
Ādažu novadam – jauna vadība!
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1.novembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā par Ādažu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju ar 12 balsīm “par” ievēlēta līdz-
šinējā priekšsēdētāja vietniece Karīna Miķelsone (Latvijas Reģio-
nu Apvienība). Kā ziņots iepriekš, 31. oktobrī ārkārtas domes sēdē 
tika lemts par līdzšinējā priekšsēdētāja Māra Sprindžuka (Latvijas 
Reģionu Apvienība) atbrīvošanu no amata, jo Māris Sprindžuks 
14. Saeimas vēlēšanās ievēlēts par Saeimas deputātu.
Par priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos ar 12 balsīm 
“par” ievēlēts Valērijs Bulāns (Latvijas Reģionu Apvienība). Par 
domes priekšsēdētāja vietnieci pašvaldības funkciju jautājumos ar 
13 balsīm “par” ievēlēta Genovefa Kozlovska (Latvijas Zemnieku 
savienība).  Ar 12 balsīm “par” tika lemts par domes priekšsēdētā-
ja vietnieka Imanta Krastiņa (Konservatīvie) atbrīvošanu no ama-
ta. Par Saeimas deputāti 14. Saeimas vēlēšanās ievēlēta arī domes 
līdzšinējā deputāte, ilggadējā Carnikavas novada domes priekšsē-
dētāja Daiga Mieriņa (Latvijas Zemnieku savienība), kuras vietā 
darbu domē kā deputāte uzsāk Antra Krasta (Latvijas Zemnieku 
savienība). Māra Sprindžuka vietā par deputātu apstiprināts Jānis 
Ruks (Latvijas Reģionu Apvienība). Domes priekšsēdētāja Karīna 
Miķelsone uzsver: “Kā domes deputātei un līderei man vienmēr 
prioritāri svarīgas ir novada iedzīvotāju intereses un labsajūta! Kā 
būtiskas prioritātes uzskatu novada bērnu un jauniešu izglītības 
pakalpojumu iespēju tālāku attīstību, bērnudārzu pieejamības 
paplašināšanu, kā arī vidusskolas izaugsmi Carnikavā un ģimnā-
zijas programmu izveidi pilsētā. Tāpat ļoti būtiski ir stiprināt no-

vada iekšējās spējas, uzlabojot veselības pakalpojumu pieejamību 
un radot novadā māju sajūtu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Kā 
būtisku prioritāti saskatu arī mikromobilitātes infrastruktūras, 
tostarp veloinfrastruktūras, pakalpojumu pieejamību, starpcie-
mu savienojumus, jūras un Ādažu pilsētas sasniedzamību. Viena 
no būtiskākajām prioritātēm ir energoefektivitātes spēju stiprinā-
šana novadā, meklējot finanšu instrumentu atbalsta iespējas no-
vada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, mērķtiecīgi īstenojot taupības 
projektu pasākumus pašvaldības objektos.” 
Priekšsēdētāja vietniece Genovefa Kozlovska atzīst: “Tas ir liels 
gods – būt par novada domes priekšsēdētāja vietnieci, tas uzliek 
arī lielu atbildību, jo mēs, deputāti, esam atbildīgi par to, ko esam 
saviem vēlētājiem solījuši. Domāju, ka pēc labākās sirdsapziņas 
darīsim visu, lai Ādažu novada iedzīvotāji justos pasargāti un ap-
rūpēti. Mēs centīsimies arī izdarīt visu, lai viņi šeit ļoti labi justos 
un teiktu, ka Ādažu novads ir vislabākais novads visa pasaulē.”
“Esmu pagodināts, ka esmu izvirzīts priekšsēdētāja vietnieka 
amatam. Centīšos attaisnot man doto uzticību. Attīstības jomā 
komitejās darbojos jau līdz šim, plānoju turpināt iesākto un pie-
likt visas pūles, lai uzsāktie projekti tiktu realizēti. Mums ir lieli 
izaicinājumi – teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana, 
reorganizācijas pabeigšana un energokrīze, kur meklēsim labākos 
no iespējamajiem risinājumiem tās pārvarēšanā. Liels izaicinā-
jums – nākamā gada budžets. Tie visi ir jautājumi, kas stāv priekšā 
un kopīgi jārisina, “ pauž priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Bulāns.
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Ādažu novada pašvaldības jaunā vadība - no kreisās Genovefa Kozlovska, Karīna Miķelsone, Valērijs Bulāns.
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Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis pateicas par darbu līdzšinējam pašvaldības priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam, 
deputāts Gatis Miglāns sveic Ādažu novada pašvaldības domes deputāti Daigu Mieriņu. 9 gadus Māris Sprindžuks vadīja Ādažu novadu un 12 
gadus Daiga Mieriņa vadīja Carnikavas novadu, teju pusotru gadu Daiga Mieriņa darbojās arī kā deputāte jaunajā, apvienotajā Ādažu novadā. 
Tagad abi uzsākuši darba gaitas Latvijas Republikas 14. Saeimā. Paldies katram par ieguldījumu sava novada un nu jau arī jaunā, apvienotā 
novada izaugsmē!

Carnikavas stadionā tiek veikti ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu izbūves darbi un tiek demontēts vecais gumijas skrejceļa 
segums. Atgādinām, ka veselīga dzīvesveida cienītāji joprojām var 
izmantot brīvdabas trenažieru zāli un basketbola laukumu.

Pabeigts apvienotais Gaujas ielas gājēju un velo celiņš no Ādažu 
vidusskolas līdz Zīļu ielai. Gaujas ielā pie Gulbju ielas ierīkota gājēju 
pāreja un, lai uzlabotu gājēju un velo braucēju drošību, uz brauk-
tuves izveidoti arī ātrumu slāpējoši elementi – joslas ātrumvaļņi. 

Uz Ādažu Sporta centra sienas tapis vērienīgs sienas gleznojums. Tas 
tapis  Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” “Ziedoņa klasei” sadarbojoties 
ar fondu “Mākslai vajag telpu”. Lielformāta sienas gleznojuma darba 
autore ir māksliniece Ance Eikena.

Godinot kritušo karavīru piemiņu, 11.novembrī novadā notika dažādi pasākumi  - Carnikavas pamatskolas skolēni Carnikavā, Svētku laukumā, 
nolika ziedus pie stēlas “Par Latviju”, kurā iegravēti 3 Lāčplēša kara ordeņa kavalieru vārdi – Jēkaba Aleksandra Dzeņa, Miķeļa Voldemāra 
Pētersona un Pētera Fridriha Zandberga, vakarā novadnieki devās lāpu gājienā no Ādažu sākumskolas līdz Baltezera baznīcai, kā arī gatavoja 
ierakumu sveces Ukrainas karavīru atbalstam Carnikavas Novadpētniecības centrā. Foto - Laima Jātniece, Laura Lazdāne

Pieminot un godājot savu senču garus, cienājoties ar kopējo mielas-
tu, dziedot un aizdedzot uguns liesmu, Carnikavas Novadpētniecības 
centrā aizvadīts tradīciju kopas “Ābols” organizētais, sirsnīgais pasā-
kums “Veļu laiks”. Paldies tradīciju kopai “Ābols” par sirsnību!
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Novembris ir piemiņas un svētku mē-
nesis, kas ļauj mums priecāties par savas 
valsts brīvību un neatkarību, vienlaikus 
jūtam līdzi milzīgajām sāpēm un cieša-
nām, kādas šobrīd izjūt ukraiņu tauta, 
piedzīvojot asiņainu, nežēlīgu un bru-
tālu karu, cīnoties par savu iespēju būt 
brīviem savā zemē un runāt savā valodā!
Pasaulei, Eiropai, it īpaši Latvijai, 2022. 
gads ir radījis daudz satricinājumu, no 
kuriem tiešā veidā karš ir ietekmējis kat-
ru no mums. Kādam tas ir lielāks elektrī-
bas rēķins, kādam – apkures rēķins, un 
visi kopā esam spiesti sadzīvot ar augsto 
inflāciju, jo tā ir mūsu cīņa pret agresoru 
un iestāšanās par Ukrainu!  
Šomēnes saņēmu ziņu no savas paziņas, 
kura rakstīja – mani draugi katru dienu 
lūdz Dievu, lai viņu mājām un mammai 
netrāpītu Krievijas raķetes, un visa pilsē-
ta ir bez elektrības. 
Jā, mums ir savas problēmas un izaici-
nājumi, tomēr jāatzīst, ka mūsu problē-
mām ir cits mērogs – uz mums, mūsu 
vecākiem un bērniem nekrīt artilērijas 
šāviņi, netiek nelietīgi iznīcināta kritiskā 
infrastruktūra un mūsu vīri, tēvi, brāļi 
un dēli nav spiesti cīnīties ar ieročiem 
frontes 1. līnijā, kā to šobrīd dara mūsu 
brāļi ukraiņi! 
Latvijas lielais kaimiņš ir uzsācis karu 
Eiropā, cenšoties atņemt neatkarību Uk-
rainai un tās tautai! Ukraiņi jau no pir-
mās dienas, š.g. 24.februāra, cīnās gan 
par savas valsts neatkarību, gan par 
lielu daļu Eiropas valstu neatkarības 
nosargāšanu, tajā skaitā Latvijas valsts 
neatkarību! 
Pirms 104 gadiem tika izveidota Latvija! 

Un arī Latvijas brīvība tika iegūta kau-
jās! Neviens to nedāvināja un par brīvu 
nedeva. Mūsu vectēvi darīja to pašu, iz-
cīnīja to pašu cīņu, ko šodien izcīna uk-
raiņu tauta!
Šodienas situācija mums visiem vēlreiz 
liek apzināties, cik  augsta ir brīvības 
cena! Un tāpēc tieši šobrīd izšķiroši ir 
saprast, cik svarīgi mums visiem ir būt 
kopā, atbalstīt, aizstāvēt, nepazaudējot 
vienam otru ikdienišķās un nenozīmī-
gās nesaskaņās. Ne tikai mūsu valstī, arī 
mums novadā šobrīd vairāk nekā jebkad 
agrāk jābūt vienotiem! 

Jauns sākums 
Ar ko var sākties kas jauns mūsu nova-
dā? Protams, ar piedošanu, pieņemša-
nu un novērtēšanu. Ādažnieki un car-
nikavieši, aicinu iepazīt, novērtēt un 
iemīlēt vienam otru! Ik dienu saredzu 
iedzīvotāju īpašo vērtību, mums visiem 
ir iespēja iepazīt, atbalstīt un novēr-
tēt ikvienu šajā novadā. Mums novadā 
ir savi cilvēki,  un tādi, kādi tiešām ci-
tur pasaulē vairs nav nekur. Gluži tā, kā 
Čaks jau reiz to ir teicis: 

“Mūsu asinis šī zeme,
Mūsu valsts un brīvā slava.
Tādu cilvēku, kā mums ir,
Tādu pasaulē vairs nava.”

(Aleksandrs Čaks)
Ādažu novada cilvēki, ģimenes un uzņē-
mēji ir mūsu novada vērtība un arī Lat-
vijas kodols.
Latvijā notika Saeimas vēlēšanas. Paldies 
ikvienam, kas atbildīgi devās uz vēlēšanu 
iecirkni un izdarīja savu izvēli, Jūsu balss 
bija un ir svarīga! Vēlēšanu rezultāti ra-
dīja pārmaiņas arī Ādažos. Lepojamies 
ar ilggadējiem priekšsēdētājiem – Daigu 
Mieriņu un Māri Sprindžuku, kuri,  sā-
kot ar 1.novembri, sāka pildīt Saeimas 
deputāta pienākumus. 
Vienlaikus šīs pārmaiņas ir nesušas iz-
maiņas Ādažu novada domes deputātu 
sastāvā un domes vadībā. Kopš 1.no-
vembra esošajiem deputātiem pievieno-
jās Antra Krasta (ZZS) un Jānis Ruks 
(LRA). Sveicam! 
Pateicos katram no 12 deputātiem, kas 
atbalstīja manu kandidatūru domes 
priekšsēdētājas amatā, vienlaikus patei-
cos arī 2 deputātiem, kuri balsoja pret 
– tā ir papildu motivācija kopā ar vieda-
jiem domes priekšsēdētāja vietniekiem –  
Genovefu Kozlovsku un Valēriju Bulānu 
– stiprināt un saliedēt deputātu koman-
das darbu. Visi kopā strādāsim mūsu ie-
dzīvotāju labā!

Ar atbildību uzņemos domes priekšsēdē-
tājas pienākumus. Man kā domes depu-
tātei un līderei prioritāri svarīgas bija un 
ir novada iedzīvotāju intereses un labsa-
jūta!
Tāpat svarīgi ir turpināt iesāktos darbus 
tā, lai attīstības prioritātes un būvniecī-
bas procesi atbilstu visa novada iedzī-
votāju vairākuma interesēm un vajadzī-
bām, kā arī, lai šie procesi būtu atklāti 
un saimnieciski. Laiks, kurā dzīvojam, 
parāda, ka resursu strauji vairāk nekļūs, 
ļoti svarīgi ir ar izpratni attiekties pret 
to, ka domes pašas darbā un tās uzsāk-
to projektu īstenošanā būs jāsaskaras 
ar efektīvāku risinājumu piemeklēšanu 
un efektīvāku pieejamo resursu, tostarp 
energoresursu, izmantošanu. 

