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Cienījamie novadnieki, Ādažu novada Būvvalde atgādina, ka 2014. 
gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” nosaka maksimālo būvdarbu veikšanas laiku – 8 gadi 
no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacī-
jumu izpildi.
Noteikumi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmāju, saimniecī-
bas ēku vai dārza māju un kuriem būvatļaujā netika norādīts mak-
simālais būvdarbu veikšanas termiņš.
Ja būvdarbi nav uzsākti → Būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļau-
jas anulēšanai.
Ja būvdarbi nav pabeigti → Būvvaldē jāiesniedz iesniegums, un 
pasūtītājs norāda vēlamo laiku, līdz kuram būvatļaujas termiņu pa-
garināt. Iesniegumam pievieno:
1. aktuālo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
2. ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma 
plānu; 
3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 
kopiju.
Ja būvdarbi ir pabeigti → Būvvaldē jāiesniedz šādi dokumenti ēkas 
nodošanai ekspluatācijā:

1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu 
veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnotei-
kumiem, proti, izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;
2. institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras pro-
jektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
3. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu ga–
tavību ekspluatācijai;
4. izpildmērījumu plānu, tostarp vertikālo uzmērījumu;
5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju gadī-
jumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants;
6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un 
iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstī-
bas apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par 
iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnāla;
7. Ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta bez būvkomersanta, papildus 
iesniedz:
7.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
7.2. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu 
tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu;§
8. ēka vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
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Uzmanību – beidzas būvatļauju termiņa derīgums!

BŪVDARBI NAV UZSĀKTI

Jāiesniedz 
iesniegums Būvvaldē

būvatļaujas 
anulēšanai

BŪVATĻAUJAS DERĪGUMA 
TERMIŅA PAGARINĀŠANA

BŪVDARBI PABEIGTI

Jāiesniedz dokumenti 
Būvvaldē ēkas 

nodošanai ekspluatācijā

savrupmāja

dārza māja

palīgēka

Būvvaldē jāiesniedz:
iesniegums;

aktuālā ēkas kadastrālās 
uzmērīšanas lieta;

ēkas novietnes un tai 
izbūvēto ārējo inženiertīklu 
izpildmērījuma plāns; 

būvdarbu veicēja 
civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polises 
kopija.

Līdz 2022.gada 1.oktobrim ekspluatācijā jānodod būves, 
kuru būvniecība sākta un būvatļauja tika saņemta

 pirms 2014.gada 1.oktobra

 Īpašumu apliek ar
nekustamā īpašuma 

NODOKĻA LIKMI

3%

8 gadi
Maksimālais 

būvdarbu 
veikšanas 

laiks
(no 01.10.2014.)
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       Ar uzņēmēju prezentācijām, dizaina tirgu, koncertiem, novada amatiermākslas kolektīvu un Bungu skolas priekšnesumiem, Hip-hop 
deju uzvedumu, sporta aktivitātēm, gardēžu un amatnieku tirgu, kopā ar “Ričiju Rū”, grupām “Citi zēni”, “Lādezers” un “Gain fast” nosvinēta 
Ādažu ciema tapšana par pilsētu!  Foto – Laima Jātniece, Māris Vītols

  Ukraiņu virtuve Ādažos! Ādažu 
Tenisa centrā atvērta kafejnīca ar 
mājas virtuvi, kurā iespējams baudīt 
ukraiņu ēdienu, ko pagatavojušas 
iedzīvotājas no Ukrainas. Darba laiks 
no 10.00 līdz 18.00, tālr. 26892374 vai 
27754117.

  Sarajevā notikušajā Eiropas čempio–
nātā B divīzijā Latvijas ratiņbasketbola 
izlase izcīnīja sudraba medaļas, pirmoreiz 
iegūstot arī ceļazīmi uz augstāko divīzi-
ju. Izlases rindās spēlēja arī carnikavietis 
Dmitrijs Rukavišņikovs, kurš piecās spēlēs 
atzīmējās ar 22 punktiem. Sveicam un 
lepojamies!

     14. jūnijā carnikavieši un ādažnieki sanāca kopā, 
lai pieminētu Latvijas iedzīvotāju pirmās masu de-
portācijas 81. gadadienu. Baltezera baznīcā notika 
koncerts un Baltezera kapos – piemiņas brīdis.
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    Tēlotājmākslas studijas “Triepiens” 15 gadu 
jubilejas izstāde “Ūdens” atklāšana “Ozolainē”. 
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       Carnikavas parkā pozitīvā noskaņā aizvadīts muzikālais pikniks ar 
grupu “Oranžās brīvdienas”.

      Carnikavas Novadpētniecības centrā aizvadīta “Zaļā pēcpusdie-
na”, kurā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji pastāstīja par aktual-
itātēm Piejūras dabas parkā, ierobežojumiem Gaujas grīvas apkaimē 
un sezonālo liegumu Ummja ezerā.

      Pirmais muzikālais 
pikniks Carnikavas 
parkā tika aizvadīts 
kopā ar mūziķiem 
Ēriku Upenieku,                   
Aivaru Hermani un 
Aiju Vītoliņu. 
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     Ādažu novada pašvaldība sadarbībā 
ar biedrību “BMX Ādaži” pabeigusi pro-
jektu “BMX trases virāžu asfaltēšana”, kas 
ir liels notikums šī sporta veida attīstībā 
Latvijas un Baltijas mērogā. Lai BMX 
trase, kuras segums līdz šim bija izsijas 
grants, atbilstu tehniskajām prasībām, 
bija nepieciešams ierīkot trases virāžas 
ar cietu segumu. Tas braucējiem trasē 
regulārajos treniņos dos iespēju pilnvei-
dot savas prasmes.

     Starptautiskajā vokālistu konkursā 
“Baltic Voice 2022” carnikaviete Krista 
Špīse duetā ar Karlīni Annu Ērgli iegu-
vusi 1.vietu, Krista Špīse kā soliste sīvā 
konkurencē izcīnīja godpilno 3. vietu. 
Sveicam un lepojamies! Konkursā pie-
dalījās vairāk nekā 120 dalībnieku no 
20 valstīm.
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9. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai 
pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecī-
bas ierosinātājam (pasūtītājam) būvvaldē ir jāiesniedz dokumenti 
ēkas pieņemšanai ekspluatācijā, būvvalde veic objekta apsekošanu un 

sagatavo aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Ādažu novada Būvvalde aicina iedzīvotājus, kuriem būvdar-
bi ir uzsākti pirms 2014.gada un līdz šim brīdim ēkas nav nodotas                  
ekspluatācijā, sagatavot un iesniegt Būvvaldē nepieciešamo doku-
mentāciju ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Liene Krūze 

Svinīgi atklāts Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem “Ādažu Ūdensroze”. Dienas aprūpes un rehabilitāci-
jas centra izveidošana* būs liels atbalsts ģimenēm, kurās aug bēr-
ni ar funkcionāliem  traucējumiem. Centrā būs pieejami fiziote–
rapeita, ergoterapeita, silto 
smilšu speciālista pakalpojumi 
un interaktīvi sensorā istaba. 
Savukārt dienas aprūpes centra 
klienti – pilngadīgas personas 
ar garīga rakstura traucējum–
iem – varēs attīstīt savas pras-
mes keramikā, šūšanā, sveču 
liešanā, stikla kausēšanā un 
rokdarbos. Klienti lielāko die-
nas daļu pavadīs centra lielajā 
virtuves telpā 
– saimes istabā un būs iesaistī-
ti brokastu un launaga gata–
vošanas procesā, kā arī varēs pagatavot sev dažādus citus gardumus. 
Saimes istabas mērķis ir klientus iesaistīt ikdienas sadzīves pienā-

kumos – mācīt, kā nomazgāt savu šķīvi, nolikt krūzi un citas ikdie–
nā noderīgas lietas. Visas dienas aprūpes centra telpas domātas at-
tīstībai un prasmju apgūšanas pielietošanai. Dienas aprūpes centram 
izveidots arī savs permakultūras dārzs – “Sajūtu dārzs”, kurā centra 
klienti varēs audzēt burkānus, salātus, tomātus, gurķus un zemenes.
Personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem Dienas centra pakalpojumus deinstitucionalizācijas 
projekta ietvaros saņems bez maksas. Tāpat Dienas centra pakalpo-
jumus būs iespējams saņemt arī ārpus deinstitucionalizācijas projek-
ta, par maksu saskaņā ar noteikto cenrādi.
Dienas aprūpes centrs būs būtisks atbalsts ģimenēm, kurās dzīvo cil-
vēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jo tas radīs iespēju ģimenēm 
pilnvērtīgāk atgriezties darba tirgū un citās dzīves aktivitātēs. 
Savukārt mums un mūsu bērniem tā būs iespēja kļūt tolerantākiem, 
iejūtīgākiem un saprotošākiem.
*SAM 9311 Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Ādažu novadā”, NR.9.3.1.1/19/I/016

Ir kāds salīdzinoši lēts risinājums, kas ļauj padomju laikos būvētajos 
daudzdzīvokļu namos siltuma patēriņu samazināt par 20%, iztiekot 
bez ēkas siltināšanas. Ir nepieciešams sakārtot  ēkas kopējo apkures 
sistēmu un visos dzīvokļos uzstādīt alokatorus, kurus var uzstādīt arī 
ar "Altum" aizdevuma palīdzību. Būtiskākais – visiem dzīvokļiem vie–
noties par to.
Alokators ir maza ierīce, kas uzstādāma uz radiatoriem. Tā stimulē 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus regulēt siltumu telpās, tādējādi reāli 
samazinot patērētās siltumenerģijas daudzumu. Alokatorus iespē-
jams uzstādīt arī padomju laikos būvētajos daudzdzīvokļu namos. 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Bāka-2" šo tehnoloģi-
ju savās apsaimniekotajās ēkās izmanto jau no 1999. gada. "Bāka-2" 
priekšsēdētājs Sergejs Sidorko norāda, ka ar šo tehnoloģiju ietaupī-
jums vai siltuma patēriņa samazinājums ir ne mazāks kā 20%. Pie tam 
komforta līmenis paliek tāds pats vai labāks, jo nav noslēpums, ka     
katrā mājā ir savs aukstais un karstais gals. Tur, kur ir karsts, cilvēki 
var apturēt lieku siltuma padevi. Tur, kur ir auksts, tur šis siltums aiziet 
un lieks siltums netiek ņemts no ārējiem tīkliem." Rīgas Tehniskajā 
universitātē (RTU) skaidroja – alokators pats par sevi ietaupījumu ne-
dos, jāuzstāda arī regulators. Tomēr tieši alokators ir stimuls cilvēkiem 
kontrolēt temperatūru telpās. Piemēram, dodoties uz darbu, dzīvoklī 
nav nepieciešams uzturēt 23 grādu temperatūru. RTU Būvniecības 

inženierzinātņu fakultātes docents Aleksandrs Zajacs skaidroja – ja 
ir 20 vai 19 grādi, tas var dot līdz piecu procentu ietaupījumu. Lai 
sistēma strādātu, alokatori ir jāuzstāda visos ēkas dzīvokļos un uz 
katra radiatora. Uzskaitītie dati tiek nolasīti attālināti, iedzīvotā-
jiem rādījumi apsaimniekotājam nav jāiesniedz. Vidējās izmaksas 
uz vienu radiatoru ir ap 200–250 eiro, ņemot vērā, ka viss ir jātaisa pa 
jaunu – jauni pieslēgumi, jauni radiatori, jauna regulējošā aparatūra. 
Ja radiatori dzīvoklī nav jāmaina, tad izmaksas ir krietni mazākas. 
Eksperti arī aicina iedzīvotājus prasīt no sava apsaimniekotāja sakār-
tot apkures sistēmas pagrabā, uzstādot iekārtas, kas automātiski re–
gulē temperatūru atkarībā no laikapstākļiem. "Tas arī nav tik dārgi. 
Daži tūkstoši uz visu māju," pauda Sidorko. Siltumapagādes sistēmas 
sakārtošanai un alokatoru uzstādīšanai pieejams valsts attīstības fi-
nanšu institūcijas "Altum" aizdevums. ''Altum'' Energoefektivitātes 
programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece: "Viss sākas ar 
iedzīvotāju lēmumu, vienošanos, ka viņi vēlas šo aizņēmumu ņemt, 
lai apkures sistēmu uzlabotu. Kaut vai rītdien droši vērsieties "Altum", 
vaicājiet pēc remonta aizdevuma." Salīdzinot ar ēkas siltināšanu no 
ārpuses, alokatoru uzstādīšana un apkures sistēmas sakārtošana ir 
salīdzinoši lēts risinājums, ko var paspēt realizēt līdz nākamajai 
apkures sezonai.

Pēc Lsm.lv 

Svinīgi atklāts Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs Ādažos

Eksperti: Var samazināt apkures maksu padomju laiku namos ar visai lētā 
alokatora uzstādīšanu
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Paredzētais valsts atbalsts apkurei ļaus pārziemot vieglāk, taču jādomā jau 
par aiznākamo ziemu

Pēdējais brīdis domāt par energoefektivitātes 
un siltumapgādes risinājumiem! 

Valdības pieņemtais lēmums kompensēt pusi siltumenerģijas, 
elektrības un dabasgāzes cenu sadārdzinājuma ļaus gaidāmo 
ziemu pārdzīvot vieglāk, tomēr vienlaikus tas būs periods, kas 
jāizmanto lietderīgi, gatavojoties nākotnes izaicinājumiem. 
Gaidāmajā ziemas sezonā energoresursu cenas būs nepieredzēti 
augstas. Lai šo cenu kāpumu amortizētu, jūnijā valdība lēma par 
atbalstu mājsaimniecībām, kompensējot pusi jeb 50% no ener-
goresursu  sadārdzinājuma. Tie, kas izmanto centrālo apkuri, 
rēķinus ar samazinātu cenu no siltumapgādes uzņēmuma vai 
apsaimniekotāja saņems automātiski, savukārt pārējiem būs 
ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem jāvēršas pašvaldībā, 
kas pieņems lēmumu par kompensācijas izmaksāšanu. 
Jāņem vērā, ka valsts kompensēs granulu, taču ne malkas vai 
brikešu iegādi, lai gan arī to cenas šogad pieaugušas aptuveni 
divas reizes. Ekonomikas ministrijas atskaites punkts ir cena 
par megavatstundu, bet atbalsta slieksnis, virs kura plānots 
kompensēt sadārdzinājumu, ir 68 eiro. Malkas cena par mega-
vatstundu ir aptuveni 50 eiro, tāpēc arī atbalsts nav paredzēts, 
taču, ja tā pieaugs un pārsniegs minēto slieksni, ministrija reaģēs 
un domās par atbalstu arī šim kurināmā veidam. Neatkarīgi no 
apkures veida iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem būs iespēja 
pieteikties mājokļa pabalstam, norāda Labklājības ministrija. 
Valsts piešķirtais atbalsts ļaus gaidāmo ziemu aizvadīt ar 
mazākām izmaksām, nekā tās būtu bez atbalsta, taču vienlaikus 
jāatceras, ka tas ir arī laiks, kad jāpadomā par mājasdarbiem 
pirms 2023. – 2024. gada ziemas sezonas, proti, energoefektiv-
itātes pasākumiem. Piemēram, veikt siltumtīklu atjaunošanu 
un modernizāciju, kas ļaus būtiski samazināt siltuma zudumus 
ēkā. Taču ir virkne citu energoefektivitātes pasākumu – siltuma 
regulatoru uzstādīšana dzīvokļos, saules kolektoru uzstādīšana  

apkurei un ūdens sildīšanai, efektīvāku apkures katlu uzstādīša-
na, apgaismes ķermeņu nomaiņa, apgaismojuma automātiskās 
kontroles ieviešana un citi. 
Gads, ko, pateicoties valsts atbalstam, iegūst sabiedrība, ir 
arī īstais laiks, lai daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji lemtu par 
māju siltināšanu, turklāt par to jādomā tieši tagad. Kā norāda 
speciālisti, renovācijas process nav sarežģīts, taču laikietilpīgs. 
Dažādu dokumentu sagatavošana, saskaņošana, kā arī iepirku-
ma procedūru veikšana prasa vismaz pusotru gadu, līdz sākas 
reāli būvdarbi renovācijā. Tāpat šis būtu laiks, kad nosacīti 
ieekonomēto naudu jeb līdzekļus, ko ietaupām, pateicoties jau 
pieminētajiem kompensācijas mehānismiem, iekrāt un ieguldīt 
nākotnes projekta izstrādē. Šobrīd Ādažu pagastā ir 13 (Ādažos 
– 6, Kadagā – 7), bet Carnikavā 29 nerenovētas ēkas. 
Nupat renovāciju uzsākušas vēl divas ēkas Ādažu novadā – Pir-
majā ielā 31 un Alderu ielā 30, Baltezerā. Pateicoties savlaicīgai 
rīcībai, šīs mājas jau gaidāmajā apkures sezonā saņems mazākus 
apkures rēķinus un būs mazāk atkarīgas no energoresursu 
svārstīgajām cenām. 
Energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamajās ēkās posmā 
no 2016. līdz 2023. gadam pieejami 166.5 miljoni eiro, savukārt 
visiem valdības plānā ietvertajiem pasākumiem būs nepiecieša-
mi aptuveni 350 miljoni eiro, tātad vairāk nekā divas reizes lielā-
ka summa. Ja šajā periodā šie līdzekļi būtu investēti renovācijā, 
jau šobrīd mēs būtiski varētu ieekonomēt uz siltumenerģijas 
patēriņu. 
Ja jums ir interese par daudzdzīvokļu ēkas renovāciju, sazinieties 
ar savas mājas pārvaldnieku vai vērsieties pie “Ādažu namsaim-
nieks” projekta vadītājas Sarmas Novicānes Lazdānes e-pastā 
sarma.novicane.lazdane@adazi.lv vai tālruni 29457989.

Savlaicīgi jādomā par visiem iespējamiem taupības pasākumiem, 
ieskaitot zemāku telpu temperatūru. Kā veidojas siltumenerģijas 
patēriņš ēkās un kā to samazināt ar mazu investīciju pasākum–
iem? Galvenais faktors, kas nosaka siltumenerģijas patēriņu, ir 
siltuma zudumi – jo lielāks zudums, jo lielāks patēriņš. Ēku 
renovācija palīdz samazināt siltuma zudumus. Vislielākie siltu-
ma zudumi veidojas caur 
ārsienām – 45%. Būtiski 
siltuma zudumi rodas arī 
caur ventilācijas šahtām 
un infiltrāciju (23%), kā 
arī logiem (18%).
Renovētās mājas 
tērē uz pusi mazāk 
siltuma nekā nere–
novētās
Ēku energoefektivitāte 
ir tā, kas nodrošina gan 
komfortablus dzīves ap-
stākļus, gan lietderīgu 
siltumenerģijas izman-
tošanu. Salīdzinot siltu-
menerģijas patēriņu starp 
renovētām un neren-
ovētām mājām Ādažu pa-

gastā, redzams, ka renovētās mājas tērē uz pusi mazāk siltuma 
nekā nerenovētās. Pie salīdzinoši zemas siltumenerģijas cenas 
cilvēki to tik būtiski neizjuta, taču jauno tarifu ietekmē šī starpī-
ba būs krietni jūtamāka.
“Ādažu namsaimnieks” veicis vispārējās atjaunošanas un en-
ergoefektivitātes pasākumus 13 daudzdzīvokļu mājās Ādažos 
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un Carnikavā. Pirmajā ielā 31 un Alderu ielā 30 (Baltezerā) 
iedzīvotāji nobalsojuši par ēku atjaunošu un tiek gatavoti līgu-
mi ar komercbanku un Attīstības un finanšu institūciju “Altum”. 
Ēkas atjaunošana tiek plānota arī Pirmā ielā 35. 
Šobrīd Ādažos ir 45 daudzdzīvokļu ēkas, no kurām 28 ēkām 
ir veikta vispārēja atjaunošana,  vai arī ēkas atbilst energoefek-
tivitātes prasībām (63%), bet 17 ēkām nav veikti vispārējās at-
jaunošanas pasākumi, vai arī ēkas neatbilst energoefektivitātes 
prasībām (37%). Vissliktākā situācija ir Kadagā, kur ir renovētas 
tikai divas no deviņām daudzdzīvokļu ēkām. 
Viena no nerenovēto māju problēmām ir tā, ka ir grūti nobal-
ansēt vienmērīgu un komfortablu tem-
peratūru visos dzīvokļos. Ņemot vērā, 
ka nav uzstādītas termogalviņas un 
stāvvadu balansieri, regulēšana notiek 
pēc aukstākā dzīvokļa. “Ādažu nam-
saimniekam” visos dzīvokļos jānodrošina 
vismaz 18-21 grādu temperatūra. Tātad, 
ja aukstākajā dzīvoklī tie ir 20 grādi, tad 
citā (siltākajā) var būt pat 25.

Siltumapgāde Carnikavā
Siltumapgādi Carnikavas pagastā no-
drošina 13 katlu mājas,  no tām 6 centra–
lizētās apkures katlu mājas un 7 lokālās 
katlu mājas. 12 no tām kurināmais - da-
bas gāze, 1 - koksnes granulas. Tabulā 
apvienoti siltuma avoti, to kopējā jauda, 
kurināmais.

