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Uzsāks Carnikavas stadiona rekonstrukciju
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Atbilstoši būvnieka sniegtajai informācijai paredzams, ka nā-
kamnedēļ tiks uzsākti Carnikavas pamatskolas sporta kom-
pleksa (stadiona) pārbūves un rekonstrukcijas darbi. Darbus 
paredzēts noslēgt līdz 2023. gada rudenim. 
Oktobrī plānoti demontāžas darbi, kam sekos ūdensapgādes, ka-
nalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma, kā arī elektronis-
ko sakaru sistēmu izbūve. 
Darbu laikā stadiona teritorija ir slēgta, taču interesenti varēs 
turpināt izmantot gan basketbola laukumu (ziemas sezonā – 
hokeja laukumu), gan trenažieru zāli, kas savu darbību nepār-
trauks.
Projekta ietvaros plānots ieklāt sešus celiņus ar sintētisko segu-
mu, nodrošinot kvalitatīvas treniņu iespējas ne tikai vieglatlē-
tiem, bet arī citu sporta veidu pārstāvjiem. Rekonstrukcijas laikā 
tiks uzstādītas moduļu tipa ģērbtuves un noliktavu telpas, tiks 

izbūvēti apgaismojuma stabi pa visu apli un arī četri lielie pro-
žektoru stabi, kas nodrošinās apgaismojumu diennakts tumšajā 
laikā.
Stadiona finiša taisnē tiks uzstādītas pārvietojamās tribīnes, kā 
arī vienā no stadiona ielokiem tiks izveidots basketbola laukums 
uz gumijotā seguma.
Stadiona rekonstrukcijas mērķi un uzdevumi ir veicināt veselīgu 
dzīvesveidu drošā vidē, sakārtotu vidi izglītības kvartālā, veici-
nāt sporta grupu rezultātu izaugsmi, kā arī nodrošināt daudz-
funkcionālu telpu ikvienai iedzīvotāju grupai. 
Carnikavas stadiona rekonstrukcijas kopējās izmaksas ir  
1 734 703,19 eiro. Darbus veic SIA “Buildimpeks”, kam jau ir pie-
redze citu stadionu izbūvē un rekonstrukcijā, piemēram, Dobelē, 
Salaspilī, Rīgā, Lielvārdē un citur. 

Jānis Pārums, Edvīns Krūms
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  Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks kopā ar vietnieci Karīnu Miķelsoni tikās ar Nor-
vēģijas karalistes vēstnieci Ine Måreng un viņas komandu, 
lai pārrunātu potenciālās sadarbības iespējas ar Norvēģi-
jas pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas dabas parki un 
attīstās tūrisms, kā arī par sadarbību militāro pašvaldību 
starpā.

 Rudens “Zibens” kross 
pulcēja 146 dalībniekus ne 
tikai no Ādažu novada, bet 
arī Rīgas, Pierīgas un 
citām pilsētām. Lieliskus 
rezultātus sasniedza arī 
Ādažu novada skrējēji, 
izcīnot vairāk nekā 30 
medaļas. 

  Novadniekiem daudz prieka sagādā-
ja rudenīgais pastaigas piedzīvojums  
“IeČāpo”.

 Ādažu vidusskolas, Carnikavas pamatskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
pašpārvalžu jaunieši pasākumā “Kafija ar politiķiem” kopā ar novada domes 
priekšsēdētāju Māri Sprindžuku un priekšsēdētāja vietnieku Imantu Krastiņu 
piedalījās dažādās darbnīcās un diskutēja par jauniešu interesēm un vajadzībām 
novadā. 

  Atjaunota autobusu pieturas nojume Rī-
gas gatvē, Ādažos, kas iepriekš tika sabojā-
ta ceļu satiksmes negadījumā.

    Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē 
“Riekstiņš”, rīkojot gardus mielastus, nos-
vinēta Miķeļdiena!

   Ādažu novada pašvaldības vadība 
sveic pirmsskolas izglītības iestādi 
“Strautiņš” 39 gadu jubilejā! 

     Piedaloties fotogrāfei Inetai Freimanei un gleznotā-
jai Agitai Balodei, Carnikavas Novadpētniecības cen-
trā mājīgā gaisotnē aizvadīts pasākums par foto un 
mākslu “Runājot par skaisto un daiļo”.

 Saules lutināti, Ādažu novada seniori kopā ar draugiem no citiem Latvijas novadiem, 
kā arī no Lietuvas un Igaunijas, pārbaudīja savus spēkus 19. sporta spēlēs, kas bija sprai-
gas, jautras un draudzīgas.

  Ar aizraujošām un interaktīvām nodarbēm gan 
lieliem, gan maziem Carnikavas parkā aizvadīta  
šķirošanas meistarklase “Viegli šķirot pareizi!”

    Labo darbu nedēļā Carnikavas pamatsko-
las skolēni paši izgatavo rotaļlietas patvers-
mes sunīšiem.

 Ādažu vidusskolas 2.l klase Latvijas Olimpiskās komite-
jas projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā Zem-
gales Olimpiskajā centrā, Jelgavā.  
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Piesaki kandidātus apbalvošanas ceremonijai “Goda novadnieks”!

Valsts atbalsts mājsaimniecībām 2022./2023. apkures sezonā

Kā pieteikt apbalvojamo? 
Sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Ādažu no-
vada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Āda-
žu novads, LV-2164; Stacijas iela 5, Carnikava, 
Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV- 2163, 
nododiet Klientu apkalpošanas centros Āda-
žos un Carnikavā.
Lūdzam iesūtīt pieteikumus arī Word formā-
tā uz e-pastu: dome@adazi.lv. 
Kas jānorāda iesniegumā? 
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/apbalvot vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, 
stāsts par cilvēku – dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai 
nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma iesniedzēju) vārdi, uz-
vārdi, amati (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pa-

stāvīgās darbības vietas adrese) un tālruņa nu-
murs, lai mēs varētu ar Jums sazināties!
Atcerieties, ka iesniegumam jābūt parakstī-
tam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks 
izskatīti Ādažu novada pašvaldības domes Iz-
glītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komi-
tejā un apstiprināti ar domes lēmumu.
Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, bet 
arī Ordeņa kapituls, aicinām novada iedzīvotā-

jus būt aktīviem un izvirzīt labākos līdzcilvēkus, kuri būtu pelnī-
juši šādus apbalvojumus!
Uzmanību! Noteikumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvoju-
miem skatīt Ādažu novada pašvaldība tīmekļvietnē www.adazi.lv, 
sadaļā “Novads”/”Goda novadnieks”. 
Papildu informācija pa tālr. 67996461.

Kā saņemt pabalstu?
Lai saņemtu atbalstu mājsaimniecībai, mājokļa īpašnieks, ko-
pīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī elektroniski, 
izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portālu www.epakalpo-
jumi.lv, vai klātienē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā, iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kurā norāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un 
kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ie-
skaitāms atbalsts mājsaimniecībai. 
Iesniegumā ietver pašapliecinājumu par attiecīgās apkures esī-
bu mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši 
iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli, 
kā arī pašapliecinājumu par malkas iegādi likuma 7.1 panta trešajā 
daļā minētajā gadījumā.
Kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam?
Iesniegumam pievieno: 
1. Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, 
ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā;
2. Maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, 
koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim likuma 7.1 
panta pirmajā un otrajā daļā minētajā gadījumā;
3. Rēķinu par elektroenerģiju likuma 7.1 panta ceturtajā daļā mi-
nētajā gadījumā.
Tiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājā, jāatceras, ka atbalsts auto-

mātiski tiks piemērots rēķinos. Centralizētās siltumapgādes tarifu 
no 68 līdz 150 eiro/MWh kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās 
daļas, kas pārsniedz 150 eiro/MWh, valsts kompensēs 90%. 
Iesniedzējam, lai saņemtu atbalstu mājsaimniecībai, ir divas iespē-
jas iesniegt iesniegumu:
1. elektroniski pašvaldību e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.
lv;
2. klātienē, vienā no diviem Ādažu novada Valsts un pašvaldības 
vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (Ādažos vai Carnika-
vā), iepriekš piesakoties.
Lai pieteiktos klātienes apmeklējumam vienā no diviem Ādažu 
novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas 
centriem, aicinām zvanīt:
1. Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas 
centram pa tālr.: 67997350 un 29486570;
2. Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpo-
šanas centram pa tālr.: 67993814, 29124828 un 29840610.
Papildu informācijai par valsts atbalstu 2022./2023. apkures sezo-
nā, mājokļa pabalstu un energoresursu taupīgu izmantošanu aici-
nām apmeklēt www.adazi.lv sadaļu “Pārziemo veiksmīgi!” 
Kalngales iedzīvotājiem!
18. oktobrī no plkst. 09.00 līdz 13.00, iepriekš piesakoties pa 
tālr.29840610, iesniegumu varēs iesniegt Kalngalē, brīvā laika 
pavadīšanas centrā “Kadiķis”, Cīruļu ielā 10.
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Izbūvēta Laivu iela ar auto stāvlaukumu no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā

Projekta “Laivu ielas (no Cēlāju ciema 
līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā 
auto stāvlaukuma projektēšana un būv-
niecība”*  ietvaros tika veikta Laivu ielas 
pārbūve ar divkārtu virsmas segumu 870 
metru garā posmā no Cēlāju ciema līdz 
jūrai, kā arī apgaismota stāvlaukuma iz-
būve Laivu ielā 32.
Pēc seguma un stāvlaukuma izbūves dar-
biem tika veikta teritorijas labiekārtoša-
na un apzaļumošana.  SIA “Ceļinieks 01” 
Laivu ielas pārbūvi uzsāka šā gada feb-
ruārī, un  augustā veiktie būvdarbi tika 
pieņemti ekspluatācijā. Darbi tika veikti 
saskaņā ar SIA “Projekts 3” izstrādāto 
būvprojektu, būvuzraudzību  nodrošinā-

ja  SIA “Anita 29” un autoruzraudzību – 
SIA “Projekts 3”.
Projekta galvenais mērķis ir kontrolēt un 
samazināt antropogēno slodzi dabas par-
kā “Piejūra”, lai automašīnas nekontrolē-
ti to neizbraukātu, dodoties ceļā uz jūru 
un novietojot auto, kur pagadās, tādējādi 
bojājot parka zemsedzi. Projekta mērķis 
bija arī attīstīt Carnikavas piekrastes in-
frastruktūru, veidojot labāku piekrastes 
sasniedzamību.
Atbilstoši Lauku atbalsta dienesta atbal-
sta saņemšanas nosacījumiem** projekta 
uzraudzības piecu gadu periodā izbūvēto  
auto stāvlaukumu ikviens – gan novada 
iedzīvotāji, gan viesi un tūristi, varēs iz-

mantot bez maksas.
Projekta kopējās izmaksas bija 506 563 
eiro, t.sk., attiecināmās izmaksas – 452 
826 eiro, no kurām 359 941 eiro Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
līdzfinansējums.
* Projekta Nr. 21-04-FL02-F043.0209-000001 
tiek īstenots  ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fonda (EJZF)  līdzfinansējumu.
** Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra 
noteikumi Nr.598 “Noteikumi  par valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, admi-
nistrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaim-
niecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā.

Aicinām pieteikt pretendentus balvai izglītībā
“Ādažu novada gada pedagogs”
Lai novērtētu un izteiktu atzinību mūsu 
novada pedagogiem par augstu profesio-
nālo meistarību, nozīmīgiem ieguldīju-
miem un sasniegumiem Ādažu novada 
izglītības attīstībā, Ādažu novada paš-
valdība organizē konkursu par balvas 
izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs” 
piešķiršanu.
Aicinām pašvaldības un izglītības iestāžu 
darbiniekus, izglītojamo vecākus, izglīto-
jamos un Ādažu novada iedzīvotājus līdz 
30. oktobrim pieteikt pedagogus – pre-
tendentus balvai šādās nominācijās: 
1. “Gada pedagogs pirmsskolā”; 
2. “Gada pedagogs sākumskolā”; 
3. “Gada pedagogs pamatskolā”; 
4. “Gada pedagogs vidusskolā”; 
5. “Gada pedagogs profesionālās ievirzes 
izglītībā sportā”; 
6. “Gada pedagogs profesionālās ievirzes 
izglītībā mākslās”;
7. “Gada jaunais pedagogs”; 
8. “Par mūža ieguldījumu izglītībā”. 
Balvas piešķiršanas nosacījumus un pre-
tendentu izvērtēšanas kritērijus skatīt 
nolikumā.
Balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” 
laureāts saņems pašvaldības Goda rakstu 
un naudas balvu EUR 800*, pārējās no-
minācijās – pašvaldības Atzinības rakstu 
un naudas balvu EUR 600*.
Pretendentus izvērtēs pašvaldības domes 

izveidota Pedagoga apbalvošanas komi-
sija, un laureāti tiks apbalvoti Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai veltī-
tajā svinīgajā pasākumā š.g. 17. novembrī 
plkst. 19:00 Ādažu Kultūras centrā.
Lai pieteiktu pedagogu, pieteicējam jāie-
sniedz motivēts pieteikums (Nolikuma 1. 
pielikums):
• klātienē Ādažu novada Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu no-
vads vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carni-
kavas pagasts, Ādažu novads;
• pa pastu Ādažu novada pašvaldībai uz 
adresi Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu no-
vads, LV-2164;
• sūtot ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītu iesniegumu uz elektronisko 
pasta adresi dome@adazi.lv  vai uz Ādažu 
novada pašvaldības oficiālo elektronisko 
adresi portālā www.latvija.lv (https://lat-
vija.lv/lv/Eaddress/write?address=_de-
fault@90000048472).
Balvas piešķiršanu finansē mecenāts – 
novada uzņēmējs Mārtiņš Spravņiks, 
kurš par savu iniciatīvu saka tā:
“Ikviens cilvēks mūža garumā atceras 
savus skolotājus – dažkārt vienu, ie-
spējams, visstingrāko, dažkārt kāda ie-
mīļotākā priekšmeta skolotāju, vai tas 
būtu matemātikas, vēstures, vai sporta 
pedagogs. Skolotāji līdzās ģimenei ir tie, 

kuri ieliek mūsos vērtību un zināšanu 
pamatus. Skolotāji ir tie, kuri prot atklāt 
audzēkņu talantus, palīdz sākt tos slīpēt 
un dod iespēju augt nākamajiem zināt-
niekiem, uzņēmējiem, māksliniekiem.
Mēs ikviens vēlamies, lai mūsu bērniem 
ir vislabākie skolotāji – aizrautīgi, entu-
ziastiski, zinoši, tādi, kuri ar degsmi dara 
savu darbu. Mēs arī apzināmies, ka pe-
dagogu darbs nav viegls, tas ir saspringts 
un ne vienmēr pienācīgi atalgots. Ar šo 
stipendiju mūsu ģimene vēlas pateikties 
pedagogiem par viņu misijas darbu, vē-
lamies arī veicināt sabiedrības iesaisti iz-
glītības procesos. Mēs vēlamies dot savu 
artavu, lai motivētu un atbalstītu skolotā-
jus, kuri strādā mūsu bērnu labā un caur 
to sniedz ieguldījumu stiprākā un labākā 
Latvijā.”
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties 
ar Izglītības satura un kvalitātes speciā-
listi Sandru Ozoliņu, sandra.ozolina@
adazi.lv, 27311812.
*pirms nodokļu nomaksas
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Skolas ielā, Ādažos, izbūvēts bruģakmens segums 165m garumā
Ādažos pabeigta Skolas ielas projekta 
3. kārta, kas nodrošina ērtu piekļūšanu 
pašvaldības bērnudārzam “Strautiņš” un 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas teritorijai 
no Attekas ielas. Projekta ietvaros tika 
izbūvēts bruģakmens segums 165m garu-
mā. Projekta kopējās izmaksas – 115 000 
eiro. 

Atjaunota Ķiršu iela posmā no Pirmās līdz Saules ielai, izbūvēts apvienotais 
gājēju un velo celiņš

Atjaunota Ķiršu iela no Pirmās līdz Saules ielai Ādažos. Izbū-
vētas lietus ūdens atvades sistēmas, apgaismojuma un optisko 

kabeļu inženiertīkli, no betona bruģakmens izbūvēts ielas se-
gums un apvienotais gājēju un velo celiņš. Kā ziņots iepriekš, 
Ķiršu un Ziedu ielas pārbūves ieceres būvprojekts paredz Ķir-
šu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu vairākās 
kārtās. Turpmākajās būvniecības kārtās paredzēts pārbūvēt 
esošos novadgrāvjus, kā arī Ķiršu ielu no Saules ielas līdz Atte-
kas ielai, un no Rīgas gatves (V30) līdz Pirmajai ielai, savukārt 
Ziedu un Bērzu ielas pārbūvēt posmā no Ķiršu ielas līdz Ziedu 
ielai.

Uzsākta auto stāvlaukuma paplašinājuma un atpūtas vietu labiekārtojuma 
projektēšana Lilastē
Ādažu novada pašvaldība šī gada 16. au-
gustā noslēgusi līgumu ar SIA “Baltex 
Group” par auto stāvlaukuma un atpū-
tas vietu labiekārtojuma projektēšanu 
un autoruzraudzību Lilastē. Projekts tiek 
īstenots Lauku atbalsta dienesta Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 

pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Projekta ietvaros plānots paplašināt  auto 
stāvlaukumu un izbūvēt nobrauktuvi līdz 
pludmalei operatīvā transporta vajadzī-
bām, veikt teritorijas labiekārtošanu un 
bērnu aktivitāšu laukuma izveidi.

Projekta plānotās izmaksas 397 475,71 
euro, t.sk. EJZF līdzfinansējums 90% ap-
mērā. Plānotais projekta realizācijas ter-
miņš ir līdz 2023. gada 30. septembrim.

Iluta Plikgalve

Vējupes krastā izveidotas jaunas šūpoles – soli projektā “Meža dienas” 
Vējupei pieguļošā meža 
zona Ādažos ieguvusi jau-
nas šūpoles – solus, kas iz-
veidoti projektā “Meža die-
nas”. Jaunizveidotie šūpoļu 
soli izvietoti Vējupes malā 
tā, lai būtu iespējams bau-
dīt skatu pāri ūdens virsmai 
un apkārt sajust meža augu 
klātbūtni. Solu vietas izvē-

lētas tālāk no intensīvas gājēju kustības un vietās, kur tās tieši 
nerobežojas ar privātās apbūves īpašumiem, lai pastaigu cienī-
tājiem ir iespēja savā maršrutā iekļaut arī laisku pasēdēšanu va-
kara saulē un izbaudīt Vējupes ainavu.
“Meža dienās 2022” Latvijas sabiedrība aicināta pievērst uzma-
nību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvok-
lim, palīdzēt risināt ar labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaim-

niekošanu saistītos jautājumus.
Šī gada Meža dienu moto: “Veidosim 
daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās 
ainavu!”. Latvijas Pašvaldību savienī-
ba, atzīstot un ievērojot darba uzdevu-
ma nosacījumus, nodrošina pasāku-
mu norisi visos plānošanas reģionos, 
kopumā 29 pašvaldībās.
“Meža dienas” pasākumi ir sekmīgi 
īstenoti un atzinīgi novērtēti, tā pie-
vēršot lielāku sabiedrības uzmanību 
mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, 
zaļās zonas nepieciešamībai, palīdzot 
risināt mežu teritoriju labiekār-
tošanu, kā arī sekmējot jaunu 
zināšanu iegūšanu.

Iveta Grīviņa – Dilāne 

Īstenots ventilācijas projekts Ādažu vidusskolas “A” un “B” korpusos
No 2021. līdz 2022.gadam Ādažu vidusskolā tika īstenots 
projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolā “A” 
un “B” korpusos”. Būvdarbi tika veikti 2022. gada vasarā. 
Projekta mērķis bija tehniskā stāvokļa uzlabošana un pakal-
pojumu kvalitātes uzlabošana, izbūvējot Ādažu vidusskolas 
“A” un “B” korpusā 6 lokālas rekuperācijas sistēmas – uz kat-
ru stāvu katrā atsevišķā korpusā viena ventilācijas iekārta.