Veselības un izglītības pakalpo-
jumu uzlabošana, starpciemu 
mobilitāte un veloinfrastruk-
tūra, iedzīvotājiem draudzīgs 
teritorijas plānojums
Ādaži jau dažus mēnešus ir viena no 
jaunākajām pilsētām, kas vēl svarīgāk, 
Ādažu novads ir visjaunākais novads 
Latvijā pēc iedzīvotāju vidējā vecuma, 
novads turpina augt un attīstīties, un tā-
pēc jāturpina arī darbs pie līdzsvarotas 
attīstības - tuvāko gadu prioritātes būs 
– novada bērnu un jauniešu izglītības 
pakalpojumu iespēju tālāka attīstība; uz-
labojot veselības pakalpojumu pieejamī-
bu un radot māju sajūtu novadā iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem; mikromobilitāte 
un veloinfrastruktūra, kas nodrošina pa-
kalpojumu pieejamību, starpciemu sa-
vienojumus, jūras un Ādažu pilsētas 
sasniedzamību; energoefektivitātes spēju 
stiprināšana novadā un taupības projek-
tu pasākumi – pašas pašvaldības objek-
tos, kā arī ļoti nozīmīgs darbs pie iedzī-
votājiem draudzīga teritorijas attīstības 
plānojuma izstrādes.
Novada ciemi neradās tukšā vietā – ie-
dzīvotāji ir attīstības virzītāji, tāpēc īpašu 
uzmanību veltīsim sadarbības veicināša-
nai ar iedzīvotāju kopienām un iedzīvo-
tāju padomju veidošanai. 
Latvija neradās tukšā vietā, tā tapa, at-
tīstoties nacionālajai pašapziņai! Latvijas 
ideju izloloja un vēlāk izcīnīja valsts pat-
rioti! Mūsu valsts pastāvēšanas formula 
– nacionālā pašapziņa un patriotisms! 
Lolosim to sevī, audzināsim to mūsu 
bērnos un SARGĀSIM mūsu valsts ne-
atkarību kopā!
Dievs, svētī Latviju!

Sirsnīgi sveicu Ādažu novada iedzīvotājus Latvijas Republikas 
104.  dzimšanas dienā! 

Karīna Miķelsone
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
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Šī gada maija sākumā Ādažu novadā, 
pie Kadagas tilta, nezināmas perso-
nas demontēja piemiņas akmeni Otrā 
pasaules kara notikumiem Ādažu no-
vadā. Tā bija personu privāta iniciatī-
va bez pašvaldības iesaistes. Piemiņas 
akmens atradās vietā, kur nav Otrā pa-
saules kara upuru pīšļu, arī kaujas tajā 
vietā nav notikušas. Kā atceras Ādažu  
vidusskolas beidzēji, tad padomju laikā 
pie tā tikuši pulcināti skolēni, lai mācī-
tu komunistisko ideoloģiju.  Šo rindiņu 
autors pie piemiņas akmens ir pabijis 
vienu reizi: mani sajūsmināja uzraksts, 
ka šeit bijis 1242. strēlnieku pulka 374.
divīzijas komandpunkts kauju laikā 
par Rīgas atbrīvošanu. Tā kā pašu Rīgu 
nacistu armija atstāja bez kaujām, tad 
grūti iedomāties, kas tur ir bijis par 
komandpunktu. Protams, šī vieta bija 
tuvu Ādažu vidusskolai, un tāpēc pa-
rocīga vieta, kur pionieriem uzsiet sar-
kanos kaklautus.
Mūsu novadnieks Fēlikss Cie-
lēns – viens no Latvijas Repub-
likas Satversmes tēviem
Tomēr mums ir ne tikai jānojauc, bet 
arī jārada jauni pieminekļi cilvēkiem, 
kuri devuši lielu ieguldījumu Latvijas 
labā. Šogad mēs atzīmējam Latvijas 
Republikas Satversmes simtgadi, un 
mūsu novadā ir dzimis viens no Lat-
vijas Satversmes tēviem – Fēlikss Cie-
lēns. Viņš piedzima 1888.gada 7.feb-
ruārī Ādažu pagasta Alderu muižas 
aldara ģimenē. Fēliksam Cielēnam bija 
veiksmīga politiķa karjera: viņš bija 
Tautas padomes, Satversmes sapulces 
un visu četru pirmskara Saeimu depu-
tāts, Saeimas Ārlietu komisijas priekš-
sēdētājs, Ārlietu ministra padomnieks, 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrs 
(1926–1928), bet vēlāk arī Latvijas sūt-
nis Francijā, Spānijā un Portugālē. 
Runājot par Satversmes tapšanu, savās 
atmiņās, grāmatā “Laikmetu maiņā”, 
Fēlikss Cielēns norāda: “(..) Latvijas 

Satversme ir kolektīvs darinājums, kur 
galveno darbu gan veikuši M.Skuje-
nieks un es, tomēr pantu formulēju-
mos aktīvi līdzdarbojušies F.Menders, 
A.Bergs un zināmā mērā arī A.Petre-
vics, J.Purgals un A.Sīmanis”. Laika-
biedri gan pārmeta F.Cielēnam savas 
personības un nopelnu pārvērtēšanu, 
bet, neapšaubāmi, Satversmes radīšanā 
viņam bija lieli nopelni. 
Cielēns – viens no spilgtāka-
jiem Latvijas konstitucionālo 
tiesību pamatlicējiem

Kā atzīst tiesību doktors Jānis Pleps, 
tad, ņemot vērā viņa politisko akti-
vitāti Latvijas Satversmes sapulcē un 
Saeimu sēdēs veltīto uzmanību Sat-
versmes piemērošanai, kā arī publicē-
tos rakstus, F. Cielēns uzskatāms par 
vienu no spilgtākajiem Latvijas kon-
stitucionālo tiesību pamatlicējiem. 
Vācu okupācijas laikā F.Cielēns 1943. 
gadā iesaistījās Konstantīna Čakstes 
izveidotajā Latvijas Centrālajā padomē 
(LCP), kas par mērķi izvirzīja neatka-
rīgas un demokrātiskas Latvijas atjau-
nošanu. LCP memorandu sagatavoša-
na bija K.Čakstes un F.Cielēna ideja, 
kurā bija aicinājums atjaunot Latvijas 
valstisko neatkarību, izveidojot Lat-
vijas armiju, lai cīnītos pret atkārtotu 
padomju okupāciju.
Neapšaubāmi, Fēlikss Cielēns ir viens 
no visu laiku dižākajiem ādažnie-
kiem, kas būtu pelnījis pieminekli 
Ādažu centrā. Joprojām ir brīva vieta 
pie vecās pasta ēkas, kur jebkurš Ādažu 
viesis, iebraucot Ādažos, vai ādažnieki, 
garām braucot ikdienā, varētu redzēt 
Fēliksu Cielēnu ar Satversmes uzme-
tuma lapām rokās. Katrā ziņā ar šo 
rakstu “Ādažu Vēstīs” es gribētu sākt 
diskusiju par šāda pieminekļa nepie-
ciešamību.

Mums pašiem jāveido jauni, savi pieminekļi!

Tapis laikmetīgs sienas gleznojums Ādažos, Gaujas ielā 30
Atklāts mākslinieces Ances Eikenas sienas gleznojums 
“Tādi kā radi” uz Ādažu Sporta centra sienas. Paldies pro-
jekta autoriem - Imanta Ziedoņa fonda Viegli inicatīvai Zie-
doņa klase , fondam Mākslai vajag telpu un māksliniekiem - 
Ancei Eikenai, Miķelim Mūrniekam un Zaharam Ze! Sienas 
gleznojums tapis, pētot mūsu novada simbolus, identitāti un 
aktuālas tēmas jauniešu vidū. Kā murāļa galvenais elements 
izvēlēti Dortmaņa lobēlijas ziedi - vieni no Latvijas dabas 
dārgumiem, kas sastopami Ādažu novadā. “Šie ziedi sim-
bolizē ģimeni. Bet tā kā ģimenes ir ļoti dažādas, es murālī 

ziediņu izspēlēju dažādos veidos. Dažreiz maziem pumpuri-
ņiem ir jārūpējas par vecākiem. Dažreiz vecāku vietā ir vec-
vecāki vai kādi draugi, krustvecāki. Ka ģimene ir ļoti dažāds 
un plašs jēdziens,” pauž māksliniece Ance Eikena.
Papildu iedvesma radusies no Imanta Ziedoņa citāta: “Visi 
mēs te vienā pasaulē esam radušies un tāpēc pat tādi kā radi. 
Tā mums vienam pret otru jāizturas.”
Pēc atklāšanas jaunieši kolāžu darbnīcā kopā ar mākslinieci 
radīja savas kolāžas par tēmu “Kāds zieds esi Tu?”.

Elizabete Pavlovska un Ziedoņa klase

Fēlikss Cielēns ap 20.gs.20.gadiem.

Valdības sēde 1926.gadā. Pirmais no labās – Rainis, viņam blakus – mūsu novadnieks 
Fēlikss Cielēns.
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Dr.iur. Jānis Grasis
Tieslietu Satversmes vēstnesis, novadnieks 
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Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par apkuri un ūdens tarifiem 
novadā

• Kāpēc “Ādažu ūdens” kanalizācijas/ūdens ta-
rifā tik neproporcionāls sadārdzinājums kanali-
zācijai? 
Kanalizācijas nodrošināšanai darbojas sūkņi un tiek veikta 
attīrīšana, dūņu pārstrāde u.c., tādējādi vairāk tiek patērēta 
elektrība.
Straujo elektroenerģijas izmaksu kāpuma dēļ SIA “Ādažu 
ūdens” četras reizes pieaugušas izmaksas, jo tieši maksa par 
elektroenerģiju veido lielu daļu uzņēmuma izmaksu. Elek-
trība nepieciešama gan ūdens iegūšanai un novadīšanai tā-
lāk pie patērētājiem, gan sadzīves kanalizācijas notekūdeņu 
savākšanai un attīrīšanai.
• Kāpēc ir atšķirīgs tarifs Carnikavas un Ādažu 
pagastos?
Tarifu atšķirība starp Carnikavas un Ādažu pagastiem ro-
das dēļ ūdens un kanalizācijas patēriņa apjoma atšķirībām 
pagastos, fiksētajām izmaksām ūdens un kanalizācijas tīklu 
uzturēšanai (elektrība, apkalpošana, attīrīšana utt. ), kā arī 
šo tīklu atšķirīgajiem kopgarumiem. Tarifu apstiprina Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
• Kāpēc Carnikavā būtiski atšķiras tarifi ūdens 
uzsildīšanai starp mājām?
Tarifs visā pagastā ir vienāds. Maksa par ūdeni atšķiras, jo 
katrai ēkai/mājai ir savi patēriņi, tāpat atšķiras ēkas, kurās ir 
cirkulācija un kurās nav.
• Kā veidojas karstā ūdens tarifs Carnikavā?
Tarifs veidojas no vairāku izdevumu pozīcijām, piemēram, 
gāze siltuma ražošanai, algas, apkalpošanas izdevumi, elek-
trība u.c. Lielāko daļu tarifā veido izdevumi par gāzi – aptu-
veni 80-85%. Visi pārējie, izņemot elektrību, ir nemainīgi un 
salīdzinoši pret gāzi nelieli. Par gāzes cenas lēcienu esam jau 
vairākkārt informējuši. Tā kā gāzi pārdod tikai un vienīgi 
pēc biržas cenas, tad maksa par siltumu katru mēnesi mai-
nīsies. Šodien prognozes biržā rāda, ka cena gāzei pieaug. 
Diemžēl arī p/a “Carnikavas komunālserviss” nevar precīzi 
pateikt, kāda būs vidējā biržas cena mēneša griezumā. Sep-
tembrī gāze varētu izmaksāt 233 eiro/MWh. Tātad, jo māja 
vairāk patērē siltumu karstā ūdens sagatavošanai, jo dārgāk 
izmaksā ūdens. Patērētais siltums tiek sadalīts pa dzīvok-
ļiem attiecīgi pret karstā ūdens patēriņu tajos.
• Kāda ir prognozējamā karstā ūdens cena un 
cena par cirkulāciju?
P/a “Carnikavas komunālserviss” savā tīmekļvietnē ievieto 
informāciju par biržas cenas prognozi gāzei, taču vidējo mē-
neša gala cenu komunālserviss var uzzināt tikai katra mēne-
ša beigās, kad tā tiek publicēta biržā.

• Kāpēc augusi siltumenerģijas cena Carnikavas 
pagastā?
2020.gadā pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālser-
viss” noslēgtais līgums uz diviem gadiem noteica fiksētu 
cenu par megavatstundu (MWh) – 10.13 eiro. Atbilstoši gā-
zes cenai piegādātās siltumenerģijas cena svārstījās ap 38-
40 eiro/MWh.  Līguma termiņam beidzoties, norēķini par 
gāzi tiek veikti pēc noteiktās biržas cenas katrā konkrētajā 
mēnesī. Pie gāzes cenas 105 eiro/MWh siltumenerģijas cena 
sasniegs 160,09 eiro/MWh.
Pēdējā gada laikā gāzes cena ir pieaugusi vairākas reizes, re-
kordaugstu līmeni sasniedzot šī gada aprīlī, kad tā maksāja 
130 eiro/MWh. Šobrīd cena ir samazinājusies, svārstoties 
aptuveni 90-110 eiro/MWh robežās. Kā norāda “Latvijas 
Gāze”, tad šā brīža tirgus prognozes liecina, ka šajās robežās 
gāzes cena būs arī līdz nākamā gada pavasarim.
Carnikavas centralizētās siltumapgādes tarifā gāzes izmak-
sas veido 73–80%, līdz ar to prognozētais gāzes cenas pieau-
gums būtiski ietekmē mājsaimniecību izdevumus par apku-
ri un karstā ūdens sagatavošanu.
• Kā var pieteikties valsts atbalstam mājsaim-
niecībām apkures sezonā?
Lai saņemtu atbalstu, mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai 
īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī iesniedz pašvaldībai iesnie-
gumu, kurā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norē-
ķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts māj-
saimniecībai:
• elektroniski, izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portā-
lu epakalpojumi.lv,
• klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpo-
šanas centrā Ādažos vai Carnikavā, iepriekš piesakoties.
Iesniegumā ietver pašapliecinājumu par attiecīgās apkures 
esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav ie-
snieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā 
minēto mājokli, kā arī pašapliecinājumu par malkas iegādi 
likuma 7.1 panta trešajā daļā minētajā gadījumā.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
• mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu doku-
mentu, ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā;
• maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes gra-
nulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim 
likuma 7.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajā gadījumā;
• rēķinu par elektroenerģiju likuma 7.1 panta ceturtajā daļā 
minētajā gadījumā.

