, Ādažu novads,  LV – 2163, tālr.  67993181, e-pasts ilze.ezermale@carnikava.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
 Carnikavā, Ādažu novadā 

2022. gada 10. martā          

Nr.ĀNP/1-33-183/2215 

 

Darbības mērķis 

Carnikavas bibliotēka ir pašvaldības pastarpināta izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas veic 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku 

pieejamību un izmantošanu.  

Personāls  

Bibliotēkā bija 2 bibliotekārie darbinieki, trešais darbinieks – apkopēja. Izglītība: bibliotēkas vadītājai – 

maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā, kā arī 5. līmeņa juridiskā izglītība. Bibliotekārei ir 

augstākā izglītība - baltu filologs latviešu valodas un literatūras specialitātē, kā arī bibliotekāra 

kvalifikācija (960 stundas) LNB profesionālās kvalifikācijas kursos. Apkopējai ir pamatizglītība. 

Visas darbinieces ir sievietes. Darbinieku vecums:  
• 48- 60 gadi - 2 

• virs 62 gadiem - 1 apkopēja 

Galveno uzdevumu izpilde 

 2019. 2020. 2021. 

Lietotāju skaits 951 868 820 

t. sk. bērni 219 293 235 

Fiziskais apmeklējums 12209 9627 7200 

t. sk. bērni 2549             1786 965 

Virtuālais apmeklējums 11860 2175 2047 

Par domes budžeta līdzekļiem iegādātās grāmatas 815 762 661 

Tematiskie pasākumi 5 2 1 

Tematiskās  un jaunumu izstādes 15 15 15 

Starpbibliotēku abonementa pakalpojums (SBA) 0 0 0 

Uz citām bibliotēkām nosūti krājumi 4                6 0 

Datubāžu izmantošana:    

- Letonika 0 0 477 

- News               558               116 0 

Lietotāju skaits samazinājies par 5,5 %, arī fiziskais apmeklējums samazinājās par 25,2 %, kas radās 

ievērojot  drošības pasākumus ārkārtas situācijas apstākļos COVID-19 izplatības laikā. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības finansējums, kā arī LNB “Bērnu Žūrijas” 

grāmatām piešķirtie 186.34 EUR, LNB grāmatu projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” 391,31 EUR, un lasītāju dāvinājumi. 

 2019. 2020. 2021. 

Jaunieguvumi kopā, t.sk.:    

grāmatas 815 762 661 

latviešu daiļliteratūra 156 193 149 

bērniem 170 170 173 
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preses izdevumi (seriālizdevumi) 785 735 737 

    

dāvinājumi no personām 165 274 124 

Izslēgtie krājumi 1318 389 1885 

Krājuma kopskaits 16644 16089 15555 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• pasākumi “Dzejas dienas Carnikavā, tematiskās izstādes, u.c. 

• Dalība projektos un konkursos - VKKF “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2021”. Sadarbībā ar Salaspils 

bibliotēku tika izveidota Pierīgas novada virtuālā izstāde “Vieta manā novadā” - Blusu kroga vēsture 

https://biblioteka.salaspils.lv/lv/pierigas-regiona-publisko-biblioteku-virtuala-izstade-vieta-mana-

novada   

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Bibliotēka veica informācijas pakalpojumu darba attīstīšanu, lasīšanas veicināšanu un bibliotēkas 

publicitātes organizēšanu ievērojot valstī noteiktos ieteikumus bibliotēku pakalpojumu 

nodrošināšanai ārkārtas situācijas apstākļos COVID-19 izplatības laikā. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori – valsts noteiktie pasākumu organizēšanas ierobežojumi 

Veicinošie faktori – izdevīga bibliotēkas atrašanās vieta, pakalpojumu daudzveidība un kvalitāte. 

Budžets un tā izlietojums 

 Izlietots 2020. Izlietots 2021. 

Kopā, t.sk.: 13016 8170 

grāmatām 8730 5500 

periodiskajiem izdevumiem 4286 2670 

Ieņēmumi par pakalpojumiem 208 123 

Kopējais iestādes budžets 59289 64030 

Galvenie pasākumi 2022. gadā 

• Bibliotēkas lietotāju e-prasmju un informācijpratības pilnveidošana. 

• Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, informācijas apkopošana un popularizēšana 

 

 

Carnikavas bibliotēkas vadītāja       Ilze Ezermale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioteka.salaspils.lv/lv/pierigas-regiona-publisko-biblioteku-virtuala-izstade-vieta-mana-novada
https://biblioteka.salaspils.lv/lv/pierigas-regiona-publisko-biblioteku-virtuala-izstade-vieta-mana-novada
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Ādažu novada bāriņtiesa 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164 

tālr. 67997246; e-pasts barintiesa@adazi.lv 
 

Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā 

 
23.05.2022. Nr. 1.10/22/610 

                                                 

Pārskats par darbību 2021. gadā 

Darbības mērķis 

Ādažu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Ādažu novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde, kas prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 

 

Personāls 

Bāriņtiesas kā iestādes sastāvā darbojās 4 darbinieki (ir 5 amatu vietas) - bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieks un divi bāriņtiesas locekļi (viena bāriņtiesas locekļa amata vieta ir vakanta). Bāriņtiesas 

lietvedību kārto sekretārs. Visi darbinieki ir sievietes. Augstākā izglītība ir 4 darbiniekiem. 

 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, reorganizējot Ādažu novada un Carnikavas novada bāriņtiesas, amata vietu 

skaits tika saglabāts. Lai bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama visiem novada iedzīvotājiem, tās darbība tika 

nodrošināta Ādažu pagastā un Carnikavas pagastā. 

Darbinieku vecums: 

• 21 - 30 gadi 1  

• 41 - 50 gadi 1 

• 51 - 62 gadi 2 

Galveno uzdevumu izpilde 

 Carnikavas  

novada 

bāriņtiesa 

(līdz 30.11.) 

Ādažu 

novada 

bāriņtiesa 

(līdz 30.11.) 

Ādažu novada  

bāriņtiesa 

(no 1.12.) 
KOPĀ 

Bāriņtiesas lēmumi 33 25 0 58 

        no 01.01.2021. – 30.06.2021. 19 14 0 33 

        no 01.07.2021. - 30.11.2021. 14 11 0 25 

Pārsūdzēti lēmumi/ atstāti spēkā 1/1 1/1 0 2/2 

Aktīvo lietu skaits 113 82 195 195 

Dalība tiesas sēdēs 14 40 3 57 

Saņemti dokumenti 322 506 40 868 

Nosūtīti dokumenti 381 197 30 608 

Apliecinājumi 210 0 20 230 

 

• Ārpusģimenes aprūpē bija 15 bērni, no tiem 9 - aizbildņu ģimenēs, 6 - audžuģimenēs. Aprūpes iestādēs 

ievietotu bērnu nav.  

• Novadā bija 4 audžuģimenes, trijās no tām ievietoti bērni. 

• Ar Siguldas zonālo valsts arhīvu saskaņota Carnikavas novada bāriņtiesas uzziņu sistēma par sakārtotajiem 

2020.-2021. gada dokumentiem.  

• Nodrošināta datu ievade Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS), Audžuģimeņu 

informācijas sistēmā (AGIS), Vienotajā migrācijas informācijas sistēmā (VMIS), ar 2022. gadu - Bāriņtiesu 

informācijas sistēmā (BARIS).  

 

Veiktie pasākumi darbības pilnveidošanai: 

3) iekārtots kabinets ar trīs darbinieku darbavietām Ādažos; 

mailto:barintiesa@adazi.lv
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4) bāriņtiesas loceklis apguva Bāriņtiesas vadības un organizācijas apmācību programmu, bāriņtiesas 

priekšsēdētājs apguva Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa 

zināšanu pilnveides mācību programmu. 

 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori: 

Kavējošs faktors -  no 2021. gada 1. decembra bija vakanta bāriņtiesas locekļa amata vieta.   

Veicinoši faktori –  motivēts darba kolektīvs un veiksmīga sadarbība ar citām bāriņtiesām, sociālajiem 

dienestiem, atbalsta centriem, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, kā arī policiju. 

 

Budžets un tā izlietojums 

Finansējums 

Carnikavas novada 

bāriņtiesa 

(līdz 30.11.) 

Ādažu 

novada 

bāriņtiesa 

(līdz 30.11.) 

Ādažu novada 

bāriņtiesa 

(no 1.12.) 
Kopā 

Izdevumi 

 

46786.92  

 

  

49852.57 

 

11702 

 

  108342 

Ieņēmumi   
1992.30 0 170 2162 

 

Galvenie uzdevumi 2022. gadā: 

• darbinieku profesionālās kompetences regulāra pilnveidošana; 

• savlaicīga ģimeņu, kurās pastāv riski nepietiekamai bērna aprūpei, identificēšana un, speciālistiem 

sadarbojoties, nepieciešamā atbalsta nodrošināšana un resursu piesaiste ģimenes situācijas izmainīšanai, lai 

panāktu ģimeņu ar bērniem sociālās funkcionēšanas kvalitatīvu un ilgstošu uzlabojumu. 

  

Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                                                        I.Stasjule           
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ĀDAŽU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dzimtsaraksti@adazi.lv 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 2. maijā       Nr. ĀNP/1-33-64/22/9 

 
Darbības mērķis 

Dzimtsarakstu nodaļa veic dzimšanas, laulības un miršanas aktu reģistrāciju, vārda, uzvārda, tautības un 

dzimuma maiņu, dzimtsarakstu aktu reģistru papildināšanu un palīdz atgūt civilstāvokļa aktu dokumentus. 

Personāls 

Ādažu un Carnikavas pašvaldību reorganizācijas ietvaros ar Ādažu novada pašvaldības 2021.gada 

29.septembra lēmumu Nr. 125 ir izveidota apvienota Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa, kura darbību 

uzsāka ar 2022. gada 1. janvāri. Līdz 31.12.2021. turpināja darboties atsevišķi Ādažu novada dzimtsarakstu 

nodaļa (ĀDZN) un Carnikavas novada dzimtsarakstu nodaļa (CDZN). ĀDZN vada vadītāja, kurai augstākā 

juridiskā izglītība. CDZN vadītājas pienākumu izpildītājai (līdz 31.12.2022.) ir augstākā izglītība citā 

jomā. Darbinieku iedalījums vecuma grupā: ĀDZN 31-40 g.v. – 1, CDZN 60-65 g.v. – 1. 

Galveno uzdevumu izpilde 

 CDZN līdz 31.12.2021. ĀDZN līdz 31.12.2021. 

Dzimšanas 45 104 

Miršanas 22 59 

Laulības, t.sk.: 148 99 

baznīcā  34 

ar ārzemniekiem 16 3 

laulība ārpus pašvaldības telpām Nav iespējams noteikt 4 

laulības ar svinīgo ceremoniju Nav iespējams noteikt 14 

Izsniegta izziņas par dokumentu pārbaudi  3 6 

Vārda, uzvārda un tautības maiņas 5 9 

Reģistros izdarīti papildinājumi un labojumi 4 7 

Izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu 14 4 

Atkārtoti izdotas apliecības 15 61 

Cita būtiska informācija, kas raksturo galveno uzdevumu izpildi 

• Jaundzimušo bērnu vecākiem ĀDZN tika pasniegtas 98, bet CDZN - 45 piemiņas dāvanas un grāmata 

„Mūsu bērns”.  

• No 99 ĀDZN reģistrēto laulību pāriem 54 gadījumos un 148 CNDZ reģistrēto laulību pāriem 115 

abiem jaunlaulātajiem deklarētā dzīvesvieta bija citā novadā.  

• Izsniegti vāciņi dzimšanas un laulības apliecību ievākošanai, kā arī piedāvāta vāciņu iegāde. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

COVID-19 dēļ netika apmeklētas konferences vai apmācības.  

Uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošs faktors – COVID-19 ārkārtas situācija, kas atcēla plānotās svinīgās laulību ceremonijas. 