Šobrīd Ādažu pagastā ir 13 (Ādažos – 6, Kadagā – 7), bet Car-
nikavā – 29 nerenovētas ēkas.
Carnikavas pagasta iedzīvotājiem, kuru mājas nav nosil–
tinātas, līdz nākamajai apkures sezonai būtu jāveic mazu in-
vestīciju pasākumi, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas 
izmaksas. Galvenie no tiem ir: 
• atbrīvot radiatorus no aizklāšanas (ietaupījums 1-5%)
• uzstādīt siltuma atstarotājus aiz radiatoriem (5-10%, ja veic 
visi mājas iedzīvotāji)
• uzstādīt termostatus radiatoriem, kas ļauj regulēt temperatūru 
katram radiatoram atsevišķi (10-20%)
• noblīvēt logus un durvis (4-9%)
• salabot ūdens  (īpaši karstā) krānus. 
Tāpat svarīgi būtu veikt vēl virkni pasākumu, piemēram, pār-
domāt trauku mazgāšanas paradumus – vai vienmēr jāmazgā 

karstā un tekošā ūdenī. Vannas vietā vajadzētu apsvērt iespē-
ju izmantot dušu ar regulējamu galviņu, tādējādi samazinot 
patēriņu. Svarīgi būtu ar pārējiem ēkas dzīvokļu īpašniekiem 
vienoties par temperatūras iestatījumiem ēkā, piemēram, uztur-
amo temperatūru naktīs. 
Ikmēneša siltumenerģijas patēriņam jāseko līdzi arī tad, ja ēka 
ir atjaunota, jo tam ir tendence palielināties, īpaši gadījumos, ja 
tas netiek kontrolēts. Ja ēka nav atjaunota, sasauciet kopsapulci, 
lai par to lemtu.

Ēku siltumenerģijas patēriņi Carnikavā

No 1. augusta pieaug siltumenerģijas cena 
Carnikavas pagastā
Beidzoties līguma termiņam par dabasgāzes piegādi, kas pēdējos 
divos gados noteica nemainīgu cenu par gāzes megavatstundu, 
sākot ar 1.augustu, būtiski pieaug siltumenerģijas cena Carnika-
vas pagastā.
2020. gadā pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 
noslēgtais līgums noteica fiksētu cenu par megavatstundu (MWh) 

Siltumavots Jauda, MW Kurināmais

Stacijas iela 11a 0.54 Dabas gāze

Rīgas iela 12a 0.84 Dabas gāze

Jūras iela 8a 0.46 Dabas gāze

Jūras iela 9a 0.84 Dabas gāze

Jūras iela 15a 0.52 Dabas gāze

Tulpju iela 5 1.4 Dabas gāze

Nākotnes iela 1 0.6 Dabas gāze

Nākotnes iela 2 0.442 Dabas gāze

Jūras iela 1 0.08 Dabas gāze

Jūras iela 4 0.1 Dabas gāze

Cīruļu iela 10 0.1 Dabas gāze

Garā iela 20 0.2 Dabas gāze

PII Piejūra 0.3 Granulas
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– 10.13 eiro. Atbilstoši gāzes cenai piegādātās 
siltumenerģijas cena svārstījās ap 38-40 eiro/
MWh.  Līguma termiņam beidzoties, norēķi-
ni par gāzi tiks veikti pēc noteiktās biržas ce-
nas katrā konkrētajā mēnesī. Pie gāzes cenas 
105 eiro/MWh -  siltumenerģijas cena sas-
niegs 160,09 eiro/MWh.
Pēdējā gada laikā gāzes cena ir pieaugusi 
vairākas reizes, rekordaugstu līmeni sasnied-
zot šī gada aprīlī, kad tā maksāja 130 eiro/ 
MWh. Šobrīd cena ir samazinājusies, svārs-
toties aptuveni 90 - 110 EUR/MWh robežās. 
Kā norāda “Latvijas Gāze”, tad šā brīža tirgus 
prognozes liecina, ka šajās robežās gāzes cena 
būs arī līdz nākamā gada pavasarim.
Carnikavas centralizētās siltumapgādes 
ta–rifā gāzes izmaksas veido 73–80%, līdz 
ar to prognozētais gāzes cenas pieaugums 
būtiski ietekmēs mājsaimniecību izdevumus 
par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu. 
Jāuzsver gan, ka jūnijā valdība pieņēma zināšanai informatīvo 
ziņojumu, kas paredz, ka apkures sezonā no 1. oktobra līdz 
1.aprīlim valsts kompensēs pusi no siltumenerģijas, elektrī-
bas un dabasgāzes cenu pieauguma. Pēc Ministru Kabineta no-
teikumu stāšanās spēkā “Carnikavas komunālserviss” informēs 
iedzīvotājus par kompensācijas ietekmi uz tarifu izmaiņām.
Aicinām daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekus un māju 
apsaimniekošanas uzņēmumus veikt pasākumus ēku sil-
tumefektivitātes uzlabošanai. Tūlītējie pasākumi būtu:
• siltummezglu automātikas modernizācija
• cauruļvadu izolēšana, 
• termoregulatoru uzstādīšana dzīvokļu radiatoriem, 
• alokātoru sistēmas uzstādīšana dzīvokļos.
• ilgtermiņā visefektīvākais risinājums ir ēkas renovācija, piesa-
koties valsts atbalsta programmām  māju siltināšanai.
Ja ēkā siltummezgls ir jau modernizēts: 
• noskaidrot, kā ir ieregulēts siltummezgls apkures sezonas 

laikā;
• noskaidrot un vienoties, kurš ir atbildīgs par siltummezgla 
regulāciju;
• vienoties par uzturamo temperatūru;
• jāizvērtē, vai nepieciešama apkures sistēmas balansēšana.
Ja ēkā nav uzstādīts modernizēts vecais siltummezgls:
• dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas par siltummezgla nomaiņu 
līdz apkures sezonas sākumam (jāsasauc kopsapulce);
• izmaksas veido līdz 10000 tūkst.EUR;
• vidēji atmaksāsies 1-2 apkures sezonu laikā (atkarīgs no ēkas 
stāvokļa un lietošanas šobrīd).
Piemērs siltummezgla nomaiņai Zvejnieku iela 11
• Galvenie zināmie lielumi un pieņēmumi par ēku Zvejnieku 
ielā 11: 

 • apkurināmā platība 1149,7 m2  
 • siltumenerģijas patēriņš 2021. gadā – 326,72 MWh;
 • pieņemts, ka ietaupījums no siltummezgla modernizācijas 

būs vismaz 10% gadā, t.i., 32,67 MWh.

Maksājums -
3,34 EUR/m2 

mēnesī 
12 mēnešu 
garumā

Maksājums -
2,3 EUR/m2 

mēnesī 
12 mēnešu 
garumā

Avots: Carnikavas komunālserviss
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Pabeigti būvdarbi projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Carnikavā, III kārta” ietvaros
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kār-
ta” ietvaros pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Mazā 
Gaujas, Ludmilas Azarovas, Mazā Lašu, Ceriņu, Draudzības un Vim-
bu ielās.  Savukārt tikai kanalizācijas tīkli izbūvēti Kokgaujas, Dambja, 
Cīrulīšu, Līņu, Ūdensrožu, Bišu, Jāņa, Viestura un Īsā ielās. 
Projekta īstenošanas gaitā izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 2230m kopgarumā 
un sadzīves kanalizācijas tīkli 4485 m kopgarumā. Projekta kopējās izmak-
sas ir 1 496 065,85 eiro, tas tiek īstenots ar ES fondu atbalstu. ES fondu at-
balsts ir 409 360 eiro. Būvdarbus objektā veica SIA "Woltec", būvuzraudzību 
SIA “Marčuks” un projekta autoruzraudzību SIA “Jura Voicehoviča projek-
tēšanas birojs”.
Lai izpildītu projekta pieslēgumu prasības p/a “Carnikavas komunālser-
viss” aicina šo ielu īpašumu iedzīvotājus pieslēgties pie izbūvētiem tīkliem. 
Lai veiktu pieslēgumu lūdzam sazināties ar pašvaldības aģentūras “Car-
nikavas komunālserviss” ūdenssaimniecības nodaļu pa tālruni 26108289.

Carnikavas komunālserviss

• Siltummezgla modernizācijas atmaksāšanās lai-
ka aprēķins:

• siltummezgla modernizācijas izmaksas 6000 EUR 
• ietaupītie līdzekļi vienā gadā (10%): 

32,67 MWh * 141 EUR/MWh (tarifs) = 4606,47 EUR
• siltummezgla atmaksāšanās laiks: 

6000 / 4606,47 = 1,3 gadi.
“Carnikavas komunālserviss” ir iesniedzis pieteiku-
mu dalībai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
izsludinātajā projektu konkursā, kas paredz katlu 
mājas Tulpju ielā 5 modernizāciju, pārejot uz gran-
ulu apkures katliem un saules kolektoriem. Šī katlu 
māja ir visjaudīgākā un saražo aptuveni trešdaļu 
no kopējā apjoma Carnikavā.

Ilgtermiņa risinājums – ēkas renovācija
Renovācijas process nav sarežģīts, taču ļoti laik-
ietilpīgs. Uzsākot renovācijas procedūru šodien, 
jārēķinās, ka pati renovācija notiks, visticamāk, 
2024., bet varbūt pat 2025. gadā. Dokumentu sagat-
avošana, saskaņošana ar iedzīvotājiem, būvvaldi un 
ALTUM, kopsapulces, kā arī iepirkumi ir faktori, 
kas procesu paildzina. Paiet vismaz pusotrs gads,  
līdz sākas renovācijas būvdarbi. 
Ja kādas mājas iedzīvotāji vēlas veikt renovāciju, 
ir jāsazinās ar mājas pārvaldnieku. Pēc tam mājas 
pārvaldnieks organizē informatīvo sapulci, pastās-
tot, ar ko jārēķinās un cik ilgstošs varētu būt pro-
cess. Lai īstenotu renovāciju, nepieciešama biedrī-
ba, ko izveidojuši vairāki dzīvokļu īpašnieki. 
Veicamie soļi (veic dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā 
persona): 
• pieteikties dalībai programmā;
• nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi;
• pieteikties aizdevumam, grantam, garantijai;
• veikt piegādātāju atlasi. 
Lai izstrādātu tehnisko dokumentāciju (energoaudits, tehniskās 
apsekošanas atzinums, tehniskais projekts), svarīgi, lai mājai būtu 
uzkrājums, jo tas vidēji maksā ap 8000-12000 eiro. Kad tehniskais 
projekts ir izstrādāts, iedzīvotāji tiek aicināti uz sanāksmi, kurā 
tiek pārrunātas šādas tēmas: ventilācijas sistēma, ēkas fasādes krā-
sa un citas. 

Svarīgi, kāda ir dzīvokļu īpašnieku maksāšanas disciplīna, jo 
no tās atkarīga bankas procentu likme. Ja maksāšanas disciplī-
na ir ap 99%, tad procentu likme būs zemāka. Šobrīd trīs bankas 
kreditē renovācijas projektus. Pēc tam, kad tiek izvēlēta banka, 
notiek dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā skaidri zināms:
• cik izmaksās renovācija;
• cik liels būs grants no ALTUM;
• cik liels būs aizņēmums kredītiestādē;
• uz cik gadiem būs aizņēmums;
• cik liels būs ikmēneša maksājums.
Kopsapulcē īpašnieki pieņem lēmumu par vai pret renovāciju.
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Jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu, septiķu, 
sauso tualešu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija

Kalngalē uzsākta būvprojekta izstrāde notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
pārbūvei, kas ļaus palielināt to jaudu

Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, 
jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājt-
vertņu, septiķu, sauso tualešu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
– DCKS) pirmreizējā reģistrācija. Atgādinām arī, ka, pamato-
joties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam līdz kārtējā 
gada 1. aprīlim bija jāiesniedz p/a “Carnikavas komunālser-
viss” atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopija par 
veikto sistēmas tehnisko apkopi, tehnisko stāvokli un turpmā-
kajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā 
tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopē-
jā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī. Daudzi mājokļu īpašnieki 
to vēl nav izdarījuši, tāpēc vēršamies ar atkārtotu aicinājumu. 
Pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem par no-
teikto prasību neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība.

Apliecinājuma anketu var lejupielādēt  www.komunalserviss.
carnikava.lv, aizpildīt mājās un iesniegt p/a “Carnikavas ko-
munālserviss”. Apliecinājumu var iesniegt arī elektroniski 
(e-pastā): 
1. no Ādažu novada iestādēm, kam adresēt iesniegumu, iz-
vēlieties: pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”;
2.  aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet saga-
tavoto iesniegumu.
Atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veik-
to sistēmas tehnisko apkopi var iesniegt elektroniski, nosūtot 
uz e-pastu komunalserviss@carnikava.lv vai iesniegt klātienē 
Stacijas ielā 7, Carnikavā. Vairāk informācijas vietnē komu-
nalserviss.carnikava.lv, sadaļā “Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrēšana”. Pateicamies tiem mājokļu īpašniekiem, 
kuri iesnieguši apliecinājuma kopiju noteiktajā laikā.

Carnikavas komunālserviss

Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “AK Progress” šobrīd ir uzsācis 
būvprojekta izstrādi Kalngales notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
pārbūvei. Būvprojekts paredz veikt esošo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu pārbūvi, palielinot to jaudu no 60 m³/dnn uz 300 m³/dnn. 
Palielināt iekārtu jaudu nepieciešams, jo Kalngales ciemā šobrīd 

notiek intensīva apbūve. Būvprojektu paredzēts pabeigt šā gada 
decembrī. Būvprojekta izmaksas no pašvaldības budžeta līdze-
kļiem ir 29 282 eiro. Būvdarbus šā projekta īstenošanā paredzēts 
uzsākt 2023. gada sākumā.

Carnikavas komunālserivs

Carnikavas komunālservisa 
Ādažu Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi 
• Noņemts grants ceļu nomaļu apaugums 
un piebērtas bedres Laveru ceļā, Vecupītes 
ielā. 
• Smilgu līnijās atjaunota grants ceļu 
virskārta.
• Tīrītas ceļu nomales Muižas, Gaujas, 
Pirmā, Attekas un Draudzības ielās. 
• Stempju ceļā saremontēta caurteka.

• Nomainītas ceļa zīmes un likvidētas 
avārijas bedres. 
• Uzstādīta atpūtas telts pie Ādažu viduss-

kolas.
• Uzstādītas Līgo dekorācijas.
• Uzkopta teritorija. Savākti 3,8m3 nejaušo 
atkritumu.
• Pļautas pašvaldības ceļu nomales.
• Veikti remontdarbi bērnu laukumos.

• Melnzemes līdzināšana pie dambja 
Nūrnieku ielā.
• Kritušo koku vākšana.
• Koku zāģēšana no pacēlāja pagasta ter-
itorijā.

• Zāles pļaušana visā pagasta un pilsētas 
teritorijā.
• Labiekārtots Ādažu vidusskolas stadi-
ons: sadarbībā ar Sporta daļu nopļauts un 
laistīts futbola laukuma zālājs. Salabotas 
futbola rezerves spēlētāju un tiesnešu sēd-
vietu nojumes futbola laukumā. 

• Koku un  krūmu izzāģēšana Rīgas gatvē 
gar gājēju ietvi, bīstama koka nozāģēšana 
pie pašvaldības policijas ēkas.

Carnikavas komunālservisa 
Carnikavas Elektrosaimniecības nodaļas veiktie galvenie darbi 

• Dzeguzes ielā, Kalngalē, jūnijā veikts 
ielu apgaismojuma infrastruktūras re-
monts, nomainīti astoņi stabi, 270 metru 
gaisvadu līnija un uzstādīti jauni ener-
goefektīvi LED gaismekļi.
• Apsekota apgaismojuma infrastruktūra 
Carnikavas parkā un Lilastē.
• Noregulēts apgaismojums Kuģu ielā.
• Saremontētas novērošanas kameras 

Carnikavas promenādē, parkā un Lilastē.
• Uzstādītas videokameras parka tualetes 
ēkai. 
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Carnikavas komunālservisa 
Carnikavas Labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi 
• Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu fut-
bola turnīram (nopļauts, nomēslots zāliens, 
uzvilkts horizontālais laukuma apzīmē-
jums, piegādāti futbola vārti).
• Dobēs sastādītas pēdējās vasaras puķes 
un gumu puķes. 
• Veikta augu papildmēslošana dobēs, 
vāzēs pie apgaismes stabiem, puķu pi-
ramīdās apgrieztas noziedējušās ziemcietes 
un rozes.
• Pļauts zāliens visā pagasta teritorijā gan 
ar pašgājējtehiku, gan trimeriem. 

• Pārvadātas mēbeles no pamatsko-

las Garā ielā 20 uz atjaunoto pamatskolu 
Nākotnes ielā 1. 
• Sniegts atbalsts Carnikavas Mākslas un 
mūzikas skolai mēbeļu izvietošanai jaunajās 
telpās Nākotnes ielā 1.
• Veicot Aizvēju ielas labiekārtošanas un 
paplašināšanas darbus, atrakts ozola celms, 
kas veiksmīgi izfrēzēts. 

• Savākti ~ 42m3 nejaušo atkritumu. (Jāņu 
brīvdienās no pludmales izvesti ~ 15 m3).
• Sagādātas meijas, ozola zari, malka 
ugunskuram, uzstādīts lielais ugunskurs, 
izvietoti dekori – latvju zīmes – Saulgriežu 
pasākuma nodrošināšanā pie Novadpēt-
niecības muzeja.

• Novākti 2 zibens sasperti koki pie damb-
ja (Korandē un Vēju ielas galā). 

• No pacēlājgroza izzāģēti sausie un bīsta-
mie zari lielam osim PII “Piejūra” Siguļos 
un ozolam Carnikavas pamatskolas teritori-
jā Nākotnes ielā 1. 
• No pacēlājgroza nozāģēti 9 sausi un bīst-
ami koki Ādažu teritorijā (Baltezera kapos, 
Rīgas gatvē, uz Kadagas ceļa).
• Sniegts atbalsts Ādažu pilsētas svētku 
norisē (piegādātas teltis, basketbola grozi).
• Sniegts atbalsts vairāku “Muzikālo pikni-
ku” nodrošināšanā ar inventāru (uzstādīta 
telts, atvesti/aizvesti krēsli, galdi, spoguļi).

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbi
• Atjaunota nolauztā ciema zīme Car-
nikavas pludmalē. 

• Pārbūvēti un restaurēti Baltezera kapu 
centrālie un sānu vārti. Restaurēts in-
formācijas stends.
• Bērnu laukumam Jaunajā ielā, Gar-
ciemā, restaurēta atrakcija, uzstādīts jauns 
slidkalniņš.

• Carnikavas gāzes katlu mājās iestatīti 
ekonomiskie režīmi.
• Atjaunoti salauztie pārģērbšanās kabīņu 
grīdu klājumi Garciemā un Gaujā.
• Veikts Garupes pludmales takas re-
monts, salaboti pludmales šūpuļtīkli.
• Veikts pludmales celiņu remonts Gar-

ciemā, Carnikavā un Kalngalē.

• Turpinās pašvaldības dzīvokļa “Mežgar-
ciems 1b” kapitālais remonts. Iegādāts 
granulu apkures katls uzstādīšanai dzī–
voklī.   
• Salabotas lielās šūpoles laukumā pie Ko-
randes. 

• Remontēts biroju aprīkojums Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, kā arī Carnikavā, Staci-
jas ielā 5 un 7.
• No Mūzikas un mākslas skolas trans-
portētas mēbeles uz jauno skolu.
• Rekonstruēta signalizācijas sistēma an-
gārā “Ūdens blusās”, Carnikavā.
• Sauļošanās solu izgatavošana projekta 

“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana” ietvaros.

• Veikts Carnikavas parka solu remonts 
un krāsošana.

• Carnikavas parka tualetes atkārtots re-
monts un video kameru uzstādīšana pēc 
vairākkārtējiem vandālisma aktiem.
• Veikts tiltiņu remonts Kalngalē un Gar-
ciemā.
• Pārkārtotas Garciema pludmales takas.
• Pabeigts Gaujas 33A jumta remonts 
un veikta jumta logu (gaismas lūku) virs 
Mūzikas un mākslas skolas hermetizācija.
• Veikta atpūtas laukumu apsekošana un 
remonts.
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Neoficiālajā peldvietā Vējupē, pie 
Krastupes ielas, vecā un nolietotā 
pontonu laipa nomainīta uz jaunu, 
rūpnieciski izgatavotu koka laipu, lai 
atpūta šajā vietā pie ūdens arī turpmāk 
būtu droša un patīkama. Laipas krasta 
balsts stacionāri  nostiprināts gruntī 
uz  skrūvpāļiem, un pie tā nofiksēta ar 
speciālām eņģēm ūdens svārstībām līdzi 
staigājoša kustīgā savienojošā koka laipa. 
Peldošā laipas daļa ir 2m plata un 6m gara, 
laipa aprīkota ar diviem 700 l plastmasas 

pontoniem, kas pildīti ar polistirēnu. 
Skaistais skats uz Vējupi Krastupes 
ielā vietējiem iedzīvotājiem ir iemīļota 
vakara pastaigu vieta, kā arī vieta, kur 
veldzēties tveicīgajās vasaras dienās. 
Aktīvo Podnieku iedzīvotāju grupa 
pirms vairākiem gadiem bija izveidojusi 
paštaisītu laipu, kas bija iecienīta un deva 
iespēju izmantot peldēšanai arī šo stāvo 
nogāzi. Gadu gaitā laipa stipri nolietojās, 
tās konstrukcija nebija tik stabila, lai spētu 
nodrošināt pieaugošo Podnieku kvartāla 

un apkārtnes iedzīvotāju pieprasījumu 
aktīvās atpūtas izmantošanai. Tāpēc ir 
veikta laipas nomaiņa uz rūpnieciski 
izgatavotu koka laipu. Aicinām saudzīgi 
izturēties pret izveidotajiem vides 
labiekārtojuma elementiem, lai to mūžs 
būtu ilgs un sniedz iespēju patīkami 
atpūsties gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 
viesiem.
Aicinājums Podnieku iedzīvotājiem! 
Vecā laipa šobrīd izvilkta no ūdens 
un stāv Krastupes ielas malā. Lūgums 
iedzīvotāju grupai, kas ir veidojusi šo 
laipu, izlemt par vecās laipas likteni, 
jo detaļas un daļa kokmateriālu iespē-
jams ir izmantojami atkārtoti. Aicinām 
sazināties ar  vecāko eksperti Ivetu 
Grīviņu-Dilāni, tālr. 67700384

Iveta Grīviņa – Dilāne 

Uzstādīta jauna pontonu laipa Vējupē, Krastupes ielas malā

Dodies dabā, ņemot līdzi fotokameru, un piedalies fotokonkursā!