P/a “Carnikavas komunālserivss”

APKURE ŪDENS
TARIFI
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Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augš-
upejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākum-
cenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus, 
neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas (turpmāk – 
Objekts):
Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov.:
• “Sintēzes iela 3”, kad. Nr. 8052 008 1604, 0,8265 ha 
(8265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1569 – 26000,00 eiro (3,15 eiro/m2);
• “Muzeja iela 5”, kad. Nr. 8052 008 1600, 0,4265 ha 
(4265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1576 – 14000,00 eiro (3,28 eiro/m2).
Izsoles solis – EUR 1000,00.
Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 10.11.2022. 
plkst. 13.00 līdz 30.11.2022. plkst. 23.59 elektro-
nisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturē-
tā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un  
https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles sākums – 10.11.2022. plkst. 13.00, izsoles noslē-
gums – 12.12.2022. plkst. 13.00.
Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.11.2022. jā-
iemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no 
izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldī-
bas (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UN-
LA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLAL-
V2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma (attiecīgā adrese), Ādažu 
nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko iz-
soļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt viņu dalībai izsolē.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu ne-
dēļu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas 
dienas jāiemaksā paziņojumā norādītajā Ādažu novada 
pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās 
augstākās cenas. Iemaksāto nodrošinājuma summu ieskai-
ta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 
piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no 
izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto mak-
sājumu jāmaksā 6 procenti gadā no nesamaksātās pirkuma 
maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par 

nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja nav veikta pirkuma mak-
sas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz 
nosolīto īpašumu, zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība 
par labu Ādažu novada pašvaldībai.
Informācija par izsoles Objekta:
• tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības 
aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Car-
nikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pa-
sta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@
carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
• turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada paš-
valdības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elek-
troniskā pasta adrese: silvis.grinbergs@adazi.lv, tālrunis 
67895710).
Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@
adazi.lv, tālrunis 28650112.
Objektam ir pašvaldības noteikti īpaši turpmākās izmantoša-
nas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi – de-
talizēta informācija atrodama izsoles noteikumos, ar ko var 
iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Paš-
valdība/Aktuālās izsoles. 
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Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības 
nekustamajiem īpašumiem Mežgarciemā
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Elektroenerģijas zudumu mazināšanas dzīvoklī – ieteikumi
• Izvēlieties tehniku ar marķējumu A. Iegādājoties jaunu 
sadzīves tehniku – ledusskapi, veļasmašīnu, saldētavu vai 
spuldzes, svarīgi pievērst uzmanību Eiropas Savienības izstrā-
dātam marķējumam. Lielie burti no A līdz G norāda elektro-
enerģijas patēriņu. Ja marķējums ir A, tas nozīmē, ka ierīce 
patērēs mazāk enerģijas nekā tāda, kurai ir B, C vai G.
• Vāks uz pannas vai katla ļauj ietaupīt līdz pat 25% elek-
troenerģijas. Gatavojot maltīti uz plīts, pannām un katliem 
lieciet virsū vāku – tas ļaus ietaupīt līdz pat 25% elektroener-
ģijas vai gāzes.
• Ekonomiskās spuldzes ietaupa līdz pat 80% elektroener-
ģijas. Ir vērts parastās spuldzes nomainīt pret ekonomiska-
jām. Tās gan maksā vairāk, tomēr ilgtermiņa ieguvums būs 
krietni lielāks. Ekonomiskās spuldzes ietaupa pat 80% elek-
troenerģijas un kalpo līdz 15 reizēm ilgāk nekā parastās.
• Atvienojiet elektroierīces no kontaktligzdas. Visas ierīces, 
kam deg lampiņa, kad tās nedarbojas, patērē elektrību. Tāpēc, 
ja neskatāties televizoru vai neklausāties radio, ir vērts to at-

vienot no kontaktligzdas. Aprēķināts, ka gadā šādas degošas 
lampiņas patērē pat 70 kWh elektrības. Ietaupot šo daudzu-
mu, katru otro dienu ūdeni elektriskajā tējkannā varēsiet vārīt 
bez maksas.
• Vāriet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu. Ja vārāt ūdeni 
elektriskajā tējkannā, nelejiet to pilnu – vāriet tikai nepiecie-
šamo daudzumu. Tādējādi tas uzvārīsies daudz ātrāk, un par 
ietaupīto elektroenerģiju varēsiet pagatavot citus produktus.
• Sildiet ūdeni līdz 60 grādiem, ietaupot 30% elektrības. Ja 
ūdens sildīšanai izmantojat elektrisko sildītāju, neregulējiet to 
uz maksimālo temperatūru. Pietiks, ja tā būs 60°C. Tā jūs va-
rēsiet ietaupīt pat 30% elektrības.
• Mazgājiet drēbes vēsākā ūdenī. Veļas mašīnā drēbes paras-
ti var izmazgāt arī 40 grādu temperatūrā,  tādējādi veļas mašī-
na patērēs pat divreiz mazāk elektroenerģijas, nekā mazgājot 
60 grādos.
• Regulāri atlaidiniet ledusskapi. Ja ledus kārtiņa saldētavā 
pārsniedz 1 cm, ledusskapis patērē 2 reizes vairāk elektrības.
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Kā, Tavuprāt, būtu jāizskatās jaunajai “Rimi” ēkai Carnikavā? 
Piedalies aptaujā un balso par vienu no 4 topošās Carnikavas 
“Rimi” ēkas apdares risinājumiem!
Lai jaunuzbūvēta ēka būtu ne vien 
praktiska un noderīga, bet palīdzē-
tu vidi novadā veidot pievilcīgāku 
un iedzīvotājiem tīkamāku, pašval-
dībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis 
par iedzīvotājiem nozīmīgām ēkām, 
tāpēc līdz 27. novembrim aicinām 
visus piedalīties aptaujā par būvnie-
cības ieceri un nobalsot par vienu no 
četriem topošās tirdzniecības centra 
“Rimi” ēkas apdares variantiem.
SIA “Alfa projects” ir uzsākusi būvnie-
cības ieceres tehniskā projekta izstrādi 
tirdzniecības centra “Rimi” izbūvei 
Carnikavā, nekustamajos īpašumos 
Atpūtas ielā 1, Atpūtas ielā 3 un Atpū-
tas ielā 3A.  
Balstoties uz iedzīvotāju priekšliku-
miem sabiedriskās apspriešanas laikā 
un Carnikavas pagasta vizuālās iden-
titātes vadlīnijām, tehniskā projekta 
izstrādes laikā projektētāji veikuši ko-
rekcijas ēkas vizuālajā veidolā, vienā 
no piedāvātajiem variantiem paredzot 
otrā stāva terases daļu ēkas priekšpu-
sē, tādējādi atsedzot fasādes un pa-
darot konstrukciju vizuāli vieglāku, 
neizmainot ēkas augstumu. Labākai 

un vieglākai vizuālajai uztverei tiek 
piedāvāts fasādēs iekļaut pēc iespējas 
vairāk stiklojuma, kas rada vieglākas 
konstrukcijas iespaidu un vienlaicīgi 
dod ēkas iekšējā, dabīgā apgaismojuma 
nodrošinājumu, tādējādi rūpējoties par 
energoresursu būtisku ietaupījumu.
Tehniskā projekta izstrādes gaitā pie-
vērsta būtiska uzmanība iedzīvotāju 
paustajam attiecībā uz vēlmi tirdznie-
cības centru redzēt kā iespēju aktivitā-
tēm un atpūtai. Tāpēc atbilstoši liku-
miski iespējamajiem risinājumiem 
tiek paredzēts izbūvēt otro stāvu, 
kurā plānots izvietot sporta komplek-
su, bērnu pasākuma izklaižu vietu, 
medicīnas iestādes, kā arī ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējus.
Tehniskā projekta izstrādes gaitā, pa-
matojoties uz 2021.gada 21.decem-
brī notikušās publiskās apspriešanas 
sanāksmes priekšlikumiem, kā arī, 
precizējot atbilstoši spēkā esošajai li-
kumdošanai pieļaujamos būves apjo-
mus, veikta tirdzniecības centra – ēkas 
platību un konfigurācijas precizēšana. 
Ēkas izvietojuma precizēšana ģenerāl-
plānā balstīta uz saņemtajiem saska-

ņojumiem no SIA “Labie koki”,  no kā 
saņemts atzinums “Par plānotās būv-
niecības ietekmi uz kokiem” un VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”, ar ko saskaņots 
ēkas izvietojums.
Pamatkonstrukcija ēkas karkasam tiek 
paredzēta, izmantojot dzelzs kons-
trukciju un sendvičpaneļu risinājumu. 
Sendvičpaneļi tiks nosegti zem koka fa-
sāžu apdares un apšūti ar dekoratīva-
jiem koka dēļiem atbilstoši Carnikavas 
novada vizuālās identitātes vadlīnijām.
Aicinām balsot par vienu no četriem 
ēkas vizualizācijas variantiem, noske-
nējot šo QR kodu ar savu mobilo tāl-
runi  šeit:

Ādažu novada Būvvalde

SKATS NO RĪGAS UN ATPŪTAS IELAS STŪRA Apdares risinājums Nr.1 SKATS NO RĪGAS UN ATPŪTAS IELAS STŪRA Apdares risinājums Nr.2

SKATS NO RĪGAS UN ATPŪTAS IELAS STŪRA Apdares risinājums Nr.3 SKATS NO RĪGAS UN ATPŪTAS IELAS STŪRA Apdares risinājums Nr.4
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Aicinām iepazīties ar projektēšanas nosacījumiem topošajai “Rimi” 
ēkai Carnikavā

SIA “Alfa projects” ir uzsākusi būvnie-
cības ieceres tehniskā projekta izstrādi 
tirdzniecības centra “Rimi” būvniecī-
bai Carnikavā. Atgādinām, ka būvat-
ļauju tirdzniecības centra būvniecībai 
Carnikavā, Atpūtas ielā 1, Ādažu no-
vada Būvvalde izsniedza šī gada 31.jan-
vārī pēc publiskās apspriedes atbilstoši 
Ministru kabineta 2014. gada 28. ok-
tobra noteikumiem Nr. 671 “Būvnie-
cības ieceres publiskas apspriešanas 
kārtība”.
Publiskas apspriešanas mērķis, kā to 
noteic MK noteikumi, ir saskaņot sa-
biedrības un būvniecības ierosinā-
tāja intereses, nodrošinot būvvaldes 
lēmuma atklātumu saistībā ar at-
tiecīgās teritorijas attīstību. Minētā 
procedūra pēc būtības nav vērsta uz 
darbībām, kuru rezultātā iecere būtu 
noraidāma.

73% respondentu atbalsta 
ieceri
Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē 
saņemtas 168 aizpildītas aptaujas an-
ketas, kā arī 74 respondenti snieguši 
savu viedokli, izmantojot paziņojumā 
par būvniecības ieceri norādīto e-pasta 
adresi. Tātad kopā tika saņemti 242 
viedokļi, no tiem 177 – atbalstoši, 65 
– noraidoši. 73% respondentu pauduši 
atbalstu būvniecības iecerei, 27% no-
raidījuši. 
Kā viens no publiskās apspriešanas 
laikā sniegtajiem būvvaldes solīju-
miem sabiedrībai bija apliecinājums, 
ka būvprojekta attīstītājam tiks uz-
dots iesniegt vismaz trīs ēkas fasādes 
risinājumus, kurus ievietosim mājas-
lapā ar mērķi par minēto iepazīstināt 
sabiedrību un dot iespēju paust vie-
dokli par šiem risinājumiem. 
Pasūtītājs SIA “Alfa projects” ir ie-

sniedzis saskaņošanai būvprojektu 
atbilstoši būvatļaujā norādītajiem pro-
jektēšanas nosacījumiem (punkts 7.1.) 
“Fasādes apdarei paredzēt izmantot 
ilgmūžīgus apdares materiālus, kuri 
iekļaujas apkārtējā vidē. Toni saskaņot 
ar būvvaldi projektēšanas gaitā. Izvē-
loties toni, vadīties pēc Carnikavas pa-
gasta vizuālās identitātes koncepcijas 
vadlīnijām.”
Jau pēc būvprojekta iesniegšanas tika 
secināts, ka fasāde Atpūtas ielā ir jā-
veido atvērtāka, līdz ar to tika izvir-
zīti projektēšanas nosacījumi fasādei 
(11.7.5.): “Fasādes pirmā stāva līmenī 
paredzēt stiklā (ne mazāk kā 30%), uz 
Atpūtas ielas pusi paredzot atsevišķas 
ieejas”. Tieši tādēļ esam devuši iespēju 
iedzīvotājiem publiski paust viedokli 
par fasādes izvēli. Iedzīvotāju paustās 
domas un ieteikumus apkoposim un 
ņemsim vērā, kā arī turpināsim infor-
mēt sabiedrību par projekta attīstību.
Iedzīvotāju bažas par satiksmes risi-
nājumiem ir pamatotas, tādēļ Ādažu 
novada Būvvalde noteica nosacīju-
mus, pieprasot tehniskos noteikumus 
un būvprojekta skaņojumu ar Latvi-
jas Valsts ceļiem un Ādažu novada 
pašvaldības aģentūru “Carnikavas 
komunālserviss”, kā arī, pieprasot 
pievienot CSDD ceļu drošības audita 
ziņojumu. Tāpat būvvaldes skatīju-
mā ir nepieciešams nodrošināt drošu 
gājēju plūsmu, pieprasot gājēju un 
velo celiņu no Stacijas ielas līdz Jūras 
ielai. Kravas piegādi atbilstoši pro-
jektēšanas nosacījumiem jāorganizē 
no trim pusēm.
Par esošo koku aizsardzību ir ietverts 
punkts “Būvprojektā nodrošināt bū-
vobjektam tuvumā esošo koku sakņu 
sistēmas aizsardzību, ņemot vērā SIA 