Veicinošs faktors – COVID-19 ietekmē bieži izmantots attālināta pakalpojuma pieprasījums, konstruktīva 

komunikācija gan telefoniski, gan internetvidē. 

Budžets un tā izlietojums 
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Izdevumu/Ieņēmumu veids / gads, EUR CDZN līdz 31.12.2021. ĀDZN līdz 31.12.2021. Kopā 

Izdevumi   1 234 

Par dāvanām jaundzimušajiem 0 874 874 

Grāmatu “Mūsu bērns” iegāde 0 360 360 

Ieņēmumi   8 244 

Valsts nodevas  2 972 2 256 5 528 

Maksa par laulības svinīgo pasākumu 1 333 1 383 2 716 

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja      Nataļja Krasnova  
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Ādažu novada pašvaldība 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJA 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

Saimniecības un infrastruktūras daļas pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 28. martā        Nr. ĀNP/1-33-9/22/6  

 
 

Darbības mērķis 

Saimniecības un infrastruktūras daļa (turpmāk – SID) ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas 

veic pašvaldības nekustamo īpašumu un tehnisko sistēmu uzturēšanu, darba aizsardzības un ugunsdrošības 

noteikumu izpildes kontroli, domes un tās Administrācijas darbam nepieciešamo materiālu iegādi un 

uzturēšanu. 

Personāls 

SID bija 40 darbinieki (t.sk. 32 vīrieši un 8 sievietes). Augstākā izglītība bija 13 darbiniekiem, vidējā 

izglītība – 23, un pamatizglītība – 4 darbiniekiem. Gada laikā izveidotas 3 amata vietas, pieņemti 8 

darbinieki (vides inženieris, apkopēja Pirmā ielā 42A, 2 labiekārtošanas strādnieki un 4 traktortehnikas 

vadītāji). Darbinieku vecums: 

• 18-30 gadi                   1 darbinieks  

• 31-40 gadi                   10 darbinieki  

• 41-50 gadi                   10 darbinieki  

• 51-62 gadi                   11 darbinieki  

• > 62 gadiem                8 darbinieki  

Galveno uzdevumu izpilde 

Pašvaldības īpašumu uzskaite, apsaimniekošana un energopārvalde 

 2019. 2020. 2021. 

Teritorijas uzkopšana (ha), t.sk.: 57,78 59,44 59,44 

zālāji 42,72 43,64 43,64 

pieturvietas (gb.) 31 31 31 

bērnu rotaļu laukumi (gb.) 12 13 14 

Ietvju kopšana (km) 24,04 25,1 25,1 

Zāles pļaušana ceļmalās (ha) 43,7 43,7 43,7 

Grāvju pļaušana (km) 28,6 28,6 28,6 

Gaujas aizsargdambja pļaušana (km) 6 4,5 4,5 

Iekšpagalmu teritoriju uzkopšana (ha) 11,78 11,78 11,78 

Zemesgrāmatā reģistrēti īpašumi, t.sk.: 37 52 29 

zemes vienības 36 47 34 

dzīvokļi 0 0 0 

ēkas, inženierbūves 1 1 1 

apbūves un nomas tiesības 5 4 0 

Energopatēriņa dati (MWh), t.sk.:    

siltumenerģija domes ēkās 4 680 4 451 5 044 

elektroenerģija domes ēkās 1 313 1 081 1 683 

ielu apgaismojums 377 393 398 

Dabasgāzes patēriņa dati (m3) 471 058 422 813 476 352 

Gaismas ķermeņi 1 035 1 140 1 190 
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• Pieauga siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš, jo 2021. gada vidējā gaisa temperatūra bija 

par 1,8 °C zemāka nekā 2020. gadā, kas ietekmēja enerģijas patēriņa pieaugumu. 

• Ādažu Kultūras centrā, Ādažu vidusskolā un sākumskolas ēkā, ĀPII un KPII tika veikta 

elektroapgādes ievadjaudu un tarifu optimizācija, kā arī ielu apgaismes gaismekļu armatūras 

nomaiņa, panākot finanšu ietaupījumu EUR 14 457. 

        Ielu un ceļu uzturēšana 

 EUR bez PVN 

Gaujas ielas gājēju celiņa būvniecība  36 720 

Mežaparka ceļa pārbūve 904 116 

Ķiršu ielas pārbūve 389 665 

Austrumu ielas dubultās virsmas atjaunošana 125 6161 

Inču ielas dubultās virsmas atjaunošana 68 629 

Kadagas galapunkta izbūve  36 777 

Pirmās ielas stāvlaukuma izbūve 148 608 

Skolas ielas seguma atjaunošana 47 246 

Vidlauku ielas seguma atjaunošana 30 000 

Zelmeņu ielas seguma atjaunošana 50 302 

Bērnudārza ietves seguma atjaunošana 19 728 

Bedrīšu remonts 82 460 

Alderu ielas seguma atjaunošana 19 122 

Horizontālo apzīmējumu un ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana 14 240 

Lietus kanalizācijas uzturēšana  10 750 

Ziemas uzturēšana  43 562 

Grants ceļu uzturēšana 22 462 

Hidromeliorācija un publisko ūdeņu apsaimniekošana 

• Atsākās ERAF projekts “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, būvniecības 

2.kārta “Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve” 3 vietās (RS-1 (Ādažu ūdens attīrīšanas 

iekārtām NAI), RS-2 (pie Domes ēkas) un RS-3 (pie sūkņu stacijas Kārkli).  

• Nodota ekspluatācijā “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 1.kārta, esošā 

aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve”. Veikta dambja un krājbaseina atjaunošana, ceļa 

ap sūkņu staciju un nobrauktuves klātnes izbūve, sūkņu stacijas izbūve, sūkņu montāža. 

• Peldsezonā veikts ūdens kvalitātes monitorings 8 peldvietās.  

Citi saimnieciskie darbi 

• Inventarizētas mežaudzes, kopā 10,01 ha un veiktas kopšanas cirtes 32,08 ha platībā. 

• Izdotas 71 koku ciršanas atļaujas un 31 pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķinam. 

• Veikta 25 bīstamo koku zāģēšana pašvaldības īpašumos. 

• Noslēgts līgums un uzsākts darbs pie Ietekmes uz vidi ziņojuma izstrādes pašvaldības īpašumā smilts 

atradnē “ASNI”. 

Datorsistēmu uzturēšana un datortīklu administrēšana 

• Iestādēm tika iegādātas 12 jaunas darba stacijas un 2 drukas iekārtas.  

• Turpinās darbs pie IT auditā atklāto nepilnību novēršanas. 

Veiktie pasākumi darbības pilnveidošanai. 

• Veikta SID reforma, lai no 2022. gada 1. janvāra struktūrvienības resursi tiktu pārdalīti starp 

pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss” un Īpašumu un infrastruktūras nodaļu. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori – tehnisko darbinieku trūkums un zemais atalgojums. 

Veicinošie faktori – problēmjautājumu risināšanas procedūru reglamentēšana. 

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2020. Izpilde 2021. 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 3 938 162  

pamatlīdzekļu nolietojums  995 941  
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subsīdijas un dotācijas 6 990  

preces un pakalpojumi 926 467  

atlīdzība 590 344  

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 7 190 202 485 

Ieņēmumi no mežaudzes pārdošanas 26 900 8 000 

Ieņēmumi par telpu nomu 25 287  

Ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem 13 419  

Galvenie pasākumi 2022.gadā      

• Veikt Mežaparka ceļa 1. posma pārbūvi, Ķiršu ielas 1.kārtas pārbūvi un Skolas ielas 3.kārtas izbūvi. 

• Veikt dubulto virsmas apstrādi Kastaņu ielai. 

• Pabeigt ERAF projektu “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, būvniecības 

2.kārta “Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve” . 

 

 

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs          Artis Brūvers 
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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

Attīstības un projektu nodaļas pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 29. aprīlī.        Nr. ĀNP/1-33-23/22/11 

 

Darbības mērķis 

Attīstības un projektu nodaļa (APN) ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pēc pašvaldības 

reorganizācijas pabeigšanas pārņēma Carnikavas pagasta Attīstības un plānošanas nodaļas un Ādažu 

pagasta Attīstības un projektu daļas funkcijas. APN organizē un vada līdzsvarotas un ilgtspējīgas 

pašvaldības attīstības politikas izstrādi, ieviešanas uzraudzību, kā arī nodrošināt pašvaldības nozīmīgāko 

investīciju projektu vadību. 

Personāls 

Līdz reorganizācijas pabeigšanai Attīstības un investīciju daļā (Ādažu pagastā) bija 7 darbinieki: 1 daļas 

vadītāja, 5 projektu vadītāji, 1 telpiskās attīstības plānotājs un 1 vakants amats “Tehniskais projekta 

vadītājs”. Darbinieki bija 7 sievietes. 7 darbiniekiem bija augstākā izglītība. Darba attiecības pārtrauca 1 

darbinieks. Darbinieku iedalījums vecuma grupās: 

• 31-40 g.v. - 2 

• 41-50 g.v. - 4 

• 51-62 g.v. - 1 

Līdz reorganizācijas pabeigšanai Attīstības un plānošanas nodaļā (Carnikavas pagastā) bija  4 darbinieki: 1 

daļas vadītāja, 1 daļas vadītāja vietnieks, 1 attīstības speciālists, 1 tehniskais projektu vadītājs. Darbinieki 

bija 2 sievietes un 2 vīrieši. 4 darbiniekiem bija augstākā izglītība. Darba attiecības pārtrauca 4 darbinieki. 

Darbinieku iedalījums vecuma grupās: 

• 31-40 g.v. - 1 

• 41-50 g.v. - 2 

• 51-62 g.v. - 1 

Galveno uzdevumu izpilde 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu izpildes rezultāti – Ādažu pagasta teritorijā 

• Turpinājās projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 

Ādažu pagastā”. Pieejamais finansējums EUR 188 001, tajā skaitā ESF līdzfinansējums EUR 159 801 un 

valsts budžeta finansējums – EUR 28 200. 2021.gadā tika organizēti 327 pasākumi, tajā skaitā: 134 fizisko 

aktivitāšu nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, 113 fizisko aktivitāšu nodarbības skolas vecuma 

bērniem; 13 atkarību izraisošu vielu un procesu izplatības mazināšanas nodarbības skolas vecuma bērniem; 

23 garīgās veselības veicināšanas nodarbības skolas vecuma bērniem; 16 nodarbības seksuālās un 

reproduktīvās veselības veicināšanai skolas vecuma bērniem; 2 fiziskās aktivitātes veicinošas dienas 

nometnes skolas vecuma bērniem; 1 tematiskais vakars veselīga uztura lietošanas veicināšanai; 25 

nūjošanas nodarbības pieaugušajiem 54+. 

• Īstenots projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības 

un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ar kopējām izmaksām EUR 2 839 387, tajā skaitā, 

ERAF līdzfinansējums EUR 1 297 785, valsts budžeta dotācijas EUR 181 072, pašvaldības finansējums 

EUR 1 360 530. 

• Īstenots projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”. Pieņemta 

ekspluatācijā Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas 3.kārta (16 specializētie mācību kabineti) un 4.kārta 

(“Zaļā klasīte”). Projekta kopējās izmaksas EUR 18 294 532 (t.sk., ERAF līdzfinansējums EUR 2 554 537 

un valsts budžeta dotācija EUR 1 890 509). 
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• Turpinājās projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” 

īstenošana, veicot Gaujas kreisā krasta stiprinājumu izbūvi kopumā par EUR 267 763 (bez PVN).  