Inga Pērkone
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Carnikavas komunālservisa Labiekārtošanas nodaļas galvenie darbi
septembrī
• Nozāģēti par bīstamiem atzīti bērzi 
Cīruļu ielā, Kalngalē, un Griezes ielā, 
Carnikavā. 
• No Vecgaujas un dīķa Stacijas ielā uz 
ziemas periodu izceltas abas strūklakas.
• No pludmales atvesti 86 uz vasaras se-
zonu izvietotie atkritumu konteineri. 
• Sniegts atbalsts vairāku futbola sacen-
sību norisē (pļauts zāliens futbola lauku-
mam, uzkrāsots marķējums) Carnikavas 
stadionā.
• No stadiona Smilšu ielā uz angāru aiz-
vesti 6 futbola vārti, augstlēkšanas mat-
rači, futbola rezervistu nojumes.

• Sniegts atbalsts Rudens riteņbraukša-
nas sacensību un skriešanas sacensību 
nodrošināšanā Zibeņu trasē (aizvests/
atvests inventārs, atkritumu urnas, pa-
pildus biotualete).
• Turpinās pakāpeniska vasaras puķu 
izvākšana no dobēm, tiek apgrieztas 
ziemcietes, formēti daudzgadīgie lapu 
krūmi.
• Vāzēs, kastēs Carnikavas centrā vasa-
ras puķes nomainītas pret viršu stādīju-
miem.
• Apzāģēti un krastā izvilkti 3 pie Lave-
ru sūkņu stacijas pār Vecgauju pārkrituši  

koki.
• Pagastā un pludmalē savākti ~ 15 m3 
nejaušo atkritumu.
• Turpinās zāliena pļaušana visā pagas-
ta teritorijā gan ar pašgājējtehniku, gan 
trimeriem.

Uzstādīts basketbola grozs Liepu ielā, Carnikavā, atjaunots Carnikavas parka 
žogs, sākta otras terases būvniecība bērnudārzā “Riekstiņš” un citi
Carnikavas komunālservisa Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbi
• Veikts solu un galdu remonts Carnika-
vas tirgū;
• Atjaunots Carnikavas parka žogs;

• Salabota Sidrabsaliņas tualete un plud-
males celiņš;

• Sākta otras PII “Riekstiņš” terases  būv-
niecība 86 m2 platībā;

• Uzstādīta nolaižama barjera aiz Laivu 
ielas stāvlaukuma, virzienā uz pludmali;

• Salabots sols un atkritumu tvertne ceļā 
uz Garciema pludmali;

• Nobruģētas Baltezera kapličas apmales;

• Uzstādīts karuselis bērnu laukumā, 
Carnikavā, Tulpju ielā 5;

• Veikts kāpņu remonts uz Carnikavas 
kapu kapliču un baznīcas kalnu. Darbi 
turpinās.

• Pabeigta pludmales celiņu izgatavošana 
Laivu ielas piekrastes apsaimniekošanas 
projekta ietvaros;

• Salaboti soli Līgo laukumā;

• Uzstādīts basketbola grozs Liepu ielā 3;
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Straujo elektroenerģijas izmaksu dēļ ar 1.novembri izmaiņas SIA “Ādažu 
ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos

Straujo elektroenerģijas izmaksu kāpuma dēļ SIA “Ādažu 
ūdens” četras reizes pieaugušas izmaksas, jo tieši maksa par 
elektroenerģiju veido lielu daļu uzņēmuma izmaksu. Elektrība 
nepieciešama gan ūdens iegūšanai un novadīšanai tālāk pie pa-
tērētājiem, gan sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanai 
un attīrīšanai.
Tāpēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izvēr-
tējusi SIA “Ādažu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu iz-
maksas un ar padomes 22.09.2022. lēmumu Nr.171  ir nolēmusi 
apstiprināt jaunus SIA “Ādažu ūdens” tarifus: ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifs – 1,26 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības no-
dokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs –  2,30 EUR/m³ (bez 
pievienotās vērtības nodokļa).
Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā ar 1.novembri. Līdz ar minēto 
padomes lēmumu tiek atcelts  Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas 2019.gada 27. novembra lēmums Nr.169 par 
tarifu apstiprināšanu.

Ādažu Ūdens

17. novembrī stāsies spēkā atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas 
Carnikavā
Ādažu novada dome apstiprinājusi vides pakalpojumu 
uzņēmuma SIA “Clean R” nešķiroto sadzīves atkritu-
mu un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifus Carnikavas pagastā, kas stāsies spēkā no 
šā gada 17. novembra.
Iepriekšējās izmaiņas maksā par atkritumu apsaim-
niekošanu šā gada sākumā ietekmēja dabas resursu 
nodokļa likmes un poligona tarifa kāpums, kas pēc 
valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem tiek iekļauti 
atkritumu apsaimniekošanas maksā. Šoreiz izmaiņas 
izraisījuši ārējie un no atkritumu apsaimniekotāja ne-
atkarīgi faktori – patēriņa cenu kāpums, vidējās darba 
samaksas, kā arī būtisks cenu pieaugums degvielai un 
citiem energoresursiem (elektroenerģijai, gāzei u.c.), 
kas tieši ietekmē atkritumu apsaimniekošanas kopējās 
izmaksas. Atkritumu apsaimniekotājs pirmo reizi sa-
darbības laikā ir izmantojis tiesības paaugstināt tarifu, 
kas saistīts ar resursu izmaksu izmaiņām.
Pēdējā gada laikā tika veikta gan atkritumu izvešanas 
maršrutu optimizācija, gan klientu apkalpošanas pro-
cesu efektivizācija un uzlabošana. Tomēr pieaugošās 
izmaksas ar to nav iespējams nosegt, norāda atkritumu 
apsaimniekotājs.
Ar 17. novembri tiks veiktas izmaiņas arī bioloģiski 
noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Biolo-
ģisko atkritumu maksa tiek pārskatīta saistībā ar iz-
maiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas pa-
redz bioloģiski noārdāmo atkritumu maksu samazināt 
un noteikt 80% apmērā no sadzīves atkritumu maksas. 
Carnikavas pagasta iedzīvotājiem tas nozīmē, ka bio-
loģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas maksa 
novadā samazināsies. Informāciju par bioloģiski noārdāmu at-
kritumu apsaimniekošanu aicinām meklēt www.cleanr.lv, kā arī 
www.šķirobio.lv.
SIA “Clean R” uzsver, ka efektīvākais veids, kā samazināt iz-
maksas, arī tarifiem kāpjot, ir apdomīga iepirkšanās un atkri-
tumu šķirošana. Šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla 
iepakojuma apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, 

savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir 
mazākas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Ar noderīgiem paradumu maiņas padomiem var iepazīties 
www.nenoroc.lv, kā arī sociālajos tīklos un mājaslapā www.cle-
anr.lv. Vērtīgi padomi par to, kā pareizi šķirot bioloģiski noār-
dāmos atkritumus atrodami interneta vietnē www.skirobio.lv

SIA “Clean R”
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Ādažu novadā 2022.gadā īstenotie konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekti

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa (NIG) “Pasaku valstība rullē” 
projekts “Radošas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitāšu sienas 
bērniem”.
PII “Pasaku valstība” bērnu āra rotaļu laukumi tika papildināti 
ar aktivitāšu sienām, kas ir izklaidējošas, radošumu rosinošas 
un arī izglītojošas. Katrai bērnudārza filiālei tika izgatavotas 
8 aktivitāšu sienas (kopā 16) – muzikālā siena, skaitīkļu siena, 
trubu trasītes siena, lego siena, koka dēlīšu trasītes siena, zobra-
tu, rotējošo apļu un spoguļu siena u.c. 

NIG “Viss bēr-
niem” projekts 
“Ātrāk, tālāk, 
jautrāk”.
Kadagas pirms-
skolas izglītības 
iestādē tika piln-
veidota apkārtē-
jā vide. Projekta 
rezultātā tapa  
lielformāta  gleznojumi uz bruģa, veikta betona aizsargsienu 
apgleznošana, uzstādītas līdzsvara puslodes, 7.grupas laukumā 
ierīkots aktivitāšu kalniņš. Ierīkotā vide caur spēlēm ļaus apgūt 
burtus, ciparus, krāsas, attīstīt orientēšanās spējas, līdzsvaru, 
veicinās bērnu kustības.
NIG “Alderu ielas nama atjaunotāji (2022)” projekts “Mūsu 
simtgadīgā (1904)”.
Baltezera ciemā, Alderu ielas 27 vēsturiskās ēkas pagalmā tika 
veikta apkārtējās teritorijas labiekārtošana – starp Alderu ielu 
un mājas fasādi atjaunots esošais žogs (33 m garumā), sakārtota 
un apzaļumota teritorija (uzlabojot zemi stādījumiem un zālie-
nam, kā arī iestādot rododendrus un ceriņus).

NIG “Piemājas infrastruktūras attīstītāji” projekts “Piebrau-
camā ceļa labiekārtošana”.

Ādažu novada 
Garkalnes lauku 
teritorijā no V50 
ceļa 6 kilometra 
līdz Ādažu no-
vada Garkalnes 
“Birztalām” un 
“Stropiem” tika 
veikta piebrauca-

mā ceļa labiekārtošana – piebraucamais ceļš nošķembots 445m 
garumā. Uzlabojot iedzīvotāju piebraucamo ceļu, pie mājām ir 
samazināts gaisa kvalitātes piesārņojums, ko rada zemes ceļa 
putekļi, atviegloti ceļa uzturēšanas darbi visos gadalaikos, kā 
arī uzlabota apkārtnes gaisa kva-
litāte.
NIG “Mēs, Pētniekiem!” pro-
jekts “Dabaszinību centrs - oran-
žērija “4 GADALAIKI””.
Lai veicinātu bērnu sociālo lab-
sajūtu, PII “Siguļi” teritorija la-
biekārtota ar daudzfunkcionālu, 
vissezonu dabaszinību centru – 
oranžēriju (21m2 platībā), kurā 
bērniem kopā ar saviem skolo-
tājiem būs iespēja visos četros 
gadalaikos āra vidē: sadarboties, 
diskutēt, eksperimentēt, audzēt, 
pētīt, zīmēt, skaitīt, rakstīt un 
inovatīvi apgūt kompetencēs un 
pētniecībā balstītu pirmsskolas 
mācību programmas saturu, ro-
dot praktisku izpratni par nori-
sēm un likumsakarībām dabā. 
Projekta ietvaros izveidotas arī 6 koka augu kastes – eksperi-
mentu galdi.
Biedrības “Nākotnes iela” projekts “Jaunu pilsētvides objektu 
radīšana Carnikavas ciemā”.
Projekta mērķis bija uzlabot pilsētvidi Carnikavas ciematā, ra-
dot 2 jaunus pilsētvides objektus – analogu āra radio-vadības 
pulksteni un apgleznotus betona ziedu podus, sekmējot jaunu 
zināšanu un prasmju apgūšanu Carnikavas ciema bērnu un jau-
niešu vidū. Kontekstuālā saistībā ar āra pulksteņa uzstādīšanu 

tiks noorganizēta vieslekcija skolēniem.
NIG “Dabas Draugi” projekts “Āra klases “Mācāmies dabā””.
ES nozīmes biotopā “Mežainas piejūras kāpas” tika izveidotas 

2 āra klases kā sa-
kārtotas atpūtas vie-
tas – Ādažu novada 
iedzīvotājiem un tās 
viesiem, bet ar nosa-
cījumu: “Ko atnesi, 
to aiznes!”. Katrā no 
teritorijām tika izga-
tavots un uzstādīts 

1 galds un 2 soli. Āra klases “MĀCĀMIES DABĀ” būs iespēja 
izmantot visos gadalaikos.
Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” projekts “Dabaszinātņu 
pagalms”.
ĀBVS teritorijā tika izveidoti āra mācību objekti un iedvesmas 
avots zinātkāres veicināšanai bērnos un pieaugušajos, tādejādi 

Projekti teritorijas labiekārtošanai:
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uzlabojot to saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un dzīves 
kvalitāti. Teritorijā izveidots reljefa pakalniņš, uzbērta 36 m3 
melnzeme, kā arī uzstādīti 3 objekti – harmonisko svārstu ob-
jekts, Leonardo tiltiņš ar Ņūtona svārstiem un Pitagora kvadrā-
tu vienādojuma objekts.

NIG “ĀBJSS skolas padome” projekts 
“Ar velosipēdu uz sporta nodarbībām”.
Lai popularizētu, veicinātu sporta cen-
tra un stadiona apmeklētāju, kā arī 
visu Ādažu novada iedzīvotāju aktīvā-
ku pārvietošanos ar velosipēdu ikdienā 
un uzlabotu dzīves kvalitāti fiziskajā 
jomā, Ādažu Sporta centra pieguļošajā 
teritorijā tika izgatavots un uzstādīts 
velostatīvs. Pie tā vienlaicīgi varēs iz-
vietot vismaz 10-14 velosipēdus.

Biedrības “BMX Ādaži” projekts “Veselā miesā – vesels gars”.
Tika turpināts pilnveidot BMX parku Kadagā – izveidojot vin-
grošanas kompleksu, lai nodrošinātu novada bērniem drošu 
vidi, kur nodarboties ar sportiskajām aktivitātēm. Vingroša-
nas komplekss sastāv no 8 vertikālām kolonnām ar dažādiem 
augstumiem, trim 1200mm gariem šķērsstieņiem, Zviedru sie-
nas, vēderpreses sola un atspiešanās stieņa.

NIG “Ādažu ūdensroze” projekts “Jāsāk darīt, lai būtu intere-
santi, skaisti, veselīgi!”. 
Plānojot daļu no Dienas centra “Ūdensroze” dārza veltīt perma-
kultūrai, projekta ietvaros tika veikta teritorijas labiekārtošana, 
izgatavotas 5 paaugstinātas kastes dobēm, 1 komposta kaste, ie-
stādīti ogu krūmi (avenes), iestādīta egle, iesēti garšaugi. Dienas 
centra teritorija, kas ir daļa no Ādažu publiskās telpas, vēl vairāk 
iekļaujas un veido pievilcīgu kopējo tēlu.
Biedrības “Ādažu novada pensionāru biedrība” projekts “Va-
ļēja terase senioriem”.
No kompozītmateriāliem, kurus nebojā ne lietus, ne sals, izgata-
vota uz regulējamām plastmasas pēdām samontēta vaļēja tera-
ses grīda 4,5x9 m platībā. Uz grīdas var notikt amatiermākslas 

kolektīvu koncerti un mēģinājumi, galda tenisa spēle, dejas u.c. 
aktivitātes.

Biedrības “Sprigulis” projekts “Ādažu tautastērps (brunči un 
blūzes)”.
Tika uzšūti 12 Ādažu novada tautas-
tērpa brunči un 12 sieviešu blūzes. 
No realizētā tiešu labumu gūs Āda-
žu Kultūras centra deju kolektīva 
“Sprigulis” visas dejotājas, valkājot 
šos tērpus koncertos un citos kultū-
ras pasākumos. Netiešu labumu no 
šī projekta realizācijas gūs visu kon-
certu un citu kultūras pasākumu 
apmeklētāji, redzot vizuāli sakārto-
tus, vēsturiskajam Ādažu novadam 
atbilstošus un pievilcīgus tērpus.
NIG “Šujam kopā!” projekts “Ska-
tuves tērpi bērniem”.
PII “Siguļi” tika izgatavoti dažādi skatuves tērpi bērniem. Pro-
jekta ietvaros tika sašūti 60 dažāda izmēra, dažādu audumu 
meiteņu svārciņi: 20 vilnas auduma, 20 linu auduma, 20 kok-
vilnas auduma svārciņi. Tika uzšūtas arī 10 baltas taututērpa 
blūzes un 6 sēžammaisi. Šī materiālā tērpu bāze iestādei ļaus 
gan bērnudārza, gan novada pasākumos izskatīties vizuāli vie-
notiem un estētiski pievilcīgiem. 

Biedrības “Move up” projekts “Izkrāsosim skolu”.
Kopā ar Ādažu vidusskolas skolēniem tika izveidotas mācību 
vielu atgādnes un Ādažu vidusskolas vidusskolas korpusa telpas 
tika padarītas saistošākas un patīkamākas skolas skolēniem. At-
gādnes tika veidotas sākot no A3 izmēra līdz pat sienu zīmēju-
miem, pielāgojoties skolēnu un pedagogu vajadzībām un domu 
lidojumam. Projektā piedalījās 35 klases no 5. līdz 12. klasei. 
Kopumā izveidotas vairāk kā 70 atgādnes.
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Projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai:
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Biedrības “Creative Minds for Culture” projekts “Džungļi ie-
nāk skolā”.
Ādažu sākumskolas telpas tika padarītas skolēniem saistošākas, 
izvietojot skolas telpās starp mākslas un mūzikas kabinetiem, 
un datorikas un speciālo pedagogu kabinetiem grīdas uzlīmes, 
dekorus, zaļos augus, kas telpas padara mājīgākas. Jaunākā kor-
pusa gaitenis ir papildināts ar 16 sēžamajiem pufiem/atpūtas 
stūrīti, 10 uz skolas grīdas izvietotām spēlēm, 5 griestu glezno-
jumiem. Īstenojot zaļo augu akciju, skolēni kopā ar vecākiem 
veido katras klases zaļo augu oāzi - kopā tika atnesti 50 augi.

Biedrības “Orientēšanās klubs “KĀPA”” projekts “Orientēša-
nās karte Kalngalē”.
Projekta ietvaros orientēšanās klubam “Kāpa” uzlabojās mate-
riāli tehniskā bāze (tika izveidota Kalngales orientēšanās karte 
3,5km2 platībā), lai projekta laikā varētu noorganizēt 3 orientē-
šanās pasākumus Kalngalē. Noorganizētas orientēšanās sacen-
sības “Ādažu novada kauss 2022”, kā arī divi orientēšanās seriāla 
“ieSĀC 2022” posmi.

Biedrības “Baltic Nutrition and Health Federation” projekts 
“Izglītojošu spēļu izstrāde par veselīga uztura pamatprincipiem 
pirmsskolas vecuma bērniem”.

Ādažu novada pirms-
skolas vecuma bēr-
niem tika izstrādātas 
izglītojošas spēles 
par veselīga uztura 
pa mat pr i nc ipiem. 
Tika izgatavotas spē-
les “Veselīga uztura 
piramīda”, “Veselīga 

uztura šķīvis”,  “Veselīga uztura labirints”, “Veselīgu dārgumu 
medības”. Spēles tika uzdāvinātas PII “Riekstiņš”, PII “ Strau-
tiņš”, brīvlaika pavadīšanas centram “Pīlādzis”.
Biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Iepazīsti Ādažu nova-
du”.
Tika noorganizēti 4 vienas dienas pasākumi iedzīvotājiem čet-
rās Ādažu novada terito-
rijās, lai veicinātu vietējo 
iedzīvotāju informētību par 
novadā esošajām sporta un 
kultūras iespējām, sekmē-
tu viņu diskusijas par savu 
ciemu nozīmīgajām kultūr-
vēsturiskajām vietām un aicinātu viņus iesaistīties kopīgās ak-
tivitātēs. Ādažos notika pasākums, informējot par sportiskām 

aktivitātēm. Alderos un 
Garciemā notika neformā-
las sarunas par ciemu vēs-
turi un nepieciešamajām iz-
maiņām. Carnikavā ikviens 
interesents varēja uzzināt 
par novadā nozīmīgajiem 
kultūras un vēstures objektiem, kā arī dažādiem pašdarbības 
kolektīviem.
NIG “ĀMMS radošais kolektīvs” projekts “ĀMMS radošā ko-
lektīva dāvana CMMS”.

Ādažu novada Mākslu 
skolas Carnikavas pun-
kta telpas tika papildi-
nātas ar jaunām, košām 
un funkcionālām mēbe-
lēm. Balstoties uz bērnu 
zīmējumiem pēc indivi-
dualizēta dizaina, tika 
radīti 3 galdi, 5 soli un 
20 ķeblīši, ļaujot attīstīt 
Mākslu skolas audzēkņu 

dizainisko domāšanu, gaumi un dodot iespēju redzēt sava darba 
praktisko pielietojumu.
NIG “ĀMMS pedagogu radošā grupa” projekts “Staro Ādaži 
2022”.
Projekta galvenais mērķis ir sniegt Ādažu novada iedzīvotā-
jiem un viesiem pozitīvas emocijas gada tumšākajā laikā kopā 
ar Mākslu skolas audzēkņiem radot dažādas instalācijas un 
gaismas objektus, kas rotātu Mākslu skolas priekšpusi. Rudenī 
Mākslu skolas Ādažu punkta ēkas priekšpuse tiks rotāta ar 10-
15 objektiem. Gaismoto objektu izstāde “Staro Ādaži” jau ir kļu-
vusi par vienu no Mākslu skolu ikgadējām tradīcijām.