“Labie koki” sagatavoto koku novēr-
tējuma plānu (06.08.2019.). Minētajā 
novērtējumā iekļautās rekomendācijas 
attiecībā uz koku aizsardzību būvdar-
bu laikā un pēc tiem iekļaujamas bū-
vatļaujas projektēšanas nosacījumos. 
Paredzēt darbu organizācijas plānā 
(DOP) aprakstu par koku aizsardzību 
būvdarbu laikā”.
Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenotā 
projekta “Jaunu pilsētvides objektu 
radīšana Carnikavas ciemā” ietvaros 
uzstādītā pulksteņa atrašanās vieta 
uz Atpūtas un Rīgas ielas stūra netiks 
mainīta.
Kopā izdotajā būvatļaujā ir noteikti 
77 nosacījumi (t.sk. piekļuve trans-
portam un gājēju plūsmas organizē-
šana, koku aizsardzība, citu institūci-
ju noteikumu izpilde), kas jāizpilda, 
lai saskaņotu šo būvniecības ieceri.  
Tikai pēc visu šo pasākumu kopuma 
izpildes būvvalde būs tiesīga lemt par 
projektēšanas nosacījumu izpildi.
Zem šīs pašas publikācijas tīmekļviet-
nē www.adazi.lv iepazīstieties ar vi-
siem 77 projektēšanas nosacījumiem, 
skatot šo QR kodu: 

Ādažu novada Būvvalde
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“Carnikavas komunālserviss” atjaunojis bijušo kuģīšu piestātni
Baltezera kanālā, sakopis kanālu un krastmalu
Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” veikusi 
Baltezera kanāla aizaugušās krastmalas un tai piegulošās 
teritorijas kopšanas darbus. Izzāģēti krūmāji, veikta koku 
vainagu pacelšana, nopļauta zāle un krastmalas niedrājs. No 
kanāla ūdens gultnes izvilktas automašīnu riepas un tajā sa-

kritušie koki. Nozīmīgākais darbs šīs teritorijas sakopšanā 
bijis kuģīšu piestātnes atjaunošana: tika labotas un krāsotas 
metāla konstrukcijas un ieklāts dēļu grīdas segums. Nākamā 
gada pavasarī teritoriju pilnveidos, izvietojot atpūtas solus.

P/a “Carnikavas komunālserviss”

Dezinficētas ūdens sistēmas Carnikavas, Garciema, Mežgarciema, 
Kalngales, Lilastes un Siguļu ūdensgūtnēs 

Bezatbildīgas rīcības dēļ likvidē šķiroto atkritumu punktu Jūras 
ielas autostāvvietā

Ūdenssaimniecības nodaļa šā gada oktobrī ūdens kvalitā-
tes uzlabošanai veica ikgadējos ūdens sistēmu dezinfekcijas 
darbus Carnikavas, Garciema, Mežgarciema, Kalngales, Li-
lastes un Siguļu ūdensgūtnēs. Dezinfekcijas darbi tika veik-

ti, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 
“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasī-
bas, monitoringa un kontroles kārtība”.

Ūdenssaimniecības nodaļa

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” iedzīvo-
tāju bezatbildīgas rīcības dēļ nolēmusi likvidēt šķiroto atkri-
tumu laukumu autostāvvietā pie jūras, Jūras ielā, Carnika-
vā. Lēmums pieņemts tāpēc, ka daļa iedzīvotāju šo laukumu 
uzskata par vietu, kur var izmest jebkādus atkritumus, tai 

skaitā būvgružus, bez maksas, pilnībā ignorējot atkritumu 
šķirošanas principus. Rezultātā konteineros regulāri ir neat-
bilstoši atkritumi, kā arī ap tiem bieži veidojas izgāztuve, kas 
rada papildu izmaksas un diskreditē atkritumu šķirošanas 
ideju un sasniedzamos mērķus.

Atgādinām: taupības nolūkos uz laiku pakāpeniski tiek samazināts 
ielu apgaismojums novadā

Vairākās ielās novadā uzstādīti jauni ielu apgaismojuma stabi, 
izbūvēts ielas apgaismojums Ataru ceļa posmā no Rietumu 
līdz Bukultu ceļam un citi “Carnikavas komunālservisa” 
Energosaimniecības nodaļas darbi  

• Kalngales, Ērgļu, Mežirbju, Baltirb-
ju, Grifu un Dzeguzes ielās vecie ielu 
apgaismojuma stabi nomainīti pret 
jauniem, kā arī kailvadi nomainīti pret 
izolēto piekarkabeli.
• Pie pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” nomainīti gaismekļi.
• Ādažos uzstādīti 7 jauni metāliskie 
apgaismes stabi veco koka stabu vietā – 
no Draudzības ielas 36 līdz Draudzības 

ielai 40, Draudzības ielā 48, kā arī no 
Dārza ielas 1 līdz Pļavas ielas krusto-
jumam.
• Izbūvēts ielas apgaismojums Ata-
ru ceļa posmam no Rietumu ceļa līdz 
Bukultu ceļam, Ataros, Ādažu pagastā. 
Aprīkojuma un būvdarbu izmaksas – 
20 899,93 eiro.

Energosaimniecības nodaļa 

Vides nodaļa
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Pašvaldības aģentūra 
“Carnikavas Komunālser-
viss” atgādina, ka strau-
jā elektroenerģijas cenu 
pieauguma dēļ Ādažu un 
Carnikavas pagastu ielu 
apgaismojumam ar 5. sep-
tembri  uz laiku ieviesti 
taupības pasākumi, atslē-
dzot katru otro apgais-
mojuma laternu novadā. 

Lūdzam iedzīvotājus ņemt vērā, ka apgaismojuma taupības 
pasākumi netiek ieviesti uzreiz visā novadā, bet gan notiek 
pakāpeniski, tāpēc ielās, kur līdz šim bijis apgaismojums, 
turpmāk minēto pasākumu dēļ tas var tikt daļēji atslēgts.
Taupības pasākumu ietvaros tiek atslēgta katra otrā apgais-

mojuma laterna, kā arī elektroenerģija tiek taupīta arī nakts 
stundās, pilnībā atslēdzot apgaismojumu no plkst. 23:00 līdz 
6:00 lielākajā daļā pašvaldības teritorijas.
Sarežģītajā situācijā, kad elektrības cena ir neprognozējama, 
lai taupītu budžeta līdzekļus, dažādi taupības pasākumi tiek 
ieviesti ne vien Latvijas pašvaldībās, bet arī daudzviet Eiro-
pā.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām.
Gadījumos, kad apgaismojums nedeg vispār (izņemot lai-
ka posmu no 23.00 līdz 6.00, kad tas taupības nolūkos pil-
nībā tiek atslēgts) vai deg diennakts gaišajā laikā, lūdzam 
sazināties ar “Carnikavas komunālservisu” pa tālruņiem 
67993705 vai 22031313, lai pašvaldības aģentūra spētu 
operatīvi reaģēt un novērst bojājumus.

Energosaimniecības nodaļa 
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Carnikavas komunālservisa Labiekārtošanas nodaļa Carnikavas 
pagastā un pludmalē savākusi ap 16m3 nejaušo atkritumu, 
nopļāvusi zālienu un turpina vākt lapas parkos, laukumos un citviet

• No pacēlāja nozāģēti par bīstamiem atzīti pašvaldības teri-
torijā augoši sausi koki (priede “Salūts 2” teritorijā, Siguļos, 
kā arī bērzs un priede Garupē). 
• Pēc stiprajiem vējiem novākti izgāzti un lūzuši koki un 
zari (divi pīlādži un melnalksnis Carnikavas centrā, mel-
nalksnis “Zibeņu” trases teritorijā, liels priedes zars Aizvēju 
ielā, Garciemā).

• Viršu ielā, Gaujā asajā līkumā, nozāģēti 3 skatu aizsedzoši 
celmi.
• Uz ziemas periodu novāktas pārvietojamās tualetes “Zibe-
ņu” trasē, Gaujas malā Korandē, pie Laveru ezera. 
• Lai veiksmīgi varētu noritēt Carnikavas stadiona rekons-
trukcijas darbi, aizvests viss inventārs un aprīkojums.
• Valsts mežu teritorijā pie Garezeriem un pie Laivu ielas, 
Carnikavā, demontētas un novāktas pagaidu apmešanās vie-
tas. 
• Demontēti veci vārtu stabi Griezes ielā, kā arī metāla stabi 
Ausmas ielā, Carnikavā. 
• Noņemtas puķu vāzes no apgaismes stabiem Carnikavā 
un Garciemā. 
• Pie apgaismes stabiem Carnikavā, Garciemā, Kalngalē un 
Gaujā piestiprināti valsts karogi.
• Sastādīti pēdējie tulpju un narcišu sīpoli Carnikavas cen-
tra dobēs, nogriezti ziemciešu laksti.
• Turpinās aktīva lapu savākšana Carnikavas pagasta par-
kos, skvēros, laukumos un citviet.
• Carnikavas pagastā un pludmalē savākti ap 16 m3 nejaušo 
atkritumu.
• Pabeigta zāliena pļaušana visā Carnikavas pagasta terito-
rijā.

 Carnikavas labiekārtošanas nodaļa

Izveidots gājēju ceļš starp Kadagas ceļu un Austrumu ielu, 
saremontēts grants ceļš Čiekuru ielā, Nūrniekos, un citi “Carnikavas 
komunālservisa” Ādažu Labiekārtošanas nodaļas veiktie darbi

• Izveidots gājēju ceļš starp Austrumu ielu un Kadagas ceļu.
• Savāktas lapas novada teritorijā.
• Piebērtas ceļa bedres Garciema ceļā.
• Saremontēts grants ceļš Čiekuru ielā, Nūrniekos.
• Ķiršu un  Saules ielās, Ādažos, un Baltezera ielā, Baltezerā, 
atjaunotas un uzstādītas ceļa zīmes.
• Nopļautas ceļa nomales Večštāles ceļā un Plostnieku ielā.
• Sakopta teritorija Nūrnieku ielā.
• Izcelta un ieziemota Vējupes strūklaka.
• Apsekoti bērnu rotaļu laukumi un saremontētas rotaļu 

laukuma konstrukcijas.
• Uzsākta bīstamo koku zāģēšana Baltezera un Garkalnes 
kapos.
• Pabeigti sakopšanas darbi kanāla malā starp Mazo Bal-
tezeru un Lielo Baltezeru.
• Saremontētas atkritumu urnas Dadzīšu un Jaunkūlu ielu 
autobusa pieturvietās.
• Ādažu pagastā savākti 3,4 m3 nejaušo atkritumu.

Ādažu Labiekārtošanas nodaļa
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Izgatavota jauna akas vinda pie Novadpētniecības centra 
Carnikavā, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” 
pabeigta āra terases izgatavošana 81.3 m2 platībā

• Pie Novadpētniecības centra Carni-
kavā  izgatavota jauna akas vinda.
• Pabeigta otra pirmsskolas izglītības 

“Riekstiņš” terases būvniecība.
• Veikti namdaru darbi Baltezera laivu 
piestātnē.

• Saremontēts tilts takā no A1 uz Āda-
žu dambi.

P/a “Carnikavas komunālserivss” namdari

“Carnikavas komunālservisa” Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa 
labiekārtojusi laivu nolaišanas vietu Baltezerā, izbūvējusi ietvi 
bērnudārzā “Strautiņš”, uzstādījusi ātrumvaļņus Gaujas ielā 25, 
Ādažos, izbūvējusi ietvi Austrumu ielā, vecās ceļazīmes nomanījusi 
pret jaunām 
• Labiekārtota laivu nolaišanas vieta 
Baltezerā.
• Izbūvēta ietve Austrumu ielā.
• Izbūvēta ietve bērnudārzā “Strau-
tiņš”, Ādažos.
• Uzstādītas ielu norādes Īsā ielā,  
Bārdu ielā un Mazā ielā.
• Nomainītas un uzstādītas 18 pietur-
vietu zīmes.
• Ādažu novadā atbilstoši Rīgas plā-
nošanas reģiona Sabiedriskā tran 
sporta nodaļas speciālista norādīju-
miem.
• Piebērtas bedres Liepu alejā, Ābe-

ļu ielā, Taureņu un Riču ielās, kā arī 
Smilškalnu ceļā. 
• Uzstādīta invalīdu stāvvietas ceļazī-
me Gaujas ielā 11, Ādažos.
• Stapriņos, Ādažos, vecās un bojātās 
ceļazīmes nomainītas pret jaunām.  
• Uz  dambja Lazdu ielā, Garkalnē, ie-
strādāta melnzeme.
• Atjaunoti horizontālie apzīmējumi 
uz ātrumvaļniem Jūras ielā un Nākot-
nes ielā.
• Izbūvēts segums Čiekuru ielā 0,43km 
apjomā, “Salūts 2” 0.25km apjomā un 
1,2km apjomā adresēs “Smilgu 1,2,3”, 

kā arī  Smilgu 1. šķērslīnijā.
• Piebērtas nomales Liepu alejā, Rūp-
nieku ielā.
• Gaujas ielā 25, Ādažos, uzstādīti 4 
saliekamie ātrumvaļņi.
• Veikti tiltu uzturēšanas darbi Ādažu 
novadā (noņemts liekais apaugums, 
uzliktas zīmes, saduršuves u.c.)
• Piebērti minerālmateriāli Skolas 
ielā.
• Ziemas periodam minerālmateriāli 
piegādāti uz Kadagu, Ādažos, un Laivu 
ielu, Carnikavā.

Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa
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Ģimeņu sporta spēles Kadagā

21.oktobrī noslēdzās nūjošanas nodarbību 
cikls Carnikavā 

Ģimeņu sporta spēlēs, kas nu jau ir kļu-
vušas par tradīciju, tās dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties dažādās intere-
santās disciplīnās – zābaka mešanā, 
augstas un zemas intensitātes Crossfit 
pārbaudījumos kopā ar Profit Coatch, 
puzles likšanā, dārza kroketā. Tāpat ģi-
menes varēja pārbaudīt savas arhitekta 
spējas augstākā balansa torņa salikšanā 
un izmēģināt spēkus, izbraucot  ‘’Ādaži 
velo” radīto  šķēršļu trasīti, kā arī NBS  
“Lūša stafetē”. Neatņemama pasāku-
ma sastāvdaļa bija virves vilkšana, ko 
organizēja Latvijas virves vilkšanas 
federācija kopā ar Māri Runci.  Brīva-
jā laikā dalībnieki varēja darboties ra-
došajā darbnīcā, ko organizēja “Brīvā 

Austras skola”. Pateicamies 
par pasākuma organizāciju 
biedrībai “Ādažu bērniem 
un jauniešiem” un Ādažu 
novada domei, Sporta daļas 
vadītājam Arnim Rozītim. 
Personīgi pateicamies Dacei 
Zariņai – Muižniecei ar ģi-
meni, Sergejam Protasovam 
un Innai Gusarovai, Vaišļu 
ģimenei, Runču ģimenei, Krasnovu ģi-
menei, Laurai Vāverei par skaistajām 
fotogrāfijām un Sandrai Bukovskai par 
ikgadējo spēka zupu.
Tāpat izsakām pateicību  mūsu lab-
vēļiem biedrībai “Ādažu uzņēmēji”, 
Ādažu čipsiem – Orkla Latvija, Kebab 

Factory Ādaži, Brīvajai Austras skolai, 
Port Hotel, Profit Coatch, Sabīnei Ul-
bertei, Graci felici, Čill easy, SIA “Ce-
ļinieks”,  “KonTiki”, Lux Kebab, Jānim 
Saukam, SIA “Mirmeks”, “Ādaži Velo”, 
Latvijas virves vilkšanas federācijai.

Sandra Bukovska

Carnikavā kopš š.g. 23.marta tika īste-
notas nūjošanas nodarbības pieaugu-
šajiem un bērniem, 21. oktobrī notika 
pēdējā nodarbība. Kopumā notika 54 
nodarbības. Nodarbības vadīja sertifi-
cēta nūjošanas trenere Ineta Mežule.

Nodarbības tika īstenotas projek-
ta “Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai un sli-
mību profilaksei Ādažu novada 
pašvaldības Carnikavas pagastā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros. 
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Ādažu vidusskolā skolēni mācās par atkarību profilaksi

26.novembrī Veselības diena norisināsies tiešsaistē 

Ādažu vidusskolā skolēni mācās par seksuālo un reproduktīvo 
veselību

18.oktobrī Ādažu vidusskolas 9.a, 9.b. 
un 9.g klašu skolēni piedalījās 90 mi-
nūšu garās izglītojošās nodarbībās par 
atkarību profilaksi, kuru ietvaros tika 
apskatītas dažādas tēmas – apreibinošo 
vielu ietekme un riski gan pašam lie-
totājam, gan tuviniekiem, līdzatkarība, 
vienaudžu spiediens, mediju ietekme, 
alternatīvas atkarību izraisošo vielu 
lietošanai, viedierīču atkarība un tās 

sekas,  palīdzības meklēšanas iespējas. 
Nodarbības vadīja biedrības “Papardes 
zieds” speciālisti.
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ie-
tvaros. 

26.novembrī tiešsaistē no plkst. 10.00-
16.00 norisināsies Veselības diena, ku-
ras laikā notiks dažādas aktivitātes. 
Veselības dienā notiks zumba bērniem, 
kā arī pieaugušajiem, lekcija par efek-
tīvu stresa vadīšanu, par uzturu, t.sk. 
par uzturu sirds un asinsvadu slimību 
(SAS) un onkoloģisko slimību profi-
laksei.

Pasākumu organizēs SIA “Onplate”, 
iesaistot dažādus pieredzējušus speciā-
listus. Detalizētāka pasākuma prog-
ramma tiks publicēta Ādažu novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv 
un Facebook kontā, lūdzu sekojiet līdzi 
informācijai. Pasākuma laikā notiks 
aktivitāšu fotografēšana, lai nodroši-
nātu projekta publicitātes mērķus.

Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas So-
ciālā fonda projekta “Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei Ādažu nova-
da pašvaldības Carnikavas pagastā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros.

Veselības ziņas sagatavoja Annija Dukāte

19.oktobrī Ādažu vidusskolas 6.a, 6.b. 
un 6.g klašu skolēni piedalījās 80 mi-
nūšu garās izglītojošās nodarbībās 
par pubertāti dalītās meiteņu un zēnu 
grupās. Nodarbību mērķis ir sniegt 
pamatzināšanas par ķermeni, tajā no-
tiekošajām pārmaiņām, kā arī sniegt 

palīdzību, izprotot dažādas emocijas, 
kas tiek piedzīvotas pubertātes vecu-
mā. Nodarbības sniedz zināšanas arī 
par pamatprasmēm rūpēs par savu ve-
selību un higiēnu. Nodarbības vadīja 
biedrības “Papardes zieds” speciālisti. 
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Pa-

sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ie-
tvaros. 
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Uzsākta TEP izstrāde maģistrālā veloceļa Rīga – Carnikava un 
mobilitātes punkta Carnikavā izveidei
Ādažu novada pašvaldība oktobrī noslēdza divus līgumus ar 
SIA “Grupa93” par tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) 
izstrādi projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būv-
niecība prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava” un “Mobili-
tātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles 
areālā – Carnikava” ietvaros, katra līguma summa ir 20 965 
euro bez PVN. 
Projektu realizācija notiek Eiropas Savienības Atveseļoša-
nas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Kli-

mata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1.1.r. reformas “Rīgas 
metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” ietvaros. 
Noteikumu projekti, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, paredz 
investīcijas Ādažu novada pašvaldībai 3 904 620 euro  ap-
mērā veloceļa Rīga - Carnikava izbūvei un 1 186 500 euro 
mobilitātes punkta “Carnikava” izveidei.
Abus projektus Ādažu novada teritorijā plānots pabeigt 
2025. gadā. 

Iluta Plikgalve

Ar noslēguma pasākumu beidzas konkurss “Sabiedrība ar
dvēseli 2022”

Lai atskatītos uz konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” norisi, 
26.oktobrī tika noorganizēts konkursa noslēguma pasākums. 
Pēc dažu gadu pārtraukuma tas atkal notika klātienē. Ņemot 
vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, 2020. un 2021.
gadā līdzīgi pasākumi norisinājās attālināti. 
Noslēguma pasākumā tika aicinātas piedalīties visas 22 pro-
jektu grupas, kuras īstenoja kādu no konkursa projektiem. 
Pasākuma dalībnieki gan pastāstīja par sava projekta nepiecie-
šamību, īstenotajām aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem un 
gūtajiem secinājumiem, gan varēja uzklausīt informāciju par 
pārējiem projektiem. Atgādinām, ka šogad konkursa ietvaros 
tika īstenoti 12 teritorijas labiekārtošanas projekti, 9 projekti 

izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai, kā 
arī viens ēku remonta projekts. Svarīgākās un biežāk pieminē-
tās atziņas, ko minēja projektu grupas:
• Veiksmīga projekta īstenošanai svarīga komanda un atbildī-
bas izjūta.
• Kopīgs darbs saliedē cilvēkus.
• Katrai problēmai var atrast risinājumu, ja ir laba komanda. 
Iespējams ir arī šķietami neiespējamais.
• Savas korekcijas projektu īstenošanā ieviesa straujas izmai-
ņas materiālu izmaksās, tomēr, meklējot alternatīvas un lai-
cīgi veicot izmaiņas budžetā, projektu var īstenot arī atvēlētā 
finansējuma ietvaros. 
• Realizējot teritorijas labiekārtošanas projektus, jāizvērtē, kā-
das komunikācijas un ierobežojumi ir attiecīgajā teritorijā.
• Jau pirms projekta īstenošanas nepieciešamas konsultācijas 
pie attiecīgiem speciālistiem.
• Iedzīvotāji labāk zina, kas viņiem vajadzīgs.
• Nav jāgaida, kad kāds cits kaut ko izdarīs, daudz ko var pa-
veikt saviem spēkiem.
• Pašu darinātām lietām ir lielāka vērtība.
• Tikai darot, var pilnveidoties.
• Ir ļoti labi, ka ir tāds konkurss, kura ietvaros cilvēkiem tiek 
dota iespēja pašiem īstenot savas ieceres dzīves kvalitātes uzla-
bošanai. 
• “Sabiedrība ar dvēseli” rada jaunus kontaktus un draugus 
projektu īstenotājiem, kā arī vairo bērnu smieklus.
Liels paldies projektu grupām par dalīšanos pieredzē, ini-
ciatīvu un projektiem atvēlēto laiku! Paldies ikvienam, kas 
šogad iesaistījās konkursa projektu aktivitātēs un tādā veidā 
palīdzēja vēl vairāk uzlabot dzīves kvalitāti Ādažu novadā! 
Lai izdodas arī pārējās ieceres! 

Inga Pērkone

Labo darbu nedēļā bērni iepriecina seniorus
Labo darbu nedēļas laikā tradicionāli, 
nu jau ceturto gadu pēc kārtas, Brīvās 
Austras skolas saime iepriecināja Āda-
žu novada vientuļos seniorus. Šogad 
bērni vārīja ābolu ievārījumu un žāvēja 
ābolu sukādes, kas tika papildinātas ar 
gardu tējas recepti, maizes klaipiem, 
cepumiem un citām noderīgām lietām, 
tai skaitā siltām zeķēm drēgnajiem ru-
dens vakariem. Bērnu lielākais prieks, 
ka viņu sarūpētais sveiciens silda sirdis 
senioriem un “Austras skola” ik dienu 
saņem mīļas pateicības no senioriem, 

ko lūdz nodot bērniem un viņu vecā-
kiem. Labo darbu nedēļa ir akcija, kas 
notiek jau vairāk nekā desmit gadu, pa-
stiprinātu uzmanību pievēršot palīdzī-
bai, kuras sniegšanai nav nepieciešams 
liels finansiālais ieguldījums. Labo 
darbu nedēļā akcijas rīkotāji aicina pa-
līdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvnie-
kiem, arī Latvijas dabai un sabiedrībai 
kopumā.
Darot kopā, var izdarīt vairāk labu 
darbu!

Sandra Bukovska 
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Carnikavā dzīvojošais metāla ap-
strādes mākslinieks Helmuts Āķis 
mūsu novadā ir labi zināms – viņš 
veidojis gan pirms 15 gadiem atklā-
to saules pulksteni Carnikavas skvē-
rā, gan šoruden uzstādīto pulksteni 
Rīgas un Atpūtas ielas stūrī, par ko 
saņemtas ļoti pozitīvas iedzīvotāju 
atsauksmes. 
Šomēnes iedzīvotāju, draugu un 
radu labos vārdus cienījamais me-
tālmākslinieks saņems vēl vairāk, jo 
28. novembrī atzīmē 77 gadu jubi-
leju. Intervijā “Ādažu Vēstīm” Hel-
muts Āķis stāsta par darba un dzīves 
gaitām. 
Kad jums radās interese par metāla di-
zainu?
Tie bija sešdesmitie gadi. Esmu smilte-
nietis, bet vienā brīdī pārcēlos uz Cē-
sīm, kur absolvēju Cēsu 4. arodskolu. 
Pēc arodskolas mani uzreiz 1964. gadā 
parāva armijā. 
Kur jūs dienējāt? 
Maskavā, sporta rotā. Tur es pavadīju 
trīs gadus. Diezgan nopietni nodarbojos 
ar slēpošanu un riteņbraukšanu. Esmu 
startējis daudzos “Vienības velobrau-
cienos”. Pēc armijas pabeidzu Lietišķās 
mākslas vidusskolu, ieprecējos Rīgā, un 
sākās manas profesionālās gaitas. Šķiet, 
ka tas bija 1967. – 1968.gads. 
Pēc vidusskolas uzreiz sākāt strādāt? 
Jā, Lietišķās mākslas vidusskolā par pa-
sniedzēju strādāja Arnolds Naika, kurš 
ir Brīvības pieminekļa zvaigžņu autors. 
Vēlāk ar viņu sadarbojos. Kļuvu par 
lietišķās mākslas meistaru, un sākās ra-
došie darbi. Taisīju kafejnīcu interjerus, 
gaismekļus, lielākoties noformēšanas 
darbus. Mākslas akadēmijas Rūpnie-
ciskās mākslas nodaļā ar Juri Gagaini 
izveidojām Metālapstrādes katedru, kur 
darbojāmies kā pasniedzēji. Visi kādrei-
zējie studenti, kas tagad tur ir palikuši 
kā docenti, ir mani audzēkņi. 