Turpinās Gaujas kreisā krasta stiprināšana ar rievsienām 

Sadarbībā ar iedzīvotājiem noasfaltētas Rožu, Dzirnavu un Mālnieku ielas

Ja Tev patīk doties dabā un noķert 
pasakainus mirkļus, aicinām pie-
dalīties Ādažu novada pašvaldības 
organizētajā fotokonkursā “Mans 
Ādažu novads”. Konkursā var pie-
dalīties jebkura persona neatkarīgi 
no vecuma, nodarbošanās un profe-
sionālajām fotografēšanas iemaņām. 
Fotogrāfijām jāraksturo daba, cilvē-
ki, notikumi, vietas vai svētki Ādažu 
novadā. Dalībnieku pieteikumus un 
fotogrāfijas gaidīsim līdz konkursa 
norises beigām – 18.septembrim! 

Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv ar norādi “Fo-
tokonkursam”. Konkursa pirmās vietas ieguvējs balvā saņems 
150 eiro, otrās – 100 un trešās vietas ieguvējs – 80 eiro. Atzinī-
bas rakstus konkursa uzvarētājiem pasniegsim pašvaldības rīkotajā 
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā 
pasākumā novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta uz laureāta konta 
numuru pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa dalībnieku fotogrāfi-
jas tiks izmantotas domes publicitātes materiālu, tīmekļvietnes un 
informatīvo izdevumu veidošanā. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! Nolikums un pieteikuma veidlapa 
atrodami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldī-
ba/Konkursi/Foto konkurss “Mans Ādažu novads”.

Monika Griezne

Šajā gadā paredzēts izbūvēt rievsienas Gaujas kreisajā krastā 3 pos-
mos, kuru kopējais garums ir 
1,317km. Būvdarbi notiek 
Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda līdzfinansētā projekta* 
ietvaros. Būvuzņēmējs SIA 
“Valkas meliorācija” turpina 
būvdarbus pie Kadagas tilta – 
ir pabeigta rievsienas nostip–
rināšana ar akmeņu bērumu 

upes pusē, daļēji sakārtota būvdarbu zona un iesēta zāle, kā arī 
uzsākta akmens krāvuma izbūve virzienā no rievsienas uz Kadagas 

tilta pusi. Ir atsākušies darbi rievsienu izbūvei arī pie sūkņu stacijas 
“Kārkli”, kur turpinās 2021.gadā iesāktā rievsienu izbūve un uzkalu 
veidošana. Rievsienu pie Ādažu attīrīšanas ietaisēm izbūvi plānots 
uzsākt augustā, jo līdz ar Gaujas mainīgo gultni bija mainījušās arī 
krasta līnijas paredzēto būvdarbu vietā un bija nepieciešams pār-
strādāt projekta tehnisko dokumentāciju, precizējot būvprojekta 
apjomus un risinājuma atbilstību esošajai situācijai dabā. 

Laura Bite 
*Projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā 
daļa” 2.kārta.

Noasfaltētas Rožu, Dzirnavu un Mālnieku ielas Ādažos. Projekts tapis, pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem. Projekta kopējās 
izmaksas ir 113 000 eiro, no kuriem 50% līdzfinansēja Rožu, Dzirnavu un Mālnieku ielu iedzīvotāji.
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Arvīds Ozoliņš: “Zvejniecība man iepatikās uzreiz!”

Arvīds Ozoliņš zvejniecībā pavadīja 52 gadus – no tālā 1962.
gada līdz pat 2014.gadam. Šobrīd viņš ir pelnītā atpūtā, taču 
pirms augustā gaidāmajiem Nēģu svētkiem piekrita aprunāties 
ar “Ādažu Vēstīm” par savu bagātīgo pieredzi zvejniecībā. 

No ķieģeļu ražošanas un kinomehāniķiem uz zve-
jniecību
Bieži vien zvejnieki ir paaudžu paaudzēs, bet jūs savā dzimtā 
esat vienīgais. Kā nokļuvāt līdz  zvejniecībai?
Carnikavā esmu ienācējs. Esmu dzimis Rīgā, bet dzīvoju Turaidā. 
Sākumā strādāju ķieģeļu ceplī. Bija tāds Aivars, kurš man teica: 
“Ko tu tur pa tiem māliem mīcies, nāc man līdzi par kinome-
hāniķi.” Vēl pirms kinomehāniķiem mani iesauca krievos, dienēju 
aiz Polārā loka. Biju iesaukts uz diviem gadiem, bet krievs pie–
lika klāt vēl trešo gadu.  Pēc dienesta pārcēlos uz Garkalni. Kādus 
trīs vai sešus mēnešus mācījos kino kursos, kur bija salasīti puikas 
no visām provincēm, bet tad pārcēlos uz Carnikavu, kur arī sāku 
strādāt par kinomehāniķi. Vietējie puikas teica: “Ko tu ar kino ņe-
mies, mums trūkst zvejnieku, nāc pie mums”. Kinomehāniķiem 
maksāja maz, taču, ja izpildīji plānu, tad gan prēmijas bija labas. 
1962.gadā aizgāju uz zvejniekiem, sākumā strādājot kā māceklis. 
Jums zvejniecība uzreiz iepatikās? 
Iepatikās, iepatikās. Galvenais jau bija kārtīgi strādāt. Kad reņģes 
beidzās, tad gājām uz jūru ar vadu ķert lašus. Katram bija jāiemācās 

taisīt vadu. Kādreiz nēģus varēja zvejot no 
1.septembra, tagad ar 1.augustu. Pa šiem 
gadiem neesmu redzējis, ka kāds likums 
būtu stāvējis uz vietas (smejas). Katru gadu 
citādāk – tad no tāda līdz tādam datumam 
liegums, tad šito var zvejot, tad nevar. Ak 
(tu) pasaulīt, kā, lai tas nabaga zvejnieks 
iztiek? 
Likumi mainās visās jomās, ne tikai zvej-
niecībā. 
Mums nesen bija atbraukuši cilvēki no 
Somijas, kas stāstīja, kā jāzvejo. Tur šitādi 
ampelmaņi nemēdz būt, bet mums – vieni 
vienīgi ampelmaņi, kas tikai sēž krēslos un 
grib naudu saņemt. 
Cik bieži, zvejojot jūrā, esat tikuši vētrā 
vai izjutuši apdraudējumu dzīvībai?
Redzi, reņģu laikā jau vētra nevar būt – ja 
ielādēsi četras vai piecas tonnas, būsi jau 
dibenā. Vienreiz biju paņēmis par daudz – 

septiņas tonnas, un tad sākās vējš. Negāzīs jau reņģes laukā, tad 
tu ir galīgi dumjš. Sagriezu laivu tā, lai vilnis būtu no mugurpus-
es. Ūdens šlankājās pa laivas pakaļgalu, bet kaut kā Gaujā atpa-
kaļ tikām. Reiz, kad ķērām lašus, jūrā uznāca pērkona negaiss. 
Tas pērkons ir maita – 15 minūšu laikā tā savanda jūru, ka vāj–
prāts, viļņi trīs metru augstumā. Bet mēs bijām Lilastē, līdz Gaujai 

pusstunda. Nevari atlidot ar lidošanu, ir jābrauc (smejas). Man reiz 
mācīja – ja gribi Gaujā tikt iekšā, sagatavo eļļu – tā noslāpē vilni, 
ūdens paliek biezs. Divreiz tā esmu darījis, lai nenoietu dibenā.
Kamēr Gauja plūdīs, zvejnieki būs
Tagad zveja pārsvarā notiek Gaujā, nevis jūrā?
Jūrā neko nevar zvejot. Nav neviena, kas pieņem reņģes. Bija runa, 
ka ukraiņi ņemšot, bet tagad tas karš visu ir saļurkājis. Krievi jau 
sen atteicās. Ko tik viņi nestāstīja – nepareizi kūpinātas un tam-
līdzīgi. Rudenī var apzvejot ezerus – Lilastes un Dūņezeru. Ezerus 
ir jāapzvejo, jo ar vadu tiek izvilktas arī zāles, ezers tiek tīrīts. Ja 
neapzvejo, tad aizaugs ciet. Zivis smok nost! 
Ik gadu zvejnieku skaits turpina samazināties. Cik tagad oficiā-
li zvejnieku ir Carnikavā?
(Carnikavas Novadpētniecības centra vadītāja Olga Rinkus, kura 
piedalās sarunā, norāda, ka pieci). 
Vai Carnikavu vispār vēl var dēvēt par zvejnieku ciemu?
To tu liec aiz auss – kamēr Gauja plūdīs, tikmēr zvejnieki būs! 
Gaujā vienmēr būs zvejnieki – lai cik viņi arī būtu un kā zvejotu. 
Bez tā neiztiks. 
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Zvejniecībai Arvīds Ozoliņš veltīja 52 sava mūža gadus – no 1962. 
līdz 2014.gadam. 

2013.gada rudens. Arvīds pārbauda nēģu murdu Gaujā. Gadu 
vēlāk viņš zvejniecībai pielika punktu.
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Pārsvarā jau zvejnieki ir gados vecāki. Jaunie īsti nenāk. 
Vai tad tas ir zvejnieks, kas saka: “Es šūt nešūšu, bet man vajag   
tūkstoti [eiro] mēnesī”. Viens jaunais par desmit kurvjiem man ie-
deva 100 nēģus. Jaunajiem jau rokas neceļas. Viens otrs vēl kaut ko 
dara, bet viens otrs ir tauriņu ķērājs. 
Cik kādreiz zvejnieku bija? 
Mums pa divām brigādēm bija 32 veči, no tiem astoņi – Jāņi. Tu 
zini, kas tie par Jāņiem bija (smaida). Mums bija trīs laivas, kas 
vienmēr bija pilnas – pa sešām, pa septiņām tonnām zivju.
 

Dalās ar nēģu pagatavošanas metodi 
Augusta beigās būs tradicionālie Nēģu svētki? Kāda ir Jūsu 
nēģu pagatavošanas metode? 
Nēģi uzliek uz resti un jācep tā, lai viņš ir brūns. Ne jau apdedzis 
melns kā kovārnis. 
Pēc tam bišķiņ uzkai-
si sāli virsū, lai sāls 
ir iesūcies. Tad iel-
iec katliņā, uzliek uz 
gāzes plīts, lai uzsit 
burbuli, lai vārās. Kad 
noņem, tad 40 minūtes 
jāpastāv karstā ūdenī, 
ko pēc tam nokāš. 
Salieku nēģus pa 
puskālam vai kālam uz 
galda (vienā kālā ir 30 
nēģu – aut.). Uz katru 
kālu liek ēdamkaroti 
želantīna. Kad nēģi at-
dzisuši, es viņus lieku 
ūdenī, jānomazgā, jo 
var gadīties gan smiltis, gan pelni, cepts taču uz oglēm. 
Kas jums pašam no zivīm visvairāk garšo?
Man patīk vimbas. Saliec speķīti, ķiplociņu, uzliek uz cepļa un 
izžāvē. Vislabākais, ja zuti dabū noķert. Es jau mazdēlam biju tei-
cis: “Es tev uztaisīju āķus, aizej ieliec Dzirnezerā, tur zuši ir.” Nupat 
bija atnesis zuti, bija šitik garš kā galds (demonstrē zuša garumu).
Un, kā ar citu zivju pagatavošanu? 
Es jau ar malku nemaz lasi nežāvēju, tad viņš izcepās. Es izmantoju 
alkšņu skaidas, stāv man te divas kastes šķūnītī. Atstāju uz nakti 
šķūnītī, lai kūp. Šajā karstumā gan nelieku, 30 grādos arī izcepās. 
Plaudi arī var žāvēt. Lūk, breksis – to es saprotu! Ja dabū kilogramu 
vai divus, attaisi viņu vaļā, saliec garšvielas un izkūpini – tad ir 
garšīgi! Reiz jūrā bijām noķēruši piecu kilogramu samu un iz-
kūpinājām. Viņš ir līdzīgs zutim – trekns. 
Kāda bijusi lielākā zivs, ko esat noķēruši? 
29 kilogrami. Lašu mātīte bijusi 22 kilogramus smaga, no tiem kādi 

trīs kilogrami ir ikri. Vienā kilogramā ir desmit tūkstoši mazuļu. 
Un lielākais loms vienā zvejas braucienā?
Kādreiz mums bija divas brigādes, kas gadā noķēra 300 tonnas, bet 
vienalga krievi visu norija un bija par maz. Ja runā par lašiem, tad 
lielākais, ko vienā sezonā esmu noķēris, ir 39 tonnas lašu. 
Jums bagātīgs mūžs pavadīts savā arodā. Ar ko jūs tagad nodar-
bojaties? 
Neko nedaru. Ravēju dārzu un pļauju zāli. 52 gadi [zvejniecībā] ir 
nostrādāti, pietiek. 

Jānis Pārums 

Jau otro gadu vasaras un agrā rudens nedēļas nogalēs kādā Latvijas 
reģionā paradās mājas kafejnīcas. Tās ir improvizētas kafejnīcas, 
kuras aicina viesus iepazīt tuvāk Latvijas reģionu caur tā tradīcijām 
un kulināro piedāvājumu. Mājas kafejnīcu dienās vietējie iedzīvotā-
ji uzņemas šefpavāru un viesmīļu lomas, lai savā sētā uzņemtu un 
cienātu viesus ar mājās gatavotiem ēdieniem, izmantojot izejvielas, 
kas bieži nāk no pašu dārziem. Mājas kafejnīcu dienas ir 1 līdz 3 
dienu ilgs pasākums nedēļas nogalē dažādos Latvijas reģionos no 
jūlija līdz augustam.
Mājas kafejnīcu dienas notiks arī Ādažu novadā septembra mēneša 
pirmajās brīvdienās, proti, 3. un 4. septembrī. Mājas kafejnīcas 
varēs atrast kā Ādažu, tā arī Carnikavas pagastos. Novada mājas 
kafejnīcu piedāvājums ir plašs. Viesi varēs iepazīt nēģu cepšanas 

arodu un baudīt ceptos Carnikavas nēģus vai arī iemācīties cept pi-
cas jauna un talantīga pavāra pavadībā. Arī saldumu mīļi nepaliks 
bešā, jo piedāvājumā ietilpst arī pašceptas kūkas un citi našķi. Būs 
arī neliels tirdziņš, kura piedāvājumu veidojuši bērni – novada jau-
nie amatnieki.
Plašākai informācijai par Ādažu novada mājas kafejnīcām aicinām 
sekot līdzi informācijai Mājas kafejnīcu dienu tīmekļvietnē un 
Carnikavas Informācijas centra sociālā medija “Facebook” lapā 
– Carnikavas TIC. Mājas kafejnīcu dienas rīko Latvijas lauku tū-
risma asociācija “Lauku ceļotājs” un Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra. Tūrisma informācijas centriem, t.sk. Carnikavas In-
formācijas centram ir reģiona koordinatora loma.

Jānis Galakrodznieks

Neskatoties uz to, ka pats vairs ar zvejniecību nenodarbojas, 
Arvīds Ozoliņš piedalās gan Nēģu, gan Zvejnieksvētkos, kur viņa 
zināšanas ir zelta vērtē.

Dažādos pasākumos Arvīds Ozoliņš 
nodod savas zināšanas arī nākamajām 
paaudzēm.

Jūlija sākumā Arvīds Ozoliņš kopā ar citu Latvijas Nemateriālā 
kultūra mantojumā iekļauto vērtību pārvaldītājiem un meis-
tariem piedalījās festivālā “Baltica”. 
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3. un 4. septembrī aicinām apmeklēt Mājas kafejnīcu dienas novadā!

AV



13SEKO MUMS:                    facebook.com/adazilv                @Adazu_novads                instagram.com/adazilv/

Kādas ir Ādažu pilsētas robežas?
Ādažiem kļūstot par pilsētu, daudziem 
iedzīvotājiem radies jautājums par 
Ādažu pilsētas robežām.  Informējam, 
ka pamatā pilsētas robežas sakrīt ar nu 
jau bijušā Ādažu ciema robežām, taču 
ar nelieliem precizējumiem. Vietām 
robeža  ir precizēta, lai atbilstu zemes 
vienību robežām. Ādažu pilsētas robežu 
var ērti un vienkārši aplūkot Valsts Ze-
mes dienesta izveido–tajā karšu pārlūkā 
www.kadastrs.lv, kreisajā pusē izvēloties 
“Valsts adrešu reģistrs”, pēc tam “Me-
klēt adresi” un lodziņā “Pilsēta”, ievadot 
“Ādaži”. 
Līdz ar pilsētas statusa iegūšanu 
iedzīvotājiem ikdienas dzīvē būtisku 
izmaiņu nav, adreses pierakstā Ādažu 
pilsētai vairs nebūs jāraksta klāt “Ādažu 
pagasts”. Adreses pieraksts turpmāk būs: 
“Ielas nosaukums, nr., Ādaži, Ādažu 
novads, LV-2164”. Piemēri adresēm 
Ādažos un Carnikavā: 
• Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads; 
LV-2164
• Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads,         
LV-2163
Ādažu pilsētas platība ir 1048 ha, būtībā tā ir bijušā Ādažu ciema 
robeža. Pēc  Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma plānotā  
izmantošana lauksaimniecībai ir 97,1 ha, kas ir 9,27 % no kopējās 
Ādažu pilsētas teritorijas.  Uz jautājumu, vai Ādažu vērtību bāzes 
lauksaimniecībai izmantojamai zemei Ādažu pilsētā tiks  pārrēķinātas 
un mainītas pēc 1. jūlija, kad Ādažu ciems kļuva par pilsētu, Valsts 
zemes dienests sniedza atbildi, ka lauksaimniecības zemei laukos un 
pilsētā ir atšķirīgas vērtēšanas metodes, taču gala rezultātā būtiskas 
kadastrālo vērtību atšķirības pielietotās metodes neizraisa:
1. Laukos lauksaimniecības zemei kadastrālo vērtību  aprēķina  at-
karībā no zemes kvalitātes (ballēm)  un lietošanas veidiem (tīrums, 
mežs, purvs, utt), un bāzes vērtība ir noteikta eiro uz vienu hektāru.

2. Pilsētas teritorijā lauksaimniecības zemei  nosaka bāzes vērtību 
eiro uz vienu kvadrātmetru un netiek ņemti vērā zemes lietošanas 
veidi. Valsts politika būs tā, kas regulēs Eiropas Savienības fondu fi-
nansējuma piešķīrumus lauksaimniekiem, pašvaldībai nav nodoma 
atbrīvoties no lauksaimniecības izmantošanas, kas ir daļa no ierastās 
ainavas un saimniekošanas veida. Ja Ādažu pilsētā dzīve lauksaim-
niekiem kļūs pārāk dārga, pašvaldība var nākt pretī un no pilsētas 
robežām šīs zemes izslēgt.
Līdz gada beigām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinos nekas ne-
mainās. Nākamajam gadam nodokļa aprēķins būs atkarīgs no Valsts 
zemes dienesta noteiktajām īpašumu kadastrālajām vērtībām, ko no-
saka katru gadu pēc 15. janvāra.  No 1. jūlija pilsētas statusu ieguva 
arī Mārupe un Ķekava. Par pilsētas statusa piešķiršanu lēma Saeima, 
pieņemot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Latvi-
jas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam nosaka, ka pilsētām 
jākļūst par katra reģiona un visas valsts attīstības virzītājspēku. 

Latvijas Pasts velta pastmarku Dortmaņa lobēlijai

Apstiprināts Ādažu novada jaunais karogs

Latvijas Pasts sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu izdevis jau-
nu pastmarku un aploksni, uz kuras redzams reti sastopams 
un ļoti apdraudēts ūdensaugs – Dortmaņa lobēlija. Dort-
maņa lobēlija ir īpaši tīru ezeru indikatorsuga, un tieši tāpēc 
visvairāk ir sastopama Latvijas tīrākajos ezeros, kas atrodas 
Ādažu novadā – Ummī un Mazuikā. Lobēlija ir arī viens 

no mūsu novada simboliem, kas iekļauta tā ģerbonī.Pastmarka “Dort-
maņa lobēlija” izdota 50 000 eksemplāru tirāžā, un tās nominālvērtība 
ir 1,20 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai (līdz 20 gram-
iem) Latvijas teritorijā. Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla aploksne 
800 eksemplāru tirāžā, informē Latvijas pasts. Filatēlijas izdevumus var 
iegādāties lielāko pilsētu pasta nodaļās, kā arī Latvijas Pasta e-veikalā.