NIG “Pirmā iela 27” projekts “Daudzdzīvokļu mājas Pirmā iela 
27 otrās kāpņu telpas remonts”.

Ādažos, Pirmajā ielā 27, 
tika veikts otrās kāpņu tel-
pas remonts. Kāpņutelpa 
tika izremontēta atbilstoši 
plānotajam un pat vairāk 
(kāpņutelpas griestu, sie-
nu un grīdas remonts; logu 
hermetizācija; vējtvera grī-
das izlīdzināšana; pagraba 
ārdurvju slīpēšana un krā-
sošana; LED apgaismoju-
ma ar sensoru uzstādīšana; 

kāpņu telpas margu atjaunošana; veco 
kāpņutelpas iekšdurvju demontāža u.c.).
Liels paldies projektu īstenotājiem par 
vēlmi uzlabot Ādažu novadu!

Inga Pērkone

Projekti ēku remontam:
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Pilots Kārlis Murāns: Mūsu ofisā vienmēr ir saulainas dienas

Lai gan šobrīd Kārlis Murāns dzīvo Rīgā, viņu noteikti var 
saukt par ādažnieku, jo viņš te ir audzis un skolojies, absol-
vējot Ādažu vidusskolu. Par savu dzīves aicinājumu Kārlis 
izvēlējies aviāciju, un šobrīd kā lidmašīnas otrais pilots regu-
lāri lido uz dažādām valstīm visā pasaulē. Kā un kāpēc viņš 
izvēlējās tieši pilota profesiju, Kārlis atklāj intervijā “Ādažu 
Vēstīm”. 
Tu esi Ādažu vidusskolas absolvents. Vai tava dzīve vienmēr 
bijusi saistīta ar Ādažiem? 
Ne gluži. Manas dzīves pirmos gadus ar ģimeni pavadījām Rīgā, 
bet pēc tam vecāki pārcēlās uz Ādažiem, kur es arī gan iesāku, 
gan pabeidzu skolu. Pa vidu vēl bija īss periods Rīgas 2. ģimnā-
zijā, taču veselības dēļ biju spiests to atstāt. Satraumēju muguru, 
nevarēju vairs ar sabiedrisko transportu izbraukāt līdz Rīgai, 
tāpēc atgriezos Ādažos. Tagad uzskatu, ka aiziet uz Rīgu bija 
liela kļūda. 
Kāpēc? 
Man personīgi šķita, ka mācību ziņā es Rīgā mazliet degradē-
jos. Rīgā vidusskolā bija daudz vairāk klases, Ādažos tikai viena, 
līdz ar to bija daudz personiskāka attieksme. 

Lietas, kas lido
Kas tevi interesēja skolas laikā? 
Nevaru apgalvot, ka man jau kopš bērnības gribējies kļūt par 
pilotu, taču mani vienmēr interesējušas lietas, kas lido. Man 
pat nebija tādas konkrētas sapņu profesijas. Kurš gan sapņo par 
strādāšanu? (Smejas.) Par pilota profesiju domāju vairāk finan-
siālu apsvērumu vadīts, apzinoties, ka varēšu labi nopelnīt un 
palikt dzīvot Latvijā. Universitātes laikā, kad man radās iespēja 
palidot, āķis bija lūpā. Kopš tās reizes nevienā citā profesijā vairs 
sevi nevarēju iedomāties. 
Ko tu apguvi universitātē? Tas taču nebija nekas saistīts ar 
aviāciju?
Pēc Ādažu vidusskolas pabeigšanas aizgāju uz Latvijas Universi-
tātes Datorikas fakultāti. Tā saucamās pirmā semestra depresijas 
laikā sapratu, ka tā nepavisam nav mana joma – apzinājos, ka 
sēdēšana ofisā pie datora nav mans aicinājums. Tomēr, neskato-
ties uz to, mācības es pabeidzu, iegūstot pirmā līmeņa profesio-
nālo augstāko izglītību un programmētāja kvalifikāciju. Jāatzīst, 
ka biju domājis par pilota profesiju jau pēc vidusskolas, taču tajā 
laikā acīmredzot neatradu pareizo informāciju, un ideju par li-

došanu uz kādu laiku atmetu. 
Tu jau pieminēji iespēju lidot augstskolas laikā. Kā 
šāda iespēja tev radās?
Mana topošā sieva palīdzēja atrast kontaktus pilotu 
skolā “Eriva” – tur mācījās kāds puisis, ar kuru sazinā-
jos. Viņš man pastāstīja visu, kas mani interesē, teica, 
ka būs “Atvērto durvju diena”, kurā varēs vairāk uzzi-
nāt par procesu un iespēju veidot karjeru aviācijā. Pēc 
“Atvērto durvju dienas” uzsāku mācības pilotu skolā, 
un tad arī radās iespēja veikt pirmo lidojumu. 
Un pēc tam mērķtiecīgi sāki virzīties uz pilota pro-
fesiju? 
Tieši tā arī notika. Tēvs bija iekrājis naudu, ko varēja 
izmantot pilotu skolas izmaksu segšanai. Protams, ar 
to pilnībā nepietika, bet tas bija labs sākums, lai sa-
prastu, cik ļoti lidošana patīk. 

Mācības dārgas, taču iespēja labi pelnīt
Zināms, ka mācības pilotu skolā ir dārgas. Ar kādu 
summu jārēķinās jaunietim, kurš nolēmis realizēt 
sevi pilota profesijā?
Pirms pieciem vai nedaudz vairāk gadiem, kad es ar to 

sāku nodarboties, bija jārēķinās ar 60 000 eiro. Protams, mūs-
dienās šie skaitļi, visticamāk, ir mainījušies, jo cenas ir palieli-
nājušās. Pats pilotu skolā tikai biju iesācis mācības, lai iegūtu 
privātpilota licenci, taču tās nepabeidzu. Kad mācības pametu, 
biju iztērējis ap 10 000 eiro.
Kāpēc pameti mācības? 
Sapratu, ka man būs pilotu skolā jāpavada ilgs laiks un jātērē 
lieli līdzekļi. “Eriva” var iegūt privātpilota, taču ne komercpilota 
licenci.  Turklāt tobrīd darbību uzsāka “airBaltic” pilotu akadē-
mija un es iestājos pirmajā grupā.  Tolaik mācības bija ap 69 000 
eiro, tagad, ja nemaldos – pāri 70 000 (izmaksas sasniedz līdz  
79 000 – autora piezīme). 
Šajā gadījumā, cik saprotu, daļa summas ir kredīts? 
Tās summas izklausās bargākas nekā ir. Studenta sākotnējā ie-
maksa ir 15 000 eiro, bet, sekmīgi mācoties, pārējo daļu palīdzēs 
finansēt kompānija (kā aizdevumu). Pabeidzot mācības, mums 
bija garantēta darba vieta, kas šobrīd laikam vairs nav, jo kovids 
daudz ko industrijā izmainīja. Uzsākot pilota karjeru, kredītu 
atmaksājam. Šaubos, ka man tik ātri viss būtu izdevies, ja ne-
būtu pilotu akadēmijas. Pilotu alga ir pietiekami laba, līdz ar to 
kredīts nav pārāk liels slogs. 
Cik liela ir pilota alga? 
Nemaz nezinu, vai to drīkstu atklāt (smejas). Ir pamatalga, kurai 
klāt nāk vēl tā saucamā “per diem” samaksa – ja daudz sanāk 
lidot ārpus Latvijas un bieži palikt viesnīcās, par to katru die-
nu pēc Eiropas standartiem tiek maksāta komandējuma nauda. 

Šobrīd Kārlis ir lidmašīnas otrais pilots, asistējot un palīdzot galvenajam cil-
vēkam lidmašīnā – kapteinim.
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2017.gadā Kārlis absolvēja Latvijas Universitāti, iegūstot program-
mētāja kvalifikāciju. Attēlā kopā ar mammu.
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Tur papildu var sanākt pat puse no pamatalgas. Mums ir bāze 
Tamperē, no turienes daudz lidojam, sadarbojamies arī ar citām  
aviokompānijām, piemēram, “SAS” (Scandinavian Airlines), 
“Lufthansa” un “Eurowings”, bieži paliekam viesnīcās Skandi-
nāvijā un Vācijā, tādējādi ir iespēja labi nopelnīt papildus. 

No 200 pretendentiem iekļuva starp 12 labāka-
jiem 
Atgriežoties pie apmācību tēmas – vai ir daudz gribētāju, kas 
vēlas kļūt par pilotiem? 
Es teiktu, ka jā. Ja pareizi atceros, tad uz pilotu akadēmijas pir-
mo grupu bija ap 200 gribētāju, bet iespēju mācīties ieguva tikai 
12. 
Kā notika pilotu atlases process? 
Vispirms bija jāiesūta CV un vidusskolas sekmju izraksts. Ne-
varu apgalvot, ka man bija tās labākās atzīmes skolā, bet tajos 
priekšmetos, kas bija svarīgi, piemēram, fizikā, angļu valodā un 
matemātikā, bija pietiekami labi. Lai arī skolā matemātikā var-
būt tik labi negāja, Universitātē biju mācījies augstāko matemā-
tiku, kas deva papildu punktus. 
Kā jūs vēl vērtēja? 
Ja CV un sekmju izrakstu atzina par pietiekami labu, pēc tam 
jau klātienē deva pildīt matemātikas un loģikas testus, kā arī 
notika sarunas ar psihologiem, lai novērtētu psiholoģisko notu-
rību un saprastu, vai cilvēks vispār der pilota profesijai. Noslē-
dzošajā daļā ir saruna ar menedžmentu, ko var pielīdzināt darba 
intervijai. 
Cik ilgi notika apmācību process pilotu akadēmijā?
Mācības uzsākām 2018.gada aprīlī, tās ilga 18 mēnešus un noslē-
dzās nākamā gada oktobrī. Šķiet, ka jau nākamajā dienā bija jā-
sāk “Type Rating” (kvalifikācijas apmācība ar konkrētu lidmašī-
nas tipu – aut.) ar “Fokker 100” lidmašīnu, ko lidsabiedrība gan 
vairs neizmanto. Tagad tiek lidots ar “Airbus”. Ja lidmašīnas, ko 
lidsabiedrība izmanto, būtiski atšķiras no tām, ko izmantoja ie-
priekš, jātaisa jauns “Type Rating”, lai zinātu, ko nozīmē katra 
podziņa, kā izlēmīgi rīkoties ārkārtas situācijās un tamlīdzīgi. 
Kas seko tālāk?
Ja neesi bagātnieks, kas grib lidināties ar savu lidmašīnu, pro-
tams, lielākajai daļai mērķis ir komercpilota licence. 18 mēnešu 
apmācībās izmācās from zero to hero jeb no nulles līdz komerc-
pilotam, tad seko “Type Rating”, kas ilgst divus līdz trīs mēne-
šus. Notiek apmācības simulatorā un teorija, kad tiek apgūts viss 
par to lidmašīnu, ar kuru tiks lidots. Katram simulatoram var 
būt savas nianses, bet realitātē simulators ļoti precīzi imitē īstu 
lidmašīnu.  Pēc tam, ja pareizi atceros, tad ar konkrēto lidma-
šīnu jāveic sešas pacelšanās un nolaišanās ārpus simulatora. Un 
tad jau var sākt lidot ar pasažieru lidmašīnām. Divu gadu laikā 
no nulles es nonācu līdz līmenim, ka jau lidoju ar pasažieriem. 

Pirmajā lidojumā – lampu drudzis! 
Kādi tev bija iespaidi, kad pirmoreiz pacēlies debesīs ar pa-
sažieru lidmašīnu?
(Smejas.) Godīgi sakot, iespaidus īsti neatceros. Tobrīd bija 
satraukums un tik daudz domu par to, kas man ir jādara un kā 
reālajā dzīvē ārpus simulatora pareizi jāpielieto visas procedū-
ras. 
Pirmās reizes lampu drudzis? 
Jā, tā to varētu nodēvēt. Protams, blakus sēž pieredzējis kaptei-
nis, kurš ir tiesīgs veikt mācību lidojumus, kā arī vēl viens pilots, 
kurš sēž kabīnes aizmugurē un no malas vēro, vai viss tiek da-
rīts pareizi. Lampu drudzi droši vien rada sajūta, ka man sevi ir 
jāpierāda. 
Cik stundu tev jāveic simulatorā, lai varētu lidot ar lidmašī-
nu?

Viena simulatora sesija iet četras stundas – divas stundas es 
esmu atbildīgais pilots, kamēr otrs monitorē lidojumu, bet nā-
kamajās divās stundās mēs maināmies vietām. Ja pareizi atce-
ros, tad jāveic astoņas šādas mācību stundas, kam seko tests, 
kurā mūs pārbauda, ko esam iemācījušies. Kā autoskolās. 
Šobrīd tu esi otrais pilots. Kādas ir galvenās atšķirības starp 
kapteini un otro pilotu? 
Kapteinis ir cilvēks, kuram ir iedota atbildība pār lidaparātu, 
viņš uzņemas atbildību par visu – apkalpi un pasažieriem. Man 
tam vēl ir par agru, es pat vēl gadu neesmu nolidojis (lidojumu 
biežumu, protams, ietekmēja arī pandēmija – aut.).  Lai tiktu 
kapteiņa krēslā, jānolido konkrēts skaits stundu. Otrais pilots 

asistē kapteinim, izpilda kapteiņa norādes. Kapteinis jeb pilot 
flying vada lidmašīnu, bet otrais pilots jeb pilot monitoring – 
pārskata, vai sistēmas darbojas korekti, pārbauda, vai kapteinis 
nav kaut ko palaidis garām. 

Svarīga psiholoģiskā noturība un mierīgs prāts
Tu jau pieminēji, ka apmācību laikā pārbauda arī psiholoģis-
ko noturību. Cik bieži lidojuma laikā gadās saspringti brīži?
Saspringuma līmenis atkarīgs no psiholoģiskās noturības. Šo-
brīd pacelt lidmašīnu man nebūtu nekas īpašs, citiem varbūt tas 
radītu paniku. Ja pieredzes vēl ir maz, nav daudz lidots, nosēša-
nās ir diezgan saspringta lieta. Ir daudzas lietas, pie kā piedomāt 
– vējš, vēja stiprums un virziena, lidmašīnas jauda, lidmašīnu 
sistēmas, kas ir jāiedarbina vai jāizslēdz. Tas viss var ietekmēt 
lidojumu. Jābūt mierīgam prātam. Rudenī biežāk jārēķinās 
ar vētrām – tajās iekšā mēs nelidojam, bet cenšamies aplidot.  
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Kārlis veicis savu pirmo patstāvīgo lidojumu (First Solo), pēc kura 
saņem iesvētības – tiek nogriezta kaklasaite, saņemti pirmie uz-
pleči ar vienu svītru, un jaunais pilots tiek iesvētīts (apliets) ar 
ūdeni. 
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Mums ir laikapstākļu radars, kas 
ļauj situāciju kontrolēt un redzēt, 
kur veidojas vētras. 
Un līdz ar to veiksmīgāk tās apli-
dot?
Jā. Protams, vētras arī kustas un 
pārvietojas, kā arī mēdz veidoties 
jaunas. Var gadīties situācija, kāda 
bija nesen mums. Lidojot uz Rīgu, 
vētra veidojās tāda, ka nācās virzī-
ties uz Baltkrievijas pusi, kuras gaisa 
telpā šobrīd neielidojam. Bija jāvēr-
tē, cik tuvu Baltkrievijas robežai va-
ram pielidot.  Zemi mēs neredzam, 
nākas paļauties uz instrumentiem, 
navigācijas punktiem radaros. Nav 
tā, ka ir neiespējami šķērsot gaisa telpas robežu, bet tas ir jāko-
ordinē iepriekš ar cilvēkiem uz zemes, lai nerastos nepatikšanas. 
Kādi riska faktori debesīs ir vēl bez vētrām?
Galvenie riski ir tieši vētras un turbulences, kā arī citas lidma-
šīnas, bet tas tomēr tiek kontrolēts, lai apdraudējums sadurties 
ar citu lidmašīnu vispār neeksistētu. Simulatorā, starp citu, visu 
laiku šķiet, ka lidmašīnas triecas viena otrā, jo mācību dēļ tiek 
radītas maksimāli sarežģītas situācijas, lai lidojot mēs veiksmīgi 
spētu izvairīties, bet reālajā dzīvē tādas situācijas īsti nenotiek.
Ielūkojoties vietnē “Flightradar24”, var redzēt, ka īpaši Rie-
tumeiropā lidmašīnu debesīs ir ļoti daudz. Cik tuvu jūs noli-
dojat viens no otra realitātē?  
Samazinātais standarts paredz, ka varam nolidot 1000 pēdu (ap-
tuveni 300 metri – aut.) attālumā viens no otra. Ja izdodas re-
dzēt otru lidmašīnu, tas ir iespaidīgs skats. Pasažieru redzamība 
tādā ziņā ir limitēta, jo viņiem ir nelieli lodziņi, kamēr mēs pa 
priekšējo logu redzam daudz plašāk. Mums ir liels, skaists logs, 
varam skatīties gandrīz uz visām pusēm. 

Simulators norūda un minimizē bailes
Vai tev kā pilotam ir brīži, kad parādās bailes? 
Šajā ziņā ļoti palīdz simulators, kas palīdz tikt galā ar bailēm 
par vētrām, turbulencēm un nosēšanos. Simulators dod visus 
sliktākos variantus un liek no tiem izvairīties. Kamēr neesi pie-
rādījis, ka pieņem pareizos lēmumus [simulatorā], tevi nemaz 
nelaidīs lidot ar pasažieru lidmašīnu. Bailes, ja ne gluži pazūd, 
tad tiek minimizētas. Mēs tiekam maksimāli norūdīti, lai lidojot 
viss būtu kārtībā.
Vairākkārt pieminēji nosēšanos kā vienu no sarežģītākajām 
lietām. 
Es pat neteiktu, ka sarežģītākā, drīzāk bīstamākā, jo, esot tu-
vāk zemei, ir grūtāk kontrolēt lidaparātu. Taču ar to ir tāpat kā 

ar jebkuru lietu, ko 
cilvēks praktizē, – jo 
biežāk to dara, jo la-
bāk izdodas. 
Mūsu intervijas lai-
kā tu esi Grieķijā, 
taču ne darbā, bet 
atpūtā. Cik bieži tev 
sanāk atpūsties? 
Mums tomēr ir mai-
ņu darbs, kam ir 
sava specifika. Jau 
iepriekš man bija ie-
plānotas sešas brīvas 
dienas pēc kārtas, 

tāpēc ar sievu nolēmām – kāpēc 
gan ne? Aizlidojām uz Grieķiju! Ir 
reizes, kad arī darba ietvaros sa-
nāk nedaudz atpūsties. Piemēram, 
pirms nedēļas aizlidoju uz Dubai-
ju, kur arī bija divas brīvas dienas. 
Sanāk kā mazs atvaļinājums. Savu 
grafiku nākamajam mēnesim mēs 
uzzinām iepriekšējā mēneša vidū. 
Protams, mums nav standarta dar-
ba laiks vai brīvas nedēļas nogales, 
bet ar to visu var viegli sadzīvot, jo 
ir priekšrocības, ko sniedz šī profe-
sija. 
Cik lidojumu mēnesī tev vidēji ir?
Tas atkarīgs no sezonas. Protams, 

vasarā lidojam aktīvāk – gaisā pēc noteikumiem varam pavadīt 
līdz 90 stundām, bet, ieskaitot uz zemes pavadīto laiku, – līdz 
160 stundām. Beidzoties vasaras sezonai, stundu skaits ir sama-
zinājies. Piemēram, septembrī man bija aptuveni 50-60 stundas. 