Pirmā BMX riteņa un skrejrite-
ņa autors 
Starp jūsu nozīmīgākajiem darbiem ir 
pirmā BMX velosipēda izgatavošana.
Tagad tas ritenis ir sporta muzejā. Mani 
bērni (Helmutam ir divi dēli, kuri dzi-
muši 1975. un 1977. gadā – aut.) no-
darbojās ar sportu, izgatavoju riteni 
savam puikam. 1988. gadā ar vecākiem 
dibinājām BMX federāciju. Paralēli as-
toņdesmito gadu beigās tika dibināts arī 
Rīgas motormuzejs. Nodarbojos arī ar 

automobiļu restaurāciju. Esmu uztaisī-
jis ne tikai pirmo BMX velosipēdu, bet 
arī pirmo skrejriteni Latvijā. 
Skrejriteni “Latvis”? 
Jā, bet šie skrejriteņi tika uztaisīti ļoti 
maz. Vēl 1989.gadā skrejriteni aizsūtīja 
uz tautsaimniecības sasniegumu izstādi, 
bet vēlāk negribēja atdot, bija liela jezga, 
kamēr dabūjām atpakaļ. 
Jūs jau pieminējāt aizraušanos ar riteņ-
braukšanu. Savulaik jūs arī uz darbu 
Rīgā devāties ar riteni. 
(Smejas) Tad vēl nebija tik daudz ma-
šīnu. Tagad jau vairs nav, kur palikt, 
sanāk riskanta braukšana virzienā uz 
Mīlgrāvi. 
Kurā brīdī jūs pārcēlāties uz Carnika-
vu?
Ap 1994. – 1995. gadu, drīz jau būs 30 
gadi. Nedaudz vēlāk es apprecējos otr-
reiz (Helmuta pirmā sieva negaidīti de-
vās mūžībā – aut.), var teikt, ka ieprecē-
jos Carnikavā. Otro sievu pazīstu jau no 
bērna kājas. Kad satikāmies, mums jau 
katram bija pieauguši bērni. 

Ordeņus izgatavo lietuvieši, 
labo – latvieši
Kā jūsu radošā darbība izvērtās pēc 
pārcelšanās?
Ap to laiku Jānis Mikāns dibināja uz-
ņēmumu SIA “Kalvis”, kur sākām iz-
gatavot dažādus apbalvojumus – Triju 
Zvaigžņu ordeņus,  medaļas, armijas 
apbalvojumus, kā arī dažādas balvas. 
Tur ar pārtraukumiem nostrādāju dau-

dzus gadus. Divtūkstošajos gados kon-
kursa kārtībā apbalvojumu izgatavoša-
nu uzticēja Lietuvas monētu namam, 
kas nesen bija nodibināts. Ja mēs visu 
izgatavojām ar rokām, tad lietuvieši ar 
iekārtām, kas, protams, izmaksā krietni 
lētāk. 
Vai arī šobrīd lietuvieši izgatavo mūsu 
ordeņus? 
Jā, viņiem ir visas nepieciešamās un jau-
nākās iekārtas, lai to darītu. Mēs jau arī 
kaut ko darām - reizēm nes pie mums 
tos apbalvojumus remontēt. 
Cik vispār palikuši tie, kas metāla iz-
strādājumus taisa ar rokām? 
(Aizdomājas) No cilvēkiem, kas kādreiz 

Metālmākslinieks Helmuts Āķis: “Carnikavas pulkstenis ir 
mīlestības darbs”
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Helmuts Āķis savā darbnīcā.

Carnikavā vienmēr ir pareizs laiks. 
Āra pulkstenis izgatavots konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros, rea-
lizējot biedrības “Nākotnes iela” pro-
jektu.
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taisīja ordeņus, es zinu laikam kādus 
divus cilvēkus. Ļoti maz palikuši. Aka-
dēmijas Dizaina katedrai nesen bija 60 
gadu jubileja. Tad noskaidroju, ka 80% 
no apmācāmajiem šobrīd ir meitenes. 
Tas ir traki, ka metāla nodaļā ir šāda 
proporcija. Tagad pārsvarā taisa kaut 
kādas rotas un rotiņas, bet lielāki kalu-
mi praktiski aiziet pa pieskari. Tagad ar 
tiem metālistiem ir grūti. 
Kur vēl var apgūt metāla mākslu? 
Lietišķās mākslas vidusskolā, tehniku-
mos.  Ir kur mācīties, bet tagad jau visi 
izgriež metālu ar lāzeriem, nevis veido 
ar rokām. Kāpēc kalties, ja uz 3D  var 
ātrāk uztaisīt? Kvalitātes ziņā uzreiz var 
pateikt, kas ir kas. Paliekošu vērtību pa-
liek arvien mazāk. 
Vai jūsu dēli nav sekojuši jūsu pēdās?
Vecākais dēls ir mehāniķis un darbo-
jas servisā, Ulmaņa gatvē, Rīgā. Mazais 
ir Anglijā ieprecējies, bet viņa sievai ir 
radi Lietuvā. Man šķiet, ka viņš jau tai-
sās braukt mājās beidzot. Viņš tur dzīvo 
jau sen – kādus padsmit gadus. Maz-
meita pabeigusi augstskolu Anglijā, ta-
gad viņi paliek brīvāki. 

Apgūst jaunas zināšanas
Visus darbus veicāt savā nelielajā darb-
nīcā? 
Visādi bija. Lielo korpusu vedu uz Rīgu, 
kur kādreiz strādāju. Tur gan metināju 
un valcēju, gan visus locījumus veicu. 
Daļa darbu, protams, notika te, bet lie-
lās detaļas taisīju Rīgā. Pakonsultējos 
arī ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rī-
gas gaisma”, jo pulkstenis ir ļoti jūtīgs 
pret grādiem – viņam nepieciešams 210 
grādu virziens pret rietumiem. Man gan 
šķiet, ka labāka vieta tam varētu būt ne-
vis apgaismes stabs, bet kāda stabilāka 
metāla konstrukcija. 
Tātad jums savā darbā sanāk apgūt arī 
jaunas zināšanas. 
Tā ir. Kad pirms 15 gadiem Carnikavā 

tika uzstādīts manis izgatavotais sau-
les pulkstenis (tas bija pirmais objekts 
Carnikavā, kura drošību garantēja no-
vērošanas kameras – aut.), tur vajadzēja 
zināt astronomiju (smejas). 
Saules pulksteņus esat izgatavojis vai-
rākkārt. Kur vēl bez Carnikavas tie at-
rodas?
Vēl viens saules pulkstenis ir Rīgā.  Lu-
dzā kaut ko mēģinājām arī taisīt, tas bija 
kopdarbs, kurā es biju daļēji iesaistīts un 
palīdzēju. Viens saules pulkstenis ir arī 
manā pagalmā, bet vēl vairāki ir izgata-
voti privātpersonām. Piemēram, kādam 
cilvēkam izgatavoju saules pulksteni ar 
delfīnu rādītāja vietā. 
Kur vēl bez Latvijas aizceļojuši jūsu 
darbi?
Savulaik, kad bija dzintara periods, tad 
daudzi aizceļoja uz Krieviju. Kaļiņin-
gradā ir dzintara raktuves (Jantarnijas 
pilsētciems Kaļiņingradas apgabala ga-
lējos rietumos, pie Baltijas jūras, ir vie-
nīgā vieta pasaulē, kur rūpnieciski iegūst 
dzintaru – aut.), savulaik tur apgrozījās 
biezie, kuri veda mums dzintaru un 
pasūtīja dažādus darbus, piemēram, 
kamīna pulksteņus. No dzintara radīta 
arī dāvana Raimondam Paulam viņa 70 
gadu jubilejā – dzintara klavieres ar me-
tāla kājiņām. 
Kas ir vērienīgākais darbs, ko esat tai-
sījis?
Laikā, kad strādāju akadēmijā, uz Rīgas 
hidroelektrostacijas sienas tapa kalums 
– izlējums metālā. 
Kas metālmeistara darbā ir vissvarīgā-
kā īpašība? 
Droši vien pacietība, iedziļināšanās un 
radošums. Arī pieredze ir nepieciešama. 
Pēdējos gados man divu vienādu vai lī-
dzīgu darbu nav bijis. Piemēram, pulks-
tenis, kas tagad ir uzstādīts Carnikavas 
centrā – pirmoreiz ko tādu izgatavoju! 
Tas bija mīlestības darbs. Izgatavošana 
gan nebija vienkārša. Tad uznāca liels  

karstums, tad vēl kādi sarežģījumi, un 
ar pārtraukumiem pulksteņa izgatavo-
šana prasīja kādus trīs, četrus mēnešus. 

Daudz darbu izgatavots baznī-
cām
Ir kāds darbs, kas pašam ir īpaši tuvs?
Man īpaši ir visi baznīcas darbi – trauki, 
lustras, krusti, biķeri, svečturi. Smilte-
nes baznīcā strādāju veselu vasaru, tur 
bija lieli remontdarbi. Tur tika izgata-
votas piecas lustras, trauki, veikti lieli 
darbi. Vēl deviņdesmitajos gados pie-
dalījos vērienīgā restaurācijā Baltezera 
baznīcā – tur izgatavoti visi gaismekļi, 
altāra krusts, balkona režģi. 
Jūs strādājāt arī Carnikavas baznīcā, 
Siguļos, kas gandrīz jau bija atjaunota, 
tomēr 2017.gada decembrī nodega…
Jā, tur es izgatavoju krustu, svečturus. 
Krusts, kas ir no nerūsējošā tērauda, 
tagad ir muzejā (Carnikavas Novadpēt-
niecības centrā – aut.), bet svečturi gan 
sadega. Viss, kas bija no bronzas, prak-
tiski izkusa. Tas [ugunsgrēks] bija tāds 
blieziens pa smadzenēm, ka nav jēgas. 
Šobrīd arī izgatavojat kaut ko baznī-
cām? 
Tagad ir mazāk darbu, bet šovasar Rīgas 
Svētā Jāņa baznīcai izgatavoju aptuveni 
50 ventilācijas lūkas, kā arī traukus. Rei-
zēm mēdzu baznīcām arī kaut ko uzdā-
vināt, piemēram, kausus vai traukus. 
Jūs ar sievu esat bijuši aktīvi Carnika-
vas kultūras nama “Ozolaine” senioru 
deju kolektīva “Tacis” dalībnieki. Vai 
joprojām dejojat?
Jā, bet tagad jau mazāk, aizejam vien 
pāris reizes. Cenšamies kustēties, bet 
sievai ir problēmas ar ceļgaliem, būs 
operācija. 

Izgatavos eglīšu rotājumus
Kurā gada laikā parasti ir visvairāk dar-
bu? 
Svētku reizēs. Piemēram, Ziemassvēt-

Helmuts Āķis pie viena no saviem darbiem – saules 
pulksteņa, kas atrodas viņa pagalmā.

Helmuta izgatavotais saules pulkstenis iedzīvotājus  
Carnikavas centrā priecē jau 15 gadu.
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Nosvinēta Carnikavas Novadpētniecības centra 10 gadu jubileja

21.oktobrī Carnikavas Novadpētniecības centrā norisinājās 
10 gadu jubilejai veltītais pasākums “Rakstītais vārds - pagāt-
nes kadrs”. Pasākuma viesi atcerējās Novadpētniecības cen-
tra tapšanas laiku, un katram bija savs personīgs stāsts, ar ko 
dalīties. Vairākiem aktīvistiem un interesentiem, bez kuriem 
Carnikavas Novadpētniecības centra tapšanas stāsts nebūtu 
pilnīgs, tika izteiktas pateicības par ieguldījumu Carnikavas 
Novadpētniecības centra izveidē un izaugsmē. Esam neizmē-
rojami pateicīgi pirmajai Novadpētniecības centra vadītājai, 
vēstures pētniecei Elitai Pētersonei un otrai tā vadītājai Mai-
jai Sarkanei, vēstures skolotājai, un daudziem citiem, kuri 
svētkos un ikdienā atbalstīja  Novadpētniecības centra darbī-
bu. Paldies  visiem bijušajiem Carnikavas novada domes ko-
lēģiem, kā arī Ādažu novada domes kolēģiem, kuri turpina 
mūs atbalstīt un motivēt ikdienas darbā, vairojot sabiedrības 
interesi par kopējo pagātni. Paldies apmeklētājiem arī par dā-
vanām, īpaši Ilgonim Šteinbergam, Helmutam Āķim un Ka-
rīnai Miķelsonei, kuru īpašās dāvanas papildinās novadpēt-
niecības centra krājumu un kļūs par mini izstādes “Desmit 
gadu senais stāsts” apskates eksponātiem. Izstāde par desmit 
gadu pieredzi, pasākumiem un atklājumiem būs apskatāma 
Carnikavas Novadpētniecības centra klēts ēkā līdz decembra 

sākumam, bet jau 4. decembrī plkst. 15.00 klēts ēkā atklā-
sim vietējās mākslinieces Elīnas Strodes gleznu izstādi “Cita 
dimensija”. 10 gadu jubilejas pasākums izvērtās ne tikai svi-
nīgs, bet arī gana izglītojošs un izzinošs.  Izpētes tematos 
kompetentais un aizrautīgais vēstures izzinātājs un kolek-
cionārs Ilgonis Šteinbergs dalījās zināšanās par novada pasta 
vēsturi, īpaši aizrautīgi stāstot par maz pētītu tematu - pasta 
zīmogiem. Kādreiz, lasot senos rokrakstus, rodas domas par 
to, kāds ir bijis, teiksim, 19. gadsimtā dzīvojošais vēsturisko 
faktu pierakstītājs, interese rodas ne tikai par tekstu autora 
profesionālo darbību un lomu vēstures notikumos, bet arī 
personīgajām rakstura īpašībām, ieradumiem, īpatnībām  un 
pat domām. Šajā jautājumā var palīdzēt grafoloģijas metožu 
izmantošana. Vakara gaitā pasākuma dalībniekiem bija ie-
spējams izzināt savu un citu cilvēku rokrakstus, piedaloties 
Iritas Rozentāles grafoloģijas meistarklasē, šķetinot katru 
burtu, un atklāt rakstura īpašību noslēpumus, pētot burtu 
pēc burta. Paldies visiem, kuri pielikuši savu roku un zināša-
nas pie novadpētniecības centra izveides, tā attīstības. Vēlam 
sev un visiem skaistu, notikumiem un pagātnes atklājumiem 
bagātu nākamo desmitgadi!