• Īstenots projekts “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly”. Eiropas Komisijas 

finansējums EUR 106 637. Projekta ietvaros tika izstrādāti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

dokumentācijas standarti, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Veikti būvdarbi EPC 

līguma par Ādažu PII ēkas atjaunošanu ietvaros un veikta sabiedrības informēšana. Projekta pilotēku 

sarakstā bija 2 daudzdzīvokļu mājas (Pirmā ielā 31 un Pirmā ielā 35) un 2 publiskās ēkas (PSIA “Ādažu 

slimnīca” ēka un Ādažu PII “Strautiņš” ēka), bet ar EPC garantiju īstenota 1 ēka – Ādažu PII “Strautiņš”. 

• Turpinājās projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu 

novadā” īstenošana. Uzbūvēta Dienas aprūpes centra un Rehabilitācijas centra ēka.  2021.gada 16.decembrī 

objekts pieņemts ekspluatācijā.  Turpinājās aprīkojuma un mēbeļu piegāde un uzstādīšana Dienas aprūpes  

un Rehabilitācijas centram. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 1 202 805,  tajā skaitā,  ERAF 

līdzfinansējums EUR 924 805, valsts budžeta dotācijas EUR 23 250, valsts budžets EUR 71 039, 

pašvaldības finansējums EUR 183 711. 

• Turpinājās pašvaldību sadarbība LEADER projekta ietvaros “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” 

(Exit Riga). 2021.gadā notika 2 apmācību semināri tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, tika izveidota 

informatīva īsfilma par tūrisma objektiem (no Ādažiem rudens epizodē iekļauts sižets par Dzīvo sapņu 

dārzu, pumpu trasi un foto rāmis pie Gaujas); dalība mobilā TIC pasākumos, sagatavota un publicēta 

informācija par novadā notiekošajiem pasākumiem Exit Riga mājaslapā, Instagram un FB kontos.  

• Īstenots pašvaldības sadarbība Rīgas plānošanas reģiona īstenotā Centrālās Baltijas jūras reģiona 

programmas 2014.-2020.gadam projektā “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts “Mežtaka”, kura 

ietvaros – uzstādīts informatīvais vides stends Alderos, informatīvajos un publicitātes materiālos iekļauti 

Ādažu tūrisma pakalpojuma sniedzēji. 

• Turpinājās projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolā “A” un “B” korpusā”. Projekta 

plānotās kopējās izmaksas EUR 495 551, t.sk., valsts budžeta dotācija EUR 400 000. Projekta ietvaros 

plānots uzlabot Ādažu vidusskolas tehnisko stāvokli un pakalpojumu kvalitāti, izbūvējot ventilācijas 

sistēmu vidusskolas “A” un “B” korpusā. 

• Īstenots Mežu dienu projekts, kura ietvaros Vējupes pludmalei pieguļošajā meža zonā uzstādīti 2 sauļošanās 

soli par kopējo summu EUR 700. 

• Uzsākts peldošas pontonu laipas uzstādīšanas projekts Vējupes peldvietai ar nodrošināt vides pieejamību 

personām ar kustību traucējumiem par kopējo pašvaldības finansējumu EUR 4916. Laipa tiks uzstādīta 

2022.gada aprīlī. 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu izpildes rezultāti – Carnikavas pagasta teritorijā 

• Turpinājās projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu 

novada pašvaldības Carnikavas pagastā”. Pieejamais finansējums EUR 117 962, tajā skaitā ESF 

līdzfinansējums EUR 100 268 un valsts budžeta finansējums – EUR 17 694. 2021.gadā tika organizēti 225 

pasākumi, tajā skaitā: 2 veselības dienas; 1 veselības nedēļa skolā; 80 nūjošanas nodarbības pieaugušajiem 

un bērniem; 134 āra vingrošanas nodarbības pieaugušajiem; 2 orientēšanās apmācību cikli; 6 SUP 

nodarbības. 

• Turpinājās projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”. Projekta plānotās kopējās 

izmaksas EUR 11 330 517. Projekta ietvaros plānots veikt Carnikavas pamatskolas pilna apjoma pārbūvi, 

attīstīt izglītības infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura 

pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizētu vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā. 

• Īstenots Eiropas komisijas LIFE programmas projekts “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 

“Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” / “Costal habitat conservation in Nature park “Piejūra” (NATURA 2000 

site)” (saīsinājumā “Life CoHaBit”). Projekta kopējās izmaksas EUR 930 326, t.sk. EK finansējums un 

valsts budžeta dotācija EUR 910 023. Projekta ietvaros tika: atjaunots dabas parka “Piejūra” dabas 

aizsardzības plāns, izstrādāts jauns apmeklētāju plūsmas menedžmenta plāns visai parka teritorijai. Veikti 

pasākumi, lai pasargātu biotopus no negatīvās antropogēnās ietekmes, kā arī ierobežotu invazīvo svešzemju 

sugu izplatību dabas parka “Piejūra” piekrastes teritorijās.  

• Turpinājās projekta 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu 

un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (“European Towns Fostering Intercultural Dialogue 

and Combating Discrimination of Migrants and Minorities”) īstenošana. Projekta mērķis bija veicināt 

izpratni par ES kultūras vides bagātību un popularizēt tādas Eiropas vērtības, kā plurālisms un iecietība, 

veicināt starpkultūru apmaiņu, tādējādi sekmējot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas 

identitātes attīstību. Pasākumi notika no 2019.gada septembra līdz 2022.gada janvārim, iesaistot 15 
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partnerus no 14 valstīm – 10 ES dalībvalstīm: Latvijas, Polijas, Horvātijas, Grieķijas, Lietuvas, Itālijas, 

Spānijas, Nīderlandes, Rumānijas un Bulgārijas, kā arī Lielbritānijas, Serbijas, Maķedonijas un Albānijas. 

2021.gadā notika projekta partneru tikšanās klātienē un tiešsaistē - Kauņā, Lietuvā (13.-15.aprīlī), 

Carnikavā, Latvijā (29.-30.jūnijā), Aleksandrova Ludzkā, Lodzā, Polijā (20.-22. septembrī) un Plovdivā, 

Bulgārijā (24.-26. novembrī). Projekta kopējās izmaksas: EUR 148 680, kas 100% tiek finansētas no 

Eiropas komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem”.  

• Turpinājās Projekta “Saviļņojošā Vidzeme” īstenošana. Projekta partneri ir Vidzemes piekrastes 

pašvaldības, Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagasts – vadošais projekta partneris. Carnikavas 

pagastā ir uzbūvēti visi šā projekta objekti – Novadpētniecības centra jaunākie objekti un Gaujas promenāde 

pa aizsargdambi. Pārējie partneri turpināja aktivitāšu īstenošanu 2021. gadā. Ādažu novada pašvaldība 

2021. gadā ir iesniegusi Kultūras ministrijā Projekta ieviešanas termiņa pagarinājuma pieprasījumu, lai 

turpinātu projekta partneru aktivitāšu ieviešanu arī 2022.gadā – projekta mērķu sasniegšanai. Projekta SAM 

5.5.1. kopējais ERAF plānotais finansējums EUR 2 535 867 , tajā skaitā, Carnikavas pagasta daļa EUR 

710 043. 

• Turpinājās projekts Latvijas-Igaunijas Kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts (Est_Lat 156) 

(projekta saīsinātais nosaukums – Military Heritage). Projekts tiek īstenots ERAF “Interreg” Igaunijas-

Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Kopējās plānotās attiecināmās 

izmaksas EUR 31 871 (100 %), t.sk.:  ERAF - EUR 27 090 (85%); pašvaldības finansējums - EUR 4 780.65 

(15%). Izveidota jauna tūrisma infrastruktūra - izbūvēta skatu platforma un informatīvie stendi par 

militārajām aktivitātēm Vidzemes piekrastē, Ādažu novadā, Carnikavas pagastā no 1917. gada līdz 

padomju laikiem EUR 28610 apmērā. Projekta kopējais budžets –EUR 1 928 992.  Projekta partneru skaits 

– 26. Projekta vadošais partneris – Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”. 

• Īstenots Lauku atbalsta dienesta projekts “Koka gājēju tilts (ar laidumu līdz 10m) un laipas pāri Lilastes 

upei”. Projekta mērķis ir jūras un piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. Projekta 

ietvaros izbūvēts  vieglas konstrukcijas koka gājēju tiltiņš 27 metru garumā un izbūvēta laipa. Projekta 

kopējās attiecināmās izmaksas EUR 44  703,  tajā skaitā,  publiskais  līdzfinansējums (EJZF) EUR 40 233, 

pašvaldības finansējums EUR 4 470. 

• Uzsākts Lauku atbalsta dienesta projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”. Projekta 

mērķis ir jūras piekrastes un Gaujas upes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. Projekta ietvaros 

tiks uzstādīti divi pontoni, divi digitālie stendi un  izbūvēta optikas caurule interneta pieejas nodrošināšanai. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 53 960, tajā skaitā, publiskais  līdzfinansējums (EJZF)  EUR 

48 564, pašvaldības finansējums EUR 4 470. 

• Uzsākts Lauku atbalsta dienesta pieņēma projekts ”Laivu iela (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai 

pieguļošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. Projekta mērķis ir Laivu ielas (no Cēlāju ciema 

līdz jūrai Carnikavā) divkārtu virsmas apstrāde un apgaismota grants seguma stāvlaukuma izbūve 

antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā “Piejūra”. Projekta ietvaros tiks veikta Laivu ielas (no 

Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) divkārtu virsmas apstrāde un izbūvēts apgaismots grants seguma 

stāvlaukums..  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 399 934, tajā skaitā,  publiskais  

līdzfinansējums (EJZF) EUR 359 941, pašvaldības finansējums EUR 39 993. 

• Uzsākts Lauku atbalsta dienesta projekts “Aizvēja ielas, Garciemā dubultā virsmas apstrāde”. Projekta 

mērķis ir Aizvēju ielas dubultās virsmas apstrāde posmā no Torņa ielas līdz dabas parkam “Piejūra”, 

nodrošinot ērtu piekļuvi piekrastei. Projekta ietvaros veikta Aizvēju ielas brauktuves seguma divkārtu 

apstrāde  618 metru garā posmā, veikta esošo inženierkomunikāciju aizsardzība un zaļās zonas iekārtošana. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 42 755, tajā skaitā,  publiskais  līdzfinansējums (EJZF) EUR 

38 480, pašvaldības finansējums EUR 4 275. 

• Īstenots projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Carnikavas pagasta 

pludmalēs uzstādīti 12 jauni soli. Projekta kopējās izmaksas EUR 6 600, tika finansēts no Latvijas vides 

aizsardzības fonda. 

Pašvaldības konkursi 

• Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2021” Ādažu pagastā īstenots 21 projekts ar 

domes līdzfinansējumu EUR 28 820 un projekta realizētāju finansējumu – EUR 767. Labiekārtotas 4 Ādažu 

PII “Strautiņš” grupiņu āra teritorijas un iekšējās telpas, Kadagā ierīkota neliela izmēra velo pumpu trase 

~150m garumā, PPII “Pasaku Valstība” bērnu rotaļu laukumā ierīkota koka taka 62 m garumā, Kadagā 

izveidota vēl viena aktivitāšu un atpūtas vieta bērniem un jauniešiem, Ādažu Brīvās Austras skolā izveidota 

sajūtu un maņu ārtelpa, veikta gājēju celiņa atjaunošana Alderu ielas 27 nama pagalmā 30 m2 platībā, 

padarīta “zaļāka” PPII “Patnis” āra teritorija (iestādīti vairāki koki un krūmi, ierīkota kukaiņu māja), pie 
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Baltezera baznīcas uzstādīti 7 masīvkoka soli un ziņojumu stends, ĀBVS teritorijā izgatavota trušu būda ar 

aploku, Garkalnes ciema Garkalnes parkā veikta publiskās zaļās zonas labiekārtošana, Garkalnes ciema 

“Strautkalnos” nomainīti gaismekļi, labiekārtota mācību telpa ĀVS, Kadagas PII izgatavotas liela izmēra 

transformējamas dekorācijas, notika vairāki orientēšanās pasākumi, tradīciju kopas “ĀBOLS” dalībniekiem 

darināti arheoloģiski tērpi, pie ĀMMS radītas dažādas gaismas instalācijas, labiekārtots ĀVS pirmsskolas 

gaitenis, veikts Pirmās ielas 28 1-8 dzīvokļu kāpņu telpas remonts. 

• Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa rezultātā noslēgts viens līgums par finansējuma piešķiršanu un 

projekta īstenošanu, tā ietvaros uzsākta uzņēmējdarbība filcētu izstrādājumu dizaina izstrādē un 

izgatavošanā. Projekta kopējais finansējums bija EUR 2415, t.sk. domes finansējums EUR 2000. 

• Konkursā “Sakopta vide 2021” piedalījās 3 īpašumi kategorijā “Sakoptākais īpašums” un 1 objekts 

kategorijā “Sakopta biznesa vide - ”Kokaudzētava “Baltezers”, kā arī viens objekts kategorijā “Ādažu 

pārsteigums”. 

• Konkursā par Ziemassvētku noformējumu piedalījās 11 pretendenti – 9 privātmāju īpašnieki un 2 

pirmsskolas izglītības iestādes - privātā izglītības iestāde “Pasaku valstība” un pašvaldības pirmsskolas 

iestāde Siguļos ”Piejūra”.  

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• 2021.07.27. apstiprināta Ādažu novada Attīstības programma (2021.-2027.) un aktualizēta Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013.-2037.). 

• Izstrādāts Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. 

• Valsts konkursā "Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020" dome saņēma naudas balvu EUR 12 500 Rīgas 

plānošanas reģiona ietvaros, kas tika izlietots Dzīvo sapņu dārzs pilnveidošanai un sauļošanā solu 

uzstādīšanai Vējupei pieguļošajā peldvietā. 

• AID veica Lielās Talkas koordināciju novadā, un tās gaitā tika sakopta 21 vieta un izvesti atkritumi 5.5 t. 

• Regulāri publiskota informācija par aktuāliem jautājumiem (90 publikācijas izdevumos “Ādažu Vēstis” 

un “Carnikavas novada vēstis”, 92 pašvaldības tīmekļvietnē), 6 plakāti publicēti masu saziņas līdzekļos. 

• Saskaņā ar LURSOFT datiem, novadā aktīvi bija 1817 uzņēmumi (Ādažu pagastā – 1146, Carnikavas 

pagastā – 671). 2021.gadā reģistrēti 140 (Ādažu pagastā – 92, Carnikavas pagastā – 48), bet likvidēti 103 

uzņēmumi. Uzņēmumu veidošanas tempu ziņā novads bija 13. vietā starp 42 pašvaldībām. No 

jaunizveidotajiem komersantiem 137 bija SIA, 3 IK. Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma bija SIA “Berlat 

grupa” (24.3 milj.eiro/gadā), SIA “German products Baltics” (20.3 milj. eiro/gadā), SIA “KH SELECT” 

(16.3 milj. eiro/gadā), A/S “Hornbaek Baltic” (9.5 milj.eiro/gadā) un Rīgas starprajonu zvejnieku 

kooperatīvā biedrība (7.9 milj. eiro/gadā). 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori: 

• Pašvaldību reformas kavējošā ietekme uz struktūrvienības operatīvajiem darbiem. 

• 100 % darbinieku maiņa APN (Carnikavas pagastā), kas padarīja administratīvi smagnēju iesākto 

projektu lietu pārņemšanu un projektu īstenošanas nodrošināšanu; 

• Atsevišķu deputātu darbs (iepriekšējo domes lēmumu pēctecība uz turpmāku projektu īstenošanu un 

uzraudzības rādītāju sasniegšanu, komiteju un domes sēžu ilgumu); 

• Darbinieku kapacitātes, īpaši tehnisko speciālistu trūkums pašvaldībā. 

Veicinošie faktori: 

• Pašvaldības vadības un darbinieku kompetence un tolerance kopīgu pašvaldības mērķu sasniegšanā; 

• Darba izpildes organizēšana un novērtēšana;  

• Kvalitatīvi plānošanas dokumenti. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Efektīva darbu plānošana, organizēšana, projektu vadītāju noteikšana konkrētu projektu īstenošanai, 

kopēju risinājumu meklēšana; 

Budžets un tā izlietojums 

 APN  (Carnikavas 

pagastā) līdz 

30.06.2021. 

AID (Ādažu 

pagastā) līdz 

30.06.2021. 

APN pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 71 059 291 909 262 118 625 086 

 darbinieku atalgojums un  soc.nod. 69 838 69 463 137 047 276 348 
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                     uzturēšanas izdevumi 

(t.sk. preces un pakalpojumi) 

1 221 137 180 101 754 240 155 

    pamatlīdzekļu veidošana - 66 395 4 335 70 730 

                     subsīdijas un dotācijas - 18 871 18 982 37 853 

Galvenie pasākumi 2022.gadā 

• Uzraudzīt un kontrolēt Attīstības programmas ieviešanu. 

• Turpināt uzsākto pašvaldības infrastruktūras un sociālo projektu īstenošanu. 

• Organizēt pašvaldības konkursus un uzraudzīt to īstenošanu uzņēmējdarbības un sociālajā jomā. 

 

 

Attīstības un projektu nodaļas vadītāja      Inita Henilane  
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Ādažu novada pašvaldība 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

 

Sporta nodaļas pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 30. martā             Nr. ĀNP/1-33-131/22/6 

 

Darbības mērķis 

Sporta nodaļa (SPN) ir Ādažu novada administrācijas struktūrvienība, kas veicina sabiedrības aktīvu, 

veselīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī nodrošina Ādažu sporta centra darbību un sporta 

infrastruktūras attīstību novadā. 

Personāls 

SPN strādā 21 darbinieki - no tiem 15 sievietes un 6 vīrieši. 8 darbiniekiem ir augstākā izglītība, 8 

darbiniekiem – vidējā speciālā, 4 darbiniekiem – vidējā izglītība, 1 darbiniekam – pamatizglītība.  

Reorganizācijas ietvaros nodaļu papildināja 3 darbinieki – nodaļas vadītāja vietnieks sporta jautājumos, 

basketbola komandas treneris un florbola komandas treneris. 

Darbinieku iedalījums vecuma grupās ir šāds:  

• 18-30 g.v.   – 0 

• 31-40 g.v.   – 12 

• 41-50 g.v.   – 3 

• 51-62 g.v.   – 3 

• vairāk par 62 g.v.  – 3 

Galveno uzdevumu izpilde 

Peldbaseins darbojas katru nedēļu bez brīvdienām, no septembra līdz jūnijam. Valstī noteiktā ārkārtas 

stāvokļa laikā baseins bija slēgts no janvāra līdz jūnijam. No septembra līdz decembrim baseins darbojās 

ar iepriekšēju pierakstu un ierobežotu vietu skaitu.  

Aerobikas zāli darba dienās izmanto Ādažu vidusskola un ĀBJSS. Vakaros iedzīvotāji var nodarboties ar 

aerobiku, sporta vingrošanu, baletu kvalificētu speciālistu vadībā. Valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa laikā 

zāle tika izmantota ar ierobežojumiem. 

Cīņas sporta veidu zāle pamatā ir ĀBJSS nodarbību vieta džudo un grieķu-romiešu cīņas nodarbībām. 

Darba dienās to izmanto arī Ādažu vidusskola. Nedēļas nogalēs zāle tika iznomāta. Valstī noteiktā 

ārkārtas stāvokļa laikā zāle tika izmantota ar ierobežojumiem. 

Galda tenisa zāli darba dienās izmanto ĀVS skolēni un ĀBJSS audzēkņi. Brīvajos laikos to var izīrēt 

iedzīvotāji. Valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa laikā zāle tika izmantota ar ierobežojumiem. 

Lielo sporta spēļu zāli darba dienās līdz plkst. 15.00 izmanto Ādažu vidusskola, no plkst. 15.00 līdz 21.00 

- ĀBJSS. Brīvdienās notiek sporta sacensības, ĀBJSS treniņnodarbības, vai tiek iznomāta. Valstī noteiktā 

ārkārtas stāvokļa laikā zāle tika izmantota ar ierobežojumiem. 

Ādažu vidusskolas stadiona futbola laukums darbojās no maija līdz novembra vidum. Darba dienās līdz 

plkst. 15.00 to izmantoja Ādažu vidusskola. No plkst. 17.00 līdz 21,00 tas tika iznomāts futbola klubiem 

treniņu organizēšanai, kā arī oficiālām spēlēm. 
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Carnikavas stadiona futbola laukums tika izmantots no maija līdz novembrim. Darba dienās to izmantoja 

Carnikavas pamatskolas interešu izglītības pulciņš futbolā, organizējot nodarbības, dienas nometnes, spēles 

un turnīrus. Kopumā tika organizētas 4 dienas nometnes un 15 turnīri. 

Carnikavas sporta laukums Rožu ielā tika izmantots cauru gadu. Darba dienās līdz plkst. 15.00 to 

izmantoja Carnikavas pamatskola. No plkst. 15.00 līdz 21.00 tas tika izmantots interešu izglītības futbola 

pulciņu treniņu organizēšanai, kā arī oficiālajām spēlēm. 

 

 

Pašvaldības pasākumi: 

 CSSN līdz 

30.06.2021. 

ĀSD līdz 

30.06.2021. 

SPN pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Sporta sacensību un to veidu skaits 4 2 15 21 

“Sporta laureāts” balvu skaits /laureāti - - 17 balvas, 

54 nominanti 

 

• Notika 21 pašvaldības un 18 citu sporta organizāciju rīkoti pasākumi.  

• Starptautiskas sacensības bija 2, republikas mēroga sacensības 4, vietēja mēroga sacensības 15.  

Saimnieciskā darbība: 

• Invalīdu pandusa  pārbūve pie ieejas Ādažu sporta centrā 

• Baseina pārplūdes rezervuāru hidroizolācijas atjaunošana  

• Apgaismojuma nomaiņa 10 ģērbtuvēs un 5 dušu telpās  

• Futbola laukuma rezerves spēlētāju nojumju izveide 

• Multifunkcionālās velo “pumpu trases” darbības uzsākšana 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējoši faktori: telpu lielā noslogotība, sporta zāles izmanto tikai ĀVS un ĀBJSS, un praktiski nav 

iespējams to iznomāt citiem interesentiem (pieprasījums krietni pārsniedz piedāvājumu).  

Veicinoši faktori: pakalpojumu kvalitāte, zinošs personāls. 

Budžets un tā izlietojums 

 CSSN līdz 

30.06.2021. 

ĀSD līdz 

30.06.2021. 

SPN pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Kopā (izdevumu daļa), t.sk.: 44091 283070 327161 654322 

darbinieku atalgojums un  

soc.nod. 
11864 112373 124237 248474 

          uzturēšanas izdevumi 21250 83073 104323 208646 

    pamatlīdzekļu veidošana 9776 74124 83900 167800 

         subsīdijas un dotācijas 1200 13500 14700 29400 

Ieņēmumi par pakalpojumiem 203 3143 3346 6692 

Ieņēmumi par telpu īri 0 5422 5422 10844 

Pašvaldība piešķīra subsīdijas sporta jomas pasākumiem par kopējo summu 23050 EUR: 

- 13 sporta sacensību rīkošanai Ādažu novadā par kopējo summu EUR 8400; 

- 7 sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs par kopējo summu EUR 2250; 

- 9 sporta organizāciju darbības nodrošināšanai par kopējo summu EUR 10000; 

- No CND pasākumu organizēšanai subsīdiju veidā, tika piešķirti EUR 2400. 