Medusmēneša ģenerālmēģinājums Grieķijā 
Savā pilota pieredzē esi bijis daudzās valstīs un pilsētās. Kura 
aizrāvusi visvairāk?
Valstu patiešām ir daudz, taču ne visās sanāk iziet ārā [uz pilsē-
tu] un pavadīt laiku, bieži vien sanāk, ka esmu tur caurbraucot. 
Otro reizi biju Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Dubaijā, 
un ar otro reizi tā mani aizrāva. Pirmajā reizē man Dubaija šķita 
nekāda, taču, kad pirms nedēļas tur biju otro reizi un bija iespēja 
to iepazīt, šķita, ka pilnīgi cita pilsēta. 
Un Eiropā? 
Mani ārkārtīgi aizrauj Gruzija. Tā ir valsts, kur man ļoti gribas 
aizlidot tūrista statusā. Esmu tur bijis kā pilots, taču tas noti-
ka naktī, tādi lidojumi ir ļoti nogurdinoši. Man vairāk patīk 
aukstās, nevis siltās vietas, tāpēc starp favorītēm ir arī Skandi-
nāvija. Daudz laika sanāk pavadīt Tamperē, Somijā, ļoti patīka-
ma, jauka pilsēta. 
Cik bieži esi mājās? 
Šobrīd mana dzīvesvieta ir Rīgas centrā, lai gan es ļoti gribē-
tu dzīvot Ādažos.  Diemžēl tad man nokļūšanai uz darbu būtu 
jāpavada vairāk laika, nekā es vēlētos. Mājās esmu kādas 12-13 
dienas mēnesī.
Tev šovasar bija skaists notikums dzīvē – kāzas. Vai lidojums 
uz Grieķiju ir kāzu ceļojums, vai arī medusmēnesis jums ti-
kai vēl priekšā?
Grieķija mums ir medusmēneša izmēģinājums, lai saprastu, ko 
mums patīk darīt ārzemēs un ko nē.  Man nesen no darba de-
vēja arī atnāca ziņa, ka neesmu vēl izmantojis divu nedēļu atva-
ļinājumu, kas man pienākas. To mēs plānojam izmantot mūsu 
medusmēnesim. 

Ofisā vienmēr ir saulainas dienas 
Kas pilota darbā ir visaizraujošākais? 
Tā varētu būt apziņa, ka man ir iedotas 50 tonnas ar metālu un 
man ar to ļauj lidināt cilvēkus. (Smejas.) Tas, protams, ir vien-
kāršoti absurds salīdzinājums, bet tas ļauj saprast, cik tā vien-
laikus ir dīvaina un fantastiska lieta, ko mēs darām. Brīžiem 
liekas, ka tas nevar būt pa īstam.
Daudzi piloti kā profesijas burvību min faktu, ka debesīs virs 
mākoņiem vienmēr ir saule! 
Jā, tādu tekstu, mazliet pamainītu, arī es pats daudz esmu iz-
mantojis – mūsu ofisā vienmēr ir saulainas dienas. Tas ir diez-
gan precīzi teikts. 

Jānis Pārums

Pilotu akadēmijas rīkotajā ģimenes dienā šī gada au-
gustā Kārļa sievai un tētim bija iespēja izbaudīt lidoju-
mu Kārļa vadībā. 
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Lai arī Kārlim ir iespēja būt daudzviet 
pasaulē, viņam svarīgi ir būt tur, kur 
vienmēr var satikt ģimeni un draugus 
– Latvijā. Kadrs tapis Latvijas Republi-
kas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. 
maijā.  
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Ādažu privātās pirmsskolas izglītības iestādē “Patnis” septembrī īstenotas 
ritmikas nodarbības

Septembrī Ādažu privātās pirmssko-
las izglītības iestādē “Patnis” īstenotas 
ritmikas nodarbības 3-7 gadus veciem 
bērniem. Kopumā tika īstenota 21 no-
darbība, t.i. 4 nodarbību cikli pa 4 no-
darbībām, bet 1 nodarbību cikls pa 5 
nodarbībām. Nodarbības bērniem bija 
bez maksas, un tās vadīja sporta speciā-

liste Līga Pastore-Kviese, nodarbības tika 
īstenotas projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Āda-
žu novada pašvaldības Ādažu pagastā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/001) ietvaros.

Aizvadīta “Mobilitātes diena” novadā

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” septembrī un oktobrī 
īstenotas vingrošanas nodarbības bērniem 

Veselības nedēļa Carnikavas pamatskolā

17.septembrī pie Ādažu sākumskolas 
norisinājās tematisks pasākums veselī-
ga dzīvesveida veicināšanai pirmsskolas 
vecuma bērniem un viņu ģimenes locek-
ļiem “Mobilitātes diena”. Mobilitātes die-
nas laikā bija iespēja iesaistīties dažādās 
aktivitātēs - velo līdzsvara čempionātā, 
velo stafetēs, paraugdemonstrējumos uz 
velosipēda. Pasākuma noslēguma dalīb-
nieki tika iepriecināti ar dažādām bal-

vām. Pasākumu īstenoja biedrība “Āda-
žiVelo”. Pasākums tika īstenots projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā” (Nr.9.2.4.2/16/I/001) ie-
tvaros. 

Septembrī un oktobrī Carnikavas pirms-
skolas izglītības iestādē “Riekstiņš” īs-
tenotas 40 vingrošanas nodarbības 4-7 
gadus veciem bērniem, 4 nodarbību cikli 
(4 grupām), katrā ciklā 10 nodarbības. 
Nodarbības vadīja sporta speciāliste Līga 
Pastore-Kviese, nodarbības lielākoties 
notika dabā. Nodarbības tika īstenotas 

projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profi-
laksei Ādažu novada pašvaldības Car-
nikavas pagastā” (Nr.9.2.4.2/16/I/046) 
ietvaros. 

Carnikavas pamatskolā no 26. līdz 
30.septembrim norisinājās Veselības ne-
dēļa. Nedēļas ietvaros 1.-3. klašu skolēni 
katru dienu piedalījās rīta vingrošanā, 
6.klašu skolēni piedalījās lekcijā par vielu 
un procesu atkarībām, 7.-9. klašu skolā 
piedalījās uztura speciālista lekcijā, savu-
kārt 4.-5.klašu skolēni piedalījās fizisko 
aktivitāšu konkursā. Pasākuma aktivitā-

tes īstenoja SIA “Onplate” piesaistītie spe-
ciālisti. Pasākums tika īstenots projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Āda-
žu novada pašvaldības Carnikavas pagas-
tā” (Nr.9.2.4.2/16/I/046) ietvaros. 

27.septembrī noslēdzās āra vingrošanas nodarbību īstenošana Carnikavā un 
Kalngalē

Carnikavā un Kalngalē kopš š.g. 5.aprīļa tika īstenotas āra vin-
grošanas nodarbības, 27. septembrī notika pēdējā nodarbība. 
Kopumā notika 40 nodarbības – 20 nodarbības Carnikavas cie-
mā un 20 nodarbības Kalngales ciemā. Nodarbības vadīja serti-
ficēta trenere Ieva Bērziņa. Nodarbības tika īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimī-
bu profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/046) ietvaros.

Lapu sagatavoja Annija Dukāte



17SEKO MUMS:                    facebook.com/adazilv                @Adazu_novads                instagram.com/adazilv/

S
P
O
R
T
S

V
E
S
E
L
Ī
B
A

Nūjošanas nodarbības Carnikavā

17. un 21. oktobrī norisināsies pēdējās nū-
jošanas nodarbības Carnikavā. Aicinām 
pieaugušos un bērnus piedalīties nūjo-
šanas nodarbībās sertificētas nūjošanas 
treneres Inetas Mežules vadībā (pieteik-
šanās pa tālruni 26135552, sūtot īsziņu 

vai WhatsApp, norādot dalībnieka vārdu 
un uzvārdu, nodarbības datumu). Pie-
teikšanās ir apstiprināta pēc treneres ap-
stiprinošas atbildes saņemšanas īsziņas 
vai WhatsApp veidā). Dalībnieku skaits 
ierobežots! 
Pulcēšanās notiek stāvlaukumā pie Car-
nikavas promenādes (Laivu ielā), Carni-
kavā. Nūjošanas nūjas nodrošina Ādažu 
novada pašvaldība.
Nodarbības notiek, ievērojot Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus. Nodarbības 
laikā tiks veikta fotofiksācija Projekta 
publicitātes mērķu nodrošināšanai.
Kopumā no šī gada 23.marta līdz 21.ok-
tobrim tiek īstenotas 54 nodarbības. 

Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profilaksei Ādažu 
novada pašvaldības Carnikavas pagastā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/046) ietvaros. 

Annija Dukāte

Oktobra nodarbības

Pirmdienā
plkst.

18.00‒19.15

Piektdienā 
plkst.

18.00‒19.15

17.10. 21.10

Sertificēta Ādažu BMX trase, pirmajās sacensībās ap 250 dalībnieku

Šī gada jūnijā Ādažu novada pašvaldī-
ba sadarbībā ar biedrību “BMX Ādaži” 
pabeidza BMX trases virāžu asfaltēša-
nu, septembrī trasi sertificēja Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas (LRF) 
pārstāvji, bet oktobra sākumā tur no-
tika pirmās sacensības. 
BMX trases virāžu asfaltēšana bija ne-
pieciešama, lai trase atbilstu tehnis-
kajām prasībām, par ko tiek piešķirts 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
sertifikāts. Attiecīgā sertifikāta iegūšana 
turpmāk ļaus Ādažu BMX trasē Kadagā 
rīkot Latvijas un, iespējams, nākotnē arī 
plašāka mēroga sacensības.  
28.septembrī trasi  apmeklēja Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas izpilddi-

rektors Artis 
Ozols, apska-
tot, pārbaudot 
un novērtējot, 
vai trase atbilst 
Star ptaut iskās 
riteņbraukšanas 
savienības (UCI) 
prasībām. Trases 
apskatē piedalī-
jās arī biedrības 
“BMX Ādaži” 
pilnvarotais pār-
stāvis Armands 
Možeiko, biedrī-
bas treneris Ar-
tis Možeiko un 

Ādažu novada pašvaldības Sporta noda-
ļas vadītājs Arnis Rozītis. 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
norāda, ka BMX trase ir fundamentāli 
pārdomāta, un viena no labākajām BMX 
trasēm Latvijā, atbilstoša visiem Latvi-
jas un starptautiskajiem BMX trašu no-
teikumiem, kā arī atbilst prasībām, kas 
paredzētas nacionālā līmeņa sacensību 
un Latvijas Nacionālā BMX čempionāta 
(UCI CN kategorija) sacensību rīkoša-
nai. 
Savukārt, lai trase atbilstu starptautis-
ka līmeņa sacensību rīkošanai (UCI C1 
kategorija), jāveic vairāki papildinājumi 
– autostāvvietas izbūve  ar 500 vietām 
dalībniekiem, treneriem un skatītājiem, 

kā arī trases otrās taisnes “pro sekcijas” 
būvniecības pilnvērtīga pabeigšana. Tā-
pat tiek uzsvērts, ka trases apgaismo-
juma izbūve nodrošinātu pilnvērtīgu 
treniņprocesa nodrošināšanu visa gada 
garumā, kā tas ir vairākās citās trasēs.

1.oktobrī pirms vairākiem gadiem uzbū-
vētā un šogad uzlabotā Ādažu BMX tra-
se tika oficiāli atklāta arī valstiskā līmenī 
ar BMX sacensībām, kurās piedalījās ap-
tuveni 250 riteņbraucēju no 13 Latvijas 
BMX klubiem. Nākamgad trasē iecerēts 
organizēt kādu no Latvijas čempionāta 
posmiem.

Foto - Sanda Balode
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Pabeigti būvdarbi vienam no trim krasta stiprinājumiem 

Šajā vasarā turpinājās iesāktais Gaujas 
kreisā krasta stiprinājumu būvniecības 
projekts. Projekta ietvaros paredzēts izbū-
vēt rievsienas 3 posmos, kuru kopējais ga-
rums ir 1,317 km. Septembrī ir noslēgušies 
būvdarbi pie Kadagas tilta – ir pabeigta 

rievsienas nostiprināšana ar akmeņu bē-
rumu upes pusē, kā arī akmens krāvuma 
izbūve virzienā no rievsienas uz Kadagas 
tilta pusi. Būvuzņēmējs SIA “Valkas me-
liorācija” veic arī apkārtējās teritorijas 
sakopšnas un labiekārtošanas darbus. Vēl 

līdz novembra beigām tiks turpināti  darbi 
rievsienu izbūvei pie sūkņu stacijas “Kār-
kli” un arī pie Ādažu notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtām. Būvvietā pie “Kārkliem” 
drīz noslēgsies rievsienu iedziļināšana, 
vēl jāizbūvē betonētā uzkala, kā arī jāveic 
rievsienas nostiprināšana ar akmeņiem. 
Būvdarbi notiek Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda līdzfinansētā projekta “Novērst 
plūdu un krasta erozijas risku apdraudē-
jumu Ādažu novadā, pirmā daļa” 2.kārtas 
ietvaros.

Laura Bite 

Carnikavas komunālservisa Ādažu labiekārtošanas nodaļas veiktie darbi 
septembrī
• Ceļa bedru piebēršana Krastmalas, Eze-
ra un Vidlauku ielās.
• Grants ceļa nomaļu apauguma noņem-
šana uz Piparu ceļa un Lazdu ielā.
• Ceļa nomaļu tīrīšana Muižas, Gaujas, 
Pirmā, Attekas un Draudzības ielās.
• Pašvaldības ceļa nomaļu pļaušana Par-
ka, Laimas, Jaunkūlu, Kanāla, Birznieku, 
Dalderu, Iņču, Indrānu, Vārpiņu, Vārpu, 
Zušu Krastupes, Ziedu, Dzirnavu, Smilgu, 

Stapriņu Lielstapriņu ielās.
• Autobusa pieturvietu zīmju nomaiņa. 

• Bērnu laukumu apsekošana un remonts.
• Bīstamo koku zāģēšana Austrumu ielā 
un Gaujas 33a.
• Kritušo sauso lapu savākšana. 
• Uzsākti sakopšanas darbi kanāla malā 
starp Mazo Baltezeru un Lielo Baltezeru.
• Sniegts atbalsts vēlēšanu iecirkņu izvei-
dē.
• Teritoriju uzkopšanas darbi. Savākti 2,9 
m3 nejaušo atkritumu.

Ceļu darbi novadā

• Zušu ielā, Alderos, atjaunots ielas brau-
camās daļas segums ar grants maisījumu 
300 metru garumā un noņemts liekais ap-
augums.
•  Kastaņu un Stirnu ielās, Garciemā, kā 
arī Tunču ielā, Garupē, atjaunots ielas 

braucamās daļas segums ar grants maisī-
jumu.
• Skudru un Langas ielās, Garciemā, at-
jaunots ielas braucamās daļas segums ar 

atfrēzi.
• Paplatināta braucamās daļas nomale 
Alderu ielā. No Sūkņu stacijas ielas 200m 
virzienā uz autoceļu A1.
• Uzstādīts ātruma mērītājs, kas tiks pār-
vietots pa novada teritoriju.
• Uzstādīts auto skaita mērītājs, kas pa-
treiz atrodas Draudzības ielā, Ādažos, bet 
tiks pārvietots, fiksējot autotransporta 
intensitāti uz ielām visā novada teritorijā.
• Paplatināta braucamās daļas nomale 
Alderu ielā. No Sūkņu stacijas ielas 200 m 
virzienā uz autoceļu A1.

“Carnikavas komunālserviss” aicina pieslēgties
izbūvētajiem tīkliem
Projektā “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 
pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīk-
lu izbūves darbi Mazā Gaujas, Ludmilas 
Azarovas, Mazā Lašu, Ceriņu, Drau-
dzības un Vimbu ielās.  Savukārt tikai 
kanalizācijas tīkli izbūvēti Kokgaujas, 
Dambja, Cīrulīšu, Līņu, Ūdensrožu, 
Bišu, Jāņa, Viestura un Īsā ielās. 
Lai izpildītu projektā noteiktās pieslēgu-
mu prasības, “Carnikavas komunālser-
viss” aicina pieslēgties izbūvētajiem tīk-
liem. Projekta īstenošanas gaitā izbūvēti 
jauni ūdensvada tīkli 2230m kopgarumā 

un sadzīves kanalizācijas tīkli 4485m 
kopgarumā. Projekta kopējās izmaksas 
ir 1 496 065,85 eiro, un tas tiek īstenots 
ar Eiropas Savienības fondu atbalstu 
409 360 eiro apmērā. Būvdarbus objektā 
veica SIA “Woltec”, būvuzraudzību SIA 
“Marčuks” un projekta autoruzraudzību 
– SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas 
birojs”.
Lai veiktu pieslēgumu, lūdzam sazinā-
ties ar pašvaldības aģentūras “Carnika-
vas komunālserviss” ūdenssaimniecības 
nodaļu pa tālruni 26108289.

Carnikavas Komunālserviss
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Noslēgusies projekta “Lanitium” īstenošana
Šī gada septembrī noslēgusies 
pašvaldības līdzfinansētā pro-
jekta “Lanitium” īstenošana 
“Ādažu novada jauno uzņēmēju 
atbalsta konkursa 2021” ietva-
ros. Projekta mērķis bija dot ie-
spēju uzsākt uzņēmējdarbību, 
kuras pamatā ir filcētu apģērbu 

un aksesuāru izgata-
vošana un realizāci-
ja. Projekts īstenots 
ar pašvaldības lī-
dzfinansējumu 2000 

eiro apmērā, kam papildus uzņēmēja ir ieguldījusi arī savu pa-
šas finansējumu ne mazāk kā 420 eiro apmērā. Projekta ietvaros 

iegādāts aprīkojums – šujmašīna, vibro slīpmašīna, sākotnējās 
izejvielas produktu radīšanai – merino vilna, viskozes šķiedras, 
zīds, auduma krāsas u.c., iekārtota darbnīca un izveidota mā-
jaslapa https://lanitiumlv.mozello.shop kā arī profili Facebook 
(https://www.facebook.com/lanitiumlv-102713012109799/) un 
Instagram (https://www.instagram.com/lanitium.lv/). Projekta 
īstenotāja Evita atzina, ka sastapusies arī ar grūtībām, ka pro-
duktu izveidei un ražošanai ir nepieciešams daudz ilgāks laiks, 
nekā sākotnēji bija plānots. Neskatoties uz to, jau projekta īste-
nošanas laikā ir pārdoti vismaz 10 aksesuāru (bezpirkstu cimdi, 
šalle, cepure) komplekti, somiņas, vestes, jostas un citi. Nākotnē 
Evita plāno izmēģināt dalību tirdziņos, kam vēl nepieciešams sa-
ražot pietiekami daudz preču, kā arī izpētīt iespēju uzsākt meis-
tarklašu vai interešu izglītības nodarbību vadīšanu.