Olga Rinkus 

23.novembrī plkst. 18.00 “Zaļā pēcpusdiena” Novadpētniecības centrā 
Dabas aizsardzības pārvalde  aicina uz “Zaļo pēcpusdienu”, 
kur pasākuma laikā būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt 
par aktualitātēm Piejūras dabas parkā, kā arī uzdot savus 
jautājumus. “Zaļās pēcpusdienas” pārvalde organizē jau teju 
10 gadu, lai varētu klātienē satikt un uzrunāt īpaši aizsargā-
jamās dabas teritorijās un to tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus 
un plašāk pastāstīt par notiekošajām vai plānotajām aktu-
alitātēm konkrētajā teritorijā. Tā ir iespēja arī informatīvi 

izglītojošā veidā ikvienu informēt par iespējām iesaistīties 
dažādos dabas aizsardzības pasākumos – talkās, dabas pētī-
jumu programmās un citās aktivitātēs. Kā norāda pārvaldē, 
tiekoties ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apkārtnē mī-
tošajiem iedzīvotājiem, tā nepastarpinātā veidā nodod aktu-
ālāko informāciju. Jautājumus iespējams iesūtīt arī iepriekš 
uz e-pastu: agnese.balandina@daba.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvalde

kos pasūta pakavus. Nav tā, ka vasarā 
būtu vairāk darbu. Vistrakāk ir tad, kad 
pēdējā brīdī [pirms svētkiem] izdomā, 
ka kaut ko vajag (smejas). Tad ir neliela 
nervozitāte, vai izdosies iekļauties ter-
miņos. 
Kādi jums šobrīd ir pasūtījumi? 
Sadarbojos ar mākslas akadēmijas ke-
ramiķiem. Parasti uz Ziemassvētkiem 
un Jauno gadu taisām eglīšu rotājumus, 

un tur arī metāls kaut kur parādās. Uz 
valsts svētkiem parasti dažādi apbalvo-
jumi vai kausi top, bet šogad šādu pasū-
tījumu nav. 
Jūs minējāt, ka tagad akadēmijā mācās 
80% meiteņu, kas lielākoties taisa ro-
tas. Vai jūs arī izgatavojat rotas? 
Jā, diezgan daudz rotu tiek izgatavots 
deju kolektīviem. Nesen rotas taisītas 
Suntažu deju kolektīvam. Ar mani ir sa-

zinājies arī Rīgas latviešu biedrības sie-
viešu koris, kam tiek šūtas kleitas – vi-
ņas vēloties klāt pie kleitām kādu rotu. 
Sieviešu kolektīviem rotas izgatavot ir 
grūtāk, neatkarīgi vai tā ir vidējā paau-
dze vai seniores – katrai dāmai ķerme-
ņa uzbūve ir savādāka, bet rotas tomēr 
vajag pielāgot katrai individuāli. Tāpat 
ar koriem – vienam tas riņķis der, citam 
vajag ķēdi  un tamlīdzīgi. Jānis Pārums
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Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri pie-
dalījās fotokonkursā! Katra fotogrāfija 
bija ļoti īpaša un skaista! Šogad 1. vietu 
fotokonkursā “Mans Ādažu novads” 
ieguvis Aleksandrs Jazemovs par foto-
grāfiju ”Vieglā lidmašīna saulrieta de-
besīs”. 2. vietu fotokonkursa komisija 
lēma piešķirt “Mazās bezdelīgas” au-
toram Matīsam Prūsim, savukārt kon-
kursa 3. vietu ieguva Kirills Jefimovs ar 
fotogrāfiju “Piena ceļš Lilastes pludma-
lē”. Sveicam uzvarētājus!
Skatītāju balsojumā, kas norisinājās 
sociālajā tīklā Facebook, par Skatītāju 
simpātiju balvas ieguvēju ar vislielāko 

balsu skaitu kļuvis Matīss Prūsis ar 
fotogrāfiju “Mazās bezdelīgas”. Tāpat 
apsveicam arī Artūru Jakobsonu, kurš 
ieguvis Ādažu novada Mākslu skolas 
speciālbalvu par fotogrāfiju “Zveja”, kā 
arī Inesi Austrumu, kura ieguvusi Car-
nikavas Novadpētniecības centra spe-
ciālbalvu par fotogrāfiju “Miglas rīts” .
Liels prieks par iesūtītajām fotogrā-
fijām! Aicinām uzvarētājus ierasties 
17. novembrī uz Valsts svētku svinīgo 
apbalvošanas ceremoniju un koncertu! 
Par balvu saņemšanu ar uzvarētājiem 
sazināsimies atsevišķi.

Laima Jātniece

Ādažu vidusskolēni apmeklē Eiropas Parlamentu Strasbūrā
Ādažu vidus-
skolas Eiro-
pas klubs savu 
d ivdesm itga-
di atzīmēja ar 
desmito dalību 
Eiropas Parla-
menta organi-
zētajā “Euros-
colas” projektā, 
kas bija pirmais 
klātienes fo-
rums Strasbūrā 
pēc pandēmijas 

sākuma. Klubs “Mazie eiropieši” ir demokrātiski noska-
ņoti jaunieši, kuru mērķis ir uzlabot gan skolas dzīvi, gan 
motivēt visus apkārt iesaistīties un cīnīties par taisnību un 

brīvību. Eiropas Parlamenta Strasbūrā apmeklējums prog-
rammas “Euroscola” ietvaros  bija bagātu iespaidu un po-
zitīvu emociju pilns. Dienas laikā tika apspriestas aktuālās 
problēmas, kas attiecas uz enerģijas resursu cenu pieaugumu 
un gaidāmo ziemas krīzi. Atrodoties uz vietas, mēs vairāk 
izpratām Eiropas Parlamenta būtību un tā ietekmi uz mūsu 
dzīvi ikdienā. Papildus uzklausījām arī vairākas motivējošas 
atziņas no Eiropas Parlamenta prezidentes Robertas Met-
solas, ekspertes Aleyda Hernandez Laviadas un pārstāves 
Favienne Keller. Starp Euroscolas dalībniekiem tika rīkota 
diskusija par demokrātiju, kas izvērtās interesantā domu ap-
maiņā. Diena Eiropas Parlamentā klubam “Mazie eiropieši” 
sniedza jaunu redzējumu par politiskiem un ekonomiskiem 
procesiem Eiropā.  Projektā piedalījās 12 vidusskolēni no 10. 
– 12. klasei un skolotāja Aija Krūze, projektu sagatavoja Sar-
mīte Savicka.             

 Karlīna Artemenkova, 11.c klases audzēkne

Foto - Ādažu vidusskolas arhīvs
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Tiks mainītas, precizētas vai likvidētas vairāk nekā 30 adreses 
Gaujas ciemā
Turpinot šogad uzsākto adrešu sakārtošanu Ādažu novada 
Carnikavas pagastā, pašvaldības dome kārtējā domes sēdē 
lēma par vairāk nekā 30 adrešu maiņu, precizēšanu vai likvi-
dēšanu. Lēmums “Par adrešu, ielu izvietojuma un īpašumu 
nosaukumu sakārtošanu objektiem pie Ņūtona, Skābekļa 
un Ozona ielām Gaujas ciemā” paredz 19 adrešu maiņu, 14 
adrešu precizēšanu un trīs adrešu likvidēšanu. 4. augustā 
pašvaldība saņēma Skābekļa ielas iedzīvotāju iesniegumu ar 
lūgumu risināt situāciju, kur Skābekļa iela nav izbraucama 
visā garumā, jo tai pa vidu  ir pārrāvums. Pēc Valsts zemes 
dienesta Adrešu reģistra departamenta rekomendācijas, 
lemjot par adrešu maiņu adresācijas objektiem, tika izvērtēti 
un likvidēti īpašumu nosaukumi, ja tie atšķiras no adreses. 
Apsekojot adreses Gaujas ciemā, tika secināts, ka nepiecie-
šams precizēt Skābekļa, Ņutona, Ozona, Mazās Lilastes un 
Skautu ielu izvietojumu atbilstoši faktiskajai situācijai un te-
ritoriālajam plānojumam, likvidējot dabā neesošos Skābekļa 
un Ņutona ielas posmus un pagarinot Ozona un Skautu ielas, 
mainīt adreses, kā arī precizēt ielas nosaukumu, labojot pār-
rakstīšanās kļūdu “Ņutona ielai” uz “Ņūtona iela”. Atbilstoši 
ierastajai kārtībai lēmums nosūtīts uz Valsts zemes dienes-
ta adrešu reģistra departamentu. Pēc lēmuma reģistrēšanas 

Valsts zemes dienestā, dažu dienu laikā iedzīvotājiem tiek 
izsūtītas vēstules par adrešu maiņu uz viņu deklarēto adresi.
Viss mainīto adrešu saraksts pieejams pašvaldības tīmekļ-
vietnes www.adazi.lv sadaļas “Būvniecība”, apakšsadaļā 
“Adreses”. 

Noskaidroti fotokonkursa “Mans Ādažu novads” laureāti!

Jānis Pārums, Nadežda Rubina
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Līdz 2023.gada 1.jūlijam atlikta paaugstinātā NĪN piemērošana 
nepabeigtām būvēm Ādažu novadā
Dodot iedzīvotājiem papildinu laiku nepabeigtu ēku no-
došanai ekspluatācijā, Ādažu novada pašvaldības dome 
veikusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 
“Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”, atliekot 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanu nepa-
beigtām būvēm  līdz 2023.gada 1.jūlijam. 
Būves, kuru celtniecība bija uzsākta pirms 2014.gada 1.ok-
tobra, bija jānodod ekspluatācijā līdz šī gada 1. oktobrim. 
Provizoriskie dati liecina, ka Ādažu novada administratīva-
jā teritorijā nav noslēgtas aptuveni 1000 šādas būvatļaujas. 
Lielākās problēmas ēku nodošanai ekspluatācijā ir Valsts 
zemes dienesta kadastrālās uzmērīšanas lietas termiņi, kas 
ir apmēram četri mēneši, kā arī nepietiekamas finanses, lai 
pabeigtu ēkas būvniecību un sagatavotu dokumentus ēkas 
nodošanai. 

Lēmums par paaugstinātā NĪN piemērošanu vai nepiemē-
rošanu atkarīgs no katras pašvaldības. Ādažu novada paš-
valdības dome nolēmusi NĪN piemērošanu atlikt līdz 2023.
gada 1.jūlijam. 
Atbilstoši saistošo noteikumu grozījumiem, pēc 2023. gada 
1. jūlija būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos ak-
tos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums līdz mē-
nesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu eksplua-
tācijā, apliek ar NĪN likmi 3 % apmērā no lielākās būves 
vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības. Ja nodokļa 
maksātājs un būvvalde rakstiski vienojas par citu būves no-
došanas ekspluatācijā termiņu, paaugstināto likmi nepiemē-
ro, bet šis termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem 
kopš vienošanās parakstīšanas. Paaugstinātā nodokļu likme 
ir spēkā līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. 