Novada sporta biedrības un organizācijas (22): 

• Biedrība ,,Ādažu jāšanas sporta klubs”   – izjāde uz zirgiem 

• Biedrība  ,,Sporta klubs Atdzimšana”   – cīņu sporta veidi 

• Biedrība ,,MX Ādaži “    – motokross 

• Biedrība “Futbola skola Garkalnes rakari”           -  futbols 

• Biedrība ,,Futbola klubs Ādaži”   – futbols 

• Biedrība ,,ĀdažiVelo”     – riteņbraukšana 
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• Biedrība “Volejbola klubs “Ādaži”                      – volejbols 

• Sporta klubs “Sportapunkts/Ādaži”                      – krosmintons 

• Biedrība “Grand Jette”                                          – mākslas vingrošana 

• Biedrība ,,BMX Ādaži”     – florbols, BMX riteņbraukšana 

• Biedrība ,,Vienoti sportam”    – basketbola komanda “Emerald/Zalaris” 

• Biedrība ,,Garkalnes Olimpiskais Centrs”  – aktīva dzīvesveida organizēšana 

• Biedrība ,,Klubs ELLITS”    – izjādes apmācība uz zirgiem 

• SIA ,,Ādažu sporta centrs”    – sporta zāles noma, pasākumu organizēšana 

• SIA ,,Tenisa centrs Ādaži”    – teniss 

• SIA ,,Promobius”     – ūdens slēpošana 

• SIA ,,ProWide”     – zirgu izjāde, tūrisms 

• Biedrība “Dogs sport Carnikava”   – kamanu suņu sports 

• Biedrība “Orientēšanās klubs KĀPA”   - orientēšanās sports 

• Biedrība “Bērnu un jauniešu tenisa atbalsta biedrība” – teniss 

• Biedrība “Spēka Kustība”    - basketbols, 3x3 basketbols 

• Carnikavas nūjotāju apvienība    - nūjošana 

Sporta komandas (8): 

• Basketbola komanda “Emerald/Zalaris” 

• Ādažu motokrosa komanda ,,MX Ādaži” 

• Ādažu futbola komanda ,,FK Ādaži “   

• MTB riteņbraukšanas komanda “Ādaži Velo” 

• Florbola komanda “SĀC” 

• Volejbola klubs “Ādaži” 

• BMX riteņbraukšanas komanda ‘BMX Ādaži” 

• Basketbola klubs “Ādaži/Carnikava” 

Galvenie pasākumi 2022. gadā 

• Carnikavas stadiona būvniecības procesa uzsākšana; 

• Ādažu stadiona sintētiskā seguma skrejceļa ieklāšana 

• BMX Ādaži trases virāžu asfaltēšana 

• Ādažu MTB velomaratons 

• Carnikavas pavasara nūjošanas festivāls 

• Vējupes festivāls “Pavasaris 2022” 

• Garkalnes ciema Sporta festivāls 

• Kadagas ģimeņu dienas 

• Carnikavas kauss futbolā veterāniem 

• Ādažu komandu sporta festivāls “Iedod Piespēli” 

• Nēģu svētku un Gaujas svētku sporta programma 

• Ādažu aktīvās atpūtas un sporta diena “Ādaži sporto” 

• Carnikavas rudens riteņbrauciens 

• Aktīvā pastaiga “IeČāpo” 

• Ģimeņu sporta diena Carnikavā 

• Carnikavas rudens kross. 

 

 

 

Sporta nodaļas vadītājs                                                               Arnis Rozītis 
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Ādažu novada pašvaldība 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJA 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

Juridiskās un iepirkumu nodaļas pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 28. martā        Nr. ĀNP/1-33-9/22/6  
 

Darbības mērķis 

Juridiskā un iepirkumu nodaļa (turpmāk – JIN) ir Ādažu novada administrācijas struktūrvienība, kas sniedz 

atzinumus par juridiska rakstura dokumentu projektu iepriekšējo pārbaudi, juridiskas konsultācijas un 

skaidrojumus darbiniekiem un deputātiem, pārstāv pašvaldības intereses tiesās, nodrošina iepirkumu 

procedūru norisi, kā arī sagatavo publisko iepirkumu līgumus. 
 

Personāls 

JIN ir 9 darbinieki (daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, 3 vecākie juristi, jurists, galvenais iepirkumu 

speciālists, jurists - iepirkumu speciālists un iepirkumu speciālists. 2021. gada  

ATR rezultātā tika apvienota Ādažu novada domes Juridiskā un iepirkuma daļa (JID) 6 darbinieku sastāvā 

un Carnikavas novada domes juridiskā nodaļa (JN), 5 darbinieku sastāvā. Reorganizācijas rezultātā 1 viens 

darbinieks no JN (jurists nekustamā īpašuma jautājumos) tika pārcelts uz citu struktūrvienību, JID tika 

likvidēta amata vieta “datu aizsardzības speciālists” (pašlaik – ārpakalpojums).  

JIN 7 darbiniekiem ir augstākā izglītība, 1 koledžas izglītība, 1 darbinieks mācās augstskolā.  

Darbinieki ir 8 sievietes un 1 vīrietis, šādās vecuma grupās: 

• 31-40 g.v. - 3 

• 41-50 g.v. - 5 

• 50-60 g.v.  - 1 

Galveno uzdevumu izpilde 

 
JN līdz 

30.06.2021. 

JID līdz 

30.06.2021. 

JIN no 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Līgumi 231 458 598 1287 

Saistošie noteikumi 2 5 29 36 

Grozījumi saistošajos noteikumos 9 15 12 36 

Iekšējie noteikumi 30 7 41 78 

Pašvaldības ierosinātās tiesvedības 6 3 0 9 

Pret pašvaldību ierosinātās tiesvedības 0 2 0 2 

Administratīvie akti 193 104 85 382 

t.sk. atļaujas tirdzniecības organizēšanai 154 37 43 234 

t.sk. izpildrīkojumi par NĪN bezstrīdus piedziņu  38 56 27 121 

t.sk. par personas deklarēto ziņu anulēšanu 1 11 15 27 

Atgādinājumi un pirmstiesas brīdinājumi  107 0 0 107 

Pirmstiesas brīdinājumi parādu piedziņai vecāku līdzfin. 0 1 0 1 

Lēmumi par līdzfinansējumu pirmsskolas izglītībai  0 144 127 271 

Iepirkumi   

• Nozīmīgākās iepirkumu procedūras bija: stāvlaukuma izbūve Pirmā ielā (Ādažos), ĀPII, KPII un 

ĀVS un pirmskolu ēdināšanas pakalpojums, ĀPII un KPII ēdināšana, Mežaparka ceļa pārbūve, ĀVS 

“A” un “B” korpusa ventilācijas izbūve, Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra “Ūdensroze” 

aprīkojuma iegāde, Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšana, būvniecība 
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autoruzraudzība, Ķiršu ielas rekonstrukcija, pārtikas karšu nodrošināšana skolēniem, SPII ēdināšanas 

pakalpojums un mēbeļu iegāde, Lilastes tilta būvniecība, Aizvēju ielas dubultā virsmas apstrāde, kā 

arī tipogrāfijas pakalpojumu nodrošināšana un pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana. 

• Covid ierobežojumu dēļ netika izsludināti iepirkumi ēdināšanas pakalpojumiem Dienas aprūpes un 

rehabilitācijas centram “Ūdensroze” (pārcelts uz 2022. gadu) un citi iepirkumi kultūras projektiem.  

• Pārsūdzības IUB - nav. 

Tiesvedības:  

• par domes lēmuma par atteikumu piešķirt NĪN atlaides atcelšanu (iesniedzēja prasība noraidīta); 

• par bērna dzimšanas pabalsta piešķiršanu (iesniedzējas prasība noraidīta); 

• par piedziņu EUR 4562,21 pret SIA “Būvenergo” (lietas izskatīšana turpinās);  

• dome cēla 2 prasības tiesā par nomas maksas parāda EUR 270,32 piedziņu (parāds piedzīts) un 1 par 

līdzfinansējuma parada piedzinu ĀMMS (EUR 467,41 (parāds piedzīts)); 

• sadarbībā ar ZAB “Sorainen” pārstāvjiem gatavoja dokumentus pašvaldības interešu pārstāvībai 

Satversmes tiesā jautājumā par ATR (konstitucionālā sūdzība noraidīta); 

• tiesvedība ar pašvaldības darbinieku darba tiesisko attiecību jautājumā (panākts izlīgums); 

• izskatītas 3 lietas par zemes nomas maksas piedziņu un zemes nomas līguma noslēgšanu (prasība 

visos gadījumos apmierināta); 

• lieta par meliorācijas jautājumu tiek skatīta no 2017. gada (turpinās); 

• tiesvedība par bezīpašnieka mantas piekritību pašvaldībai (prasība noraidīta); 

• strīds par ēku-būvju īpašuma reģistrēšanu VDZ (prasība noraidīta). 

Citi nozīmīgi lēmumi: 

• sagatavoti dokumenti saistībā ATR;  

• lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu (par kompensāciju par ĀPII vadītājas prettiesisku rīcību, kā 

rezultātā bērniem netika nodrošināta vieta pašvaldības ĀPII);   

• lēmumu un dalība Administratīvo aktu strīdu komisijā par atteikumu  piešķirt dzimšanas pabalstu;  

• lēmums par izlīguma noslēgšanu tiesvedībā ar pašvaldības darbinieku, nolūkā izbeigt tiesvedību; 

• lēmums par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu (lūgums par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 

noraidīts, citstarp izteikta rakstveida atvainošanās); 

• lēmums par pašvaldības policijas darbinieku darba atalgojuma uzskaites pārrēķinu un darba 

samaksas par neuzskaitītajām darba stundām izmaksu (prasība noraidīta kā nepamatota);  

• sagatavoti dokumenti un lēmumi par Mežgarciema projekta saistību neizpildi (1 uzņēmējs labprātīgi 

nokārtoja saistības, t.i., atlīdzināja visus zaudējumus un pašvaldība atguva savu īpašumu; 2 uzņēmēji 

nav reaģējuši). 

Veiktie pasākumi darbības pilnveidošanai 

• darbinieki papildināja zināšanas par likumdošanas aktuāliem jautājumiem – “Iepirkumi: regulējums 

un prakse”, “Karteļu riski publiskajos iepirkumos”, “Aktualitātes publiskajos iepirkumos”, “Par 

servitūtiem”, kā arī piedalījās KNAB seminārā par interešu konfliktu un korupcijas novēršanu.  

• Darbinieki par personīgiem līdzekļiem apmeklēja papildu kursus par aktualitātēm Civilprocesā, 

bērnu tiesību jautājumos un personas datu aizsardzībā.  
• CNP darbinieki 2021. gadā neapmeklēja kursus un seminārus, taču par personīgiem līdzekļiem 

pilnveidoja zināšanas un kvalifikāciju. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Veicinošie faktori: profesionāli darbinieki un labas attiecības darba kolektīvā.      

Kavējošie faktori:  

• Neskaidrie normatīvie akti saistībā ar ATR; 

• Dalītās kompetences saistībā ar struktūrvienību reorganizāciju; 

• Iepirkuma plāna un iepirkumu organizēšanas kārtības pārkāpumi, kļūdainas tehniskās specifikācijas.  

Galvenie uzdevumi 2022. gadā - saistošo noteikumu u.c. normatīvo aktu pārskatīšana saistībā ar ATR.   

 

Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja                          Everita Kāpa 
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Ādažu novada pašvaldība 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

Pārskats par Sabiedrisko attiecību nodaļas darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 31. martā        Nr. ĀNP/1-33-46/22/10  

 

Darbības mērķis 

Sabiedrisko attiecību nodaļa (SAN) ir domes Administrācijas struktūrvienība, kas veic sabiedrības 

informēšanu par domes lēmumiem un pašvaldības darbu, kā arī par citiem aktuāliem jautājumiem novada 

iedzīvotājiem un sabiedrībai. 

Personāls  

SAN ir 3 darbinieki ar augstāko izglītību, daļas vadītājai – maģistra grāds, darbiniekiem – bakalaura grāds. 