Laura Bite

Ojāra Vācieša prēmijai dzejā izvirzīti 13 dzejoļu krājumi
Septembra beigās noslēdzās pieteikšanās ikgadējajai Ojāra Vā-
cieša prēmijai dzejā. Šogad prestižajai balvai pieteikti 13 dzejoļu 
krājumi.
Visvairāk nominantu pieteikusi izdevniecība “Neputns”, kura 
izvirzījusi sešus dzejoļu krājumus, starp tiem arī pagājušā gada 
uzvarētāja Ivara Šteinberga otro dzejoļu krājumu “Jaunība”. 
Pirms gada Šteinbergs saņēma O. Vācieša prēmiju par debijas 
dzejoļu krājumu “Strops”.
Pa diviem dzejoļu krājumiem pieteikušas biedrības “Literatūras 
Kombains” un “Orbīta”, kā arī izdevniecība “Dienas grāmata”, 
bet vienu – “Jāņa Rozes apgāds”.
Ar saviem jaunākajiem dzejoļu krājumiem nominēti Inta Kam-
para, Zane Daugule, Elīna Bākule-Veire, Marija Luīze Meļķe, 
Henriks Eliass Zēgners, Rolands Briedis, Rūta Mežavilka, 
Artis Ostups, Madara Gruntmane, Inga Pizāne, Māra Zālīte, 
Andra Manfelde un jau pieminētais Ivars Šteinbergs.
Kopš 2003.gada, kad prēmija tiek piešķirta par spilgtu dzejoļu 
krājumu, to ieguvuši četri nominanti, kas uz apbalvojumu pre-
tendē arī šogad – Andra Manfelde 2005.gadā, Ronalds Briedis 
2008.gadā, Inga Pizāne 2020. un Ivars Šteinbergs 2021.gadā. Sa-
vukārt Māra Zālīte par O. Vācieša prēmijas laureāti kļuva tālajā 
1988.gadā, kad par ieguldījumu dzejā, bērnu dzejā, latviešu dze-
jas atdzejošanā un popularizēšanu citās valodās prēmiju piešķī-
ra Rīgas rajona agrofirma “Ādaži”.
Dzejoļu krājumus vērtēs konkursa komisija piecu cilvēku sa-
stāvā: Ādažu novada domes deputāte un komisijas priekšsēdē-
tāja Daiga Mieriņa, dzejnieks un tulkotājs, 2009.gada O. Vācie-
ša prēmijas ieguvējs Edvīns Raups, O. Vācieša muzeja direktore 
Ieva Ķīse, Carnikavas pamatskolas pedagoģe Ilze Vāciete un 
dzejniece, 2018.gada O. Vācieša prēmijas ieguvēja, Daina Sir-
mā.
Kā ierasts, Ojāra Vācieša prēmijas ieguvējs tiks paziņots 13. no-
vembrī, atzīmējot dzejnieka dzimšanas dienu.
Ojāra Vācieša literārās prēmijas ikgadējā konkursa organizē-
tājs ir Ādažu novada pašvaldība, kas īsteno Carnikavas nova-
da pašvaldības iepriekš uzturētas tradīcijas pēctecību. Prēmijas 
pasniegšanas pasākumu pašvaldība organizē sadarbībā ar Ojāra 
Vācieša muzeju un Ojāra Vācieša biedrību.
Vācieša prēmija pirmoreiz pasniegta 1984. gadā, par kuras lau-
reātiem kļuva dzejnieki Jānis Peters, Vitauts Ļūdēns un Ivans 
Dračs, 1988. gadā prēmiju saņēma Vizma Belševica, Māra Zā-
līte, Jānis Baltvilks un Juris Kronbergs, bet 1993. gadā – Imants 
Ziedonis, Māra Mellēna, Ernests Spīčs, Valdis Muktupāvels un 
Guntars Godiņš. 2003.gadā Ādažu novada dome kopā ar Car-

nikavas pagasta padomi atjaunoja O. Vācieša prēmiju, bet  no 
2011. līdz 2020.gadam prēmiju pasniedza Carnikavas novada 
dome.

Uz Ojāra Vācieša prēmiju dzejā šogad pretendē:
• Inta Kampara “Svilpaunieces”; biedrība “Literatūras Kom-
bains”;
• Zane Daugule “Mīlestībnāji”, biedrība “Literatūras Kom-
bains”;
• Elīna Bākule-Veire  “Tas ods meklē mani kopš 1981.gada”; 
biedrība “Orbīta”;
• Marija Luīze Meļķe “Nerealizēto potenciālu klubs” ; biedrība 
“Orbīta”;
• Henriks Eliass Zēgners  “Paradīze”; izdevniecība “Neputns”;
• Ronalds Briedis “Nulles summa”; izdevniecība “Neputns”;
• Rūta Mežvilka “Tālāk”; izdevniecība “Neputns”;
• Artis Ostups  “Variācijas par mēness tēmu”; izdevniecība “Ne-
putns”;
• Madara Gruntmane “Aizmīlestība”; izdevniecība “Neputns”;
• Ivars Šteinbergs “Jaunība” izdevniecība “Neputns”;
• Inga Pizāne “Tas pats izmisums, tikai ar puķēm”; SIA “Jānis 
Roze”;
• Māra Zālīte “Visas lietas”, SIA “Dienas grāmata”;
• Andra Manfelde “Poēma par mammu”, SIA “Dienas grāma-
ta”.

Jānis Pārums
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21.oktobrī plkst. 18.30 Carnikavas Novadpētniecības centrs 10 gadu jubileju 
svinēs ar sarunām par pasta vēsturi un grafoloģijas meistarklasi
Kopš neatminamiem laikiem cilvēce fik-
sējusi vēsturi rakstos. Tikai pateicoties 
rakstītiem avotiem, mūsdienās mēs va-
ram uzzināt to, kā dzīvoja mūsu senči, ko 
domāja, kā strādāja, un kā ir mainījusies 
mūsu zemes vēsture. Ja arī nākotnē mūsu 
pēcteči vairāk analizēs digitālos avotus, 
mēs joprojām ar pietāti un īpašu piesar-
dzību izturamies arī pret rakstīto vārdu. 
Mēs joprojām rakstām – piezīmju lapi-
ņas, dienasgrāmatu pieraksti, vēstules 
un apsveikuma kartītes. Ja senos laikos 
rakstītais vārds bijis īpašs, jo to ikdienā 
izmantoja tikai retais, mūsdienās mēs at-
griežamies situācijā, kad rakstītais vārds 
nu jau atkal ir kaut kas ārpus ierastā un 
ikdienišķā. Nāk drēgni rudens vakari, 
kuros mēs aizdomāsimies par svētku at-
klātnēm. Atcerēsimies, ka valsts svētku 
un Ziemassvētku apsveikuma kartītes 
mums ir jāsagatavo laikus. 
Kā esam veidojušies mēs, 
rakstot, lasot, pierakstot?
Tieši tāpēc gan šajā ieskatā, gan 21. ok-
tobrī runāsim par rakstīto vārdu un par 
pasta vēsturi. Runāsim par to, kā esam 
veidojušies mēs, rakstot, lasot, pierakstot. 
Carnikavas Novadpētniecības centram 
ar pastu ir kaut kas kopīgs bez tā, ka raks-
tītais vārds ir cieņā gan pasta, gan muze-
jisko pakalpojumu iestādēs. Mūsu centrs 
šogad oktobrī svin savu 10 gadu jubileju, 
bet 25. oktobrī visa pasaule svin Pasaules 
pasta dienu. Atzīmējot abus notikumus 
reizē, aicinām ieskatīties Latvijas pasta 
vēsturē. 
Pasta pirmsākumi
Pasta pirmsākumi Latvijas teritorijā 
meklējami 17.gs. Kurzemes hercogistē 
(Kurzeme, Zemgale) un Livonijā (Rīga, 
Vidzeme). Pasts tajā laikā nebija visu ie-
dzīvotāju privilēģija, bet to izmantoja, 
lai nodrošinātu kā muižniecības, kā baz-
nīcas, un arī kā tirgotāju vajadzības pēc 
informācijas nodošanas. Arī Latvijas teri-
torijas nonākšana Krievijas impērijas sa-

stāvā neizjauc iepriekš izveidotās pastu 
komunikācijas saites. Pilsoniskās sabied-
rības veidošanās, skolu izplatība un teh-
niskā attīstība 19.gs. paplašina vajadzību 
pēc informācijas apmaiņas intensifikāci-
jas, veidojas jaunas tehnoloģijas. 20. gs. 
sākumā turpinās tehnoloģiskā attīstība 
un informācijas apmaiņu stipri ietekmē 
Pirmā pasaules kara militārās vajadzības. 
Kara ugunīs veidojoties Latvijas valstij, 
viens no tās pirmajiem uzdevumiem ir 
ieviest savu pasta un infrastruktūru, kas 
sevišķi strauji notiek 1926.–1929. gadā. 
Daudzi mūsdienās kolekcionē vai pār-
skata ģimenes lādēs rūpīgi saglabātās 30. 
gadu pastkartītes. 1940. – 1953. gads: drū-
mākie okupācijas gadi, kad informācijas 
apmaiņa bija ļoti ierobežota, kontrolēta 
un pat bīstama. 1953. – 1991.g.: padom-
ju varas pakļautībā esošā pasta struktūra 
vairāk kalpoja kā ideoloģijas propagan-
das ierocis un iedzīvotāju kontroles me-
hānisms, it sevišķi pārrobežu sakariem. 
Bet tieši šajā laikā pasts bija teju vienīgā 
iespēja uzturēt pat kaut vai ierobežotus 
sakarus ar Sibīrijā izsūtītajiem radiem. 
Tieši pasta sakari nodrošināja vairāku ģi-
meņu ātrāku atgriešanos dzimtenē.
Postkrosings
No 1991. gada demokrātiskas valsts at-
jaunošanas procesā, tehnoloģisko jaunie-
vedumu iespaidā, pasta sakari zaudē daļu 
sociālo funkciju, taču mēs neesam gatavi 
zaudēt pastu pavisam. Daudzi joprojām 
nevar iedomāties savu ikdienu bez papīra 
aploksnītes pastkastītē, pasaulē jau ga-
diem populārs ir postkrosinga (Postcros-
sing) interneta projekts, kas ļauj nosūtīt 
papīra pastkartes nepazīstamiem cilvē-
kiem uz dažādām pasaules valstīm. Bet 
varbūt kāds vēl atceras vēstuļu draugus?
Zirgu  pasta  līnija  no Stokhol-
mas uz Rīgu
Teritoriāli un tematiski tuvosimies Āda-
žu novadam.  Zviedru  valdīšanas  laikā  
efektīvas  pārvaldes  vajadzībām  tika 
izveidota regulāra zirgu  pasta  līnija  no 
Stokholmas uz Rīgu apkārt  Somu  jūras 
līcim, jo taisnais  kuģu  ceļš pa jūru  vētru 
dēļ nebija  stabils. No Rīgas pasts  saza-
rojās divās daļās – viens atzars gar jūru 
uz Rēveli un tālāk uz Narvu, bet otrs 
uz Valmieru, Tartu un savienojās atkal 
pie Narvas. Pēc Rīgas pirmā zirgu pasta 
stacija bija Berģos (Neuersmühlen), pēc 
kuras viena pasta virzienā nākošā pietura 
bija pārceltuve pār Gauju pie Carnikavas, 
bet otrā virzienā pasta stacija. Stacija bija 
arī Garkalnē (Rodenpois). No Garkalnes 
pasta ceļš tālāk veda uz Iļķenes pārceltuvi 

pāri Gaujai (Hilchensfehr). Pēc Krievijas 
impērijas laikā pabeigtās Vidzemes šose-
jas un arī dzelzceļa būvniecības noslēgu-
ma visu Ādažu pagastu apkalpoja pasts 
Garkalnē.
Jaunās pasta nodaļas un to 
noriets
Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas 
iedzīvotāju vajadzībām  atvērās daudzas 
jaunas pasta nodaļas - Ādažu, Carnika-
vas, Baltezera, Bukultu, Ģarkalnes, Lilas-
tes, Vecāķu, Garciema, Mangaļu. Dažas 
no tām kļuva arī par telefonu komutācijas 
vietām. Pēc Otrā pasaules kara okupāci-
jas gados lielākā daļa pasta nodaļu sagla-
bājās, klāt nākot stacijām, kuras bija do-
mātas galvenokārt armijas vajadzībām, 
piemēram, Ādaži-1 (Kadaga) un īsu laiku 
darbojās pasta vagons uz dzelzceļa pos-
mā līdz Saulkrastiem.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
1991. gadā sakarā ar tehnoloģisko prog-
resu informācijas apmaiņā vajadzība 
pēc daudzām pasta nodaļām pazuda. 
Rakstīts dokuments  vai  vēstule  pastam  
tagad  tiek  nodots  reti, bet ceram, ka pa-
sta un rakstītā vārda vēsture turpināsies. 
Grafoloģija
Ka jau minējām, pārskatot senajā vai ne-
senajā vēsturē saņemtās atklātnes, iedo-
mājamies vēstuļu un atklātņu autorus, 
pētām rokraksta mežģīnes. Bet, izrādās, 
pasaulē jau sen eksistē zinātne, pateico-
ties kurai, ir iespējams izzināt gan seno, 
gan mūsdienu rokrakstu autoru personī-
bu un raksturu. Tā ir grafoloģija. Grafo-
loģija ir mākslas un zinātnes sajaukums. 
Tā ir zinātne, jo tā mēra rakstīto formu 
struktūru un ātrumu - slīpumi, leņķi un 
atstarpes tiek precīzi aprēķinātas, tāpat 
pievērš uzmanību spiedienam. Un tā ir 
māksla, jo grafologam pastāvīgi jāpatur 
prātā kopējais konteksts, kurā notiek rak-
stīšana. 
21. oktobrī,  piektdienas vakarā plkst. 
18.30, aicinām visus interesentus uz 
Novadpētniecības centru, lai no past-
marku kolekcionāra un pasta vēstures 
pētnieka Ilgoņa Šteinberga uzzinātu 
visu par pasta vēsturi Latvijā un mūsu 
novadā, kā arī kopā ar rokraksta ana-
līzes speciālisti Iritu Rozentāli pieda-
lītos praktiskajā rokrakstu analīzes 
meistardarbnīcā “Pašvērtējums un ro-
kraksts”, lai turpinātu veidot rakstītā 
vārda vēsturi arī savā ikdienā. Sirsnīgi 
pateicamies Ilgonim Šteinbergam par 
sniegto vēsturisko informāciju, kas 
tika izmantota raksta tapšanā.

Ilgonis Šteinbergs, Olga RinkusGarciema Latvijas pasta nodaļas zīmogs, 
1939. gads
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Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru 
aptaujas rezultāti 2022. gadā
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novada Valsts 
un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk 
- VPVKAC) darbu, Ādažu novada pašvaldība no šā gada 1. jū-
nija līdz 31. augustam aicināja novada iedzīvotājus piedalīties 
aptaujā. Aptaujā piedalījās 101 respondents. Aptaujas anketas 
tika aizpildītas gan elektroniski, gan klātienē Ādažu un Carni-
kavas VPVKAC.
Aplūkojot aptaujas rezultātus par Ādažu un Carnikavas VPV-
KAC saņemtajiem pakalpojumiem, secināms, ka 67 reizes 
respondenti atzīmēja iespēju VPVKAC iesniegt iesniegumus 
pašvaldībā, bet 50 reizes respondenti izvēlējas iespēju iesniegt 
iesniegumus valsts pārvaldes iestādēm. Otrajā vietā ir kon-
sultācijas par pašvaldības pakalpojumiem (38 reizes) un valsts 
pārvaldes iestāžu pakalpojumiem (17 reizes). Tas norāda uz 
pašvaldības pakalpojumu pārsvaru par valsts pārvaldes iestāžu 
pakalpojumiem Ādažu un Carnikavas VPVKAC, kas turpinās 
kopš abu VPVKAC izveidošanas. Vienlaicīgi arvien vairāk no-
vada iedzīvotāju piesaka valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus 
patstāvīgi, tai skaitā, izmantojot portālu Latvija.lv, nevēršoties 
pēc palīdzības VPVKAC. 
Ādažu un Carnikavas VPVKAC pieprasītākie valsts pārval-
des iestāžu pakalpojumi ir: 
1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, ko 
respondenti norādīja 37 reizes:
2. Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi (tai skaitā gada ienā-
kumu deklarāciju iesniegšana), izvēlēti 27 reizes;
3. Nacionālā veselības dienesta pakalpojumi (tai skaitā Co-
vid-19 sertifikātu izsniegšana) – 18 reizes, 
4. Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi un Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumi – pa 7 reizēm. 
Pateicamies novada iedzīvotājiem par VPVKAC darbinieku 
zināšanu par saņemtajiem pakalpojumiem un apkalpošanas 
kvalitātes augstu vērtējumu, novērtējot to pamatā kā ļoti labu 
un labu. 

Neskatoties uz plašām iespējām pieteikt pakalpojumus elektro-
niski, respondenti  izvēlējās iespēju pieteikt tos klātienē (atbilde 
izvēlēta 67 reizes), kā otro saziņas kanālu respondenti norādīja 
konsultācijas pa tālruni (55 reizes). Pakalpojumu pieteikšana 
portālā Latvija.lv un oficiālās e-adreses izmantošana tika norā-
dīta 7 un 5 reizes attiecīgi. 

Esam ar prieku konstatējuši, ka 90,1% no respondentiem zina 
par iespēju pieteikt valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldības pa-
kalpojumus, kā arī iesniegt dokumentus pašvaldībai elektro-
niski. Ceram, ka novada iedzīvotāji arvien drošāk un biežāk 
sāks šādu iespēju izmantot.

Vienlaicīgi aicinām novada iedzīvotājus izveidot savu oficiālo 
e-adresi, digitālo pastkastīti, saziņai ar valsts pārvaldes ies-
tādēm un pašvaldību. 
Atgādinām, ka tā darbojas kopš 2018. gada un šobrīd to iespē-
jams izveidot ikvienai privātpersonai – gan fiziskai personai 
no 14 gadu vecuma, gan juridiskai personai. E-adrese ir drošs 
saziņas kanāls oficiālajai saziņai un dokumentu apmaiņai. 

E-adrese
E-adrese ir vienota sazi-
ņas platforma, kuru var 
pielīdzināt jau ierastajai 
internetbankai – slēgtā 
vidē, valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam 
ir drošs konts, kas nodrošina oficiālo ziņojumu no valsts ies-
tādēm saņemšanu un glabāšanu. Tas ir ērts, drošs un efektīvs 
veids, kā sazināties ar vairāk nekā 3400 valsts un pašvaldību 
iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas.
E-adrese risina būtiskus jautājumus, piemēram, cilvēkiem 
bieži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī liels skaits 
Latvijas valsts piederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, 
ka ne visur ir nodrošināta vides pieejamība, arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti kļūst 
ērtāka.
Līdz ar e-adreses izveidošanu persona darīs valstij zināmu, 
ka turpmāk tā ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties 
tikai elektroniski. Piemēram, ja iedzīvotājs līdz šim ziņojumus 
(uzaicinājums uz vēlēšanām) vai rēķinus (nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķins) no valsts saņēma uz deklarētās dzīvesvietas 
adresi, tad, izveidojot e-adresi, turpmāk informācija tiks sūtīta 
elektroniski tajā.
Informācija (tai skaitā video pamācības):
• iedzīvotājiem: mana.latvija.lv/e-adrese/;
• uzņēmējiem: mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-perso-
nam/. 
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Anketēšanas laikā saņemtie novada iedzīvotāju komentāri ir 
rūpīgi izskatīti un tiks ņemti vērā, sniedzot klientiem pakalpo-
jumus Ādažu un Carnikavas VPVKAC. Ir jāatzīmē, ka lielākā 
daļa no saņemtajiem novada iedzīvotāju komentāriem attiecas 
uz pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, un tie ir nodoti 
atbildīgajiem darbiniekiem, lai uzlabotu saziņu un sniegto kon-
sultāciju un pakalpojumu kvalitāti.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu 
saņemšanai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzek-
ļus: 
1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītos dokumentus sūtot 
uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv;
2. izmantojot oficiālo e-adresi, īpaši gadījumos, kad nepiecie-
šams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu 
aizsargājamu informāciju.
Pārējos jautājumos lūdzam sazināties:
Ādažu VPVKAC
dome@adazi.lv, E-adrese
67997350 (pašvaldības pakalpojumi)
29486570 (pašvaldības pakalpojumi)
66954800 (valsts pakalpojumi)

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Carnikavas VPVKAC
dome@adazi.lv, E-adrese
67993814 (pašvaldības pakalpojumi)
29124828 (pašvaldības pakalpojumi)
29840610 (pašvaldības pakalpojumi)
66954812 (valsts pakalpojumi)
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
Vairāk informācijas par pašvaldības pakalpojumiem VPVKAC 
pieejama pašvaldības tīmekļvietnē: https://www.adazi.lv/pa-
kalpojumi/, savukārt valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus 
aicinām izmantot portālā https://latvija.lv/. 
Izsakām pateicību novada iedzīvotājiem par uzticēšanos, sa-
darbību un augstu novērtējumu.