9. jūlijā spēkā stājās saistošie noteikumi par Ādažu novada simbo-
likas izmantošanu. Jaunajā, apstiprinātajā novada karogā attēlota 
Gaujas satikšanās ar jūru, kas ir unikāla, tikai mūsu novadam rak-
sturīga ģeogrāfiskā vieta. Tas ir mūžīgs un nemainīgs simbols, kur 
upe simbolizē tiekšanos uz priekšu, virzību, nepārtrauktu kustību, 
mainīgumu, mērķtiecību un vērienu. Karogā attēlots arī mūsu nova-
da aizsargājamais augs – Dortmaņa lobēlija, kas aug Ummja ezerā, 
šis īpaši  retais ūdens augs nav sastopams ne Latvijas, ne pasaules 
heraldikā, tieši tāpēc tas padara jauno ģerboni un karogu  īpašu un 
atšķirīgu! No piedāvātajiem 3 karogu variantiem, kur pirmajā tika at-
tēlota Gaujas satikšanās ar jūru, otrajā – atsauce uz lībiešu karogu, zila-
jai un zaļajai krāsai simbolizējot  Gauju un mežus, bet trešajā attēlojot 
Gaujas un jūras satikšanos ar sauli, novadnieki visvairāk balsu atdeva 
par karogu, kurā atainota Gaujas satikšanās ar jūru. Atskaitot ma-
nipulatīvo balsojumu Google vidē (liels klikšķu skaits īsā intervālā), 
par 1.karoga variantu tika atdotas 185, par otro – 171, bet trešo – 20 

balsis. Lietojot novada karogu kopā ar 
Latvijas valsts karogu, to novieto Lat-
vijas valsts karogam labajā pusē, ska-
toties virzienā pret ēkas fasādi. Sēru 
dienās karogs lietojams tādā kārtībā, 
kāda noteikta Latvijas valsts karogam. Telpās karogu lieto tam īpaši 
paredzētā goda vietā. Ja to lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā 
labajā pusē. Aizliegts lietot karogu pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, 
kurās tiek veikts kapitālais remonts, kam tiek remontēta fasāde (izņe-
mot pašvaldības iestāžu ēkas), nepiemērotās vietās (pie saimniecības 
ēkām, kokos, nesakoptās teritorijās, utml.). Aizliegts lietot bojātu, 
nekvalitatīvi izgatavotu vai izbalējušu karogu, kā arī lietot karoga 
attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi. Galda karodziņa maksimālie 
izmēri ir 14 x 28cm, un tam proporcionāli jāatbilst novada karoga 
proporcijām un aprakstam. Jaunā karoga autori ir vēsturnieks Ivars 
Dimdiņš un grafikas dizainere Dārta Zaļkalne. 
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Pašvaldība piesaistīs pedagogus, kreditējot studijas 

Iespēja īstenot savu iniciatīvu ar pašvaldības atbalstu! Stājies spēkā jauns 
nolikums par iniciatīvu projektu finansēšanas kārtību Ādažu novada 
pašvaldībā 

Daudzās izglītības iestādēs, tai skaitā 
Ādažu novadā, liela problēma ir aizvien 
pieaugušais pedagogu trūkums. Lai šo 
jautājumu risinātu, pašvaldība nolēmu-
si kreditēt esošo un topošo pedagogu 
mācību maksu. 
Piedāvātā iniciatīva vērsta gan uz 
topošiem studējošiem pedagogiem, kuru 
izglītības iestādēs trūkst, gan uz esošajiem 
studējošiem pedagogiem, kuri studē tādā 
augstākās izglītības studiju programmā, 
kas dod tiesības strādāt par pedagogu. Šo-
brīd pašvaldības iestādēs ir deviņi studē-

joši pedagogi, savukārt vakanču skaits ir 
15. 
20.jūlija pašvaldības domes sēdē deputā-
ti vienbalsīgi nolēma atbalstīt lēmum-
projektu, kas paredz segt studiju maksas 
izdevumus topošam vai esošam pedagog-
am, kurš studē Latvijas Republikas aug-
stākās izglītības iestādē pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības vai 
bakalaura maksas studiju programmā, kas 
dod tiesības strādāt izglītības iestādē par 
pedagogu. Atbalstītais lēmums paredz, 
ka tiek slēgts trīspusējs līgums starp ped-
agogu, pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādi, kurā pedagogs tiks nodarbināts, 
un pašvaldību pie šādiem nosacījumiem:
• iestādē ir esoša vai tiek plānota vakan-
ta pedagoga amata vieta tādā specialitātē, 
kas atbilst pedagoga izvēlētajai studiju 
programmai;
• pedagogs paralēli studijām strādā 
iestādē ne mazāk kā pusslodzi, izņemot 
gadījumos, ja iestāde objektīvu iemeslu 

dēļ nevar nodrošināt lielāku slodzi;
• pēc studiju absolvēšanas pedagogs 
turpina strādāt iestādē tādu periodu, 
kas atbilst pašvaldības finansētajai studi-
ju perioda daļai, ne mazāk kā slodzi, 
izņemot gadījumos, ja iestāde objektīvu 
iemeslu nevar nodrošināt lielāku slodzi.
Studiju maksa ir vidēji 2000 eiro gadā jeb 
1000 eiro semestrī. Pieņemot, ka studiju 
maksas kreditēšanu nākamajā mācību 
gadā varētu izmantot aptuveni 5 topošie 
pedagogi, kā arī, ņemot vērā esošo studē-
jošo pedagogu skaitu, ietekme uz šī gada 
pašvaldības budžetu varētu būt 14 000 
eiro, bet nākamgad – 28 000 eiro. 
Ir paredzēts, ka pašvaldība sedz studi-
ju maksas izdevumus, veicot maksāju-
mus pa semestriem, ja pedagogs sekmīgi 
nokārto katra semestra studiju darbus un 
pārbaudes darbus. Pedagogs drīkst mainīt 
darba vietu uz citu pašvaldības izglītības 
iestādi, ja par to ir panākta vienošanās ar 
līdzšinējās iestādes vadītāju. 

Ādažu novada pašvaldības nolikums nosaka, ka iedzīvotāju, bie-
drību, nodibinājumu un saimnieciskās darbības veicēju atbalsts 
novada teritorijas labiekārtošanas, vides aizsardzības vai citam 
projektam var tikt noteikts līdz 2000 eiro vienam projektam. Ar 
pilnu nolikuma saturu aicinām iepazīties šajā saitē: https://ej.uz/
gxg8 
Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu paredz atbalstīt projektus, kas 
sevī ietver novada teritorijas labiekārtošanu un vides aizsardzību, 
kultūras un mākslas, kā arī tautas jaunrades attīstību,  iedzīvotāju 
izglītošanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu, sociālo pakalpo-
jumu pieejamību un palīdzību sociālā riska grupām, vēsturisko 
vērtību izpēti un saglabāšanu, sabiedrības integrāciju un sabie-
driskās kārtības uzlabošanu. Projekta īstenošanas vietai jābūt 
Ādažu novada administratīvajai teritorijai, un faktiskajiem labu-
ma guvējiem jābūt Ādažu novada iedzīvotājiem un viesiem.
Viens pretendents var saņemt līdzfinansējumu vienam projektam 
gadā. Projekts var būt iepriekšējā gadā pašvaldības atbalstītā pro-
jekta turpinājums.
Ja projekta pieteicējs saņemto finansējumu plāno izmantot saim-
nieciskās darbības veikšanai, pašvaldība vērtē, vai projektam 
piešķiramais atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 
Gadījumā, ja atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, 
piemēro de minimis  atbalsta nosacījumus. 
Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms projekta uzsākšanas pretend-
ents iesniedz pieteikumu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādaži, vai Stacijas ielā 5, 
Carnikavā, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu attālinā-
ti pašvaldības elektroniskajā pasta adresē dome@adazi.lv, valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot oficiālo 
e-adresi. Ja līdzfinansējums tiek pieprasīts Eiropas Savienības fon-
du vai cita finansētāja projektu konkursā, papildus norāda konkur-
sa nosaukumu, tā organizētāju, finansējuma piešķiršanas nosacīju-

mus, kā arī lēmuma kopiju par projekta apstiprināšanu. 
Līdzfinansējuma saņēmējam projekts jāīsteno 12 mēnešu laikā no 
domes lēmuma pieņemšanas dienas, izņemot, ja tas apstiprināts 
Eiropas Savienības fondu vai cita finansētāja projektu konkursā, 
kurā noteikts cits termiņš.
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Veic pētījumu efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas 
modeļa attīstībai Ādažu novadā

Īsteno konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektus

Līdz 15.augustam aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 
kandidātus darbam vēlēšanu iecirkņos

Kā liecina dati par iedzīvotāju skaitu ie-
priekšējo gadu laikā Ādažu novadā, 
iedzīvotāju skaitam ir tendence katru 
gadu palielināties vidēji par 3,72% gadā, 
turklāt Ādažu novads iedzīvotāju vecu-
ma ziņā ir viens no “jaunākajiem” Latvijā 
(līdz darbaspējas vecumā ir aptuveni 18% 
iedzīvotāju). Ādažu novadā 2022. gada 
sākumā bija deklarēti 2497 bērni vecumā 
līdz 7 gadiem (ieskaitot), savukārt Ādažu 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs 
izglītojamo bērnu skaits bija 1132. Tā 
kā pašvaldībā jautājums par vietu trū-
kumu pirmsskolas izglītības iestādēs ir 
ļoti aktuāls jau ilgu laiku, lai to risinātu 
pēc iespējas sekmīgāk visa jaunā novada 
teritorijā, gada sākumā tika izsludināts 

iepirkums tehniski sociāli ekonomiskā 
pamatojuma izstrādei efektīvai pirms-
skolas izglītības pakalpojumu sniegšanas 
modeļa attīstībai Ādažu novadā.
Iepirkuma rezultātā tika noskaidrots, ka 
tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma 
izstrādi veiks SIA “SAFEGE BALTIJA”. 
Uzņēmums ir uzsācis esošās situācijas 
analīzi, kā arī pieprasījuma pēc pirmssko-

las izglītības pakalpojuma un novadā esošā 
piedāvājuma izvērtējumu. Pētījumā plānots 
noskaidrot atbilstošāko  pirmsskolas 
izglītības iestāžu pakalpojumu sniegšanas 
modeli, noteikt iespējamās alternatīvas 
trūkstošo vietu skaita novēršanai, kā arī 
pamatot vispiemērotākās alternatīvas izvēli.
Lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvāku 
rezultātu, tehniski sociāli ekono-
miskā pamatojuma izstrādē aicinā-
tas piedalīties gan pašvaldības, gan 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes. 
Pētījumā aicinām iesaistīties arī novadā 
strādājošo pirmsskolas izglītības iestāžu 
bērnu vecā kus, aizpildot aptaujas anketu, 
kas pieejama konkrētajā bērnudārzā!

Inga Pērkone

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” ie–
tvaros kopš jūnija sākuma Ādažu novadā 
tiek īstenoti dažādi sabiedrības iniciēti 
projekti (kopumā – 22), kuru finansēša-
nai līdzekļi daļēji vai pilnībā paredzēti no 
pašvaldības budžeta. Gan reģistrētas, gan 
nereģistrētas grupas īsteno 12 teritori-

jas labiekārtošanas projektus, 9 projektus 
izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai, kā arī 1 ēkas remonta 
projektu. Projekti jāīsteno līdz 19. septem-
brim. 
Aicinām sekot līdzi informācijai par 
projektu īstenošanu un   iesaistīties pro-

jektu īstenotāju organizētajās   
aktivitātēs!

Inga Pērkone

2022.gada 1.oktobrī notiks 14.Saeimas 
vēlēšanas. Lai nodrošinātu vēlēšanu pro-
cesu, no 15.jūlija līdz 15.augustam tiek 
izsludināta Ādažu pašvaldības vēlēšanu 
iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pi-
eteikšanās. Pieteikumus Ādažu nova-
da pašvaldības Vēlēšanu komisijai var 
iesniegt: 
• Ādažu novada Valsts un pašvaldības      
vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
• Carnikavā, Stacijas ielā 5, 
• elektroniski parakstītus ar drošu elek-
tronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: vele-
sanas@adazi.lv.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt 
ikvienu vēlētāju:
1.     kurš prot latviešu valodu,

2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā 
izglītība,

3. kurš nav pieteikts par deputāta kan-
didātu vai nav kandidātu saraksta 
iesniedzējs,

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saei-
mas vai attiecīgās republikas pilsētas 
domes vai novada domes deputāts,

5. nav citas vēlēšanu vai iecirkņu 
komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāv-
jus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politis-
ko partiju vai to apvienību centrālajām 
pastāvīgi funkcionējošām vadības in-
stitūcijām, kā arī katram attiecīgās domes 
deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgi-
em Latvijas pilsoņiem.
Katras politiskās partijas vai politisko 

partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju 
grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu 
skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā 
vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skai-
tu.
Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta 
apliecinājumu, ka piekrīt savas personas 
datu apstrādei, kas veicama pēc šīs in-
strukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt 
savus pienākumus, ievērojot likumus, 
Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, 
lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko 
personu datu apstrādi tikai tam paredzēta-
jā nolūkā.
Plašāka informācija Centrālas vēlēšanu 
komisijas tīmekļvietnē: https://www.cvk.
lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas

Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija

Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” projekta 
“Dabaszinātņu pagalms” īstenošana.

NIG “Pirmā iela 27” projekta “Daudzdzīvokļu mājas Pirmā iela 
27 otrās kāpņu telpas remonts” īstenošana.
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2022.gada pirmajā pusgadā Ādažu novadā īstenotas daudzveidīgas
veselību veicinošas aktivitātes

2022.gada pirmajā pusgadā projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 iet-
varos Ādažu vidusskolā īstenotas sep-
tiņas 90 minūšu garas nodarbības 5.klašu 
skolēniem par attiecībām un pozitīvu 
savstarpējo komunikāciju, kuras vadīja 
pieredzējušie “Papardes zieds” speciālisti, 
kā arī septiņas 40 minūšu garas nodarbī-
bas 8.klašu skolēniem par veselīgu uztu-
ru, kuras vadīja sertificēta endokrinoloģe 

Ligita Arnicāne.
Laika posmā līdz 1.jūlijam tika organizē-
ta izglītojoši radošā darbnīca 11-14 ga-
dus veciem bērniem atkarību izraisošu 
vielu un procesu izplatības mazināšanai, 
kurā piedalījās 20 dalībnieki, kā arī tika 
organizētas divas dienas nometnes 10-12 
gadus veciem bērniem fiziskās veselības 
veicināšanai, katrā nometnē piedalījās 20 
dalībnieki.

3.jūlijā notika pēdējā nūjošanas nodarbība 
Ādažos pieaugušajiem vecumā virs 54 ga-
diem sertificētas nūjošanas treneres Ievas 
Ustupas vadībā. Kopumā kopš 22.marta 
notika 25 nodarbības.
Jūnijā notika 8 fizisko aktivitāti vei-
cinošas nodarbības 4-7 gadus veciem 
bērniem Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Strautiņš”, kopumā plānotas 40 
nodarbības (4 ciklos), kuras vada sporta 
speciāliste Līga Pastore-Kviese. Nodarbī-

bu īstenošana turpinājās arī jūlijā.
Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilak-
sei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas 
pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/046 ietvaros līdz 
1.jūlijam notikušas 22 āra vingrošanas 
nodarbības Carnikavā un Kalngalē ser–
tificētas treneres Ievas Bērziņas vadībā, 
savukārt līdz 1.jūlijam 25 nūjošanas 
nodarbības Carnikavā pieaugušajiem 
un bērniem sertificētas nūjošanas tre-
neres Inetas Mežules vadībā. Nodarbību 
īstenošana turpinās.
Arī 2022.gada otrajā pusē plānotas daudz-
veidīgas veselību veicinošas aktivitātes, 
lūgums sekot līdzi informācijai Ādažu 
novada pašvaldības tīmekļvietnē www.
adazi.lv un informatīvajā izdevumā 
“Ādažu Vēstis”.

Aicinām pieteikties bezmaksas nūjošanas 
nodarbībām Carnikavā pieaugušajiem un bērniem
Aicinām pieaugušos un bērnus pie-
dalīties nūjošanas nodarbībās sertificētas 
nūjošanas treneres Inetas Mežules vadībā 
(pieteikšanās pa tālruni 26135552, sūtot 
īsziņu vai WhatsApp, norādot dalībnie-
ka vārdu un uzvārdu, nodarbības datu-
mu). Pieteikšanās ir apstiprināta pēc tre-
neres apstiprinošas atbildes saņemšanas 
īsziņas vai WhatsApp veidā). 
Dalībnieku skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau no 23.marta, 
kopumā plānotas 54 nodarbības, kuras 
notiks līdz septembrim. 

Atsevišķi nodarbību datu-
mi vēl var tikt mainīti, lūd-
zu sekojiet līdzi informācijai 
Ādažu novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv 
un informatīvajā izdevumā 
“Ādažu Vēstis”.
Pulcēšanās notiek stāvlau-
kumā pie Carnikavas 
promenādes (Laivu ielā), 
Carnikavā. Nūjošanas nū-
jas nodrošina Ādažu novada 
pašvaldība.

Augusta nodarbības Septembra nodarbības

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

Trešdienās
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienās 
plkst.

18.00‒19.15

10.08 12.08 07.09. 02.09.

17.08. 19.08. 14.09. 09.09.

24.08. 26.08

31.08  

Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 pan-
dēmijas ierobežojumus. Nodarbību laikā tiek 
veikta fotofiksācija projekta publicitātes mērķu 
nodrošināšanai.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības 
Carnikavas pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/046, iet-
varos. 
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Aicinām pieteikties bezmaksas āra
vingrošanas nodarbībām Carnikavā un Kalngalē

24. augustā plkst. 18.00 notiks tematisks vakars “Ēd veselīgi un esi vesels”

20. augustā plkst. 10.00 notiks Veselības diena Carnikavā

Aicinām pieaugušos piedalīties āra vin-
grošanas nodarbībās sertificētas treneres 
Ievas Bērziņas vadībā (pieteikšanās pa tāl-
runi 26111845, sūtot īsziņu vai WhatsApp, 
norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, 
nodarbības datumu). Pieteikšanās ir apsti-
prināta pēc treneres apstiprinošas atbildes 
saņemšanas īsziņas vai WhatsApp veidā). 
Dalībnieku skaits ierobežots!
Nodarbības notiek jau 
no 5.aprīļa, kopumā 
plānotas 40 nodarbī-
bas (20 nodarbības 
Carnikavas ciemā, 20 
nodarbības Kalngales 
ciemā), kuras notiks 
līdz septembrim. 
Nodarbības notiek 
otrdienās Carnikavas 
stadionā, Smilšu ielā 1, 
ceturtdienās Kalngalē, 

Cīruļu ielā 8.
Atsevišķi nodarbību datumi vēl var 
tikt mainīti, kā arī par turpmākajiem 
nodarbību laikiem lūdzu sekojiet līdzi 
informācijai Ādažu novada pašvaldības 
mājaslapā www.adazi.lv un informatī-
vajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.
Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus.

Nodarbību laikā tiek veikta fotofiksācija 
projekta publicitātes mērķu nodrošināša-
nai.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu 
novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros.
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Augusta nodarbības Septembra nodarbības

Otrdienās
Carnikavā

plkst.
18.00‒19.00

Ceturtdienās 
Kalngalē 

plkst.
18.00‒19.00

Otrdienās
Carnikavā

plkst.
18.00‒19.00

Ceturtdienās 
Kalngalē 

plkst.
18.00‒19.00

09.08. 11.08. 6.09. 8.09.

16.08. 18.08. 13.09. 15.09.

23.08. 25.08. Kalngalē 22.09

30.08. 20.09.

27.09.

24. augustā plkst. 18.00-20.00 Ādažu 
Kultūras centra skatītāju zālē (Gaujas 
iela 33A, Ādaži) notiks tematisks vakars 
“Ēd veselīgi un esi vesels” par veselīga 
uztura nozīmi veselības saglabāšanā un 
uzlabošanā, un veselīgas ēšanas galvena-
jiem pamatprincipiem.
Tematisko vakaru vadīs profesors un 
gastroenterologs Anatolijs Danilāns.

Vēlama, bet ne obligāta, iepriekšēja pie–
teikšanās, rakstot uz e-pastu: annija.du-
kate@adazi.lv vai zvanot 67398061. 
Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par 
pasākumu Ādažu novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv. Pasākuma 
laikā tiks veikta fotofiksācija projek-
ta publicitātes mērķu nodrošināšanai. 
Pasākums notiek, ievērojot Covid-19 

pandēmijas ierobežojumus. Pasākums 
tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novada pašvaldības Ādažu pagastā” 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

20. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Carnikavas stadionā (Smilšu ielā 1) nori–
sināsies Veselības diena, kuras ietvaros no-
tiks dažādas aktivitātes. Gan pieaugušajiem, 
gan bērniem būs iespēja iesaistīties veselīga 
uztura aktivitātēs, veselīga uztura pagata–
vošanas meistarklasēs, būs iespēja nūjot 
un izmēģināt zumbu. Piecu stundu garumā 
būs iespēja veikt veselības stāvokļa novērtē-
jošos testus (holesterīna un glikozes līmeņa 
noteikšanu, asinsspiediena mērījumus, bio-

impedances veikšanu) un notiks dažādas 
sporta aktivitātes ģimenēm ar bērniem. 
Pasākumu organizēs SIA “Onplate”, iesaistot 
dažādus pieredzējušus speciālistus.
Detalizētāka pasākuma programma tiks 
publicēta Ādažu novada pašvaldības tīme-
kļvietnē www.adazi.lv un Facebook kontā 
facebook.com/adazilv, lūdzu sekojiet līdzi 
informācijai.
Pasākuma laikā tiks veikta fotofiksācija 
projekta publicitātes mērķu nodrošināša-

nai. Pasākums notiek, ievērojot Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus. Aktivitātes tiek 
īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ādažu novada pašvaldības Car-
nikavas pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/046, iet-
varos.

Atvērumu sagatavoja Annija Dukāte

Izmaiņas maršrutu reisu kustības sarakstā
Lai nodrošinātu 
vakara reisu izpildi 
sarakstā paredzēta-
jā laikā, no 18. jūli-
ja  veiktas izmaiņas 
Ādažu novada 
maršrutu reisu 
kustības sarakstā.