2 darbinieki – sievietes, 1 darbinieks vīrietis. Nodaļā ir 2 vakantas amata vietas. 2 darbinieki vecuma grupā 

31-40 g., 1 darbinieks vecuma grupā 41 – 50.  Līdz reformai nodaļā bija 2 darbinieki, pēc reformas – 

2021.gadā –  vēl viens.  

Galveno uzdevumu izpilde 

 2021. 

Fotokonkursā “Mans Ādažu novads” saņemti attēli 82 

Izdots Ādažu novada kalendārs iedzīvotājiem 9100 

Izveidoti audiovizuālie materiāli 43 

“Facebook” sekotāji 6334 

“Twitter” sekotāji 1127 

“Instagram” sekotāji 1182 

Domes tīmekļvietnes apmeklējumi, t.sk.: 351,897 

no Latvijas 326,798 

Domes tīmekļvietnes skatījumi no:   

datora 49% 

planšetdatora 1% 

mobilā tālruņa 50% 

• Izdots informatīvais izdevums “Ādažu Vēstis” 4500 eksemplāru tirāžā (11 numuri).  Izdots 

informatīvais izdevums “Carnikavas Novada Vēstis” 4300 eksemplāru tirāžā (6 numuri).   

• Ādažu pagastā organizēta 5 profesionālo audiovizuālo materiālu izveide un 25 video, ko filmēja 

SAN, Carnikavas pagastā izveidoti 13 profesionālie video. 

• Covid krīzes laikā iedzīvotāji regulāri informēti par pieejamajiem atbalsta mehānismiem. 

• Pandēmijas laikā organizēta Ādažu vidusskolas tiešraižu pārraidīšana sociālajā tīklā Facebook. 

• Ādažu pagastā publicētas 5, bet Carnikavas pagastā – 3 aptaujas.  

• Organizēta pašvaldības komiteju un domes sēžu translēšana tiešraidē Youtube kanālā, kā arī domes 

sēžu audio failu saglabāšana tīmekļvietnē www.adazi.lv, Carnikavas domes sēdes un komiteju sēdes 

netika translētas tiešraidē, taču domes sēžu ieraksti tika saglabāti tīmekļvietnē www.carnikava.lv 

audio formātā.  

• Turpināta piekļūstamības standartu ieviešana pašvaldības tīmekļvietnē un pārraudzīta standartu 

ieviešana iestāžu tīmekļvietnēs. 

• Svarīgākās ziņas par pašvaldību un novadu publiskajā informatīvajā telpā: Satversmes tiesa izskata 

lietu par Carnikavas un Ādažu novada apvienošanu; Ādažos atklāj multifunkcionālu velo trasi; 

Atklāta Ādažu vidusskolas pirmsskola; Uzsākta Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra būvniecība; 

http://www.carnikava.lv/


 

101 

Noslēgusies infrastruktūras izbūve Eimuru industriālajai teritorijai, Aizsardzības ministrija piešķir 

miljonu eiro ceļa gar militāro bāzi pārbūvei; Noraida Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

būvniecību; Nosvinēti Carnikavas pamatskolas Spāru svētki; Ādažu novadā applūdušās mājas 

iedzīvotājiem kompensē uzturēšanos viesnīcā; Dome lēmusi atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto 

mācību laika nodrošināt pārtikas kartes veidā; Atklāts pagaidu depo Ādažos; Ādažu novada 

iedzīvotāji atbalsta spēļu zāļu slēgšanu pašvaldības teritorijā; Atklāta jaunā pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāde “Piejūra” Siguļos; Uzbūvēts Gājēju tilts pār Lilastes upi; Stacijas ielas pārbūves 

projektā tapusi bruģēta divvirzienu iela, ietve un jaunas autostāvvietas. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai – izveidots jauns tūrisma domēns https://turisms.adazi.lv/ 

Pasākumi iedzīvotāju informētībai par domes darbību un iespējām lēmumu pieņemšanā   

• Dome organizēja 3 iedzīvotāju sanāksmes – par projektējamo veikalu “Elvi” Ādažos, par sporta kluba un 

kafejnīcas jaunbūvi Vējupes ielā 2, par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojumu Ādažos; 

• Pašvaldība organizēja 9 publiskās apspriešanas, 6 Ādažu pagastā un 3 – Carnikavas pagastā par šādām 

tēmām: “Par nekustamā īpašuma “Pliči” detālplānojumu”; par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakciju un Vides pārskata projektu; par Ādažu novada 

Attīstības programmas 2021.–2027 gadam 1. redakciju un Vides pārskata projektu; par sporta kluba un 

kafejnīcas ēkas jaunbūves ieceri Vējupes ielā 2, Ādažos; par viesu apmetnes, saimniecības ēkas, 

siltumnīcas un teritorijas labiekārtojuma izbūvi “Vējsalās”, Ādažos; par nekustamā īpašuma “Jaunparks” 

lokālplānojumu Ādažos; par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 

detālplānojumiem; par nekustamo īpašumu ”Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojumiem; par 

tirdzniecības centra būvniecības ieceri Carnikavā;  

• 17 iedzīvotāji darbojas 7 pašvaldības komisijās (Administratīvajā komisijā (3), Iepirkumu komisijā (1), 

Vēlēšanu komisijā (4), Medību koordinācijas komisijā (4), Apbalvošanas komisijā (3), Bērnu uzņemšanas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemšanas komisijā (1), Pašvaldības līdzfinansējuma 

vērtēšanas komisijā (1). 
• “Ādažu Vēstis” publicētas 7 izvērstas intervijas ar iedzīvotājiem, izdevumā “Carnikavas Novada Vēstis” 

–1 intervija, Sociālajos tīklos un tīmekļvietnē publicētas 5 aptaujas. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktors  - pašvaldībā Ādažu pagastā nebija tūrisma speciālista.  

Veicinošs faktors - darbam atbilstoša vide. 

Budžets un tā izlietojums 

 Izpilde 2021. 

Izdevumi, t.sk.: 103 627 

darbinieku atalgojums un  soc.nod. 46 913 

pamatlīdzekļu iegāde un veidošana 0 

uzturēšanas izdevumi, t.sk.: 38 333 

informatīvo izdevumu izdošana 23 088 

reprezentācijas izdevumi 7 200 

audiovizuālo materiālu veidošana 2 407 

Galvenie pasākumi 2022. gadā 

• Pakāpeniska pāreja uz vienoto tīmekļvietņu platformu.  

 

 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja       Monika Griezne 

 

 

 

 

https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/noraida-carnikavas-muzikas-un-makslas-skolas-buvniecibu/


 

102 

 

 

 

 

Ādažu novada pašvaldība 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

Pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 26. aprīlī        Nr. ĀNP/1-33-195/22/14 

 
Darbības mērķis 

Grāmatvedības nodaļa (turpmāk - GRN) ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas sagatavo 

informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai pašvaldībā, organizē pašvaldības materiālo un 

finanšu resursu izmantošanu, kā arī budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. 

Personāls 

GRN ir 18 darbinieki (16 sievietes, 2 vīrieši). 3 darbiniekiem ir maģistra grāds, 11 - augstākā izglītība, 2 – 

vidējā profesionālā, 2 - vidējā. Reorganizācijas rezultātā tika apvienotas divas nodaļas Grāmatvedības daļa 

(Ādaži) Finanšu vadības nodaļa (Carnikava) izveidojot Grāmatvedības nodaļu, nodalot finanšu vadības 

plānošanas funkcijas. Grāmatvedības nodaļas darba vietas ir decentralizētas (izvietotas abos pagastos), 

grāmatvedības uzskate tiek veikta decentralizēti saistībā ar P/A “Carnikavas komunālserviss” komunālo 

maksājumu uzskaiti. Darbinieku kustība 2021. gadā nav notikusi. Darbinieku vecums: 

• 18 - 30 g. v.  - 0 

• 31 - 40 g. v. - 4 

• 41 - 50 g. v. - 5 

• 51 - 62 g. v. - 4 

• virs 62 g. v. - 5 

Galveno uzdevumu izpilde 

 FVN līdz 

30.06.2021. 

GRD līdz 

30.06.2021. 

GRN pēc 

01.07.2021. 
KOPĀ 

Rēķinu izsniegšana 10818 945 12032 23795 

NĪN maksājumu paziņojumi 11349 6582 1288 19219 

Atgādinājumi debitoriem 106 70 198 374 

Darījumu dokumentu un norakstīšanas aktu pārbaudes 3708 3753 7342 14803 

Ienākošo maksājumu apstrāde 19382 11690 23031 54103 

Maksājumu uzdevumu sagatavošana 8812 5220 12125 26157 

Kases ieņēmumu-izdevumu dokumentu sagatavošana  - 10 1489 1499 

POS darījumi 190 1259 2633 4082 

Algu saraksti 281 405 671 1357 

Starpizmaksu saraksti 331 131 405 867 

Datu iesniegšana VID par darbinieku kustību 136 192 590 918 

Darbinieku personīgo kartīšu sagatavošana 39 420 978 1437 

Paziņojumi par algas nodokli 75 488 719 1282 

Brīdinājumi par neapmaksātiem rēķiniem 106 20 200 326 

Lēmumi par pabalstu daudzbērnu ģimenēm - 750 285 1035 

• GRN sagatavoja dažādus pārskatus un atskaites Kultūras ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, 

Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Lauku atbalsta dienestam, VARAM, CFLA, VID.  

• Valsts kasē iesniegti 399 pārskati par līdzekļu izlietojumu pēc naudas plūsmas un faktiskās izpildes, 

84 ceturkšņa pārskati, kā arī 93 atskaites Centrālajai statistikas pārvaldei.  
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• Valsts kasē sagatavoti un iesniegti, 2020. gada pārskati (katrai iestādei ap 80 pielikumiem) par Ādažu 

novada domi, Carnikavas novada domi un P/A “Carnikavas komunālserviss” un saņemti revidenta 

atzinumi par katru iestādi. 

• ATR ietvaros Valsts kasē iesniegti 2021. gada pusgada pārskati par P/A “Carnikavas komunālserviss” 

un Carnikavas novada domi. 

• Sagatavojot gada pārskatu, tika pieaicināts zvērināts revidents. Auditētos kapitālsabiedrību gada 

pārskatu datus (5 pārskati) GRN izmanto domes gada pārskata sagatavošanā.  

• E-rēķinus portālā www.e-pakalpojumi.lv līdzfinansējumam par pirmskolas audzēkņiem privātajās 

izglītības iestādēs ik mēnesi iesniedza 31 iestāde.  

• E-rēķinus portālā www.e-pakalpojumi.lv ieviesta jauna pabalsta piešķiršanas programma pašvaldības 

pabalstiem daudzbērnu ģimenēm. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Darbinieki tiek nodrošināti ar datortehniku darba pienākumu veikšanai attālinātajā vidē. Atsevišķu 

maksājumu dokumentu saskaņošana caur DVS sistēmu Namejs mazinot dokumentu apgrozījumu 

papīra formātā. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori – liels dokumentu apjoms papīra formātā, nepieciešams ieviest e-rēķinu risinājumu 

ieviešot programmu, kas integrējas ar Gvedis, decentralizētas darba vietas – nepieciešams izskatīt darba 

vietas atrašanos attiecībā darba specifikai. 

Veicinošie faktori – laba horizontālā sadarbība ar domes iestādēm un struktūrvienībām.  

Galvenie pasākumi 2022. gadā 

• Divu vecāko grāmatvežu pieņemšana darbā. 

• Izstrādāt vienotu pašvaldības grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību. 

• Izstrādāt vienotu inventarizācijas norises kārtību. 

 

 

Grāmatvedības nodaļas vadītāja       Anita Snigireva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-pakalpojumi.lv/
http://www.e-pakalpojumi.lv/
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Kancelejas 2021.gada publiskais pārskats 
 

Ādaži, 2022.gada 17.februārī 

 

Darbības mērķis 

Kanceleja (turpmāk – KAN) ir Administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina pašvaldības darbu 

lietvedības un arhīva jomā, veic iedzīvotāju reģistrēšanu un atbalsta funkcijas apmeklētāju apkalpošanai, 

nodrošina noteiktos valsts un pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem. 