Ādažu novada VPVKAC

Sadarbībā tapis vides objekts Carnikavā, Brūkleņu un Gaujas ielu
krustojumā

Carnikavā, Brūkleņu un Gaujas ielu krustojumā, pa ceļam uz 
Dārznieku ielas bērnu laukumiņu, vecā ūdenstorņa pakājē, at-
rodas palieli puķu podi, gandrīz kā horizontāli novietoti drēb-
ju skapji. Vai esat tos pamanījuši? 
Lai cik krāšņi zied podos sastādītās puķes vasarā, citās sezonās 
puķu podi, ASV vēstniecības dāvinājums Carnikavas pašval-
dībai vairākus gadus atpakaļ, bija masīvi, neizteiksmīgi pelēči. 
Sākoties jaunajam, 2022./2023. mācību gadam, radošajiem 
Ādažu Mākslu skolas Carnikavas mākslas virziena skolēniem 
un pedagogiem ir izdevies smagnēji pelēko pārvērst krāsainā 
vides objektā. Šajās pārvērtības liels paldies sakāms skolas pe-
dagogiem – skolotājām Elīnai, Andai, Vidagai un Janai, kuras 
iesaistīja skolēnus un veica mākslinieciskās tapšanas uzraudzī-
bu.  Izvērtējot bērnu iedvesmas radītās skices, darbam par pa-
matu tika izvēlēta Aurēlijas Tomsones (3.kurss) ideja, kur krā-
sa un forma mijās daudzveidībā. Skolotāja Elīna skaidro, ka “tā 
ir abstrakta ģeometrisku figūru un līniju ritmu kompozīcija. 
Balts fons un tīras krāsas izvēlētas kontrastu iegūšanai. Šāda 
darba koncepcija izvēlēta, lai objekts izceltos ierastajā vidē un 
pievērstu uzmanību abstraktiem motīviem mākslā”. 
Katrs šajā mākslas darbā saskata kaut ko citu, kaut ko savu, 
tieši tādēļ tas ir unikāls kopdarbs ar nodomu uzlabot ne tikai 
apkārtējo vidi, bet arī kādam dienu. Tas var patikt un var arī 
nepatikt, bet vienaldzīgu neatstāj.
Projektā iesaistījusies arī Ādažu novada uzņēmēju biedrība, 
īpaši Uldis Štēbelis. Novada uzņēmēji sagādāja pateicības dā-
vanas jaunajiem māksliniekiem par ideju ģenerēšanu un skolo-
tājiem par iesaisti un interesi. Mīļš paldies viņiem par to! 
Aicinām novadniekus un novada viesus iekļaut jaunu maršru-
tu ģimeniskai pastaigai Carnikavā, lai aplūkotu tapušo vides 
objektu. 
Projekts “Jaunu pilsētvides objektu radīšana Carnikavas cie-
mā” īstenots ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu 
“Sabiedrība ar dvēseli 2022” ietvaros. 
Projekta realizētājs – Biedrība “Nākotnes iela”, 
www.nakotnes-iela.lv 

Laura Galeja, biedrība “Nākotnes iela”
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Ādažu vidusskolas skolniece Gerda Grūbe iegūst trešo vietu Nacionālās 
skaļās lasīšanas sacensībās
Š.g. 14. septembrī Pierīgas Nacionālās skaļās lasīšanas sacen-
sību reģionālajā finālā, kas norisinājās Salaspils novada bib-
liotēkā, Ādažu vidusskolas skolniece Gerda Grūbe ar labu un 
izteiksmīgu lasījumu ierindojās trešajā vietā. Par Nacionālās 
skaļās lasīšanas reģionālo čempionu kļuva Salaspils 1. vidus-
skolas skolēns Edvards Slūka. Latvijā sacensību galvenais rī-
kotājs ir LNB Bērnu centrs. To galvenais mērķis ir veicināt 
lasītprieku, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm un 
pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu 
literatūru skaļajai lasīšanai. Konkurss norisinās trīs kārtās – 
vispirms vietējās skolās vai publiskajās bibliotēkās, tad notiek 
reģionālais fināls, bet noslēgumā – nacionālais fināls Nacionā-
lajā bibliotēkā. Salaspils novada bibliotēka Nacionālās  skaļās 
lasīšanas  sacensību Pierīgas reģionālais finālu organizē jau 
piekto gadu. Šogad reģionālajā finālā piedalījās 6 sava novada 
čempioni: Ādažu novadu pārstāvēja Gerda Grūbe (Ādažu vi-
dusskola), Salaspils novadu -  Edvarts Slūka (Salaspils 1. vidus-
skola), Siguldas novadu Estere Zagorska (Krimuldas vidus-
skola), Mārupes novadu Paula Kristela Krūmiņa (Mārupes 
pamatskola), Ropažu novadu Elizabete Dreismane (Ropažu 
vidusskola), Saulkrastu novadu  Mariss Vikse (Sējas pamat-

skola).
Paldies Gerdai par iesaistīšanos Skaļās lasīšanas sacensībā, 
skolotājai par atbalstu, kā arī žūrijai par atbildīgo vērtēšanu.

Mirdza Dzirniece

Pasaku rīts Ādažu bibliotēkā

Reiz bija… Aiz trejdeviņiem kalniem, trejdeviņām jūrām…
Ar mums visiem zināmiem pasaku ievadvārdiem 24. septembrī 

Ādažu bibliotēkā iesākās  Pasaku rīts gan maziem, gan arī lielā-
kiem lasītājiem. 
Šoreiz  bibliotēkā ciemojās mūsu draugs ežuks – varēja skatīt bib-
liotekāru atraktīvi lasīto stāstu par eža brīnumnūjiņu un klausī-
ties lasījumu “Ezītis miglā” aktiera izpildījumā. Bija patīkami un 
interesanti redzēt video, kā tika izglābts ezītis, kuru mazajiem 
klausītājiem parādīja viens no pieaugušajiem pasākuma apmek-
lētājiem.
Turpinot iepazīt ežukus, visiem bija iespēja līdzdarboties radošās 
aktivitātēs – zīmēt, līmēt, krāsot un veidot tos no rudenīgām koku 
lapām, kā arī mieloties ar ežuka atnestajiem gardajiem āboliem.
 Pasaku rīta apmeklētāji ar interesi un prieku skatīja plašo grāma-
tu klāstu bibliotēkā – gan pasaku grāmatas par dzīvniekiem, gan 
dažādu autoru grāmatas par mūsu mazajiem adatainajiem drau-
giem – ežukiem.

Sandra Orlovska

Dzejas dienu pasākumā “Saulrieta vīns” spraigumu ienes novadnieks, 
dzejnieks Aivars Krūkliņš

27.septembra novakarē notika ikgadējais dzejas dienu pasā-
kums Carnikavas bibliotēkā. 
Pasākumā ar dzejas rindām priecēja dzjenieces Aija Celma un 
Inta Špillere, par muzikālo daļu rūpējās novadnieks, mūziķis, 
solists Kaspars Krastiņš. Abas dzejnieces ir populāras TV rai-
dījuma “Sirdsdziesma” dalībnieku dziesmu vārdu autores. Aijas 
Celmas dzeja ir ļoti romantiska, sevišķi mīļi ir bērniem tapu-
šie dzejoļi. Arī Intas Špilleres dzeja ir romantisma caurvīta. Arī 
muzikālais pavadījums bija atbilstošs dzejiskai noskaņai. Sprai-
gumu dzejas vakarām ienesa novadnieks - dzejnieks 
Aivars Krūkliņš, īpaši ar dzejoli “Ne-Solīšana”, kurā ir atspo-
guļota visa dzīves īstenība.  Tāpat pasākumu košākās krāsās ie-
krāsoja dzejnieks Uldis Josts, kura dzeja ļoti atšķīrās no pārējo 
dzejnieku daiļrades.
Paldies pasākuma dalībniekiem par brīnišķīgi piepildīto vaka-
ru! Uz tikšanos Carnikavas bibliotēkā!

Ilze Ezermale
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Izstādes Carnikavas bibliotēkā oktobrī

Eduardam Veidenbaumam - 155 
Kā meteors pie mākslas debesīm tu pazi-
bēji...” par dzejnieku Eduardu Veidenbaumu 
teicis viņa draugs un kopoto rakstu sastādī-
tājs – dzejnieks Edvards Treimanis-Zvārgu-
lis. Neskatoties uz viņam atvēlēto pavisam 
īso mūžu, par Veidenbaumu mēs neesam 
aizmirsuši arī 21. gadsimtā. (A. Konste)

Ingai Ābelei - 50
Inga Ābele izvirza sev arheologa cienīgu 
uzdevumu – atjaunot Latvijas kultūrvēstu-
riskajā audeklā krāsas, kas tur koši mirdzē-
ja vēl līdz XX gadsimta otrajai pusei.

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā oktobrī
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni 67996266, e-pastā biblioteka@adazi.lv

vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Bērnu literatūra 
• Raudonis, Pāvils “Pasaka par mežcirtēju”
• Postavna, Taņa “Kad es biju lapsa”
• Neibarts, Aivars “Ņukucītis un Nē!”
• Samauska, Ieva “Soliņš un Miskaste”
• Auere, Margita “Maģisko 1zvēru skola. Kaut 

kas traks!”
• Murlevā, Žans Klods “Upe, kas tek atpakaļ”
• Kiniēra, Nikola “Mans! Pūķa dārgumi”

Izstādes Ādažu bibliotēkā oktobrī
Literārās izstādes
• “Dzeja vieno pāri paau-
dzēm un laikiem” Dzejniecei  
Veronikai Strēlertei – 110 
(1912-1995), Dzejniekam 
Linardam Taunam – 100 
(1922-1963)
• “Tauta manas mājas”
Dzejniekam, esejistam, pub-
licistam Andrejam Eglītim – 
110 (1912-2006)

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
• “Diena ar rudens pieskārienu
    Zied saules krāsās – īpaši priekš Jums!” - Skolotāju diena

            Tematiskās izstādes
• “Organizācija mieru mīlošām valstīm” 24.oktob-
ris - ANO diena (1945)
• “Katras tautas lielākais dārgums ir tās valoda” 
15.oktobris – Valsts valodas diena
• “Savstarpējā krāsu kauja — tā ir mana pasaule” 
Gleznotājam Rūdolfam Pinnim – 120 (1902-1992)
• “Mākslas daudzveidība un vienotība” Itāļu vijol-
niekam, komponistam Nikolo Paganīni – 240 (1782-
1840)

Uzziņu literatūra 
• Hofs, Vims “Vima Hofa metode”
• “Ukrainas vēsture”
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Daiļliteratūra 
• Robertsa, Nora “Naktsdarbs”
• Gortners, K.V. “Tjūdoru noslēpums”
• Bakena, Elizabete “Šķirti kopā”
• Morelli, Laura “Mona Liza. Florencietes 

smaids”
• Auziņš, Arnolds “Kā kulaks uz acs”
• Bleidela, Sāra “Meita”
• Bleidela, Sāra “Tēvs” 
• Vigāna, Delfīne de. “Bērni ir karaļi”
• Zeibots, Andris “Stāsti un teikas Laika vecim”
• Lukstiņš, Miķelis “Augusta slepkavības Vec-

muižā” 
• Manfelde, Andra “Poēma ar mammu”
• Mornštainova, Alena “Klusie gadi”
• Paegle, Ligita “Daži varoņi ir izdomāti”
• Zingers, Jichoks Baševis “Šoša”
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Šī gada 2. septembrī Siguldas 
pils paviljonā tika aizvadīts 
LIAA Siguldas un Valmieras 
biznesa inkubatoru forums 
“Uzņēmējspēja”, lai kopīgi pul-
cētu reģiona uzņēmējus, noza-
ru profesionāļus un pārvalžu 
pārstāvjus uz sarunu pēcpus-
dienu, veicinot ekosistēmas 
attīstību un rosinot uzņēmē-
jus uzdrīkstēties, izmēģināt, 
atbalstīt un dalīties pieredzēs. 
Foruma laikā apmeklētājiem 
bija iespēja piedalīties paneļ-
diskusijās, montoru biržās, 
dažādās aktivitātēs un veidot 

jaunas potenciālās sadarbības. Aktivitātēs piedalījās Ādažu no-
vada uzņēmēji Dainis Bonda no “Rubrig”, Ģirts Tihomirovs no 
“Ārpus”, Alise Graci no “Muesli Graci” un Agnese Spravņika no 
“Openmity”, Ogres novada uzņēmēji Roberts Kaufins no “Kilen 
Baltic” un Linda Riekstiņa-Šņore no “Ette Tete” Valmieras no-
vada uzņēmēji Jānis Kļaviņš, Aija Iesalniece un Liāna Kažemere 
no “ForMyPlants”, kā arī vēl daudzi citi iedvesmojoši pārstāvji, 
kuri dalījās ar savu pieredzi un zināšanām. 
Tāpat kā citus gadus, arī šajā rudenī LIAA biznesa inkubatori 

visā Latvijā uzņēma jaunus dalīb-
niekus. Šogad pirmsinkubācijas 
programmas jaunajā rudens grupā 
varēja startēt vien 15 jaunie komer-
santi un biznesa ideju autori, taču 
ikviens biznesa idejas autors tiek ai-
cināts pieteikties nākamajā uzņem-
šanā, kura norisināsies 2023. gada 
pavasarī. LIAA Sigulda biznesa in-
kubators aicina ikvienu sekot līdzi 
aktivitātēm un jaunumiem savās 
sociālo tīklu platformās Facebook un Instagram un būs priecīgi 
tikties kādā no pasākumiem. Vienlaikus biznesa inkubatora ko-
manda aicina ikvienu interesentu braukt ciemos uz kopstrādes 
telpām K. Valdemāra ielā 3a, Siguldā, iepriekš vienojoties par 
laiku, zvanot uz tālruņa numuru 62400903 vai rakstot e-pastu 
uz sigulda@liaa.gov.lv. 
Tāpat ikviens reģiona uzņēmējs, jaunais komersants, biznesa 
ideju autors un ikviens interesents, aicināts sekot līdzi aktuali-
tātēm par dažādiem semināriem, tirdzniecības misijām, kon-
ferencēm, pieredzes stāstiem, projektiem un atbalsta program-
mām, konkursiem LIAA mājas lapā: liaa.lv vai jaunajā valsts 
platformā biznesa attīstībai: Business.gov.lv, kurā iespēja izvei-
dot sava lietotāja profilu, lai ērtāk un ātrāk pieteiktos program-
mām, apmācībām un citiem projektiem.

Carnikavas bibliotēkas darba laiks no 3. oktobra līdz 31. martam
Lai ietaupītu elektroenerģiju, mainīts Carnikavas bibliotēkas darba laiks no 3.oktobra līdz 31.martam
Pirmdienās  11.00–17.00
Otrdienās 13.00–18.00
Trešdienās 11.00–17.00

Ceturtdienās 13.00–18.30
Piektdienās 9.00–15.00
Sestdienās, svētdienās – slēgts

Katra mēneša pirmā trešdiena – slēgts (metodiskā diena), bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Senioru ikmēneša saiets Svētku saiets par godu
Latvijas dibināšanas dienai

16.novembrī plkst. 13.0019. oktobrī plkst. 13.00
Pensionāru padome

Gaujas ielā 16, Ādažos Gaujas ielā 16, Ādažos

Programmā - patriotiskas dziesmas senioru
kolektīvu izpildījumā un svētku tosti.

Ādažu uzņēmēji piedalās Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras Siguldas biznesa inkubatora aktivitātēs

Publicēti saistošie noteikumi
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Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā 
ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu. 
Ādažu novada pašvaldība anulējusi ziņas par deklarēto dzīves-
vietu šādām personām: 
1. Ilgai Grocai ar 05.09.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-4/22/141 ad-
resē Inču iela 15, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164, 
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2.punktu;
2. Atim Ivanam ar 20.09.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-4/22/145 
adresē Sporta iela 5, Garciems, Carnikavas pag., Ādažu nov., 
LV-2163, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu; 

3. Agitai Lauzei un Armandam Lauzim ar 29.09.2022. lēmu-
mu Nr. ĀNP/5-4/22/150, adresē “Kadaga 11”-40, Kadaga, Ādažu 
pag., Ādažu nov., LV-2103, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams 
Ādažu novada pašvaldības 324.kab., un tās lēmumu var apstrī-
dēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Āda-
ži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mēneša laikā no nā-
kamās darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais 
akts.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vest-
nesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības 
saistošie noteikumi:
Nr. 69/2022 (24.08.2022.) “Grozījumi Ādažu novada pašval-
dības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 
“Ādažu novada pašvaldības nolikums”;
Nr.71/2022 (31.08.2022.) “Grozījums Ādažu novada pašvaldī-

bas 2021. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 
“Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”;
Sakarā ar konstatēto kļūdu veikti precizējumi publicētajos 
Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 20. jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr. 63/2022 “Interešu izglītības programmu 
finansēšanas un īstenošanas kārtība Ādažu novada pašvaldī-
bā”.
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Līdz 30.novembrim Ādažu novada sportistus un sporta organizācijas 
aicināmpieteikties pašvaldības subsīdijām

Ādažu novada sportistiem un sporta organizācijām ir iespēja 
pretendēt uz pašvaldības subsīdijām:
• dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs,
• sporta sacensību organizēšanai,

• sporta organizāciju darbības nodrošināšanai atbilstoši pašval-
dības
Pieteikumus par subsīdijas saņemšanu SPORTA ORGANIZĀ-
CIJAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI aicinām iesniegt līdz 
30.11.2022. plkst. 24.00, iesūtot elektroniski parakstītus doku-
mentus uz  e-pastu dome@adazi.lv vai oriģinālus dokumentus 
iesniedzot klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā  Ādažos, Gaujas ielā 33A vai Carnikavā, Sta-
cijas ielā 5.
Pieteikumus dalībai sporta sacensībās, vai sporta sacensību 
organizēšanai var iesniegt ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms sa-
censībām.
Saistošie noteikumi un pieteikumu veidlapas pieejamas pašval-
dības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Sports”/”Pašvaldības 
atbalsts sportam”. 

Mākslu skolas audzēkņi uzstājas ‘’Būvindustrijas lielā balva’’ apbalvošanas 
ceremonijā

27. Septembrī VEF Kultūras pilī norisinā-
jās ‘’Būvindustrijas lielā balva’’ apbalvo-
šanas ceremonija.

Ar muzikāliem priekšnesumiem ap-
balvošanas ceremonijā uzstājās Ādažu 
novada Mākslu skolas audzēkņi Elza 
Prokofjeva (flauta), Anqi Wu (klavie-
res), Ernests Kančs (saksofons) un Jānis 
Deniņš (trompete).
Apbalvojuma “Būvindustrijas lielā bal-
va” nozīmīgās balvas “Pamatakmens” 
pasniegšanas ceremonijas ideja balstīta 
visu būvindustriju apvienojošā, neko-
merciālā, nozares nevalstisko organi-
zāciju rīkotā pasākumā ar mērķi izcelt 
CILVĒKU: arhitektu, būvinženieri, zi-

nātnieku, būvmateriālu ražotāju un citus 
nozares profesionāļus, kuru līdzdalībai 

un prasmēm pateicoties, tapušas izcilas 
būves.
Mūsu skolas audzēkņiem bija liels prieks 
uzstāties šajā apbalvošanas ceremonijā, 
vedot klausītājus skaistos muzikālos pie-
dzīvojumos.
Liels paldies audzēkņiem un viņu peda-
gogiem - Jeļenai Kovaļenko-Bebrišai, Ag-
nesei Prokofjevai, Rutai Cīrulei, Martai 
Markevičai-Blažēvičai un Ivetai Gudra-
jai.
Pateicamies ‘’Būvindustrijas lielā balva’’ 
organizatoriem un audzēkņu vecākiem 
par atbalstu!

Ādažu novada Mākslu skola

Ādažniecei Egitai Taubei čempiones tituls Latvijā un godalgoti sasniegumi 
Beļģijā!

Šogad LHA (Latvijas Holšteinas Asoci-
ācija) Valmieras novadā z/s “Vītoliņi” jau 
piekto reizi Latvijas vēsturē organizēja 
Jauno Piensaimnieku konkursu “Nākot-
nes zvaigzne 2022”. Šādas Jauno pien-
saimnieku sacensības ir izplatītas Eiropā 
un pasaulē. Tās mērķis ir nodot un izkopt 
ne tikai zināšanas par Holšteinas šķirnes 
govju (un ne tikai) – audzēšanu, barošanu, 
reprodukciju, ciltsdarba izkopšanu, bet arī 
prasmes dzīvnieku vērtēšanā, sagatavoša-
nā un arī izstādīšanā izstādēs. 