6821. maršrutā “Rīga - Ādaži - Kadaga”:
• reiss plkst. 20.00 no Rīgas turpmāk izbrauc 15 minūtes vēlāk - 
plkst. 20.15.
6822. maršrutā “Rīga - Ādaži - Podnieki - Garkalne”:

• reisam plkst. 17.15 no Rīgas palielināts braukšanas laiks, gala-
punktā tas pienāks 10 minūtes vēlāk - plkst. 18.40;
• reiss plkst. 18.30 no Garkalnes izbrauc 15 minūtes vēlāk - plkst. 
18.45;
• reiss plkst. 20.30 no Rīgas izbrauc 15 minūtes vēlāk - plkst. 
20.45.
6824. maršrutā “Rīga - Ādaži - Carnikava”:
• reiss plkst. 19.40 no Rīgas izbrauc 20 minūtes vēlāk - plkst. 
20.00.
Ar visu aktuālo sabiedriskā transporta kustības sarakstu aicinām 
iepazīties  tīmekļvietnēs www.atd.lv, sadaļā “Kustības saraksti” vai 
marsruti.lv/lsa. Latvijas Sabiedriskais autobuss
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14. jūnijā kopīgi pieminētas mūsu vēstures skumjās lappuses

Carnikavas zvejnieki priecē rīdziniekus un viesus festivālā “Baltica”

“Jumis” iegūst godpilnas vietas Ukrainas koru asociācijas rīkotajā 
VI starptautiskajā diriģēšanas un koru festivālā-konkursā

Kalngalē talcinieki atbrīvojuši pludmali no 
invazīvās sugas Tatārijas salāta

Šī gada 14. jūnijā, kad 
debesis virs novada bija 
saules aplietas un mūs 
priecēja skaists vasaras 
laiks, apritēja gadadie-
na vienam no tumšiem 
mākoņiem pilnākajiem 
brīžiem Latvijas valsts 
vēsturē. Pirms 81 gada 

vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas cilvēku tika izrauti no šī ziedošās 
vasaras laika un aizdzīti mokpilnajā Gulaga ceļā. Padomju okupanti 
cerēja salauzt visas tautas garu, kas tā arī neizdevās. To spilgti 
apliecināja atceres pasākums “Neaizmirsti!”, kas norisinājās Balt-
ezera baznīcā un komunistiskā terora upuru piemiņas vietā Balt-
ezera kapsētā. Sanākušo vidū bija represētie, viņu draugi, ģimenes 

locekļi un citi gan no Ādažu, gan Carnikavas pagastiem, apliecinot 
novadnieku spītu un vēlmi dzīvot, atgriezties dzimtenē un atcerēties.
Pēc piemiņas brīža, kura ietvaros vēsturisko situāciju ieskicēja 
novadpētniece Elita Pētersone, un ziedu nolikšanas pie memoriāla, 
klātesošie devās uz baznīcu, kur sekoja oficiālā pasākuma daļa. To 
ar uzrunu un aizlūgumu atklāja draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons, 
pēc kura sekoja uzrunas no Ādažu novada priekšsēdētāja Māra 
Sprindžuka, priekšsēdētāja vietnieka Imanta Krastiņa un vietējās 
Zemessardzes vienības pārstāvja, majora Kaspara Auzenbaha. Par 
īpašu noskaņu parūpējās čelliste Inita Malnača un ērģelniece Ilo-
na Birģele, piepildot dievnamu ar klasiskās mūzikas kompozīcijām. 
Apdomu un satikšanās brīža organizēšanā ievērojamu artavu snie–
dza arī vietējās Politiski represēto biedrības biedri Vladislavs Šaripo 
un Ivans Graudiņš, kā arī Carnikavas Novadpētniecības centrs. 

Ivars Dimdiņš

Carnikavas zvejnieki, seno 
nēģu ķeršanas prasm-
ju tradīciju turētāji un 
sargātāji, 8. jūlijā kopā ar 
citu Latvijas Nemateriālā 
kultūras mantojuma sarak-
sta iekļauto vērtību pār-
valdītājiem un meistariem 
piedalījās “Dzīva kultūras 
mantojuma darbnīcās”, 

kas festivāla “Baltica” Rīgas dienā norisinājās Vērmanes dārzā. 
Carnikavu prezentēja dažādu paaudžu zvejnieki – jaunākais zve-
jnieks Artūrs Jakobsons un viens no Carnikavas vecākajiem, nu 
jau pensionētajiem zvejniekiem, - Arvīds Ozoliņš. Gauja vieno 

brašus kungus –  zvejnieki savas prasmes prezentēja un par savu 
arodu stāstīja kopā ar Gaujas plostniekiem. Nēģu ķeršanas sezona 
Ādažu novadā, Gaujas grīvā, tradicionāli sākas 1. augustā, tāpēc 
pašlaik zvejnieki gatavojas nēģu kurvju likšanai. Vietējiem cepē-
jiem cepto nēģu, ar ko cienāt apmeklētājus, vēl nav, tāpēc zvej–
nieki šoreiz demonstrēja nēģu murdu lāpīšanas prasmes, iesais-
tot nodarbē arī pasākuma apmeklētājus un dalībniekus. Viesiem 
bija iespēja atbildēt uz atjautības uzdevumiem, uzmeistarot sev 
suvenīru – auduma nēģīti, ka arī klausīties zvejnieku stāstus par 
piedzīvojumiem jūrā un Gaujas upē. Apmeklētāji uzzināja daudz 
jauna par lielāko noķerto nēģi, veco laiku tačiem, roņu nedar-
biem, mūsdienu linumu murdiem un varēja uz brīdi iejusties 
Carnikavas zvejnieka lomā. 

Olga Rinkus 

Jūnijā Ādažu Kultūras 
centra jauktais ko-
ris “Jumis” piedalījās 
Ukrainas koru asociāci-
jas rīkotajā VI starptau-
tiskajā diriģēšanas un 
koru festivālā-konkursā 
“Odessa Cantat”. 
Konkurss notika at-

tālināti un koriem dalībai konkursā bija jāiesūta pēdējos trīs ga-
dos uzņemti dziesmu video ieraksti. Puse no konkursa dalības 

maksas tiek ziedota Ukrainas atbalstam.
Koris iesūtīja video dalībai trīs kategorijās:
• Jaukto koru grupā – divu dziesmu ierakstus no aprīļa beigās 
izskanējušā koncerta “Kalniņš.”
• Mūsdienu mūzikas grupā (mūzika, kas komponēta pēc 1970. 
gada) – dziesmas no koncerta “Kalniņš.”
• Virtuālo projektu grupā – pagājušajā gadā veidotos video svei–
cienus uz Lieldienām un Līgo.
Jaukto koru un mūsdienu mūzikas grupās iegūta 2. vieta. Savukārt 
virtuālo projektu grupā tika iegūta godpilnā 1. vieta.

Kora “Jumis” prezidents Jānis Baiža

Carnikavas komunālserviss, Pasaules 
Dabas Fonds kopā ar Dabas aizsardzī-
bas pārvaldi un brīvprātīgajiem 
Kalngales pludmali un priekškāpas 
atbrīvojuši no  invazīvās svešzem-
ju augu sugas Tatārijas salāta. Dabas 

saglabāšanas misijā “Daru labu dabai” piedalījās vairāk nekā 25 
talcinieku, un kopumā tika aptverta 1,5 km gara pludmales ter-
itorija. Tika sasniegts galvenais mērķis – apturēta invazīvā auga 
izplatīšanās, kā rezultātā samazināsies to aizņemtā platība. Darbi 
Kalngalē notika speciālistu pavadībā, kas dalībniekiem stāstīja par 

biotopu aizsardzības 
un apsaimniekošanas 
mērķiem un esoša-
jiem izaicinājumiem. 
Jau minēts, ka Tatāri-
jas salāta ekspansīvā daba apdraud vietējo augu un dzīvnieku 
sugu pastāvēšanu to dzīvotnēs, ar laiku mainot piejūras biotopu 
struktūru. Jūtīgākie biotopa iemītnieki tiek izkonkurēti no dabas 
parka “Piejūra” teritorijas un var pat izzust. Samazinās bioloģiskā 
daudzveidība, līdz ar to arī ekosistēmu noturība pret dažādu, 
piemēram, klimata pārmaiņu vai cilvēku radītu faktoru ietekmi.
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Droša pārvietošanās ar kuģošanas līdzekļiem
ūdenstilpēs un drošība publiskās atpūtas
vietās pie ūdenstilpēm

“PIEJŪRA”
Dienvidu - Vidējā - Ziemeļu 

Garezeros
Ummja ezerā

pārvietoties ar motorlaivām 
un airu laivām, izmantojot

motoru

nodarboties ar zemūdens
medībām

atrasties Ummja ezerā 
no 1.jūnija līdz 15.augustam**

Ūdenstilpe Maksimālais
kuģošanas ātrums

Ūdensmotociklu
izmantošana

Vējupe
Kadagas ezers*

Mazais Baltezers
Dūņezers
Lielā Baltezera-
Mazā Baltezera kanāls

Lielais Baltezers
Lilastes ezers

9 km/h
(5 mezgli)

25 km/h
(13,5 mezgli)

9 km/h
(5 mezgli)

60 km/h
(32 mezgli)

AIZLIEGTS

AIZLIEGTS

AIZLIEGTS AIZLIEGTS

Dūņezerā ATĻAUTS veikbords

ATĻAUTS ATĻAUTS

ATĻAUTS

ATĻAUTS

pakalpojumi atļauti:
Lielajā un Mazajā Baltezerā, Dūņezerā
un Lilastes ezerā

Būvei jābūt piesaistītai pie
konkretas zemes vienības
Nav atļauts vairāk par 1 stāvu
Jānodrošina piesārņojuma
nenonākšana vidē

Aizliegts atrasties ūdenstilpēs
tuvāk par 50m no publisko
atpūtas vietu krasta līnijas

Nolaižami ūdenī tikai
speciāli tam paredzētās vietās

atpūtas kuģi peldbūves

Ūdensslēpošana/
veikbords

aizliegtsaizliegts

* Kuģošanas līdzekļu dzinēja jauda līdz 20hp (14,9 KW)
** Izņemot zinātnisko pētījumu un monitoringa veikšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, kā arī teritorijas uzraudzīas, valsts aizsardzības
    uzdevumu vai glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu

DABAS PARKĀatbildība par atpūtas kuģa vadīšanu un
noteikumu pārkāpšanu

Bez kuģa reģistrācijas apliecības

Bez noteiktā aprīkojuma un glābšanas līdzekļiem

Kuģošanas ātruma pārsniegšana

Kuģa vadīšanas noteikumu pārkāpšana

Pasažieru, kas jaunāki par 12 gadiem, pārvadāšanu
bez glābšanas vestes

Pietauvošanās vai stāvēšana vietās, kas nav
paredzētas atpūtas kuģiem

Par nereģistrēta kuģa vadīšanu

Atpūtas kuģa vadīšana, ja alkohola koncentrācija asinīs:

Atpūtas kuģa vadīšana, atrodoties
apreibinošu vielu ietekmē

Aizsargājamo teritoriju normatīvo aktu
prasību pārkāpšana

Kuģa vadīšana, ja ir atņemtas kuģa vadīšanas tiesības

Bez kuģa vadīšanas tiesībām

Bez kuģa valsts reģistrācijas zīmes vai vārda

SODA APMĒRSPĀRKĀPUMS
Brīdinājums / 2 - 10 soda vienības

Brīdinājums / līdz 10 soda vienībām

Brīdinājums / 6 - 60 soda vienības

Brīdinājums / 6 - 40 soda vienības

Brīdinājums / 
fiziskai personai 6 - 200 soda vienības
juridiskai personai 50 - 400 soda vienības

10 - 40 soda vienības

100 - 200 soda vienības

100 - 140 soda vienības

6 - 11 soda vienības

20 - 50 soda vienības un
aizliegums iegūt tiesības uz 2 gadiem

10 - 40 soda vienības un
atņem vadīšanas tiesības uz laiku 
6 mēnešiem - 1 gadam

50 - 140 soda vienības un
atņem vadīšanas tiesības uz laiku līdz 1 gadam

56 - 140 soda vienības un
atņem vadīšanas tiesības uz laiku līdz 3 gadiem
86 - 140 soda vienības un
atņem vadīšanas tiesības uz laiku 2 - 3 gadiem

0,5 - 1,5 promiles

pārsniedz 1,5 promiles
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Līdz septembra vidum uz remontdarbu laiku 
apmeklētājiem slēgts Ādažu stadions pie vidusskolas

Aizvadīta bezmaksas iepazīšanās diena Boards You SUP dēļu nomā Carnikavā

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu novadā

Pēc remontdarbu noslēguma Ādažu stadions iegūs sportotājiem tīkamu sintētiskā seguma 
skrejceļu ar 4 celiņiem, tāllēkšanas bedri un pārvietojamās skatītāju tribīnes! Ādažu stadiona 
piegulošā teritorija – āra basketbola un pludmales volejbola laukumi – apmeklētājiem turpinās 
būt pieejami!

20. jūlijā novada 
iedzīvotāji un 
viesi bija aicinā-
ti uz bezmak-
sas iepazīšanās 
dienu “Boards 
You” SUP dēļu 
nomā Carnika-
vā, “Kafe Maza 

upe” teritorijā, kur bez maksas bija iespē-
ja izmēģināt dažādus  SUP dēļus, Roteko  
Solina kajakus un MEGA SUP dēļus. Bija 
iespēja apgūt SUP un kajaku airēšanas 
pamatus, uzzināt, kas ir SUP dēlis, kādu 
dēli pareizi izvēlēties atbilstoši savām 
vēlmēm un no kāda dēļa labāk izvairīties. 
Tāpat klātesošajiem bija iespēja izmēģināt 
savu veiklību uz Boards You pašu rokām 

darinātajiem balansa dēļiem trenera uz-
raudzībā, saņemt labākos ieteikumus un pa-
domus, satikt sabiedrībā zināmas personas 
un vienkārši lieliski pavadīt laiku pie dabas.
SIA “Boards You” sadarbībā ar biedrību 
“Jūras Zeme” un Lauku atbalsta dienesta 
atbalstu ir īstenojuši projektu* “SIA “Boards 
You” attīstības un videi draudzīga ūdens tū-
risma veicināšana Ādažu novada Carnikavas 
pagastā”. Projekta ietvaros iegādāts inventārs 
– SUP dēļi, Roteko Solina kajaki, MEGA 
SUP dēļi, airi un speciāli aprīkotas piekabes 
inventāra pārvadāšanai, lai veicinātu mikro, 
mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un 
attīstību, tajā skaitā tūrisma nozarē.
Projekta mērķis ir popularizēt nemotorizētu 
ūdens tūrismu Ādažu novada Carnikavas 
pagastā, nodrošinot ūdens tūrisma iespējas 

arī aukstajā sezonā, piedāvājot tādus pa-
kalpojumus, kas šobrīd nav pieejami (SUP 
dēļu un laivu piedzīvojumu maršruti, mega 
SUP dēļu un kajaku noma).
SIA “Boards You” bieži veic atkritumu 
savākšanas talkas ūdenstilpēs un pie tām, 
tāpēc arī šis pasākums norisinājās trešdienā, 
jo projekta ietvaros “Boards You” ir izveido-
juši akciju #TīrāTrešdiena. Akcijas ietvaros 
klientiem turpmāk būs iespēja saņemt dāva-
nu karti inventāra nomai, ja sava SUP vai 
laivu nomas laikā tie pa ceļam savāks ūden-
stilpē esošos atkritumus - pudeles, maisiņus, 
iepakojumus u.tml.

*Projekta Nr. 2021/AL11/8/A019.21.01/4                                                         
“Boards You”

Šā gada 30.maijā stājušies spēkā noteikumi par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu novadā. Noteikumi nosaka prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu (turpmāk kopā saukti - māj-
dzīvnieki) turēšanai, īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, 
klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu mājdzīv–
nieku izķeršanas kārtību, kā arī atbildību par šo noteikumu nei-
evērošanu. Noteikumi nereglamentē nodevas par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu.
Noteikumi nosaka, ka īpašniekam vai turētājam, papildus nor-
matīvajos aktos noteiktajām prasībām, ir pienākums: nodrošināt 
mājdzīvnieku reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām; nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēslo 
dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas; nodrošināt mājdzīvnieka at-
stāto ekskrementu savākšanu pastaigā ārpus īpašuma, kurā tas tiek 
turēts, un izmest savāktos ekskrementus speciālās urnās; nepieļaut 
mājdzīvnieku atrašanos iestādēs un sabiedriskajās ēkās; nepieļaut 
mājdzīvnieku atrašanos tādās sabiedrisko pasākumu norises vietās 
un citās vietās novada administratīvajā teritorijā, kur tas aizliegts 
ar speciālām zīmēm (piktogrammām); nepieļaut mājdzīvnieku 
peldināšanu jūras piekrastē – Baltijas jūras līča krasta kāpu aizsarg-
joslā no 1. jūnija līdz 31. augustam, laikā no plkst. 9.00 līdz 20.00; 

nepieļaut mājdzīvniekiem bojāt apkārtējo vidi; nekavējoties ziņot 
pašvaldības policijai par mājdzīvnieka pazušanu; nepieļaut ārpus 
norobežotās teritorijas suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pa-
vadas un uzpurņa atrašanos šādās meža un zaļās zonas teritorijās: 
bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, stadionos un sporta laukumos; 
izglītības iestāžu un sabiedrisko ēku teritorijās; publiskos dārzos, 
parkos, skvēros un kapsētās; daudzdzīvokļu māju pagalmos; spor-
ta un aktīvās atpūtas centrā “Zibeņi” (publisku pasākumu laikā); 
vietās, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai 
aizliegums noteikts normatīvajos aktos. Par noteikto prasību ne–
ievērošanu vainīgajai personai piemēro normatīvajos aktos noteik-
to sodu. Par ievainotu mājdzīvnieku vai mājdzīvnieka līķi publiska-
jās vietās, kā arī par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai 
agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cil-
vēkam vai citam dzīvniekam Ādažu novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā, jāziņo pašvaldības policijai pa tālr. nr. 67997005, 
27762020 vai e-pastā: policija@adazi.lv.
Šo noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā pārkāpuma 
procesu par pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Pašvaldības policija. Administratīvo pārkāpumu 
lietas izskata Ādažu novada pašvaldības Administratīvā komisija.

Carnikavas Novadpētniecības centra Car-
nikavas Informācijas centrs (turpmāk – Car-
nikavas IC) aicina Nēģu svētku apmeklētā-
jus piedalīties orientēšanās piedzīvojumā 
Carnikavā. Piedzīvojuma dalībnieki varēs 
patstāvīgi komandās iepazīt Carnikavas 
un tās apkārtnes vietas ar kājām, ar velo-
sipēdu un uz ūdens ar SUP dēli, vienlai-
kus pārbaudot savas orientēšanās prasmes 
un kārtīgi izkustoties dabā. Piedzīvojums 
sāksies Carnikavas IC, kas atrodas Rīgas 
ielā 16, Carnikavā. Te varēs saņemt kartes 

ar meklējamiem punktiem. Komandām 
vajadzēs atzīmēties atrastajos punktos. 
Punktu meklēšana ir sadalīta 3 posmos – 
ar kājām ejamā posmā Carnikavas ciemā, 
ar velosipēdu (vai ar citu transportlīdzekli) 
veicamā posmā Carnikavas apkārtnē un ar 
SUP dēli veicamā posmā Vecgaujā. Tiklīdz 
atrasti visi punkti un savāktas visas atzīmes 
un atrastas jautājumu atbildes, komandām 
jāatgriežas Carnikavas IC, lai nodotu savāk-
tās atzīmes un iegūtās atbildes. Ja atbildes 
būs pareizas, komandas varēs piedalīties 

balvu izlozē. Orientēšanās piedzīvojums 
Carnikavā sāksies plkst. 10.00 un beigsies 
plkst. 19.00. Balvu izloze ieplānota aptuve-
ni stundu vēlāk. Milzīgs paldies SUP dēļu 
un kajaku nomai “Boards You” par SUP 
dēļu nomas piedāvāšanu komandām bez 
maksas, lai varētu iziet Vecgaujas posmu. 
Sekojiet līdzi Ādažu novada pašvaldības 
tīmekļvietnei un sociālo mediju kontiem, 
lai uzzinātu jaunāko par orientēšanās 
piedzīvojumu Carnikavā.                       

Jānis Galakrodzinieks

Aicina iepazīt Carnikavu orientēšanās piedzīvojumā Nēģu svēkos 
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No 1.augusta maksa tiek piemērota 4 no 15 piejūras 
autostāvvietām -  Aizvēju ielā, Jūras ielā, Lilastē un Kalngalē
No 1. augusta piemērota 
maksa par autostāvvietām 
Aizvēju ielā, Garciemā, Jūras 
ielas galā, Carnikavā, staci-
jas autostāvvietā, Kalngalē, 
kā arī Ziemeļu ielā, Lilastē, 
kas ir četras tūrisma sezonā 
vispieprasītākās piejūras 
autostāvvietas. Vietās, kur 
tās atrodas ļoti tuvu jūrai, 
Lilastē un Garciemā, cena 
noteikta 2.50 eiro par stun-
du, savukārt Carnikavā un 
Kalngalē – 1.00 eiro par stun-
du. Autostāvvietās apmaksa 
notiks, izmantojot mobilo 
aplikāciju Mobilly, kā tas jau 
līdz šim notika Lilastes au-
tostāvvietā. Ievērojot vietē-
jo iedzīvotāju intereses, būs 
samazināts maksas tarifa darbības laiks – maksa minētajās au-
tostāvvietās būs no plkst. 10.00 līdz 18.00. Līdz šim vienīgā mak-
sas autostāvvieta bija Lilastē. Maksas autostāvvietu darbības laiks 
noteikts sezonāls – no 1. maija līdz 30. septembrim. 
Carnikavas pagastā kopā ir 15 autostāvvietas, no kurām vairums 
izmantojamas bez maksas, tai skaitā arī iedzīvotāju un viesu ļoti 
iecienītā stāvvieta Laivu ielā, pie promenādes. Aicinām iepazīties 
kartē ar bezmaksas auto stāvvietām pašvaldības tīmekļvietnē www.
adazi.lv, sadaļā Novads/Piejūras autostāvvietas. 
Kā saņemt bezmaksas atļauju?
No maksas par autostāvvietām atbrīvoti novadā deklarētie iedzīvotā-
ji ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļiem izsniegta CSDD stāvvietu 
izmantošanas karte, daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarē-
ta Ādažu novadā, saņemot “Carnikavas komunālserviss” atļauju, 
operatīvā transportlīdzekļa vadītāji, pildot dienesta pienākumus, 
maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki, kuri 
nodrošina autostāvvietu uzturēšanu un tehnisko uzraudzību, kā arī 
juridiskas personas, kurām stāvlaukuma izmantošana nepieciešama 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot “Carnikavas ko-
munālserviss” atļauju.
Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai 
pašvaldības maksas autostāvvietās, personai jāiesniedz iesniegums:
• elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot “Carnikavas ko-
munālserviss” oficiālo e-adresi: 
• ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz elektronis-
ko pasta adresi komunalserviss@carnikava.lv;
• klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu 
novadā;
• nosūtot pa pastu “Carnikavas komunālserviss”, Stacijas iela 7, 
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;
Iesniegumam jāpievieno:
• transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, 
• invaliditāti apliecinoši dokumenti personām ar I un II grupas 
invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā vai trans-
portlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana ne-
pieciešama bērna ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai un 
kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
• transportlīdzekļa valdījuma apliecinošus dokumentus, ja trans-
portlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecībā. 
Atļauja tiks izsniegta 15 darba dienu laikā. 