Personāls 

KAN strādā 7 darbinieki: 1 vadītāja, 3 lietvedības sekretāres, 1 klientu apkalpošanas speciāliste, 1 arhīva 

uzraudzības speciāliste un 1 Administratīvās komisijas lietvedības sekretāre. Visas darbinieces ir sievietes, 

6 ir augstākā izglītība, 1 – vidējā-speciālā izglītība.  

No 2021. gada 1. jūlija3 KAN pārrauga Carnikavas novada domes Centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas (turpmāk – ADN) darbinieku darbu. ADN strādā 8 darbinieki: 1 vadītajā, 1 vecākā 

lietvede, 1 lietvede, 1 arhivāre, 1 speciāliste, 2 vecākās referentes un 1 saimniecības pārzinis. 7 darbinieces 

ir sievietes, 1 – vīrietis, 4 ir augstākā izglītība, 2 – vidējā-speciālā izglītība, 2 – vidējā izglītība.  

Darbinieku vecums: 

• 21-30 gadi – 1; 

• 31-40 gadi – 6; 

• 41-50 gadi – 3; 

• virs 61 gadiem – 5. 

Galveno uzdevumu izpilde 

Lietvedības jomā: 

Dokumentu veidi 2019. 2020. 2021.4 

Reģistrēti saņemtie dokumenti 4009 3962 5170 

Sagatavotas/nosūtītas vēstules 1305 1504 2255 

Iereģistrēti līgumi 893 917 1066 

Sagatavotas/izsniegtas izziņas 253 207 399 

Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un domes izpilddirektora 

pieņemtie lēmumi 

304 256 236 

Lēmumi par braukšanas maksas atvieglojumu un personalizēto e-biļeti 35 16 16 

Lēmumi par atteikumu izmaksāt kompensāciju pilnā apmērā 3 - - 

Sagatavotas un izsniegtas pilnvaras 34 25 43 

Protokolētas komiteju sēdes 37 38 53 

Protokolētas domes sēdes  28 26 37 

Noformēti normatīvie akti, t.sk.: 341 341 556 

lēmumi 258 276 435 

saistošie noteikumi 43 37 65 

noteikumi 18 16 13 

nolikumi 22 12 34 

reglamenti/koncepcijas - - 9 

 

VPVKAC jomā: 

• VPVKAC sniegtie valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi 2021. gadā5: 

 

 
3 Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā Ādažu novada domes Administrācijas Kanceleja no 2021. gada 1. jūlija 

līdz 2021. gada 31. decembrim pārraudzīja Carnikavas novada domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 

darbinieku darbu. 
4 No 2021. gada 1. jūlija DVS “Namejs City” tika reģistrēti abu pagastu dokumenti. 
5 Informācija izgūta no portāla www.pakalpojumucentri.lv.  

http://www.pakalpojumucentri.lv/
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Kopā VSAA VSAA-E VID NVD Covid-19 

Konsultācijas par 

Latvija.lv u.c. 

pakalpojumiem 

Ādažu 

VPVKAC 
2461 141 - 75 73 749 1423 

Carnikavas 

VPVKAC 
1745 61 133 51 73 700 727 

Kopā: 4206 202 133 126 146 1449 2150 

• VPVKAC sniegti pašvaldības pakalpojumi un klātienē apkalpotie klienti 2021. gadā: Ādažu VPVKAC 

– 1070, tai skaitā kases pakalpojumi – 129; Carnikavas VPVKAC – 1083, tai skaitā kases pakalpojumi 

– 308. 

Ādažu novada VPVKAC6 ieņem 22. vietu starp 35 Rīgas plānošanas reģionā esošajiem VPVKAC ar 

219,9 pakalpojumiem mēnesī. 

Arhīva jomā: 

Pastāvīgi glabājamie dokumenti 2019. 2020. 2021.  

Personāla dokumenti (no 1949.gada)7 283 lietas 298 lietas 217 lietas 

Domes dokumenti (no 2006.gada8) 9 490 lietas 512 lietas 388 lietas 

Vēlēšanu dokumenti 32 lietas 32 lietas 15 lietas 

Privatizācijas dokumenti 141 lieta 141 lieta 141 lieta 

Kapu grāmatas 9 grāmatas 9 grāmatas 9 grāmatas 

Ieraksta/izraksta kartiņas10 47 kartiņas 47 kartiņas - 

Skaņas dokumenti elektroniskā formātā   57 saraksti 

Kopā: 1002 vienības 1039 vienības 827 vienības 

Cita svarīga informācija, kas atspoguļo uzdevumu izpildes laikā sasniegto 

• Regulāra pašvaldības e-pakalpojumu kataloga aktualizācija, kā arī publicēšana portālā www.latvija.lv. 

• Sagatavoti un publicēti 6 raksti informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis” un 10 raksti 

pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un pašvaldības platformās par valsts un pašvaldību 

pakalpojumiem, to izmantošanas iespējam, elektroniskajiem saziņas rīkiem (Latvija.lv, 

oficiālā e-adrese un e-paraksts), aktualitātēm neklātienes kanālu izmantošanā pakalpojumu 

pieteikšanai, kā arī dzīves situāciju risināšanu elektroniski. 

• VPVKAC piedalījās ikgadējā informatīvā kampaņā “Digitālā nedēļa”, ko organizē Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija. 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• KAN un ADN darbinieki apmeklēja VARAM organizētās apmācības, kā arī citu iestāžu seminārus 

darba kvalitātes, profesionalitātes un efektivitātes, kā arī klientu apkalpošanas standarta 

paaugstināšanai. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Veicinoši faktori: 

• materiāli-tehniskais nodrošinājums; 

• skaidra procesuālā lietu kārtība; 

• profesionālie darbinieki. 

 

 

Kancelejas vadītāja        Jevgēnija Sviridenkova 

 

 
6 Informācija apkopota par Ādažu novada VPVKAC un Carnikavas novada VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem 2021. 

gadā. 
7 Glabāšanas termiņš – 75 gadi.  
8 Līdz 2005. gadam dokumenti glabājas Siguldas zonālajā valsts arhīvā. 
9 Glabāšanas termiņš – pastāvīgi. 
10 Lietas 2021. gadā nodotas pastāvīgai glabāšanai Siguldas zonālajā valsts arhīvā. 

http://www.latvija.lv/
http://www.adazi.lv/
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Ādažu novada pašvaldība 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJA 
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

Informācijas tehnoloģiju nodaļas pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 30. maijā        Nr.  
 

Darbības mērķis 

Informācijas tehnoloģiju nodaļa (turpmāk – ITN) ir pašvaldības Administrācijas struktūrvienība, kas veic 

pašvaldības darbības nodrošināšanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju ieviešanu, 

kā arī nodrošina biroja tehnikas un informācijas sistēmu iegādi un uzturēšanu. 
 

Personāls 

ITN sastāvā bija 3 darbinieki (1 vadītājs, 1 informācijas sistēmu administrators, 1 datortīklu un datorsistēmu 

administrators). Pašvaldības 2021. gada reorganizācijas procesa laikā 2 ITN darbinieki atradās 

Saimniecības un infrastruktūras daļas (SID) sastāvā un dati par darbības rezultātiem ir iekļauti SID pārskatā. 

2 darbiniekiem ir koledžas izglītība, 1 darbinieks tehnikuma izglītība. Darbinieki ir 3 vīrieši šādās vecuma 

grupās: 

• 18-30 g.v. - 1 

• 31-40 g.v. - 1 

• 41-50 g.v. - 1 

Galveno uzdevumu izpilde 

 KOPĀ 

IT infrastruktūras uzturēšana un attīstība 152 

„Wi-Fi Carnikava” Publisko interneta pieejas punktu izveides turpinājums, esošās 

infrastruktūras uzturēšana 

176 

Videonovērošanas uzstādīšana publiskajās vietās, esošās videonovērošanas infrastruktūras 

uzturēšana 

115 

Pašvaldības web resursu uzturēšana un attīstīšana 5 

Pašvaldības informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība 31 

Pašvaldības fizisko un virtuālo serveru uzturēšana un attīstība 47 

Pašvaldības bezvadu datu pārraides tīkla paplašināšana un uzturēšana  5 

Pašvaldības optiskā tīkla plānošana, jaunu slēgumu izveidošana 23 

Dalība projektos par optisko tīkla slēguma ierīkošanu izglītības iestādēs 2 

Citi nozīmīgi darbības rezultāti: 

• Videonovērošanas kameru un videonovērošanas datu pārraides tīkla izveide uzstādīšana un 

iestatīšana CPII “Riekstiņš”.     

• Carnikavas ūdensgūtnes (Dārznieku iela 5) remontdarbi (izveidots elektronisko sakaru tīkls urbumu 

vadības kontrolieriem un elektronisko sakaru tīkls ar Cat.6 kabeļiem aizsargcaurulē., uzstādīta 

videonovērošana, tīkla aktīvā aparatūra MikroTik, kā arī ēkas galvenajā sadalnē un 2 urbuma aku 

vadības sadalnēs).    

• CMMS (Atpūtas iela 1) datu pārraides pieslēgums pašvaldības tīklam no Stacijas ielas 7. 

• Stadionā uzstādīts bezvadu datu pārraides tīkls, atjaunota videonovērošana. Papildus nodrošinot 

tiešraides videopārraidi www.sports.carnikava.lv.  

• SPII “Piejūra” uzstādīta tīkla aktīvā aparatūra MikroTik, izveidots jauns bezvadu datu pārraides 

tīkls, papildu tīkla rozetes telpās, pieslēgts Tet optiskais datu pārraides tīkls, sagatavota jauna 

datortehnika 20.gab. 

• Izveidots optiskais datu pārraides tīkls Carnikavas pamatskolā (Garā iela 20) un Zušu ielā (līdz 

O.Vācieša ielai). Serveru telpā uzstādīts jauns ODF un optikas 12 dzīslu kabelis, optiskā uzmava 

Garās ielas un Zušu ielas krustojumā, kā arī nodrošināts Tet optikas slēgums no O.Vācieša ielas. 

• Ierīkots datu pārraides tīkls Tulpju ielā 5 un uzstādīta videonovērošana. 

http://www.sports.carnikava.lv/
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• Izveidots videonovērošanas punkts un publisko Wi-Fi punkti Stacijas ielas a/m stāvlaukumā pie LDz 

stacijas. 

• Izveidots bezvadu datu pārraides tīkls no Jomas ielas 7 uz Laivu ielu 12, “NAI”(Attīrīšanas iekārtas) 

Laivu ielā 12 izveidots jauns lokālais datu pārraides tīkls un uzstādīta videonovērošana. 

Veiktie pasākumi darbības pilnveidošanai – Covid apstākļos nodrošināts attālināts darbs un attālinātu sēžu 

organizēšana ar vai bez ierakstiem un straumēšana publiskajos portālos, attālinātas pieejas darba videi 

organizēšana un datoru, orgtehnikas iestatīšana attālinātam darbam. Serveru un tīkla aktīvās aparatūras 

uzturēšana un iestatīšana, mākoņpakalpojumu paplašināšana un nodrošināšana. Audio un videomateriālu 

apstrāde sēdēm. Jaunas datortehnikas, orgtehnikas iegāde un iestatīšana darbam, vecās datortehnikas 

uzturēšana un nomaiņa. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Veicinošie faktori:  

• Skaidra dokumentu aprite. 

• Risinot lietotāja aktuālās problēmas klātienē tiek apzinātas un novērstas nepilnības darba vietā vai 

virtuālā darba vidē, samazinot izsaukumus un taupot darba laiku. 

• Operatīva reakcija uz lietotāju šaubām par elektroniskās informācijas drošumu vai informācijas 

sistēmu kļūdu paziņojumiem. 

• Profesionāli darbinieki.      