Jauno piensaimnieku skolā ar savām cirp-
šanas prasmēm vecumgrupā no 13-17 ga-
diem dalībniece Egita Taube saņēma 1.vie-
tu, kuru vērtēja vairakkārt Latvijā bijušais 
mentors no Itālijas Elio Noci. Šova tiesne-
sis šogad bija Niko Bons no Nīderlandes, 
kurš vērtēja visu grupu dalībniekus telīšu 
izstādīšanā pa vecumgrupām, un savā ju-
nioru grupā Egita ieguva 1.vietu. Finālā, 
kur piedalījās visi dalībnieki vecumā no 
11-25 gadiem, Egita saņēma čempiones 
titulu ar savu paveikto darbu ringā. Re-
zultātu kopējā vērtējumā un sniegumā 
gan par izstādīšanu ringā, gan par cirp-
šanu ādažniece Egita Taube saņēma Jauno 
piensaimnieku čempiones titulu. 
LHA komplektēja komandu ar dalīb-
niekiem, kuri dosies pārstāvēt Latvijas 
komandu, piedaloties Beļģijā jauno pien-
saimnieku skolā. Egita tika apstiprinā-
ta doties līdzi – papildināt zināšanas un 
iegūt jaunu starptautisku pieredzi YBS 
(Young Breeders School). Jauniešiem ne-

dēļas garumā Battisā (Battice, Belgium) 
norisinājās darbnīcas un lekcijas par Ho-
lšteinas šķirnes govju ciltsdarbu, baroša-
nu, cirpšanu, izstādīšanu un vēl visu citu 
nepieciešamo darbu skološanas. Mentori 
bija ieradušies no Spānijas, Nīderlandes, 
Itālijas, Beļģijas un Kanādas. Paralēli tam, 
sabalansēts komandas darbs bija jāturpina 
uzturot doto dzīvnieku guļvietu un stenda 
izgreznošanu visas nedēļas garumā. Šajā 
konkurencē bija ieradušās sacensties 23 
komandas no 17 dalībvalstīm. Tika vēr-
tēts komandu darbs, individuāli jaunais 
piensaimnieks - cirpšanas prasmēs, izstā-
dīšanā, govju un telīšu vērtēšanā, uzsverot 
šķirnes labākās īpašības un izteiksmīgā-
kās nianses. Teles izstādīšanā jeb show-
manship Egita savā vecumgrupā ieguva 
godpilno 2.vietu, pārstāvot Latviju. Katra 
jaunā piensaimnieka darbība tika vērtēta, 
un no 132 dalībniekiem Egita ierindojās 
24.vietā. Latvijas komandas darbs tika no-
vērtēts un tā ieguva 8.vietu.
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Ādažu novada uzņēmēji iegūst godalgotas vietas produktu kvalitātes 
konkursā “Novada garša 2022”

Produktu kvalitātes konkursā “Novada garša” tika vērtēta arī 
Ādažu novada mazo ražotāju produkcija. SIA “SOIRA” cie-
tais siers “Līlavu” ieguva zelta godalgu, SIA “ZIBS”  uz og-
lēm cepti nēģi želejā ieguva sudraba godalgu un SIA “Krupis” 
ceptie nēģi želejā ieguva bronzas godalgu.
Ar pavāru konkursiem, diskusijām un produktu kvalitātes 
testēšanu 1.oktobrī Hanzas peronā, Rīgā, noslēdzās ikgadējais 
konkursa “Novada garša” noslēguma pasākums, ko rīko Latvi-
jas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), sadarbojo-
ties ar Pavāru klubu. 
“Prieks par mūsu uzņēmēj un ražotāju dalību šajā pasākumā. 
Varam vien novēlēt kvalitatīvākus un raženākus nākotnes plā-
nus, lai varam lepoties turpmāk un, iespējams, arī ar vairākiem 

dalībniekiem un to produktiem,” saka Ineta Andersone, kon-
kursa Vidzemes projektu vadītāja.
“Novada garša” ir konkurss visiem Latvijas pārtikas ražotājiem, 
kuri savus produktus ražo nelielā apjomā. Konkursa dalībnieki 
ir pārtikas ražotāji, kuru jaudas parasti ir nelielas, tie piedāvā 
gan tradicionālus, gan inovatīvus, veselīgus, augstas kvalitātes 
un bieži vien ar rokām izgatavotus produktus. Konkurss notika 
otro gadu un mazo ražotāju interese par iespēju gūt profesionā-
las žūrijas vērtējumu savam produktam bija milzīga – ja pērn 
tika iesniegti 72 produkti, tad šogad to skaits sasniedza 175. Pro-
duktus vērtēja starptautiska žūrija, kā arī šefpavāri Andris Rū-
mītis, Žanis Raivo Beihmanis, Ingmars Ladigs, Aigars Lūkstiņš, 
Oksana Gapejeva, Jānis Kaļķis un Ina Poļiščenko. Pirmo reizi 
produktu vērtēšanā piedalījās arī pārtikas tehnologi no Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes – Dace Kļava un Sandra Īriste. 
Jaunajā konkursa kategorijā “Medus”, žūrijā bija bitenieks ar 
pieredzi – Jānis Vainovskis, SIA Meduspils, Latvijas Biškopības 
biedrības pārstāvis.
Lai palielinātu mājražotāju iespējas vēl plašāk piedāvāt savu 
produkciju, elektroniskajā katalogā “novadagarsa.lv” darbojas 
arī e-tirgus platforma.
“Īpaši priecājamies par visiem ražotājiem, kuri jau ir izrādījuši 
interesi iesaistīties “Novada garšas” platformā, jo tā ir kopiena, 
kas rūpējas par vietējo zemnieku, mājražotāju attīstību, viņu 
produktu izaugsmi, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus, ap-
mācības un dodot iespēju piedalīties dažādos kopīgos pasāku-
mos,” norāda Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC) Lauku 
attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola.

SIA “ZIBS” pārstāve saņem konkursa sudraba godalgu.

Rīgas plānošanas reģiona stendā, pārtikas izstādē “Riga Food 2022”,
piedalās arī siera ražotāji no Ādažiem

Pārtikas izstādē “Riga Food 2022” Rīgas plānošanas reģiona 
(RPR) stendā bija pārstāvēti 13 dažādi reģiona mazie uzņē-
mēji un pārtikas mājražotāji, vairāki piedalījās pirmo reizi 
– citi piedāvāja dažādus jaunumus. Izstādes apmeklētāji šeit 
varēja iepazīt ļoti dažādus Rīgas reģionā gatavotus produktus 
- karameles, kūkas, maizi, smalcinātu musli, aukstumā žāvē-
tus našķus, veselīgas augu valsts uzkodas, dažādā veidā pār-
strādātus mārrutkus, zivis, ekskluzīvu sieru, melno kaviāru, 
vīnus, stipro alkoholu u.c.  
“Cenšamies, lai Rīgas plānošanas reģiona stendā būtu unikāli 
produkti un vairākos gados esam pieredzējuši to, ka produkti, 
kas sākotnēji nav populāri, tādi kļūst. Paldies uzņēmējiem par 
uzticēšanos mums, jo tas ir atbildīgs darbs, lai Rīgas reģiona 
garša izdotos tik daudzveidīga!”  teic RPR administrācijas vadī-
tājs Edgars Rantiņš

Rīgas plānošanas reģiona stendā pārstāvēto uzņēmēju noska-
ņojums esošajos ekonomiskajos apstākļos ir dažāds – kopumā 
viņi optimistiski cer, ka, strādājot un meklējot jaunas iespējas, 
izdosies veiksmīgi turpināt iesākto biznesu, lai gan visiem jāsa-
skaras gan ar energoresursu cenu paaugstinājumu, gan inflācijas 
ietekmi. 
Regulāra dalība izstādē Rīgas plānošanas reģiona stenda orga-
nizatoriem devusi iespēju iepazīt un izveidot sadarbību ar da-
žādiem uzņēmējiem, arī šogad ar Rīgas plānošanas reģionā ie-
tilpstošo pašvaldību starpniecību jau ceturto reizi dalībai “Riga 
Food” bija aicināti pieteikties jauni uzņēmēji no Rīgas, Jūrma-
las, kā arī Mārupes, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Ādažu, Siguldas 
novadiem. Atbalsta pasākuma mērķis ir prezentēt un populari-
zēt vietējo produktu, ko ražo reģiona mazie uzņēmēji vai mājra-
žotāji, veicinot novada un reģiona garšas atpazīstamību, kā arī 
kopīgi veidot gastrotūrisma reģiona atpazīstamību.
Rīgas plānošanas reģiona stendā piedalījās tādi uzņēmumi kā 
“Daba rada”, “Garkalnes mājas vīni” (Pūces vīni), SIA “MārLa-
piņi”, SimMaize, “Dabas Salduma maģija”, SIA “Mottra”, “Drei-
ling”, SIA SOIRA, SIA “ICCA” zīmols “NutriBoom”, SIA “Smal-
kais muslis”, EFODA SIA u.c. 
No šā gada 8. līdz 10. septembrim Starptautiskajā izstāžu cen-
trā Ķīpsalā notika Baltijas nozīmīgākais pārtikas nozares pasā-
kums – izstāde “Riga Food 2022”. Trīs dienas Ķīpsalā pārtikas 
nozares profesionāļi  un citi interesenti varēja iepazīt aktuālo 
nozarē, iegūt jaunus kontaktus, veicināt sadarbību un sava biz-
nesa attīstību, savukārt gardēži – vērot šovus, degustēt jaunākos 
produktus un smelties idejas savai ēdienkartei.

Dace Grīnberga
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (05.09.2022.)

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (08.09.2022.)

Sēdē attālināti videokonferences režīmā pieda-
lās 10 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Snie-
dze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa 
(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls 

(LZS), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par dalību sociālā darba metodikas “So-
ciālais darbs kopienā” aprobēšanas pilot-
projektā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada sociālā die-
nesta iesaisti Labklājības ministrijas īstenotā 

projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” sociālā darba metodikas “So-
ciālais darbs kopienā” aprobēšanas Pilotpro-
jektā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. 
gada 31. maijam. 
Balsojums: vienbalsīgi (8) – “Par”.

Sēdē attālināti videokonferences režīmā pieda-
lās 13 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), Snie-
dze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska 
(LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), 
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstip-

rināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldī-
bas kustamās mantas – 83 m3 kokmateriālu 
(kas atrodas Laivu ielas teritorijā iepretim 
zemes vienībai ar adresi Laivu iela 12, Car-
nikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.) 2022. 
gada 29. augustā noslēgušās 1. izsoles ar augš-
upejošu soli rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu 
ar SIA “Biogran” par pirkuma summu EUR 

5300. 
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”. 
2. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu.
Lēmums: Uzaicināt SIA “Auditorfirma Pa-
doms” slēgt līgumus ar Ādažu novada pašval-
dību par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību 
2022. un 2023. gada finanšu pārskatu revīzijas 
pakalpojumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (19.09.2022.)
Sēdē  attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 12 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs 
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 
Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska 
(LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Ku-
buliņš (LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 

(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķel-
sone (LRA). 
1. Par piekrišanu zemes “Jānīšu iela 6, 
Garupe” iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt SIA “Medibridge” izziņu 
par Ādažu novada pašvaldības domes pie-
krišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašu-

ma Jānīšu iela 6, Garupe, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., zemesgabalu 0,1601 ha platībā 
individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 
Balsojums: “Par” – 6, “Atturas” – 1 (Raitis 
Kubuliņš, (LZP)), “Pret” – 4 (Arta Deniņa 
(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)).

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (22.09.2022.)
Sēdē  attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis 
Leja (S) (līdz plkst. 09.43), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķel-
sone (LRA), Raivis Pauls (LZS) (līdz plkst. 

09.40), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par līguma slēgšanu par Carnikavas sta-
diona rekonstrukciju.
Lēmums: Slēgt līgumu ar SIA “Buildimpeks” 
par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas īs-
tenošanu ar kopējām izmaksām EUR 1 734 
703,19 pēc labvēlīga Pašvaldību investīciju 
projektu izvērtēšanas komisijas lēmuma 
saņemšanas par Ādažu novada pašvaldības 

investīciju projektam “Carnikavas pamat-
skolas sporta kompleksa rekonstrukcija”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) – “Par”. 
2. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 
dzīvoklim “Kadaga 5” dz. 14.
Lēmums: Noteikt sociālā dzīvokļa statusu 
pašvaldības dzīvoklim “Kadaga 5” dz. 14, 
Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads.  
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”. 

Pašvaldības domes sēde (28.09.2022.)
Sēdē  attālināti videokonferences režīmā pie-
dalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (LRA), 
Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns 
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis 
Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 
(LZS), Liāna Pumpure (LRA), Karīna Miķel-
sone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis 
(LRA).
1. Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas 
konkursa komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot Ojāra Vācieša literārās 
prēmijas konkursa komisiju šādā sastāvā: 
dzejnieks, tulkotājs Edvīns Raups, O. Vācie-
ša muzeja direktore Ieva Ķīse, Carnikavas 
pamatskolas pedagoģe Ilze Vāciete, dzejnie-
ce Daina Sirmā, Ādažu novada domes depu-
tāte Daiga Mieriņa. Apstiprināt D. Mieriņu 
par Ojāra Vācieša literārās prēmijas kon-
kursa komisijas priekšsēdētāju. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
2. Par pašvaldības autoceļu un to posmu 
uzturēšanas klašu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-
valdības autoceļu un to posmu uzturēšanas 
klases ziemas sezonai. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
3. Par atkritumu apsaimniekošanas mak-
su Carnikavas pagastā.
Lēmums: Noteikt maksu Ādažu novada 
Carnikavas pagastā par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 23,90 EUR/m3, bez PVN.  
Noteikt maksu Ādažu novada Carnikavas 

pagastā par bioloģisko atkritumu apsaim-
niekošanu 19,06 EUR/m3 bez PVN. Lēmums 
stājās spēkā 2022. gada 17. novembrī.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
4. Par izmaiņām Koku izvērtēšanas komi-
sijas sastāvā.
Lēmums: Atbrīvot Annu Belovu no Āda-
žu novada pašvaldības Koku izvērtēšanas 
komisijas locekļa amata. Apstiprināt Ivetu 
Grīviņu-Dilāni, pašvaldības Attīstības un 
projektu nodaļas vecāko eksperti, Ādažu 
novada pašvaldības Koku izvērtēšanas ko-
misijas locekļa amatā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
5. Par ieguldījumiem īpašuma pielāgoša-
nai sociālā dzīvokļa vajadzībām.
Lēmums: Atbalstīt finansējuma piešķiršanu 
13502,96 euro apmērā pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Smilškanu iela 35, Divezeri, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads, pielāgošanai 
sociālā dzīvokļa vajadzībām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
6. Par sadarbību ar fondu “Viegli”.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības dalību pro-
jektā “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultū-
ras procesa veicināšanas instruments”, lai 
radītu sienas gleznojumu “Radi” uz pašval-
dībai piederošas Ēkas (Sporta centra dienvi-
du fasādes sienas) un slēgt sadarbības līgu-
mu ar nodibinājumu “Imants Ziedoņa fonds 
“Viegli”” par projekta realizāciju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
7. Par sadarbības līgumu vides objekta 
“Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai.