Kā samaksāt par autostāvvietu?
Autostāvvietu lietotājiem Aizvēju ielā, Garciemā, Jūras ielas galā, 
Carnikavā, stacijas autostāvvietā, Kalngalē, un Ziemeļu ielā, Lilas-
tē, pēc transportlīdzekļa novietošanas autostāvvietā būs jānosūta 
īsziņa vai jāaktivizē mobilā lietotne Mobilly atbilstoši bezskaidras 
naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvie-
tas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa num-
uru un tarifu zonu. Izbraucot, autostāvvietas lietotājs nosūta īsziņu 
vai aktivizē mobilo lietotni atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu 
apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas ap-
maksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru. Novada 
iedzīvotāji, kuriem būs atļauja bez maksas novietot automašīnu 
maksas auto stāvvietās,  novieto Ceļu satiksmes drošības direkci-
jas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai maksas au-
tostāvvietu pārvaldnieka izsniegto atļauju transportlīdzekļa salonā 
pie priekšējā stikla.
Kāpēc ieviestas maksas autostāvvietas?
Ieviešot vairākas maksas autostāvvietas, galvenais mērķis ir gūt ieņē-
mumus to uzturēšanai un apsaimniekošanai, tai skaitā laipu izbūvei 
un remontam, atkritumu savākšanai, informatīvo zīmju izgatavoša-
nai un citiem labiekārtošanas pasākumiem, lai ceļš līdz jūrai un at-
pūta piejūrā būtu komfortabla kā novada iedzīvotājiem, tā viesiem. 
“Carnikavas komunālserviss” nodrošina atkritumu savākšanu un iz-
vešanu no pludmales, autostāvvietām un dabas parka teritorijas, kas 
vasaras sezonā veido ievērojamus apmērus. Karstajās vasaras sezo-
nas dienās to dara arī brīvdienās, jo pludmales noslodze ir milzīga. 
Tiešās stāvvietu un pludmales uzturēšanas izmaksas ir 40 000 eiro, 
bet netiešās – līdz 100 000 eiro gadā.
Kā ziņots iepriekš, jau līdz šim autostāvvietu un jūras piekrastes 
labiekārtošanā un uzturēšanā pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus 
līdzekļus. Piemēram, Lilastes autostāvvietā, kas atrodas ļoti tuvu 
jūrai, ir izbūvētas stacionārās tualetes un duša ar pieslēgumu cen-
tralizētajai ūdensapgādes sistēmai.  Līdz jūrai aptuveni 100 metru 
attālumā var aiziet pa koka laipu. Nākotnē šo autostāvvietu plānots 
vēl vairāk labiekārtot, to paplašinot, izbūvējot nobrauktuvi līdz 
pludmalei operatīvā transporta vajadzībām un bērnu aktivitāšu lau-
kumu. Ar pilnu saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldī-
bas maksas autostāvvietu lietošanu” un “Par pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi “ versiju 
iespējams iepazīties likumi.lv 

Ādažu novada pašvaldība
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Ādažu pedagogi piedalās Erasmus projektā 
“Everything can be recycled, except the earth”*

Carnikavas pedagogi piedalās Erasmus+ seminārā 
“Radošas mācību vides organizēšana pirmsskolā”

Erasmus projekta KA2 “Everything can be recycled, except the 
Earth”** ietvaros Tokātā, Fatik Ilkokulu skolā Turcijā,  tika  orga-
nizēts starpvalstu pedagogu sanāksme/pieredzes apmaiņa,  kurā 
piedalījās divas Ādažu vidusskolas skolotājas Ilona Svekre un Dace 
Berķe – Berga laika posmā no šā gada 23. aprīļa līdz 30. aprīlim.
Komandējuma laikā iepazinām Turcijas izglītības sistēmu. Vieso-
jāmies arī pirmsskolas grupās, kurās  vērojām daudzveidīgus mācību 
materiālus matemātikā, valodā, kas veidoti no otrreiz izmantojamiem 
pārstrādes materiāliem. Šeit guvām daudz ideju, ko varam pielietot 
savā darbā, apmeklējām arī vides izglītības centru TEMA Tokātā. 
Atrodoties Fatik Ilkokulu skolā, piedalījāmies vairākās radošajās 
darbnīcās. Tokātas  vidusskolas televīzijas un radio centrā tika ier-
akstīta dziesma par mieru un tīru pasauli. Visās radošajās aktivitātēs 
tiešsaistē Zoom platformā piedalījās arī Ādažu vidusskolas 4. klases 
skolēni. Laika posmā no 5. – 10. jūnijam tika organizēta skolotāju 
starpvalstu noslēguma sanāksme Slovākijā, Základná škola Andre-
ja Sládkoviča Sliač skolā. Tajā viesojās sākumskoals skolotājas Ilona 
Svekre, Irita Skaistkalne – Virka, Dace Zbitkovska, Linda Tūtere, Eva 
Bunkeviča un  Evija Veinberga. Sanāksmes mērķis bija izvērtēt pro-
jekta rezultātus, atskaitīties uz paveikto savā skolā, sagatavot kopēju 
noslēguma atskaites paraugu, kas tiks iesniegts valsts nacionālajām 
aģentūrām. Starpvalstu partnerus ar svinīgu uzrunu uzrunāja pilsē-
tas pārvaldes vadītāja, skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, kas 
atspoguļoja Slovākijas reģionu un tā vērtības. Projektā 
iesaistītajiem skolotājiem bija iespēja gūt priekšstatu 
par Slovākijas klašu aprīkojumiem, iekārtojumu, mācī-
bu līdzekļiem, IT un uzskates materiāliem. Sanāksmes 

laikā delegācijas dalīb-
niekiem notika dažā-
das lekcijas un radošās 
darbnīcas. Apmeklējām 
biedrības “Fashionrev-
olution.org” mītni, kur 
klausījāmies lekciju 
par apģērbu saudzīgu 
lietošanu, jēgpilnu tā 
iegādi un radošu otr-
reizēju izmantošanu, 
pabijām arī PET pudeļu pārstrādes uzņēmumu “Green tech”, kas 
ir Eiropā lielākais PET pudeļu pārstrādes uzņēmums. Interesantu 
ieskatu par meža apsaimniekošanu nākotnē guvām Slovākijas uni-
versitātes “Meža fakultātē”, kur fakultātes dekāns ikvienu delegācijas 
pārstāvi ieveda virtuālajā mežā.
Komandējumā laikā katram dalībniekam bija iespēja uzlabot iz-
pratni par starptautiskajiem projektiem, iesaistoties Eiropas   
Savienības piedāvātajās Erasmus+ (KA2) programmās. Tika veicinā-
ta savstarpējās partnerības veidošanās iespējas, plānojot kopīgu 
sadarbību nākotnē izglītības jomā. Iegūtā pieredze rosina ikvienu 
domāt par vides aizsardzību un nest vēstījumu citiem. Katram pa-
saules iedzīvotājam jau tagad jādomā par jēgpilnu materiālu iegā-

di, izmantošanu, pārstrādi un otrreizēju tā 
izmantošanu.                   Ilona Svekre

*Visu var otrreiz pārstrādāt, izņemot zemi
**Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA229-060648_3                                        

Polijas viesmīlīgā gal-
vaspilsēta Varšava pul-
cēja pie sevis aptuveni 
četrdesmit pirmssko-
las skolotāju no Poli-
jas, Libānas, Armēni-
jas, Kipras, Francijas, 
Slovākijas un Latvijas, 
lai piedalītos Eiropas                                  
Savienības progra–
mmas izglītības, ap-
mācības, jaunatnes 
un sporta jomā  

Erasmus+ aktivitātes “eTwinning” starptautiskajā seminārā “Ra-
došas mācību vides organizēšana pirmsskolā”. Latviju šajā seminārā 
pārstāvēja divas dalībnieces no divām izglītības iestādēm, tai skaitā 
Ādažu novada Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riek-
stiņš”.  “eTwinning” ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir 
veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā meto-
di mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, bet 
ne mazāk būtiski – veicinot skolotāju izglītošanos informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā, kas ir neatņemama mūsdienu sko-
lotāja kompetence. Lai savām acīm redzētu, kā seminārā tiek prak-
tiski sasniegti izvirzītie mērķi, trīs aizraujošās semināra dienās guvu 
idejas, kā realizēt pedagoģisko procesu pirmsskolā, balstoties uz citu 
valstu pieredzi, iedvesmoju un iedvesmojos no citiem. Semināra 
plenārsēdē uzstājās Polijas eTwinning līdere Jolanta Gradowska, 
Anna Larsén, Lovisa Gustafsson, Maria Fabien (Zviedrija), Marcin 
Zaród (Polija), mudinot skolotājus domāt “ārpus kastes”, meklēt vei-

dus, kā veidot estētisku, drošu, radošu vidi pirmsskolā, kā arī Anna            
Krzyżanowska un Anna Urbasik (Polija) ar dažādu leģendu palīdzī-
bu organizēja aktivitātes, kas ļāva savā starpā iepazīties semināra 
dalībniekiem, vienlaikus iepazīstot Polijas un Varšavas kultūru. 
Semināra otrā diena tika veltīta praktiskām nodarbībām. Āra nodar-
bībā dalībnieki iejutās pirmsskolas audzēkņu lomā, izspēlējot dažā-
das spēles dabas zinību jomā, veicot uzdevumus pilsētvidē. Savukārt 
viesi no Zviedrijas iepazīstināja ar mūziku un deju kā pirmsskolas 
pedagoģiskā procesa organizēšanas metodi, kas ļauj iepazīt sevi, vidi 
sev apkārt, dažādu priekšmetu kustības atainojot ar savu ķermeni, 
tādējādi jau no mazotnes pamanot fizikas likumsakarības. Vērtīga 
un praktiski noderīga bija Anna Urbasik vadītā nodarbība, kurā 
iepazīstināja ar dažādu digitālo rīku un platformu izmantošanu 
pirmsskolas izglītībā, kā arī projekta īstenošanas procesā. Semināra 
trešajā dienā uzstājās dalībnieki no Francijas, Kipras un Armēni-
jas, lai dalītos ar labās prakses piemēriem projektu realizēšanā, kā 
arī iepazīstinātu dalībniekus ar projekta plānošanas, reģistrēšanas 
soļiem.  
Varšavā pavadītās dienas devušas iedvesmu jaunajam mācību gadam, 
ir idejas un pārdomas. Jau oktobrī plānots uzsākt sadarbības projek-
tu ar vēl 4 valstīm, kurā viena no “Riekstiņa” bērnu grupām virtuālā 
formātā iepazīsies ar citu valstu pirmsskolas vecuma bērniem, veiks 
laikapstākļu novērojumus Latvijā un salīdzinās tos ar citu sadarbības 
valstu novērojumiem, piedalīsies augļu audzēšanā, iepazīs to nosau-
kumus citu valstu valodās, kopā iepazīsim jaunas digitālās platfor-
mas, veidojot kartītes, video sveicienus un domu kartes, un vēl, vēl 
un vēl! Nākamā mācību gadā bērni un pieaugušie mācīsies neierastā 
un aizraujošā veidā!

Ilze Galeniece
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā vasarā

Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt arī elektroniskajā katalogā
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx

Latviešu un ārzemju daiļliteratūra
• Dreika, Dagnija “Es mīlu tikai”
• Šadre, Daina  “Ceļmalas puķes”
• Gailīte, Anna Skaidrīte “Mīli mani”
• Zeibots, Andris “Stāsti un teikas laika vecim”
• Ķestere, Inese “Melno ogu vainadziņš”
• Jakovļeva, Lelde “Tvitera tiesa”
• Hānbergs, Ēriks “Atceries Ernu”
• Volfs, Mārtiņš “Banda”(romāns par rokenrolu, seksu 
un deviņdesmitajiem)
• Bārnsa, Dženifera Linna “Mantojuma lietas”
• Gutjeresa, Keitija “Dubultā dzīve”
• Linka, Šarlote “Bez vainas”
• Džeferisa, Dina “Toskānas grāfiene”
• Gortners, K.V. “Tjūdoru noslēpums”
• Safons, Karloss Ruiss “Rēgu labirints”
• Mornštainova, Alena “Klusie gadi”
• Grimaldi, Virdžīnija “Laiks atkal iedegt zvaigznes”
• Skalzi, Džons “Sirmgalvju karš”

Bērnu un jauniešu literatūra
• Ulberga, Kristīne “Kas mammai somā?”
• Dreiže, Laura “Dejotāja”
• Rūmnieks, Valdis “Pazudušais gredzens”
• Ness, Patriks “Haosa spēle. Briesmoņcilvēki”
• Jēgerfelde, Jennija “Mana kolosālā dzīve”

Nozaru literatūra
• Renārs, Gērijs R. ”Mīlestība nav aizmirsusi nevienu”
• Segliņa, Inguna “Domugraudi. atrast pazaudēto sevi”
• Zikmane, Gundega “Gleznošana brīvā dabā”
• Bērna, Ronda “Vislielākais noslēpums”
• Kalniņa, Vita “Niķu nav”
• Jablovska, Gaida “Aspazija. Rainis. Nams”
• Priedītis, Imants “Dzīves komandējums. No gaisa 
spēku izpalīgiem līdz Gulagam Čukotkā un neatkarīgai Latvijai”.

Carnikavas bibliotēkā iegādātās grāmatas no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

projekta “Grāmatu iepirkuma programma 
publiskajām bibliotēkām 2022

Izstādes Carnikavas bibliotēkā

• Korsaks, Pēteris “Eižens Finks”
• Radzobe, Silvija “Čaks un laiks”
• Krekle, Maija “Atraitnes dēls”
• Kraģis, Indars “Oratora meistarība”
• Brūtgāns, Jānis “Mana Sēlija”
• Rakelmans, Marks “Mīlēties (Grāmata vīriešiem)”
• Zusta Zane “Labrīmes, kas mudina bērnu izaugt par labu cilvēku”
• Roulinga Dž.K. “Harijs Poters un Nāves dāvesti”
• Jurgaitis, Raimonds “Žirafe neietilst lapā”
• Oра, Хэлен “Паника”

Izstādes Ādažu bibliotēkā vasarā
Literārās izstādes
• ”Zvaigznes iet un deg, un...” 
Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viedei -  
90 (1932-2004)
• ”Cienījama vieta latviešu literārajā mantojumā” 
Rakstniekam Augustam Deglavam - 160 (1862 - 
1922)

Tematiskās izstādes
• ”Humorists” Grafiķim, gleznotājam Indriķim Zeberiņam - 140 
(1882-1969)
• ”Oskarī, alū - ī!” Scenogrāfam, grafiķim Oskaram 
Muižniekam - 100 (1922 - 1984)
• ”Mūzika - tā ir tieši tā māksla, kura ir vistuvāk dabai” 

Franču komponistam Klodam Ašilam Debisī - 160 (1862-1918)
• “Padomi ziemas krājumu veidošanā”
• ”Atceroties un godinot” 11.augusts - Latvijas Bīvības cīnītāju 
piemiņas diena (1920), 21.augusts - Konstitucionālā likuma “Par 
Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas diena (1991), 
23. augusts - Baltijas ceļa gadadiena (1989)

Izstādes bērnu 
literatūras nodaļa
2022. gada Starptautiskās Baltijas jūras 
reģiona Jāņa Baltvilka balvas laureāti 
bērnu literatūrā “ Lasi! Vērtē!” Bērnu, 
jauniešu un vecāku Žūrijas 2022 grāmatu 
kolekcijas izstāde
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“Ceļojam, kamēr vēl 
var”

“Bērnu grāmatas 
Ukraiņu valodā”

“Tablete
dvēselei”
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Latvijas Nacionālās Bibliotēkas īstenotā projekta “Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām” ietvaros Latvijas publisko
bibliotēku krājumi papildināti ar augstvērtīgiem izdevumiem. Ādažu bibliotēka saņēmusi vērtīgo grāmatu dāvinājumu - kopumā 16  

eksemplārus 154 EUR vērtībā. Aicinām grāmatas rezervēt – pa tālruni 67996266, e-pastā biblioteka@adazi.lv vai Ādažu bibliotēkas elek-
troniskajā katalogā:  https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Lai nezūd lasītprieks!
Daiļliteratūra

• Drage, Gvido ”Karma sūtra stāsti”
• Hofmane, Evita ”Durvis”
• Bākule-Veira, Elīna ”Tas ods meklē mani 
kopš 1981. gada”

Bērnu literatūra
• Berzinska, Lilija ”Atmiņu kaste”
• Auziņš, Arnolds ”Triks un čiks”
• Kuļus, Magdalēna ”Minka”
• Platpīrs, Gunārs ”Milži” 

Uzziņu literatūra 
• ”Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki”
• Veikša, Ingrīda ”Autortiesības digitālajā 
laikmetā”
• ”Sirdsapziņas ugunskurs”
• Remess, Andžils ”Sporta smaidi un grimases”
• ”esi” / spēles maziem un lieliem
• Vilde, Māra ”Miers mājās”
• Vardecka, Berbela ”Sievišķais narcisms”
• Daukšte, Vija ”Vācbaltiešu elites skolu politi-
ka un tautas izglītība Vidzemē 19. gadsimtā”
• Levāns, Andris ”Aismirstā Livonija: savējā vai 
svešā, tumšā vai romantiskā?”

  

 

 

“Gaujas Partnerība” informatīvās aktivitātēs šovasar aicina iedzīvotājus 
iepazīt Ādažu novadu 

Lai palīdzētu Ādažu un Carnikavas pagastu 
iedzīvotājiem iepazīt vienam otru, biedrība 
“Gaujas Partnerība” 2022.gada vasarā īsteno 
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu 
“Iepazīsti Ādažu novadu”. Projekta mērķis 
ir noorganizēt 4 vienas dienas pasākumus 
iedzīvotājiem četros Ādažu novada ciemos, 
lai veicinātu vietējo iedzīvotāju informētī-
bu par novadā esošajām sporta un kultūras 
iespējām, sekmētu diskusijas par savu 
ciemu nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām 
vietām un aicinātu iedzīvotājus iesaistīties 
kopīgās aktivitātēs. 
Ādažu pilsētas svētku laikā biedrība 
īstenoja pirmo no šiem pasākumiem, 
informējot iedzīvotājus par sporta ak-
tivitātēm, kas pieejamas visā novadā, kā 

arī, aicinot iesaistīties sportis-
kos pasākumos. Pie Ādažu sā-
kumskolas bija iespēja saņemt in-
formatīvu materiālu, kur apkopoti 
kontakti biedrībām un klubiem, 
kas īsteno sportiskas aktivitātes 
novadā, kā arī vienkopus ieaudzīt 
novadā esošo sporta infrastruk-
tūras izvietojumu.       
Lai iedzīvotāji varētu ne tikai iegūt 
informāciju, bet arī izkustēties, 

teritorijā blakus Ādažu skeitparkam bija 
iespēja bez maksas izmēģināt diska golfu. 
Vasaras laikā tiks rīkotas arī citas aktivitātes, 
lai mudinātu iedzīvotājus labāk iepazīt savu 
novadu, t.sk., Nēģu svētku laikā plānots 
informēt par Ādažu novada biedrībām un 

kolektīviem, kas pārstāv kultūras jomu. 
Deju kolektīvi, kori u.c. organizācijas, kas 
grib par sevi pastāstīt  un sevi parādīt klā-
tienē, aicinām sazināties ar biedrību, raks-
tot uz e-pastu gaujaspartneriba@inbox.lv. 
Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi informāci-
jai biedrības un pašvaldības tīmekļvietnēs 
(www.gaujaspartneriba.lv, www.adazi.lv). 
Paldies Ādažu Sporta nodaļai (un personī-
gi Arnim Rozītim), Carnikavas Novad-
pētniecības centram (un personīgi Olgai 
Rinkus), biedrībai “DUEsport” (un per-
sonīgi Alisei Timermanei) par atbalstu un 
aktīvu iesaistīšanos projekta īstenošanā!
Ādažu novadā ir iespēja daudzpusīgi at-
pūsties, sportot un iesaistīties dažādos 
kultūras kolektīvos. Aicinām iedzīvotājus 
iepazīties ar visiem piedāvājumiem arī 
Ādažu Kultūras centra mājaslapā, sadaļā 
“Kolektīvi”, kā arī Ādažu novada pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā 
“Sports” un izmantot tās aktivitātes, kas 
liekas saistošākas un pieejamākas! 
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (01.06.2022.)

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (10.06.2022.)

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (16.06.2022.)

Pašvaldības domes kārtējā sēde (22.06.2022.)

Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 14 
deputāti: Karīna Miķelsone (LRA), Valērijs Bulāns 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Kerola Dāvid-
sone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlo-
vska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis 
Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis 
(LRA), Māris Sprindžuks (LRA).
1. Par projekta “Novērst plūdu un krasta ero-
zijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. 
daļas īstenošanu.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Novērst plūdu un 
krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā 
1. daļa” īstenošanai nepieciešamo kopējo finansē-
jumu 3 053 992 EUR apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.

2. Par papildu finansējumu Rožu ielas, Māl-
nieku ielas un Dzirnavu ielas asfaltbetona segu-
ma atjaunošanai.
Lēmums: Atbalstīt papildu finansējuma piešķirša-
nu 20780,02 EUR apmērā Rožu ielas, Mālnieku 
ielas un Dzirnavu ielas asfaltbetona seguma 
atjaunošanai, veicot grozījumus pašvaldības 
2022. gada budžetā un pārceļot 8917,00 EUR no 
izdevumiem attīstības pasākumiem un 11863,02 
EUR no izdevumiem ceļu un ielu kārtējam re-
montam un uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
3. Par pieteikuma sniegšanu aizdevumam 
pašvaldības prioritārajam projektam “Ādažu vi-
dusskolas C korpusa siltināšana, ugunsdrošības 
un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu 

stadiona rekonstrukcija”.
Lēmums: Atbalstīt pieteikuma iesniegšanu valsts 
aizdevuma saņemšanai pašvaldības prioritārajam 
investīciju projektam “Ādažu vidusskolas “C” kor-
pusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas 
sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekon-
strukcija” realizēšanai 2022. gadā EUR 477 827,42 
apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
4. Par koku pārdošanu izsolē.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldības kusta-
mo mantu - kokmateriālus 83 m3 (orientējoši 47 
m3 priede, 27 m3 bērzs, 9 m3 apse/alksnis, koki 
atzaroti un sazāģēti 3 m garumā), pārdodot izsolē 
ar augšupejošu soli, par eiro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.

Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 
12 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Sniedze 
Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA) (no plkst. 
08.25), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 
(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis 
Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis 
Rozītis (LRA). 
1. Par tirdzniecības vietu noteikšanu Ādažu 
novadā.
Lēmums: Noteikt Ādažu novada administratī-
vajā teritorijā šādas publiskas ielu tirdzniecī-
bas vietas: Pirmā iela 38A, Ādaži; Gaujas iela 
6, Ādaži, pie veikala “Mini RIMI”; Gaujas iela 
7, Ādaži, tirdzniecības laukums; Gaujas iela 26, 
Ādaži (teritorijas iekšpusē); Rīgas gatve 5, Ādaži, 

pie veikala “Apelsīns”; Rīgas gatve 7, Ādaži; Rī-
gas gatve 21, Ādaži, pie veikala “Maxima”; Rīgas 
gatve 51, Ādaži, pie veikala “Elvi”; Kārklu iela 1, 
Ādaži; “Kadaga 15”, Kadaga, laukums pie veikala; 
Tallinas šoseja 72, Baltezers, laukums pie veikala 
“Baltiņi”; Kalmju iela 2, Carnikava; Laivu iela 6, 
Carnikava; Jūras iela 1B, Carnikava; Rīgas iela 
14A, Carnikava, pie veikala “Mego”; Rīgas iela 
18, Carnikava; Ērgļu iela 1B, Kalngale, pie veikala 
“Evi”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”.
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sintēz-
es iela 3” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai, pārdodot atklātā 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro, 
Ādažu novada pašvaldībai piederošu nekustamo 

īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnika-
vas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 008 1604), 
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,8265 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1569.
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”.
3. Par piekrišanu zemes “Nameja iela 6” iegūša-
nai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu novada 
pašvaldības domes piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamā īpašuma Nameja iela 6, Gauja, Car-
nikavas pag., Ādažu nov., zemesgabalu 0,162 ha 
platībā (kad. Nr. 8052 002 1975, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 002 2630) individuālo 
dzīvojamo māju apbūvei. 
Balsojums: vienbalsīgi (8) – “Par”.

Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 
13 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Sniedze 
Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis 
Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 
(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls 

(LZS), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par nekustamā īpašuma “Krāčupes” domā-
jas daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Piedalīties Rīgas apgabaltiesas ie-
cirkņa Nr. 84 zvērināta tiesu izpildītāja Gintera 
Hmeļevska rīkotajā izsolē un iegūt pašvaldī-
bas īpašumā nekustamā īpašuma “Krāčupes”, 

Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads (kadastra 
Nr. 80440040083), ½ domājamo daļu 2,03 ha 
platībā. Maksimālo pirkuma cenu par Īpašumu 
noteikt 10 160 eiro apmērā.
Balsojums: “Par” – 12, “Atturas” – 1 (Imants 
Krastiņš (JKP)). 

Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 
14 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Sniedze 
Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS) 
(līdz plkst. 11.03), Liāna Pumpure (LRA), Arnis 
Rozītis (LRA).
1. Par atbalsta pasākumiem pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un 
pedagoga palīgu darba intensitātes samaz-
ināšanai.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt vienas pedagoga 
palīga papildu amata vietas izveidi ar š.g. 1. sep-
tembri Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mežavēji” un Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Strautiņš” uz trim 3-6 gadus vecu bērnu 
pirmsskolas grupām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
2. Par Eiropas Savienības Erasmus+ pro-
grammas Pamatdarbības N1. (KA1) “Personu 
mobilitātes mācību nolūkos” Skolu izglītības 
sektora aktivitātē KA121 projekta īstenošanu.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pro-

jektā “Personu mobilitātes mācību nolūkos”. 
Projekta īstenošanai nodrošināt pašvaldības 
priekšfinansējumu no Ādažu vidusskolas 2023. 
gada budžeta tāmes līdzekļiem 54 527,60 eiro 
apmērā. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
3. Par izglītojamo uzņemšanu Ādažu viduss-
kolas 10. klasēs 2022./2023. mācību gadā.
Lēmums: Ādažu vidusskolā 2022./2023. mācību 
gadā uzņemt līdz trim 10. klasēm, ne vairāk kā 
26 skolēnus klasē.
Balsojums: “Par” – 11, “Atturas” – 3 (Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Genovefa 
Kozlovska (LZS)). 
4. Par nomas līguma par zemes daļu “Ziemeļu 
iela 23A” izbeigšanu pirms termiņa.
Lēmums: Izbeigt pirms termiņa ar 30.06.2022. 
zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/143-n 
par pašvaldības zemes Ziemeļu iela 23A, Lilaste, 
Carnikavas pag., Ādažu nov., daļas iznomāšanu 
malkas novietnes novietošanai un uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
5. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 
vienību piekritību pašvaldībai.
Lēmums: Noteikt, ka nekustamā īpašuma bez 
nosaukuma, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā 

(kad. Nr. 8052 002 0307) sastāvā ietilpstošās 
rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības 
1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
002 1573 un 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 8052 004 0335, ir piekritīgas Ādažu nova-
da pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. Zemes vienību platība var 
tikt precizēta, izpildot zemes robežu kadastrālo 
uzmērīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
6. Par nekustamo īpašumu nodošanu pār-
valdībā PA “Carnikavas komunālserviss”.
Lēmums: Nodot Aģentūrai pārvaldībā Ādažu 
novada pašvaldības nekustamo mantu līdz ar 
dokumentiem, kas uz to attiecas: nekustamo 
īpašumu “Tallinas šoseja 83”, Baltezers, Ādažu 
pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8044 013 0553), kas 
sastāv no zemes vienības 14,33 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8044 013 0540; nekusta-
mo īpašumu “Mazstapriņu iela B”, Ādažu pag., 
Ādažu nov. (kad. Nr. 8044 003 0471), kas sastāv 
no zemes vienības 0,091 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8044 003 0458.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
7. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekust-
amajam īpašumam “Nogāzes iela 9”.
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Lēmums: Apstiprināt atsavināšanai nodotā 
Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Nogāzes iela 9, Garciems, Carnikavas pag., 
Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 008 0430), kura sas-
tāvā ietilpst apbūvēta zemes vienība 0,066 ha 
(660 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
008 0430, nosacīto cenu EUR 14500 jeb 21,97 
EUR/m2.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
8. Par adrešu piešķiršanu īpašuma “Tālavas” 
zemes vienībām.
Lēmums: Veikt adrešu piešķiršanu adresācijas 
objektiem atbilstoši sarakstam: zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0683: “Stir-
nas”, Laveri, Carnikavas pag., Ādažu nov., un ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1252: Klajumu iela 10, Garciems, Carnikavas 
pag., Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
9. Par adreses un nosaukuma maiņu īpašuma 
“Laveri” objektiem.
Lēmums: Mainīt īpašuma “Laveri”, ar kadastra 
numuru 8052 505 1460, nosaukumu uz “Aroni-
jas”, Laveri.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
10. Par adreses piešķiršanu īpašuma “Avotle-
jas” zemes vienībai.
Lēmums: Piešķirt adresi zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8052 009 0005: “Avotlejas”, 
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
11. Par adrešu sakārtošanu Carnikavas pa-
gastā.
Lēmums: Īpašumu un infrastruktūras nodaļai 
organizēt un nodrošināt adrešu sakārtošanas 
pasākumus Carnikavas pagasta teritorijā līdz 
2024. gada 31. decembrim sadarbībā ar Ādažu 
novada būvvaldi, Teritorijas plānošanas nodaļu 
un Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra depar-
tamentu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
12. Par zemesgabala “Vinetas” daļas 
iznomāšanu.
Lēmums: Iznomāt biedrībai “Vinetas” pašvaldī-
bas zemesgabala “Vinetas” (Kadaga, Ādažu 
pag., Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu 8044 
005 0090) daļu 3,47 ha platībā, slēdzot nomas 
līgumu  ar termiņu līdz 2027. gada 31. decem-
brim ar tiesībām to pagarināt.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
13. Par “Kadagas centrs” zemesgabala daļas 
iznomāšanu.
Lēmums: Iznomāt bez apbūves tiesībām 
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
“Kadagas centrs”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8044 005 0746 daļu 72 m2 platībā līdz 2025. 
gada 31. decembrim, ar mērķi – pagaidu angāra 
novietošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
14. Par zemes ierīcības projektu nekustamam 
īpašumam “Saulstari”, Carnikavā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Saulstari” zemes vi-
enībai ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0832 
Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, 
ar mērķi pamatot zemes vienības sadalīšanu 
divās daļās, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai 
jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām 
ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
15. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
miem īpašumiem Parka iela 1 un Saules iela 

2, Garciemā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Parka iela 1 zemes vi-
enībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1253 
un nekustamā īpašuma Saules iela 2 zemes vi-
enībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1121 
Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, 
ar mērķi pamatot zemes vienību savstarpējo 
robežu pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
16. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Lindas”, Ādažu pagastā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Lindas”, Ādažu 
pagasts, Ādažu novads, kadastra nr. 8044 004 
0030 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8044 004 0030, ar mērķi pamatot zemes vienī-
bas sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu ka-
trai jaunveidojamajai zemes vienībai, ielu daļas 
sarkanajās līnijās veidojot kā atsevišķas zemes 
vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
17. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Drunkas”, Eimuros, Ādažu 
pag., Ādažu novadā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Drunkas”, Eimuros, 
Ādažu pagastā, Ādažu novadā, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumiem 8044 003 0256, ar 
mērķi pamatot zemes vienības sadalīšanu
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
18. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Draudzības ielā 24, Ādažos, 
Ādažu pag., Ādažu novadā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Draudzības ielā 24, 
Ādažos, Ādažu pag., Ādažu novadā zemes vi-
enībai ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0489, 
ar mērķi pamatot zemes vienības sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
19.  Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam Tallinas šosejā 25 
(”Kalnsētas”), Baltezerā.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāša-
nu nekustamā īpašuma Tallinas šosejā 25 
(”Kalnsētas”), Baltezerā, Ādažu pag., Ādažu 
nov., kadastra Nr.8044 013 0157 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0157, ar 
mērķi pamatot īpašuma sadali savrupmāju ap-
būves nolūkos un ar to saistītu infrastruktūras 
objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu 
katrai jaunveidojamai zemes vienībai; ielas, ja 
tādas tiek paredzētas, veidojot kā atsevišķas ze-
mes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
20. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Vectiltiņi”, Ādažos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” zemes vi-
enībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0265, 
Ādažu ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, 
ar mērķi pamatot zemes vienības atdalīšanu, 
nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamajai 
zemes vienībai, Parka ielas turpinājumu sarka-
najās līnijās līdz Vectiltiņu ceļam veidojot kā 
atsevišķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
21. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Vizbuļu ielā 12 (“Vizbules”), 
Ataros.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Vizbuļu ielā 12 
(“Vizbules”), Ataros, Ādažu pagastā, Ādažu 

novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8044 009 0006, ar mērķi pamatot zemes 
vienības sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
22. Par nekustamā īpašuma “Skujas”, Bal-
tezerā zemes vienību apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā 
nekustamā īpašuma “Skujas”, Baltezers, Ādažu 
pag., Ādažu nov., kadastra Nr. 8044 013 0086, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8044 
013 0086 un 8044 013 0397. Piešķirt adresi 
apvienotajai zemes vienībai 0,464 ha platībā 
un ēkai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0086 
001: Tallinas šoseja 57A, Baltezers, Ādažu pag., 
Ādažu nov., LV-2164. Noteikt apvienotajai ze-
mes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu īpašumam Dzīļu ielā 13, Eimuros.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes 
ierīkotājas Andras Valaines (sert. Nr. AA0032) 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma Dzīļu ielā 13, Eimuros, Ādažu pag., 
Ādažu nov. (kadastra Nr. 8044 003 0054), zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 0003 
0326 un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
24. Par koku izvērtēšanas komisijas sastāva 
apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Koku izvērtēšanas 
komisiju 3 locekļu sastāvā: Edgars Sliede – 
pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunāl-
serviss” Vides pārvaldības nodaļas vadītājs; 
Laura Breidaka – pašvaldības administrācijas 
Īpašumu un infrastruktūras nodaļas vides in-
ženiere; Anna Belova – pašvaldības adminis-
trācijas Teritorijas plānošanas nodaļas ainavu 
arhitekte.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
25. Par veselības apdrošināšanu pašvaldības 
darbiniekiem.
Lēmums: Organizēt iepirkumu Ādažu novada 
pašvaldības darbinieku veselības apdrošināša-
nai uz 1 (vienu) gadu, nosakot, ka darba devējs 
no saviem līdzekļiem sedz 150 eiro no veselī-
bas apdrošināšanas polises izmaksām katram 
darbiniekam, kuri nav izmantojuši 150 eiro 
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas 
līdzekļu (briļļu, kontaktlēcu) vai veselības ap-
drošināšanas polišu iegādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
26. Par izmaiņām Dienas aprūpes un reha-
bilitācijas centra “Ādažu Ūdensroze” amatu 
sarakstā un Ādažu novada sociālā dienesta 
2022. gada budžeta tāmē.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. jūliju likvidēt Ādažu 
novada sociālā dienesta Dienas aprūpes un re-
habilitācijas centra “Ādažu Ūdensroze” struk-
tūrā amatu „Apkopējs” un atbalstīt ārpakalpo-
juma iegādi minētā amata darba pienākumu 
izpildei. Atbalstīt budžeta grozījumus Ādažu 
novada sociālā dienesta šā gada budžeta tāmē, 
pārceļot finansējumu 20087 eiro apmērā no 
EKK 1119 uz EKK 2244.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
27. Par dalību projektā “Atbalsts Ukrainas un 
Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.
Lēmums: Piedalīties projektā “Atbalsts Ukrain-
as un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” 
un slēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības 
satura centru.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (07.07.2022.)

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (20.07.2022.)

Pašvaldības domes sēde (27.07.2022.)

Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 
12 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Sniedze 
Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Daiga Mieriņa (LZS), 
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Liāna Pumpure (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA).
1. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 
2021. gada 20. decembra lēmumā Nr. 258 “Par 
projekta “Aizvēju ielas Garciemā, dubultā virs-
mas apstrāde” īstenošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada 
pašvaldības domes 2021. gada 20. decembra 
lēmumā Nr. 258 “Par projekta “Aizvēju ielas 
Garciemā, dubultā virsmas apstrāde” īstenoša-
na”” un izteikt 3. punktu šādā jaunā redakcijā: 
“Projekta ietvaros veicamo būvuzraudzības un 
būvdarbu izmaksu finansēšanai 2022. gadā ņemt 
aizņēmumu no Valsts kases, līdz  80 630 EUR 
apmērā, ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes 
termiņiem: aizņēmuma atmaksas termiņš ir 7 
gadi; aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 

2022. gada novembri.” 
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”.
2. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 
2021. gada 20. decembra lēmumā Nr. 257 “Par 
projekta “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jū-
rai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlau-
kuma projektēšana un būvniecība” īstenoša-
nu”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada 
pašvaldības domes 2021.gada 20.decembra lē-
mumā Nr. 257 “Par projekta “Laivu ielas (no 
Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegu-
lošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecī-
ba” īstenošanu” un izteikt 3. punktu šādā jaunā 
redakcijā: Projekta būvuzraudzības un būvdarbu 
izmaksu finansēšanai 2022. gadā ņemt aizņēmu-
mu Valsts kasē līdz 404 238,30 EUR apmērā, ar 
šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 
aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi; aizņē-
muma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. 
gada janvāri.”
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”.
3. Par izmaiņām Pašvaldības mantas 

iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sas-
tāvā.
Lēmums: Noteikt Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisiju 5 (pie-
cu) locekļu sastāvā. Apstiprināt Komisijas lo-
cekļa amatā Gunu Cielavu, pašvaldības admin-
istrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālisti. Atļaut G. Ciela-
vai savienot Komisijas locekļa amatu ar Īpašumu 
un infrastruktūras nodaļas nekustamā īpašuma 
speciālista amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”.
4. Par Ādažu novada pašvaldības ukraiņu un 
latviešu bērnu un jauniešu nometņu projektu 
konkursa vērtēšanas komisiju.
Lēmums: Apstiprināt  Komisiju šādā sastāvā: 
Sniedze Brakovska, deputāte; Ieva Pelcmane, 
jaunatnes lietu speciāliste; Sandra Ozoliņa, 
izglītības satura un kvalitātes speciāliste; Alise 
Timermane-Legzdiņa, interešu izglītības koor-
dinatore. Apstiprināt A.Timermani-Legzdiņu 
par Komisijas priekšsēdētāju.
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”.

Sēdē attālināti videokonferences režīmā piedalās 
15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Sniedze 
Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone 
(LRA), Liāna Pumpure (LRA), Raivis Pauls (LZS), 
Arnis Rozītis (LRA).
1. Par pedagogu studiju maksas kreditēšanu.
Lēmums: Segt studiju maksas izdevumus 
topošam vai esošam pedagogam, kurš studē 
Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādē 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
vai bakalaura maksas studiju programmā, kas 

dod tiesības strādāt izglītības iestādē par ped-
agogu, slēdzot trīspusēju kreditēšanas līgumu 
starp pedagogu, pašvaldības vispārējās izglītī-
bas iestādi, kurā pedagogs tiks nodarbināts, un 
pašvaldību. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
2. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu be-
zatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādaži velo”.
Lēmums: Nodot līdz 2027.gada 31.maijam Bie-
drībai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai pie-
derošā īpašuma daļu 0,045 ha platībā Gaujas ielā 
30, Ādaži, Ādažu novads, stadionam pieguļošo 
zaļo teritoriju blakus ārā basketbola laukumiem 
un noteikt, ka zemesgabala lietošanas mērķis ir 
velobraukšanas šķēršļu joslas trases izveidošana 

un uzturēšana, kā arī Biedrība sedz visus mērķa 
izpildes un Zemesgabala uzturēšanas izdevumus. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
3. Par aizņēmumu pašvaldības prioritārajam 
projektam “Ādažu vidusskolas “C” korpusa 
siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas 
sistēmas.
Lēmums: Atbalstīt Valsts kases aizdevuma 
saņemšanu pašvaldības prioritārā investīciju 
projekta “Ādažu vidusskolas “C” korpusa silt-
ināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas 
uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukci-
ja” realizēšanai 2022. gadā, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē līdz 496340,21 EUR. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.

Sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 
(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš 
(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Dai-
ga Mieriņa (LZS) (no plkst. 10.17), Gatis Miglāns 
(LZS) (līdz plkst. 11.52), Karīna Miķelsone (LRA), 
Liāna Pumpure (LRA), Raivis Pauls (LZS).
1. Par bērnu skaita samazināšanu KPII 
“Mežavēji” grupā.
Lēmums: Samazināt bērnu skaitu Kadagas pirms-
skolas izglītības iestādes “Mežavēji” vienā grupā 
no 20 uz 16 vietām, un uzņemt tajā 2018. gadā 
dzimušu bērnu ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
2. Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības 
nodošanu SIA “Ādažu ūdens”.
Lēmums: Atbalstīt Carnikavas pagasta centrali–
zētās ūdenssaimniecības nodošanu SIA “Ādažu 
ūdens” līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Balsojums: “Par”- 11, “Pret” – nav, “Atturas” – 
1 (Gatis Miglāns (LZS)), (Jānis Leja (S) atstāja 
sēdi).
3. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu 
dzīvokļu mājā Vējupes iela 24, Ādažos.
Lēmums: Piešķirt adreses telpu grupām saskaņā 
ar sarakstu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
4. Par ielas nosaukumu “Lauču iela” Kalngalē 

un adrešu sakārtošanu piegulošiem objektiem.
Lēmums: Ielai bez nosaukuma, kas atrodas uz 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8052 
007 0667, 8052 007 0163 un 8052 007 0776, Kaln-
galē, piešķirt nosaukumu “Lauču iela”.
Balsojums: “Par”- 12, “Pret” – nav, “Atturas” – 1 
(Imants Krastiņš (JKP)).
5. Par nekustamo īpašumu nodošanu pār-
valdībā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas ko-
munālserviss”.
Lēmums: Nodot pašvaldības aģentūrai “Carnika-
vas komunālserviss” pārvaldībā Ādažu novada 
pašvaldības nekustamo mantu Ādažu novada 
Ādažu pagastā saskaņā ar sarakstiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
6. Par nomas līguma slēgšanu par zemes daļu 
“Ērgļu iela 24A”.
Lēmums: Slēgt ar (vārds, uzvārds) līgumu par ap-
būvētas zemes vienības 0,0804 ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 8052 007 0461 Ērgļu ielā 24A, 
Kalngalē, Carnikavas pag., Ādažu nov., ½ domā-
jamās daļas, kas proporcionāla uz zemes vienības 
atrodošos nomnieka tiesiskā valdījumā esošo ēku 
(būvju) domājamajai daļai, nomu
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
7. Par piekrišanu zemes “Nameja iela 6A” 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt SIA “Sila Stils Būve”, reģ. Nr. 
40203195312, juridiskā adrese: Jaunciema 10. 
šķērslīnija 13, Rīga, LV-1023, izziņu par Ādažu 

novada pašvaldības domes piekrišanu iegūt 
īpašumā nekustamā īpašuma Nameja iela 6A, 
Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., zemesgabalu 
0,1505 ha platībā (kad. Nr. 8052 002 2665, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8052 002 2629) in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūvei.
Balsojums: “Par”-10 (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvid-
sone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķel-
sone (LRA), Liāna Pumpure (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Māris Sprindžuks (LRA)), “Pret” 
– 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 2 (Arta 
Deniņa (JKP), Gatis Miglāns (LZS)).
8. Par piekrišanu zemes “Vairogu iela 11” daļas 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt (vārds, uzvārds) par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekrišanu iegūt 
īpašumā nekustamā īpašuma Vairogu iela 11, 
Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 
002 2265), zemesgabala daļu 0,0631 ha platībā.
Balsojums: “Par” - 11 (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvid-
sone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Ko-
zlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja 
(S), Karīna Miķelsone (LRA), Liāna Pumpure 
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Māris Sprindžuks 
(LRA)), “Pret” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), “At-
turas” – 1 (Gatis Miglāns (LZS)).
9. Par piekrišanu zemes “Dzirnupes iela 98” 
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iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt (vārds, uzvārds), dzim. (da-
tums) (vieta), pasta adrese: (adrese), izziņu par 
Ādažu novada pašvaldības domes piekrišanu 
iegūt īpašumā nekustamā īpašuma Dzirnupes 
iela 98, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., ze-
mesgabalu 0,1213 ha platībā (kad. Nr. 8052 003 
0663, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 
003 0484) individuālo dzīvojamo māju apbūvei, 
lietošanas mērķa kods 0600. 
Balsojums: “Par” - 10  (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvid-
sone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķel-
sone (LRA), Liāna Pumpure (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Māris Sprindžuks (LRA)), “Pret” 
– 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 2 (Arta 
Deniņa (JKP), Gatis Miglāns (LZS)).
10. Par zemes daļas “Ādažu novada meži” 
iznomāšanu reklāmas objekta izvietošanai.
Lēmums: Slēgt ar SIA “Stalkeris”, reģ. Nr. 
40203239424, juridiskā adrese: “Abzaļi”, Kadaga, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2103, līgumu 
par zemes vienības 1,72 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8044 005 0104, kas ietilpst Ādažu 
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašu-
ma “Ādažu novada meži”, Ādažu pagasts, Ādažu 
novads (kad. Nr. 8044 010 0098), sastāvā, neap-
būvētas zemes vienības daļas 3 m2 (trīs kvadrāt-
metri) platībā nomu reklāmas objekta (norādes) 
izvietošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
11. Par kokmateriālu nosacītās cenas apsti-
prināšanu.
Lēmums: Apstiprināt atsavināšanai nodotās 
Ādažu novada pašvaldības kustamās mantas - 
kokmateriāls krautuvē Ādažu novada pašvaldī-
bas īpašumā esošajā zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 004 0634  un adresi Laivu iela 
12, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., no-
sacīto cenu - EUR 5000.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
12. Par zemes vienības daļas nomas tiesību 
izsoles rezultātiem Attekas iela 16.
Lēmums: Atzīt, ka Ādažu novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma Attekas iela 16, Ādaži, 
Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra Nr. 8044 007 
0385), sastāvā esošās apbūvētās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0567 zemes 
vienības daļas 50 m2 platībā 18.03.2022. notikusī 
nomas tiesību rakstiskā izsole ir noslēgusies bez 
rezultāta.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
13. Par nekustamā īpašuma “Kāpas iela 24” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8044 
005 0782, kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 8044 005 0763 (platība – 0,3533 
ha) un adresi – Kāpas iela 24, Kadaga, Ādažu 
pag., Ādažu nov. - 2022. gada 7. jūlijā noslēgušās 
1. izsoles ar augšupejošu soli rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
14. Par nekustamā īpašuma “Ārputnu iela 8” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8044 
005 0789, kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 8044 005 0770 un adresi – Ārput-
nu iela 8, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. - 2022. 
gada 7. jūlijā noslēgušās 1. izsoles ar augšupejošu 
soli rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

15. Par nekustamā īpašuma “Pūpolu iela 5” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma ar kadastra numu-
ru 8052 006 0840, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0840, platība 
– 0,1902 ha ar adresi – Pūpolu iela 5, Garupe, 
Carnikavas pag., Ādažu nov. - 2022. gada 7. jūlijā 
noslēgušās 1. izsoles ar augšupejošu soli rezultā-
tus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
16. Par nekustamā īpašuma “Valteru iela 16” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma ar kadastra numu-
ru 8052 003 0534, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0719, platī-
ba – 0,1233 ha ar adresi – Valteru iela 16, Siguļi, 
Carnikavas pag., Ādažu nov. - 2022. gada 7. jūlijā 
noslēgušās 1. izsoles ar augšupejošu soli rezultā-
tus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
17. Par nekustamā īpašuma “Pūpolu iela 7” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma ar kadastra numu-
ru 8052 006 0841, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0841, platība 
– 0,2163 ha un adresi – Pūpolu iela 7, Garupe, 
Carnikavas pag., Ādažu nov. - 2022. gada 7. jūlijā 
noslēgušās 1. izsoles ar augšupejošu soli rezultā-
tus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
18. Par nekustamā īpašuma “Pūpolu iela 9” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma ar kadastra numu-
ru 8052 006 0842, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0842, platība 
– 0,2579 ha ar adresi – Pūpolu iela 9, Garupe, 
Carnikavas pag., Ādažu nov. - 2022. gada 7. jūlijā 
noslēgušās 1. izsoles ar augšupejošu soli rezultā-
tus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
19. Par nekustamā īpašuma “Jaunprieduļi” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
8052 005 1263, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8052 005 1263, platība – 
2,54 ha, 2022. gada 7. jūlijā noslēgušās 1. izsoles 
ar augšupejošu soli rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
20. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekust-
amajam īpašumam “Sintēzes iela 3”.
Lēmums: Apstiprināt atsavināšanai nodotā 
Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
- Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., ar kadastra numuru 8052 008 1604, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8052 008 1569, 0,8265 ha platībā, nosacīto 
cenu 26 000 euro (divdesmit seši tūkstoši euro), 
jeb 3,15 euro/m2.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
21. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldī-
bas 2022. gada 25. maija lēmumā Nr.250 “Par 
nosaukumu piešķiršanu plānotām zemes vie–
nībām”.
Lēmums: Veikt Ādažu novada domes 25.05.2022. 
lēmumā Nr.250 “Par nosaukumu piešķiršanu 
plānotām zemes vienībām” grozījumus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
22. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspē-

jīgas attīstības biedrība”.
Lēmums: Pilnvarot Biedrību organizēt licencēto 
makšķerēšanu Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā esošā Gaujas upes posmā no Carnikavas 
dzelzceļa tilta līdz Saulkrastu novada adminis-
tratīvās teritorijas robežai, sagatavot attiecīgus 
grozījumus Nolikumā un veikt tā saskaņošanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
23. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 
2022. gada 23. februāra lēmumā Nr. 80 “Par 
p/a “Carnikavas komunālserviss” darbinieku 
mēnešalgu apstiprināšanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu pašvaldības domes 
23.02.2022. lēmumā Nr. 80 “Par p/a “Carnika-
vas komunālserviss” darbinieku mēnešalgu ap-
stiprināšanu”, izteikt šī lēmuma pielikumu jaunā 
redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
24. Par zemes ierīcības projektu nekustamam 
īpašumam “Kraukļi”, Carnikavā.
Lēmums: Atcelt Carnikavas novada domes 
24.03.2021. lēmumu “Par detālplānojuma 
uzsākšanu nekustamam īpašumam “Kraukļi” 
Carnikava un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
25. Par nekustamo īpašumu Paegļu iela 3 un 5, 
Garciems zemes vienību apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot blakus esošās zemes 
vienības - zemes vienībai 0,0744 ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 8052 008 0004, pievienot ze-
mes vienību 0,0592 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 8052 008 1363.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
īpašumam Austrumu ielā 24 (“Pēči”), Kadagā.
Lēmums: Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja 
Ivara Žagara izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Austrumu ielā 24 (“Pēči”), 
Kadagā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, zemes   
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0724 
un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
27. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Dālderu ielā 12, Birzniekos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Dālderu ielā 12 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0141, 
Birzniekos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, ar 
mērķi pamatot zemes vienības sadalīšanu, no-
drošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamajai ze-
mes vienībai no Dālderu ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
28. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Jaunparks”, Ādažos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Jaunparks” zemes vi-
enībai ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0584, 
Ādažos, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot zemes 
vienības sadalīšanu, nodrošinot piekļūšanu katrai 
jaunveidojamajai zemes vienībai.
Balsojums: “Par” - 11 (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvid-
sone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), 
Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA),  
Liāna Pumpure (LRA), Raivis Pauls (LZS), 
Māris Sprindžuks (LRA)), “Pret” – nav, “At-
turas” – 3 (Arta Deniņa (JKP), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
29. Par nekustamā īpašuma Smilgu ielā 48, 
Ādažos, detālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai.
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Publicēti saistošie noteikumi
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā 
www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi:
Nr.36/2022 (25.04.2022.) Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā.
Nr.34/2022 (25.04.2022.) Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu 
Ādažu novadā.
Nr.33/2022 (25.04.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. 
saistošajos noteikumos Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”.
Nr.32/2022 (25.04.2022.) Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Nr.27/2022 (23.03.2022.) Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunāl-
serviss” maksas pakalpojuiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un at-
tīrīšanā.
Nr.24/2022 (23.03.2022.) Par Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta 
saistošo noteikumu Nr. SN/2018/3 “Saistošie noteikumi par Carnikavas nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizēta-
jai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Nr.19/2022 (02.03.2022.) Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā.

Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai nekustamā īpašuma Ādažos, 
Smilgu ielā 48, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8044 004 0248 detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu nekustamajiem īpašumiem Kreiļu ielā 5 un 
Kreiļu ielā 7, Eimuros.
Lēmums: Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamo īpašumu Kreiļu ielā 5 un 
Kreiļu ielā 7, Eimuros, Ādažu pag., Ādažu nov. 
(kadastra Nr. 8044 003 460 un 8044 003 0037), 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8044 
003 0055 un 8044 003 0037 un piekrist zemes vie–
nību savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
31. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Piukas”, Garkalnē.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Piukas” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8044 012 0001, Garkalnē, 
Ādažu pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot 
zemes vienības sadalīšanu, nodrošinot piekļūša-
nu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no 
esošās ielas, ielas (valsts autoceļa V50) daļu sarka-
najās līnijās veidojot kā atsevišķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
32. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Liliju ielā 5, Stapriņos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma Liliju ielā 5 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0322, Stapriņu 
ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi 
pamatot zemes vienības sadalīšanu, nodrošinot 
piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vi-
enībai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
33. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Inču ielā 24, Stapriņos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma Inču ielā 24 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0255, Stapriņu 
ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi 
pamatot zemes vienības sadalīšanu, nodrošinot 
piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vi-
enībai, ielu sarkanajās līnijās veidojot kā atsevišķu 
zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
34. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Muižas ielā 11, Ādažos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Muižas ielā 11 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0197, 
Ādažos, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot zemes 
vienības sadalīšanu, nodrošinot piekļūšanu katrai 
jaunveidojamajai zemes vienībai no Muižas ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
35. Par dalību pilotprojektā - iniciatīvā “Veido-
jam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības dalību Eiropas 
Komisija pilotprojektā - iniciatīvā “Veidojam 
Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”, un noteikt 
Karīnu MIĶELSONI, Ādažu novada pašvaldības 

domes deputāti, par tīkla dalībnieci pilotprojektā, 
kura pārstāv pašvaldību Eiropas mēroga politiķu 
tīklā.  
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
36. Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada 
pašvaldības dalību LIFE projekta “New Bauhaus” 
iniciatīvas ietvaros, paredzot kopējās prognozētās 
izmaksas Ādažu novadā 500 000 EUR un šādas 
aktivitātes: pašvaldības ēkas (Pirmā iela 42A, 
Ādaži) atjaunošana, integrējot zaļos risinājumus, 
enerģētikas kopienas izveidošana, zaļo zonu at-
tīstība un pilsētas bioloģiskās daudzveidības 
veicināšana publiskajā ārtelpā, līdzdalības proce-
su koppārvaldes veicināšana.  
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
37. Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada sen-
ioru veselības uzturēšana”.
Lēmums: Atbalstīt saimnieciskās darbības veicē-
jas (vārds, uzvārds) iniciatīvu projektu “Ādažu 
novada senioru veselības uzturēšana” un piešķirt 
tam pašvaldības finanšu līdzekļus 2000 EUR ap-
mērā projekta aktivitātēm 2022. gadā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
38. Par Īpašuma un infrastruktūras nodaļas re-
organizāciju.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada adminis-
trācijas struktūrvienību “Īpašumu un infrastruk-
tūras nodaļa” un uz tās bāzes izveidot struktūrvi-
enību “Nekustamā īpašuma nodaļa”, kurai uzsākt 
darbību 2022. gada 1. septembrī.
Balsojums: “Par” - 12 (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvid-
sone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Ko-
zlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Gatis Miglāns (LZS), Karī-
na Miķelsone (LRA), Liāna Pumpure (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Māris Sprindžuks (LRA)), 
“Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Daiga Mieriņa 
(LZS)), (Jānis Leja (S) atstāja sēdi)
39. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldī-
bas 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 
“Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
mēnešalgām 2022. gadā”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada 
pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lē-
mumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”, papildinot 
to ar 19. pielikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
40. Par Ādažu novada Mākslu skolas amatu 
saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt amatu sarakstu Ādažu 
novada Mākslu skolai. 
Balsojums: “Par” – 11 (Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvid-
sone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), 
Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA),  
Liāna Pumpure (LRA), Raivis Pauls (LZS), 
Māris Sprindžuks (LRA)), “Pret” – nav, “At-
turas” – 3 (Arta Deniņa (JKP), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS))

41. Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dz-
īvoklim “Kadaga 5”-39 .
Lēmums: Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 
ar (vārds, uzvārds), par pašvaldībai piederoša dz-
īvokļa “Kadaga 5”-39, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
nov., izīrēšanu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
42. Par pašvaldības dzīvokļa Kanāla iela 81 dz. 
5 īres līguma noslēgšanu.
Lēmums: Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 
(vārds, uzvārds), (personas kods), par pašvaldībai 
piederoša dzīvokļa Kanāla iela 81, dz.5, Alderi, 
Ādažu pag., Ādažu nov., izīrēšanu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
43. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Dārza 
iela 21”.
Lēmums: Slēgt ar (vārds, uzvārds), (personas 
kods), deklarētā adrese: (adrese), līgumu par ap-
būvētas zemes vienības 0,16 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8044 007 0290, Dārza iela 21, Ādaži, 
Ādažu pag., Ādažu nov., nomu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu ar 2022. gadu 90 % apmērā par 
(vārds, uzvārds)  piederošajiem nekustamajiem 
īpašumiem par veikto ieguldījumu sabiedriskās 
infrastruktūras izbūvē EUR 4575,40,- (četri tūk-
stoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 40 
euro centi) apmērā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
45. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldī-
bas 2022. gada 20. jūlija lēmumā Nr. 318 “Par 
aizņēmumu pašvaldības prioritārajam projek-
tam “Ādažu vidusskolas “C” korpusa siltināša-
na, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uz-
stādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija””.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada 
pašvaldības domes 2022. gada 20. jūlijā lēmumā 
Nr. 318 “Par aizņēmumu pašvaldības prioritāra-
jam projektam “Ādažu vidusskolas “C” korpu-
sa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas 
sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekon-
strukcija”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
46. Par iekšējo normatīvo aktu atcelšanu.
Lēmums: Atcelt lēmuma pielikumā norādītos 
Ādažu novada domes un Carnikavas novada 
domes iekšējos normatīvos aktus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
47. Par zemes “Cielaviņu iela 44” nomu.
Lēmums: Slēgt ar (vārds, uzvārds) līgumu par ap-
būvētas zemes vienības 530 m2 platībā, ar kadas-
tra apzīmējumu 8052 004 0542, Cielaviņu ielā 44, 
Carnikavā, Carnikavas pag., Ādažu nov., nomu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda at-
gūšanu no mantojuma masas.
Lēmums: Vērsties pie zvērināta notāra ar lūgu-
mu izsludināt (vārds, uzvārds), (personas kods), 
mantojuma atklāšanos.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
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Paziņojums par nekustamā īpašuma Smilgu ielā 48, Ādažos, 
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C, Pakalnu ielā 2, 
Pakalnu ielā 4, Pakalnu ielā 10, Pakalnu ielā 12 un Pakalnu ielā 14 
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ādažu novada dome 2022. gada 27.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.350 
“Par nekustamā īpašuma Smilgu ielā 48, Ādažos, detālplānojuma no-
došanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
pamatot vieglās ražošanas uzņēmuma izvietošanu.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir no-
teikts no 2022. gada 16.augusta līdz 2022. gada 12.septembrim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 29.augustā 
plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā (saite tiks publicēta), piesa-
koties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. 
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:
• interneta portālā ĢeoLatvija.lv
• klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).
Rakstiskus viedokļus līdz 11.septembrim var izteikt:

• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
• nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS), geolatvija.lv
Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uz-
vārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  
tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un pub-
liskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), 
tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un 
portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

Ādažu novada dome 2022. gada 27.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.355 
“Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C, Pakalnu ielā 2, Pa-
kalnu ielā 4, Pakalnu ielā 10, Pakalnu ielā 12 un Pakalnu ielā 14, de-
tālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabalu sadali un 
savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju un dabas un apstādīju-
mu teritoriju apbūves nolūkos Jauktas centra apbūves teritorijā (JC3) 
un Dabas un apstādījumu teritorijā (DA).
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir no-
teikts no 2022. gada 16.augusta līdz 2022. gada 12.septembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 5.septembrī 
plkst. 17.00 Ādažu novada pašvaldības Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, 2.stāvā. 
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:
• interneta portālā ĢeoLatvija.lv 
• klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā, Gaujas ielā 

33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).
Rakstiskus viedokļus līdz 11.septembrim var izteikt:
• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
• nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS), geolatvija.lv
Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uz-
vārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām 
– nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  
tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un pub-
liskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), 
tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un 
portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

©“Ādažu Vēstis” – Ādažu novada pašvaldības informatīvais izdevums. www.adazi.lv
Kontakti: Monika Griezne, Ādažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja, e-pasts: monika.griezne@gmail.com.
Makets, korektūra: Dārta Zaļkalne, grafikas dizainere.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī persona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”. Tirāža 8500 eksemplāru.

Publisko pasākumu laikā var tikt veiktra fotografēšana un 
filmēšana. Fotoattēli un video var tikt ievietoti Ādažu novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un kontos sociālajos tīklos 
Facebook, Twitter un Flickr. Datu pārzinis ir Ādažu novada 
pašvaldība, juridiskā adrese – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., 
LV-2164. Personas datu apstrādes nolūks ir informācijas atklātības 
nodrošināšana un sabiedrības informēšana. Papildu informācija 
pieejama tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Doku-
menti/privātuma politika”.

Publicēti saistošie noteikumi
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā            
www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi:
Nr.60/2022 (22.06.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija sai–
stošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Nr.59/2022 (22.06.2022.) Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietoša-
nu.
Nr.57/2022 Par Ādažu novada domes 2013. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 23 
“Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku apdraudošas būves” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Nr.56/2022 (22.06.2022.) Par Ādažu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu.
Nr.55/2022 (22.06.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 25. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 36/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā”. 
Nr.54/2022 (22.06.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 25. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 47/2022 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvie–
tošanu publiskās vietās Ādažu novadā”.
Nr.53/2022 (10.06.2022.) Par Ādažu novada simbolikas izmantošanu.
Nr.51/2022 (10.06.2022.)Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.
Nr.50/2022 (10.06.2022.) Ielu tirdzniecības organizēšanas un saskaņošanas kārtība.
Nr.49/2022 (10.06.2022.) Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtība.
Nr.48/2022 (10.06.2022.) Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 12. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 31/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunāl–
serviss” maksas pakalpojumu cenrādi”.
Nr.47/2022 (25.05.2022.) Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu pub-
liskās vietās Ādažu novadā.
Nr.46/2022 (25.05.2022.) Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu novadā.
Nr.44/2022 (25.05.2022.) Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 
nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa.
Nr.43/2022 (25.05.2022.) Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā.
Nr.41/2022 (10.05.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26.jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, 
uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
Nr.40/2022 (28.04.2022.) Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai per-
sonām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā.
Nr.39/2022 (28.04.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības pro-
grammu licencēšanas kārtība”.
Nr.37/2022 (25.04.2022.) Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 29. septem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 13/2021 “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu 
rotaļu un sporta laukumos”.
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