Kavējošie faktori:  

• Savlaicīgi nesaņemti informācijas sistēmu kļūdu paziņojumi no atsevišķiem darbiniekiem. 

• Vāji sagatavotas tehniskās specifikācijas IT jomā un atbilžu sagatavošana iepirkumu pretendentiem.  

Galvenie uzdevumi 2022. gadā 

5) Pašvaldības policijas tīkla infrastruktūras sakārtošana un Depo iela 2, tīkla aktīvās aparatūras 

uzstādīšana, LMT optikas pieslēgšana. 

6) Gaujas iela 33A (dome + ĀMMS) ēkas tīkla infrastruktūras sakārtošana (uzstādīt un iestatīt 67 tīkla 

aktīvās iekārtas MikroTik), bezvadu datu pārraides slēguma izveide uz Ādažu vidusskolu. 

7) Pašvaldības darbinieku un amatpersonu darbstaciju iestatīšana, jaunas datortehnikas uzstādīšana. 

8) Serveru tehnikas virtualizācijas platformas iestatīšana, virtuālo serveru instalēšana un iestatīšana. 

9) Ādažu vidusskolas tīkla infrastruktūras pilnveide un Sporta centra datu pārraides tīkla 

nodrošināšana. 

10) Ādažu sākumskolas tīkla infrastruktūras apsekošana un pilnveidošana. 

 

 

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs                          Māris Lazdiņš  
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Pārskats par darbību 2021. gadā 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 1.jūnijā         Nr.  

 

Darbības mērķis 

Ādažu pagastā darbojās Izglītības un jaunatnes lietu speciālists (IZG) - pašvaldības Administrācijas 

darbinieks, kas pārrauga pašvaldības izglītības iestāžu izglītības darbību, izglītības programmu atbilstības, 

pedagogu profesionālo pilnveidi, kā arī organizē darbu ar jaunatni. 

Carnikavas pagastā darbojās Izglītības nodaļa (IN) - pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienība, 

kas pārrauga izglītības nozari novadā, izstrādā, ievieš un koordinē izglītības politiku, nodrošina ar izglītību 

saistīto institūciju darbības plānošanu, kā arī veicina darbu ar jaunatni. 

Personāls 

Ādažu pagastā – 2 darbinieki, Carnikavas pagastā – 2 darbinieki, no tiem visas sievietes, visām augstākā 
izglītība. Gada laikā tika pieņemts darbā 1 darbinieks. Darbinieku vecuma grupas: 

• 21-30 g.v. - 1 

• 31-40 g.v. - 2 

• 51-62 g.v. - 1 

Galveno uzdevumu izpilde  

 

IN 

līdz 

31.12.2021. 

IZG 

līdz 

31.12.2021. 

KOPĀ 

Rinda uz pašvaldības PII 259 677 936 

Bērnu skaits pašvaldības PII, t.sk.:   1079 

PII “Strautiņš” - 379  

Kadagas PII - 193  

Ādažu vidusskolas PII - 88  

PII “Riekstiņš” 242 -  

PII “Piejūra” 177 -  

Bērnu skaits privātās PII 41 386 427 

Sertificētu aukļu pakalpojums:    

aukļu skaits 42 55 97 

aukļu aprūpēto bērnu skaits 59 22 81 

Ar naudas balvām apbalvoto skolēnu skaits 7 133 140 

Radošo darbnīcu skaits - 9 9 

radošās darbnīcas apmeklējušo bērnu skaits - 180 180 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 13 - 13 

nometnes apmeklējušo bērnu skaits 167 - 167 

Darbavietas vasarā jauniešiem 15-20 g.v., t.sk.: - 21 21 

pašvaldības iestādēs strādāja - 21 21 

komercsektorā strādāja - - - 

Darbavietas vasarā bērniem un jauniešiem 13-15 g.v. 

darbs pašvaldības iestādēs 
60 - 

60 

Noslēgti līgumi ar privātiem bērnudārziem 8 41 49 

Novadā deklarēto skolēnu mācības citā novadā 

550 

(46 PII, 504 

skolas) 

464 

(66 PII, 398 

skolas) 

 

Skolēna uzturēšanas izmaksas skolās (mēnesī):    

Ādažu vidusskolā - 71,60  

Carnikavas pamatskolā 86,32 -  

Audzēkņa uzturēšanas izmaksas (mēnesī):     

Ādažu PII “Strautiņš” - 176.87  

Kadagas PII - 248.34  

Ādažu vidusskolas PII - -  

PII “Riekstiņš”: 188,93 -  

PII “Piejūra” - -  
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Domes līdzfinansējums privātām PII (mēnesī):    

bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam 254.79 249  

bērniem 5–6 gadu vecumā  178.91 172  

• Tika koordinēti projekti “Radošās darbnīcas”, iesaistot ap 180 bērnu; 

• Koordinētas VISC projekts “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas 

radīto seku mazināšanai” 6 nometnes “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” 

iesaistot ap 120 bērnu; 

• Koordinētas 18 licencētās interešu izglītības programmas; 

• Tika īstenoti 3 jauniešu iniciatīvas projekti “Diska golfa turnīrs”, “Jautrā dambrete”, “MCBC”, 

iesaistot ap 100 jauniešu.  

• Tika koordinēta XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise Ādažu pagastā, 

iesaistot tautas dejas kolektīvus “Rūta”, “Dalderītis” un ĀMMS folkloras kopu.  

• Tika koordinēti projekti “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, programma “Latvijas skolas soma”, “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā”. 

• Nodarbinātības valsts aģentūra jauniešiem līdzfinansēja 21 darba vietu jūlijā–augustā. 

• Tiešraides ceremonijā “Ādažu izcilnieks” tika godināti ĀVS un ĀBVS 133 skolēni. 

• Tika organizēti profesionālās pilnveides lekcija pedagogiem “Ko darīt ar pedagogu izdegšanu?“. 

• Notika darbs pie jaunveidojamā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādes jautājumos par izglītību 

un jauniešu lietām.  

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

• Tika organizētas sanāksmes izglītības iestāžu vadītājiem par izglītības jomas aktualitātēm. 

• Tika veikta Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” darbinieku aptauja ar mērķi apzināt 

un nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku iestādes vadību. 

• Tika pārskatīta un pilnveidota kārtība bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un 

kārtība līdzfinansējumu piešķiršanai par bērniem, kuri apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai 

saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. 

Galveno uzdevumu izpildi veicinošie un kavējošie faktori  

Veicinošie faktori – produktīva sadarbība ar pašvaldību un izglītības iestāžu vadību, kā arī ar Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. 

Kavējoši faktori – COVID 19 pandēmijas ietekme uz izglītības procesu un darbu ar jaunatni kopumā 

(apgrūtināts mācību process, pedagogu noslodze un trūkums, pulcēšanās ierobežojumi). 

Budžeta līdzekļu izlietojums 

 IN 

līdz 31.12.2021. 

IZG 

līdz 31.12.2021. 
KOPĀ 

Privātām PII                           130 368.96 97 200  

Privātām vispārējās izglītības skolām                          65 064.24 381 213.36  

Aukļu pakalpojumu apmaksa 58 092.12 1 005 528  

Labāko skolēnu apbalvošana 1010 14790 15800 

Radošo darbnīcu norise - 5310.00 5310.00 

Vasaras nometņu norise 14 104 - 14 104 

Galvenie uzdevumi 2022. gadā 

11) Izglītības un jaunatnes nodaļas darbinieku atlase; 

12) Izglītības attīstības stratēģijas izstrāde; 

13) Jaunatnes jomas stratēģijas izstrāde; 
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14) Izglītības jomu regulējošo saistošo noteikumu un kārtību izstrāde un aktualizācija, pamatojoties uz 

Administratīvi teritoriālo reformu un novadu apvienošanos. 

 

 

Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja      Aija Kalvāne 
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Ādažu novada pašvaldība 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJA 
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

Personāldaļas pārskats par darbību 2021. gadā 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 17. jūnijā        Nr.  

 
 

Darbības mērķis 

Personāldaļa ir Administrācijas struktūrvienība, kas organizē pašvaldības darbinieku darba tiesisko 

attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu, kā arī personāla lietu kārtošanu un aktualizēšanu.  

Personāls 

Daļā bija 2 darbinieki, 2 sievietes, ar augstāko izglītību, vecuma grupā 41-50 un vecuma grupā 51-62. 

No 2021. gada 1. jūlija (Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā) Personāldaļa pārrauga Carnikavas 

novada domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas darbu personāla jomā. 

Domes Administrācijā bija 134 darbinieki, no tiem sievietes - 88, vīrieši – 46. Izglītība: augstākā – 92, 

1.līmeņa augstākā - 3, vidējā/vidējā speciālā – 33, pamatizglītība – 6. Administrācijā darbā tika pieņemti 

10 jauni darbinieki uz nenoteiktu laiku un 7 darbinieki uz noteiktu laiku un atbrīvoti no darba – 16 

darbinieki. 

Pašvaldībā kopā bija 978 darbiniek1, no tiem sievietes – 726 un vīrieši – 252. Izglītība: augstākā – 723, 

1.līmeņa augstākā – 14, vidējā/vidējā speciālā – 229 un pamatizglītība – 12. Darbā tika pieņemti 179 

darbinieki, bet atbrīvoti no darba – 145 darbinieki. 

Darbinieku vecums ir:  

        18-30 gadi                         - 88 

        31-40 gadi                         - 234 

        41-50 gadi                         - 269 

        51-62 gadi                         - 253 

        vairāk par 62 gadiem         - 134 

Galveno uzdevumu izpilde 

Gada laikā tika veiktas šādu amatu pretendentu atlases: 1 lietvedības vadītājs, 1 ceļu ekspluatācijas 

inženiera palīgs, 1 hidromeliorācijas inženieris, 7 labiekārtošanas strādnieki-sagādnieki, 3 apkopējas, 1 

automobiļa vadītājs-sagādnieks, 1 jurists, 1 interešu izglītības koordinators, 2 projektu vadītāji, 1 sociālā 

dienesta darbinieks, 1 pirmsskolas vadītāja vietnieks, 2 psihologs, 1 logopēds, 18 pirmsskolas izglītības 

skolotāji un 15 to palīgi, 12 vispārējās izglītības skolotāji, 5 profesionālas ievirzes skolotāji, 1 apkopējs,1 

medicīnas māsa, 4 policijas inspektori. 

Konkursi: 1 bāriņtiesas loceklis. 
 

2019. 2020. 2021. 

Amatu pretendentu atlase, konkurss 16 43 50 

Pieņemti darbā darbinieki 66 108 179 

Atbrīvoti no darba darbinieki 50 91 145 

Sagatavoti rīkojumi u.c. dokumenti 1849 1900 2457 

Tika aktualizēti vairāki domes normatīvie akti – Darba samaksas noteikumi, izstrādāti jauni Atlīdzības 

noteikumi. 
 

2019. 2020. 2021. 
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Vērtējamo darbinieku skaits pašvaldībā 267 267 267 

Vērtēto darbinieku skaits 208 219 241 

Vērtējums (%) ”A” - darba izpilde visās jomās pārsniedz prasības 132 163 187 

Vērtējums (%) ”B” - darba izpilde atsevišķās jomās pārsniedz prasības 70 51 48 

Vērtējums (%) ”C” - darba izpilde kopumā noris saskaņā ar prasībām 6 4 6 

Carnikavas novada pašvaldībā 2021. gadā tika novērtēti 340 darbinieki ar vērtējumu - A 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 

20 Administrācijas darbinieki papildināja zināšanas 18 semināros un kursos. 

Galveno uzdevumu izpildi kavējošie un veicinošie faktori 

Kavējošie faktori – Ārkārtas situācija valstī un Administratīvi teritoriālās reforma 

Veicinošie faktori – pašvaldības iekšējā kontroles sistēma un iekšējie normatīvie akti.  

 

 

 

Personāldaļas vadītāja       Laila Raiskuma  

      

 