Lēmums: Atbalstīt vides objekta “Dzīvo 
sapņu dārza” darbību pašvaldībai piedero-
šā zemes gabalā Līgo laukumā, Gaujas ielā 
10A, Ādažos, un noslēgt sadarbības līgumu 
ar nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds” par 
zemes gabala bezatlīdzības lietošanu līdz 
2023. gada 30. septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
8. Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 
3” izsoles atzīšanu par nenotikušu un at-
kārtotas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma Sintēzes ielā 3, 
Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. - 
2022. gada 8. septembrī noslēgušos izsoli ar 
augšupejošu soli par nenotikušu saskaņā ar 
aktu Nr. 2878503/0/2022-AKT.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
9. Par nosacītās cenas apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam “Muzeja iela 5”.
Lēmums: Apstiprināt atsavināšanai nodotā 
Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma - Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carni-
kavas pag., Ādažu nov., ar kadastra numuru 
8052 008 1600, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576, 
0,4265 ha platībā, nosacīto cenu EUR 14000 
- jeb 3,28 EUR/m2 .
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu zemes vienībai Puķu iela 38, 
Ādaži.
Lēmums: Mainīt nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 8044 010 0482 sastāvā 
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esošajai zemes vienībai (platība 3083 m2 ) 
ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0026 un 
adresi Puķu iela 38, Ādaži, Ādažu nov., no-
teikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no “Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” uz “Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme” 2562 m2 
platībā un “Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes no-
dalījuma joslā” 521 m2 platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
11. Par nomas līguma slēgšanu par zemi 
“Bērzu iela 24”.
Lēmums: Slēgt līgumu par apbūvētas zemes 
vienības nomu 876 m2 platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 002 1515, Bērzu iela 24, 
Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., nosa-
kot, ka: līguma termiņš ir 10 gadi no tā pa-
rakstīšanas dienas. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
Strazdu iela 11.
Lēmums: Slēgt līgumu par apbūvētas ze-
mes vienības 0,1312 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 007 0513, Strazdu ielā 11, 
Kalngalē, Carnikavas pag., Ādažu nov., 2/3 
domājamās daļas nomu, nosakot, ka: līgu-
ma termiņš ir 10 gadi no parakstīšanas die-
nas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu maiņu zemes vienībai Zeduļu iela 
23, Kadaga.
Lēmums: Mainīt nekustamā īpašuma ar ka-
dastra numuru 8044 005 0755 sastāvā esoša-
jai zemes vienībai (platība 4969 m2) ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 005 0684 un adresi 
Zeduļu iela 23, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
nov., noteiktos nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķus no “Neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme”, platība – 1200 
m2 un “Sportam un atpūtai aprīkotas dabas 
teritorijas”, platība – 3769 m2 uz: “Individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve”, platība – 1200 
m2  un “Sportam un atpūtai aprīkotās dabas 
teritorijas”, platība – 3769 m2.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
14. Par adrešu, ielu izvietojuma un īpašu-
mu nosaukumu sakārtošanu Garciemā.
Lēmums: Precizēt Kalnu ielas Garciemā, 
Carnikavas pagastā, izvietojumu: reģistrēt 
to uz zemes vienībām 8052 008 1388, 8052 
008 1485 un 8052 008 1387; savienot ar Sau-
les ielu uz zemes vienības 8052 008 1402; 
likvidēt Kalnu ielas posmu, kas līdz šim bija 
reģistrēts uz zemes vienībām 8052 008 1422 
un 8052 008 1236; likvidēt ielas nosaukumu 
“Kanāla iela” uz zemes vienības 8052 008 
1387.
Balsojums: “Par” – 13, “Atturas” – 2 (Dai-
ga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), 
15. Par adrešu, ielu izvietojuma un īpa-
šumu nosaukumu sakārtošanu objektiem 
pie Ābolu, Aveņu, Puķu, Mazās Dārza, 
Mazās Ceriņu, Mazās Ķiršu un Zemeņu 
ielām Garciemā. 
Lēmums: Precizēt ielas, Mazā Ceriņu iela, 
izvietojumu, reģistrējot to uz zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1228 
un savienojot ar Ābolu ielu, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8052 008 1224, kā arī ar Aveņu ielu uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 
008 1220, vienlaikus likvidējot Mazās Ceri-
ņu ielas posmu, kas līdz šim tika reģistrēts 
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8052 008 1380.
Balsojums: “Par” – 13, “Atturas” – 1 (Jānis 
Leja (S)). 
16. Par valsts vietēja autoceļa pārņemšanu 
īpašumā.
Lēmums: Piekrist pārņemt Ādažu novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij 
piederošā nekustamā īpašuma “Veckū-
lu iela” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 
80440100106) zemes vienību (kadastra ap-
zīmējums 80440100106) 1,31 ha platībā un 
uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi 
“V48 km 0,000-0,800” (būves kadastra apzī-
mējums 80440100106001). t.i., valsts vietējo 
autoceļu V48 “Baltezers–Jaunkūlas”, Ādaži, 
Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
17. Par piekrišanu zemes “Vainagu iela 29, 
Ādaži” iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu novada 
pašvaldības domes piekrišanu iegūt īpa-
šumā nekustamā īpašuma Vainagu iela 29, 
Ādaži, Ādažu nov., zemesgabalu 1387 m² 
platībā (kad. Nr. 8044 011 0652, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 8044 011 0568) 
individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 
Balsojums: “Par” – 10, “Pret” – 1 (Raitis 
Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 4 (Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Dai-
ga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
18. Par ēku nojaukšanu īpašumā “Atpūtas 
bāze “Artibuss””.
Lēmums: Veikt pašvaldības nekustamā īpa-
šuma “Atpūtas bāze “Artibuss””, Carnika-
vas pag., Ādažu nov., kadastra Nr. 8052 002 
1619, sakārtošanu, nojaucot tajā esošās 26 
ēkas/būves (atpūtas mājas un dārza mājas).
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
19. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākša-
nu nekustamajiem īpašumiem “Pumpuri-
ņi” un “Efejas”, Garkalnē.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajiem īpašumiem “Pumpuriņi”, 
Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra 
Nr. 8044 012 0519) un “Efejas”, Garkalne, 
Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra Nr. 8044 
012 0518), ar mērķi grozīt teritorijas plāno-
jumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
20. Par zemes ierīcības projekta uzsākša-
nu Rīgas gatvē 68, Ādažos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Rīgas gatve 
68, Ādaži, Ādažu nov. zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 007 0060, ar mērķi 
pamatot zemes vienības sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
21. Par zemesgabalu apvienošanu Tallinas 
šoseja 32, Ievas 1, Baltezers.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienī-
bā nekustamo īpašumu Tallinas šosejā 32 un 
“Ievas 1” Baltezerā, Ādažu pag., Ādažu nov., 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
8044 013 0108 un 8044 013 0376.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
22. Par nekustamā īpašuma “Linumi” 
detālplānojuma nodošanu publiskajai ap-
spriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma 
Carnikavas ciemā, “Linumi” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0946 de-
tālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
23. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu 
īpašumiem “Kāpas” un “Kļavas”, Gaujā.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamo īpašumu “Kāpas” ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 
002 1428 un „Kļavas” zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8052 002 2053 Gaujā, 
Carnikavas pagastā, Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
24. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
mam īpašumam Neļķu iela 13, Carnikavā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Neļķu iela 
13 zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 8052 005 0440 Carnikavā, Carnikavas 
pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot 
zemes vienības sadalīšanu divās daļās, no-
drošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveido-
jamajai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
25. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu īpašumiem Parka iela 1 un Saules 
iela 2, Garciemā.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ie-
rīkotājas Saivas Sokolovas (sert. Nr.AA0018) 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma Parka iela 1 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1253 un 
Saules iela 2 zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8052 008 1121 Garciemā, Carni-
kavas pagastā, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
26. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu īpašumam “Jaunslejas” Garkalnē.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes 
ierīkotājas Diānas Glizdenieces (sert. 
Nr.AA0158) izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Jaunslejas” ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
012 0080 Garkalnē, Ādažu pagastā, Ādažu 
novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
27. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Jaubrieži”, 
Garciemā.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādā-
šanu nekustamā īpašuma “Jaubrieži” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1352 ar mērķi pamatot zemes gabala sadali 
un publiskas apbūves nolūkos Jauktas cen-
tra apbūves teritorijā (JC2) un ar to saistītu 
infrastruktūras objektu izvietošanu, no-
drošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai 
zemes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas 
zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
28. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu īpašumam Muižas ielā 11, Ādažos.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ie-
rīkotājas Zandas Zumentas-Ozoliņas (sert. 
Nr. AA0038) izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Muižas ielā 11, 
Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
004 0197 un piekrist zemes vienības sadalī-
šanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
29. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Slo-
božanskes pašvaldību.
Lēmums: Pašvaldības administrācijas Ju-
ridiskajai un iepirkumu nodaļai sadarbībā 
ar Attīstības un projektu nodaļu organizēt 
Ādažu novada pašvaldības un Slobožanskes 
pašvaldības sadarbības līguma sagatavoša-
nu parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
30. Par PSIA “Ādažu slimnīca” valdes lo-
cekļa P. Pultraka pilnvaru termiņa paga-
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rināšanu.
Lēmums: Piekrist iecelt Pēteri Pultraku par 
PSIA “Ādažu slimnīca” valdes locekli uz nā-
kamo pilnvaru periodu – 5 gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
31. Par pašvaldības kustamas mantas atsa-
vināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai Ādažu nova-
da pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa 
Škoda Yeti, reģistrācijas numurs JM2460 
atliekas. Noteikt atsavināšanas veidu - pār-
dodot par brīvo cenu. Noteikt Automašīnas 
atlieku pārdošanas cenu 1500,00 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka nekustamajā īpašumā 
Rīgas gatve 94, Ādaži, izbūvētā maģistrālā 
kanalizācijas sistēma (kolektors) pēc nodo-
šanas ekspluatācijā ir izmantojama sabied-

rības vajadzībām, kā rezultātā Iesniedzējam 
būs tiesības saņemt NĪN atvieglojumu sa-
skaņā ar Noteikumu 32.5. apakšpunktu, ja 
būs iestājušies šādi apstākļi: 1.1. Iesniedzējs 
būs noslēdzis vienošanos ar pašvaldību un 
izpildījis savas saistības; 2 1.2. būs iestāju-
šies visi Noteikumu priekšnoteikumi NĪN 
atvieglojumu saņemšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt personai nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu ar 2022. gadu 
90 % apmērā par viņam piederošajiem ne-
kustamajiem īpašumiem par viņa veikto 
ieguldījumu sabiedriskās infrastruktūras 
(centrālā ūdensvada) izbūvē EUR 833,46  
apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumiem projektam “Rožu ielas, Māl-
nieku ielas un Dzirnavu ielas asfaltbetona 
seguma atjaunošana”.
Lēmums: Piešķirt domes lēmuma Nr. 478 
norādīto īpašumu Īpašniekiem nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 90 % apmē-
rā, sākot ar 2022. gadu par viņiem piedero-
šajiem nekustamajiem īpašumiem, par veik-
to ieguldījumu sabiedriskās infrastruktūras 
ceļu seguma atjaunošanā ar asfaltbetona se-
gumu Dzirnavu ielā, Mālnieku ielā un Rožu 
ielā, Ādažos, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
35. Par jauniešu iniciatīvu projektu kon-
kursa pieteikuma iesniegšanas termiņa 
pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt Jauniešu iniciatīvu pro-
jektu konkursa pieteikuma iesniegšanas ter-
miņu līdz 17.oktobrim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
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Paziņojums par lokālplānojuma uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem 
“Pumpuriņi” un “Efejas”, Garkalnē

Ādažu novada dome 2022. gada 28.septembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr. ĀNP/1-2-3/22/463 “Par lokālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu nekustamajiem īpašumiem “Pumpuriņi” un “Efejas”, 
Garkalnē”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot Ādažu 
novada teritorijas plānojuma grozījumus īpašumiem, mainot 
plānojumā noteikto zonējumu no Savrupmāju apbūves terito-
rijas (DzS1) un Lauksaimniecības teritorijas (L) uz Savrupmāju 
apbūves teritorijas (DzS), lai pamatotu savrupmāju dzīvojamās 
apbūves izmantošanu teritorijai, vienlaikus precizējot plāno-
tajai apbūvei noteiktos apbūves rādītājus un nosacījumus. Par  
lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikta Ādažu novada terito-
rijas plānotāja Indra Murziņa.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokāl-
plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Āda-
žu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā, jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:  
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam 
“Jaunbrieži”, Garciemā
Ādažu novada dome 2022. gada 28.septembrī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr. ĀNP/1-2-3/22/471 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Jaunbrieži”, Garciemā”. Detālplāno-
juma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala sadali un pub-
liskas apbūves nolūkos Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2). 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada paš-

valdības vecākais teritorijas plānotājs Zintis Varts.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detāl-
plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Āda-
žu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā, jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:  
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Linumi” detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai
Ādažu novada dome 2022. gada 28.septembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.466 “Par nekustamā īpašuma “Linumi” detālplāno-
juma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis ir pamatot zemesgabala sadalīšanu savrup-
māju apbūves gabalos ar nolūku veikt zemesgabalu sadali un 
nodrošināt tos ar piekļuves infrastruktūru, veidojot ielas kā 
atsevišķas zemes vienības.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks 
ir noteikts no 2022. gada 17.oktobra līdz 2022. gada 13.novem-
brim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme – 31.oktobrī plkst. 17.00 
tiešsaistē Zoom platformā (saite tiks publicēta), piesakoties da-
lībai: teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. Sanāksmei varēs 
sekot arī pašvaldības Facebook kontā. 
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:
• interneta portālā ĢeoLatvija.lv
• klātienē – Stacijas ielā 5, Carnikavā, iepriekš piesakoties (tālr. 
67993428, 20237346).

Rakstiskus viedokļus līdz 13.novembrim 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, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridis-
kām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un 
tālruņa numurs.
Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  
tālr.  67993428 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļas 
vecākais teritorijas plānotājs Zintis Varts).
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa 
un publiskās 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 aktu-
ālajai informācijai!
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©“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 8800 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”.

YAMAHA MŪZIKAS SKOLA
Biedrība “Talantu centrs”
Gaujas iela 4, Ādaži
Kontaktpersona:
Kristīne Voitova (tālr. 26521052)

BUNGU SPĒLES NODARBĪBAS
SIA “Andžeja Grauda bungu skola”
Gaujas iela 25B, Ādaži
Kontaktpersona
Andžejs Grauds (tālr. 27020820)

BĒRNU POP GRUPA “RAKARI”
Brīvās Austras skola, 
Parka iela 4, Ādaži
Kontaktpersona
Žanete Jansone (tālr. 29246157)

MAZO KERAMIĶU SKOLA

SIA “Solārā sistēma”
Gaujas iela 8, Ādaži
Kontaktpersona
Varis Lamsters (tālr. 29658585)

Keramika, Gleznošana
Grafika

KROSMINTONS
Biedrība “Sporta klubs 
”Sporta Punkts/Ādaži””

DIZAINA UN TEHOLOĢIJU SKOLA
SIA “Aba Lira”
Ādažu sākumskola, 
Attekas iela 16, Ādaži
Carnikavas pamatskola, 
Nākotnes iela 1, Carniakva
Kontaktpersona
Daiga Būda (tālr. 28355787)

ANGĻU VALODA
SIA “Aba Lira”
Ādažu sākumskola, 
Attekas iela 16, Ādaži
Carnikavas pamatskola, 
Nākotnes iela 1, Carnikava
Kontaktpersona
Daiga Būda (tālr. 28355787)

HIP HOP DEJAS
Twin Hip Hip crew
PII “Pasaku valstība”
Gaujas iela 2B, Ādaži
Kontaktpersona
Liene Bauere (tālr. 26359991)

HIP HOP UN LAIKMETĪGO
DEJU NODARBĪBAS
Dance Beat deju studija
Gaujas iela 27C, Ādaži
Kontaktinformācija - tālr.28278927

DEJU KLUBS EKSPRESIJA
PII “Riekstiņš”,
Nākotnes iela 2, Carnikava 
Kontaktpersona
Inga Gothardsone (tālr. 27491575)

TAUTAS DEJAS UN VOKĀLAIS
ANSAMBLIS
PII “Piejūra”, “Skola”, Siguļi
Kontaktpersona
Zinta Filipoviča (tālr. 26316672)

DEJU FITNESA NODARBĪBAS
SIA “Kanango”
PII “Pasaku valstība”, Gaujas iela 2B, Ādaži
PII “Riekstiņš”, Nākotnes iela 2, Carnikava
Kontaktpersona
Dace Auzarāja (tālr. 29397924)

SPORTA DEJAS
SIA “Mario MM”
Ādažu sākumskola,
Attekas iela 16, Ādaži
Kontaktpersona
Mario Končevskis (tālr. 29481971)

ANGĻU VALODA
Biedrība “Talantu centrs”
Gaujas iela 4, Ādaži
Kontaktpersona
Kristīne Voitova (tālr. 26521052)

DRONU SKOLA ROBOPILOTS
SIA “Robopilots”
Ādažu sākumskola,
Attekas iela 16, Ādaži
Kontaktpersona
Normunds Masaļskis (tālr. 27638568)
IEVADS INŽENIERZINĀTNĒS
RTU bērnu un jauniešu
universitāte
Ādažu vidusskola,
Gaujas iela 30, Ādaži
Kontaktpersona
Zanda Krancmane (tālr. 28768514)

MĀKSLAS VINGROŠANA
Biedrība “Grand Jete”
Gaujas iela 16, Ādaži
Kontaktpersona
Karina Šuškeviča (tālr. 29588709)
Ieva Ālmane (tālr. 27421247)

Ādažu sākumskola, 
Attekas iela 16, Ādaži 
Kontaktpersona
Niklāvs Zvaigzne (tālr. 26633533)

TENISA NODARBĪBAS
Bērnu un jauniešu tenisa 
atbalsta biedrība
Tenisa centrs, Gaujas iela 26, Ādaži
Kontaktpersona
Lilita Didriksone (tālr. 26017878)

BMX RITEŅBRAUKŠANA
Biedrība “BMX Ādaži”
BMX trase, 
“Kadagas attīrīšanas ietaises", Kadaga
Kontaktpersona
Ģirts Lūsis (tālr. 20009828)

FUTBOLA NODARBĪBAS
Biedrība “Futbola klubs Ādaži” 
Gaujas iela 30, Ādaži Kontaktpersona
Vi6508)

KARATĒ NODARBĪBAS
Biedrība “Godžju Rju Karatē klubs “Toshi””
Ādažu Brīvā Valdorfa skola, 
Skolas iela 21, Ādaži
Kontaktpersona
Rolands Vegners (tālr. 29616828)

ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA
Ādažu sporta centrs, Gaujas iela 30, Ādaži 
Kontaktpersona
Agneta Akseņenko (tālr. 28210050)

APZINĀTĪBAS JOGA BĒRNIEM UN 
JAUNIEŠIEM
PII “Riekstiņš”,
Nākotnes iela 2, Carnikava 
Kontaktpersona
Ināra Lisecka (tālr. 22525317)

Dejošana
TI

K
A

I
IE

ST
Ā

D
ES

A
U

D
ZĒ

K
Ņ

IE
M

Sports Māksla

MAKSAS INTEREŠU IZGLĪTĪBA ĀDAŽU NOVADĀ

STEAM

MONTESORI NODARBĪBAS
Biedrība “Talantu centrs” 
Gaujas iela 4, Ādaži 
Kontaktpersona
Kristīne Voitova (tālr. 26521052)
GARDĒŽU SKOLA
SIA “Aba Lira”
Ādažu sākumskola, 
Attekas iela 16, Ādaži 
Carnikavas pamatskola, 
Nākotnes iela 1, Carnikava 
Kontaktpersona
Daiga Būda (tālr. 28355787)

Citas nodarbības

Valodas

Mūzika

VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA 
BĒRNIEM
PII "Pasaku valstība"
Gaujas iela 2B, Ādaži
Kontaktpersona
Ieva Bērziņa (tālr. 26111845)



23.
nov

līdz

Fotogrāfiju izstāde

Doles salas
daba un cilvēki

31.
okt

līdz

IZSTĀŽU ZĀLĒ
Ādažu kultūras centra

OZOLAINE
Carnikavas kultūras namā 

25.
okt

no

Kino filma

SUFLIERIS

12.
nov

Koncerts

DAUGAVA
LATVIJAS RADOŠO FOTOGRĀFU 

ASOCIĀCIJAS izstāde

SASPĒLES KALEIDOSKOPS

Ādažu jauktais koris “SAKNES”
diriģents ĀRIJS ĀDAMSONS

instrumentālais pavadījums AUSTRIS KALNIŅŠ
vārsmas no Čaka poemas “MŪŽĪBAS SKARTIE”

lasa ARTIS VIRSIS

režisors JANUSS JOHANSONS

BRAUNS/RAINIS/ČAKS

Ainbo. 
Amazones sirds

Dēkaina, pasakaini skaista animācijas 
filma visai ģimenei

Biļetes iespējams iegādāties 1 stundu 
pirms filmas sākuma.

23.
okt

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 11.00

Biļetes iespējams iegādāties 1 stundu 
pirms filmas sākuma.

28.
okt

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 19.00

13.
nov

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 14.00

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Biļetes „“Biļešu serviss” kasēs  
www.bilesuserviss.lv

29.
okt

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 18.00

Ādažu kultūras centrā
Ceriņu zālē

plkst. 19.00
Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

4.
nov

Valmieras  teātra viesizrāde
Kam bail no 

Virdžīnijas Vulfas?
Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  

www.bilesuparadize.lv

plkst. 19.00
Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 17.00
Ādažu kultūras centrā
Ceriņu zālē

Ieeja bez maksas

Koncertprogramma

TRĪS RAIMONDI
Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  

www.bilesuparadize.lv

10.
nov

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 19.00

 Svētku koncerts
MANS ZELTS IR 

MANA TAUTA
Ar jaunu muzikālu koncertstāstu “MANS 

ZELTS IR MANA TAUTA” pie skatītajiem 
novembrī dosies četri lieliski dziedātāji 
Zigfrīds Muktupāvels, Dināra Rudāne, 

Anmary, Atis Ieviņš 
un instrumentālā grupa – Jānis Lūsēns, 

Aivars Gudrais, Harijs Gūtmanis,  
Jānis Lūsēns jun.

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

25.
nov

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 20.00

17.
nov

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 19.00

rudens koncerttūre

Ādažu novada pašvaldības 
apbalvojumu pasniegšana

CARNIKAVAS 
NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRA 

10 GADU JUBILEJAS 
PASĀKUMS

Sarunas ar pasta vēstures pētnieku 
Ilgoni Šteinbergu par pasta vēsturi 

Latvijā un grafoloģijas meistarklase. 
Mini izstāde "10 gadu senais stāsts".

Tautumeitas 

Skrejceļš21.
okt

carnikavas
novadpētniecības centrā

plkst. 18.30

Latvijas Valsts 
svētku sarīkojums  

Ojāra Vācieša literārās 
prēmijas dzejā 

pasniegšanas ceremonija

25.
nov

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 19.30

Aleksandras 
Špicbergas 

koncerts

18.
nov

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 13.00

Mārcis Auziņš 
akustiskais koncerts

Etno mūzikas grupas “Tautumeitas” jaunākā 
albuma ”Skrejceļš” koncertprogrammai ir daudz 
kopīga ar piedzīvojumiem bagātu vasaru. Abas 
raksturo emociju piesātinājums, kustība, kaisle 

un krāsas. Un, tāpat kā vasaru nevar noķert 
caur kameras aci, tā arī “Tautumeitas” un viņu 

mūziku var iemīlēt tikai pa īstam klātesot.

Aktuālais albums “Skrejceļš”, ar kura programmu 
“Tautumeitas” dosies tūrē, iznāca šī gada aprīlī.  

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

28.
okt

LATVIEŠU KOMIĶIS
Stand-up komēdija 

Autors un izpildītājs Maksims Trivaškevičs

plkst. 19.00

Ādažu novada kultūras pasākumi

Gaujas iela 33A, 
Ādaži, LV-2164
tālr. 67997764, 67997171
info@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv 

BIĻEŠU PARADĪZES (Kultūras centra)
kases darba laiks
O. 9.00-14.00, T. 15.00-19.00,
C. 9.00-14.00, P. 15.00-19.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM

Biļešu rezervācija un  uzziņas
pa tālr. 67996230

Carnikavas kultūras nams “OZOLAINE”
Jūras iela 1a, Carnikava, LV-2163
tālr. 26378644

Carnikavas Novadpētniecības centrs
Jomas iela 7, Carnikava, LV-2163
tālr. 29128086

plkst. 19.0021.
okt

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

MAUGLIS

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Rokopera

Rokopera “Mauglis” ir vērienīgākais muzikālais 
iestudējums bērniem un jauniešiem, kas tapis 

pēdējo gadu laikā. 

Kino filma

SUFLIERIS