Ādažu novadā top vērienīgs saules paneļu parks

Ādažu novada nekustamajā īpašumā “Rajas”, kas atrodas 
2.8 kilometru attālumā no Carnikavas centra un 4.4 kilo-
metru attālumā no Ādažu centra, uzsākta saules paneļu 
uzstādīšana lielā platībā. 
Darbi paredz kabeļu montāžu, kas tiks ierakti 0.6 metru dzi-
ļumā, kā arī saules bateriju “LG 365 QIC-A5 Neo R Black” 
uzstādīšanu. Saules paneļu uzstādīšana un tiem nepiecieša-
mo pamatu izbūve iecerēta 4.8 hektāru platībā. Darbi uzsāk-
ti pirms vairākām nedēļām, un tos plānots noslēgt nākamā 
gada pavasarī. 
Saules paneļu parks būs viens no lielākajiem pat Latvijas mē-

rogā, norāda projekta attīstītāji. Kopumā plānots uzstādīt 14 
000 paneļu. Paredzētā invertora nododamā jauda būs 6MW, 
bet nododamā jauda gadā – aptuveni 3350MWh. 
Salīdzinājumam, piemēram, Ādažu vidusskola 2021. gadā pa-
tērējusi 758.95MWh elektroenerģijas, tātad ar plānoto saules 
paneļu parka jaudu elektroenerģija pietiktu vairāk nekā čet-
rām šāda tipa ēkām. Savukārt pašvaldības ēka Gaujas ielā 33, 
kur atrodas gan dome, gan Kultūras centrs un Mākslu skola, 
gadā patērē nepilnas 500 MWh elektroenerģijas (482.45).
Īpašuma “Rajas” teritorija atrodas P1 šosejas malā, blakus tās 
krustojumam ar autoceļu V45. 
Saules paneļi ir videi draudzīgs risinājums, kas ļauj būtis-
ki samazināt radīto CO2 emisiju apjomu, kā arī ražo 100% 
zaļu enerģiju. Atjaunojamie energoresursi, tai skaitā saules 
enerģija, ir alternatīva fosilajiem kurināmajiem. Tas ir videi 
draudzīgs risinājums, kas ļauj būtiski samazināt radīto CO2 
emisiju apjomu, kā arī ražo 100% zaļu enerģiju, ko iespējams 
izmantot mājsaimniecību apgādei ar elektrību un silto ūdeni. 
Arī Ādažu novada Attīstības programma 2021. – 2027.gadam 
paredz ilgtspējīgu būvniecību un gudru pārvaldību ar mērķi 
samazināt novadā esošās CO2 emisijas par 15%, kā arī attīs-
tīt un veicināt atjaunojamo energoresursu ieviešanu enerģijas 
ražošanā. 
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“Ādaži/Carnikava” basketbolistiem trīs uzvaru sērija 
Ar mainīgām sekmēm jauno sezonu 
iesākuši “Ādaži/Carnikava” basketbo-
listi un “SĀC” florbolisti. Basketbolisti 
izcīnījuši trīs panākumus, turklāt pēc 
kārtas, bet florbolisti tikuši pie divām 
uzvarām. 
“Ādaži/Carnikava” basketbolisti, kas 
startē Reģionālajā Basketbola līgā, pēc 
ne pārāk veiksmīga sezonas sākuma, 
kad pirmajās trijās spēlēs tika piedzīvoti 
zaudējumi pret “Cēsis/Cēsu sporta skola” 
(54:75), “Sigulda/Modern house” (75:82) 
un “Smiltene/BJSS” (64:85), turpināju-
mā demonstrējuši krietni pārliecinošāku 
sniegumu, izcīnot trīs uzvaras pēc kār-
tas.Izbraukuma spēlē pret “East-Ball/
RTDP” ādažnieki aizvadīja lielisku otro 

puslaiku, atspēlējot vairāk nekā 10 pun-
ktu deficītu un izcīnot uzvaru ar 77:64. 
Novembra sākumā tika izcīnīta pirmā 
uzvara arī savā laukumā, apspēlējot “Sa-
laspils sporta skolu” ar 80:73. Savukārt 
Lāčplēša dienā, 11.novembrī, ādažnieki 
izbraukumā izcīnīja svarīgu uzvaru pār 
“Salacgrīvu” – 81:73. Pēc sešām spēlēm 
vienīgā komanda, kas uzvarējusi visās 
spēlēs, ir “Sigulda/Modern house” (6-0), 
kam seko uzreiz trīs komandas ar iden-
tisku bilanci (3-3) – “Ādaži/Carnikava”, 
“Cēsis/Cēsu sporta skola” un “Salacgrī-
va”. Latvijas Virslīgas čempionātā spē-
lējošā florbola komanda “SĀC” sezonu 
iesāka ar uzvaru 8:7 pret “RTU/Rockets”, 
taču tam sekoja zaudējumu sērija, pie-

kāpjoties sešās spēlēs pēc kārtas. Otrais 
panākums tika izcīnīts viesos pret “Irla-
vu”, gūstot panākumu pagarinājumā – 
6:5. Turnīra tabulā “SĀC” šobrīd ieņem 
10.vietu. 
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Palielina pirmsskolas pedagogu un darbinieku atalgojumu

Lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbiniekiem, Ādažu novada pašvaldī-
bas domes sēdē deputāti lēma paaugstināt pirmsskolas 
skolotāju (t.sk., mūzikas un sporta pedagogu), skolotāju 
palīgu, speciālo pedagogu, logopēdu un izglītības psiho-
logu algas. 
2022. gadā izveidojies kritisks pedagogu, tostarp pirmssko-
las speciālistu trūkums visā valstī, tāpēc pašvaldībai jānod-
rošina konkurētspējīgi darba apstākļi, paaugstinot atalgoju-
mu. Ņemot vērā valsts budžeta mērķdotācijas palielinājumu 
no šā gada 1.septembra, pedagoga amata likmi iespējams 
palielināt par 50 eiro, tādējādi papildu pašvaldības finan-
sējums 2022.gada pēdējos trijos mēnešos nav nepieciešams. 
Savukārt attiecībā uz 2023. gadu, apkopojot valsts budžeta 

un pašvaldības finansējumu, konstatēts, ka papildu līdzekļi 
būs nepieciešami tikai Kadagas pirmsskolas izglītības iestā-
dei “Mežavēji” 12 776.04 eiro apmērā. 
Saskaņā ar domes šī gada 26.janvārī pieņemto lēmumu “Par 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. 
gadā” pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pirmssko-
las pedagoga mēneša darba algas likme tika noteikta 1118 
eiro  par 1 slodzi jeb 1006.20 eiro par 0,9 slodzēm (Ādažu 
pirmsskolas grupu pedagogiem pamatslodze ir 0,9). Savu-
kārt pēc veiktajiem grozījumiem tā ir 1168 eiro par 1 slodzi 
jeb 1051.20 eiro par 0.9 slodzēm. Atbalsta personāla speciā-
listu (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) algas likme 
palielināta no 1000 eiro uz 1050 eiro par slodzi.
Lai uzturētu darbinieku motivāciju un mazinātu algas star-
pību Pierīgas reģionā, nolemts palielināt atalgojumu arī 
pirmsskolas izglītības skolotāju palīgiem. Amatam “Skolotā-
ja palīgs” maksimālā algu likme pēc jaunā amatu kataloga ir 
861 eiro, taču līdz šim Ādažu novadā bija otrs zemākais atal-
gojums (650 eiro) Pierīgas reģionā pēc Rīgas (614). Visaugs-
tākais atalgojums šobrīd ir Mārupē (805), kam seko Ropaži 
(800), Sigulda (750) un Saulkrasti (700). Atšķirības vienādu 
amatu atalgojumā rada būtisku priekšnoteikumu attiecīgā 
speciālista darba vietas izvēlei, tāpēc pašvaldība nolēmusi 
pirmsskolas skolotāja palīga algu palielināt līdz 750 eiro mē-
nesī no 1. oktobra. 
Minētās ieceres izpildei šī gada pēdējos trijos mēnešos būs 
nepieciešams 26 324.64 eiro pašvaldības finansējums, savu-
kārt 2023.gada budžetā – papildu 114 074 eiro. Šobrīd Ādažu 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir 71 sko-
lotāja palīgs.
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Noteikta 5 eiro līdzmaksājuma maksa pirmsskolas izglītības iestādē 
“Riekstiņš” peldbaseina apmeklējumam, aicina pieteikties atlaidēm 
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Noteikts 5 eiro līdzmaksājums peldbaseina apmeklējumam 
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”. Lē-
mums par 5 eiro līdzmaksājumu pieņemts, lai visās novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs būtu vienlīdzīga peldbaseina 
apmeklējuma maksa. Jāuzsver, ka līdzfinansējums sedz tikai 

daļu no summas, kas veido baseina cenu par vienu apmeklē-
juma reizi.
5 eiro līdzmaksājuma noteikšana nenozīmē, ka visiem vecā-
kiem jāmaksā šī summa, jo  ir pieejamas atlaides  35%, 50%, 
65% vai 100% apmērā, kas tiek piemērotas automātiski, ja 
vecāki vērsušies pašvaldībā ar iesniegumu, kas aizpildāms 
portālā www.epakalpojumi.lv.  
Jāpiebilst, ka 35% atlaidei iesniegums nav nepieciešams, at-
laide tiek piešķirta, pamatojoties uz pieejamajiem datiem 
valsts un pašvaldības datu reģistros. 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem atlaidi 35 % apmērā 
var saņemt, ja ģimenē kopā dzīvo divi bērni un abi apmek-
lē peldbaseinu vai kādu citu no pašvaldības piedāvātajiem 
pulciņiem Mākslu skolā un Sporta skolā (abiem bērniem jā-
apmeklē pulciņš vienā mācību iestādē), 50% atlaide tiek pie-
mērota, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni 
un viens vai divi no tiem apmeklē pulciņu, bet 65% atlaide var 
saņemt, ja  daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bēr-
ni un vismaz trīs no viņiem apmeklē pulciņu. Savukārt 100% 
atlaidi saņem sociālā atbalsta grupas.
Aicinām vecākus savlaicīgi reģistrēties atlaižu saņemšanai.
Pirmsskolas izglītības iestādēs, kurām nav peldbaseinu (PII 
“Piejūra” un Ādažu vidusskolas PII), pakalpojumu nodro-
šinās kāda no pārējām pašvaldības PII, bet pašvaldība  sub-
sidēs gan transporta izdevumus, gan trenera atalgojumu.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu peldbaseinus atvēra 
14.novembrī.

Atvērumu sagatavoja Jānis Pārums 
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Senioru līnijdeju grupa “Varavīksne” svin 20 gadu jubileju

Ādažu Mākslu skolai panākumi starptautiskajā mākslas festivālā 
Polijā  un 53. Taivānas Starptautiskā skolēnu mākslas darbu 
konkursā

Esam iepazinušies , projekts “Greenhouse” var sākties!

Senioru līnijdeju grupa “Varavīksne” 16. oktobrī Ādažu Kul-
tūras centra lielajā zālē svinēja savu 20. dzimšanas dienu. 
Sveikt dalībnieces un kolektīva vadītāju Ivetu Kalniņu bija 
ieradies tolaik vēl Ādažu novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks, tagad 14. Saeimas deputāts.  Par 

ieguldīto darbu Ādažu novada kultūras dzīves veidošanā 
priekšsēdētājs pasniedza pateicības rakstus gan kolektīva 
vadītājai, gan dalībniecēm. 
No kolektīva dibināšanas pirmsākumiem tajā joprojām dejo 
Marijana Sprindžuka, Anna Šļejuka un Anna Avotiņa. Vai-
rāk nekā 10 gadus kolektīvā dejo Lauma Ragovska, Rudīte 
Puķudruva, Ligita Petrama, Silvija Štrausa, Lilija Paukova, 
Violeta Špile, Dana Pisļegina, Maija Dūdiņa un Nadežda 
Stahovska. Pasākumā piedalījās un pateicības rakstu no paš-
valdības domes saņēma arī kolektīva pirmā vadītāja Lilita 
Lēruma, kuras vadībā kolektīvs izcīnīja kausus un godalgo-
tas vietas 10 gadu garumā.
Ar skaistām dziesmām jubilārus sveica vokālis ansamblis 
“Gaujmalas lakstīgalas”, vīru vokālais ansamblis, kā arī se-
nioru deju kolektīva “Dēka” pārstāvji.Pasākumā uzstājās arī 
līnijdeju grupas no Rīgas, Olaines, Ropažiem un Kalngales.
Līnijdeju kolektīvs pateicas Ādažu novada pašvaldībai, Āda-
žu Kultūras centra kolektīvam, labākajam skaņu režisoram 
Mārim, gaismotājam Ralfam un, protams, saviem sponso-
riem par atbalstu un palīdzību šo svētku organizēšanā.
Pasākums noritēja jaukā gaisotnē, kopīgi dejojot!  
Aicinām arī Jūs pievienoties mūsu pulkam!

Rudīte Puķudruva

Jau 31.gadu Polijā norisinājās starptau-
tiskais mākslas festivāls, un šajā gadā  
konkursam kopā tika iesūtīti vairāk 
nekā 1600 mākslas darbi no 25 valstīm.  
Polijas festivālā Ādažu novada Mākslu 
skolas audzēkne Līva Krūmiņa ir iegu-
vusi 3.vietu un Alma Vība un Valērija 
Krasnova ir ieguvušas žūrijas atzinību.  
No sirds sveicam mūsu audzēknes un 
viņu skolotājas Barbaru Iltneri un Me-
giju Jēkabsoni! 
Savukārt 53. Taivānas Starptautiskā 
skolēnu mākslas darbu konkursā Āda-

žu novada Mākslu skolai – bronzas me-
daļa un 7 atzinības! No sirds sveicam 
Annu Grāvīti ar iegūto bronzas me-
daļu, kā arī Stefanu Muižnieku, Sofiju 
Tregubovu, Kati Rugaini, Alisi Mekšu, 
Almu Vību, Marselu Gudermani un 
Evelīnu Plūmīti ar saņemtajām žūrijas 
atzinībām.
Esam ļoti lepni ar mūsu skolas audzēk-
ņu sasniegumiem! 
Paldies skolotājām Barbarai Iltnerei, 
Annijai Kokorevičai, Veronikai Plau-
dei un Agnesei Augstkalnai! Ādažu novada Mākslu skola

Tiekoties bērniem neparastā veidā – Zoom platformā, ok-
tobra nogalē Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 
“Pūču skolas” grupas bērni iepazinās ar  eTwinning ietvaros 
reģistrētā  starptautiskā projekta “Greenhouse” (“Siltumnī-
ca” tulk. no angļu val.) dalībniekiem – Polijas un Latvijas 
pirmsskolu bērniem, kas, apmainoties idejām un aktivitā-
tēm, kopīgi ar pedagogiem meklēs veidus, cik daudzveidīgi 
un radoši var izmantot siltumnīcu, padarot darbošanos vēl 
aizraujošāku.
“Pūču skolas” bērni tikšanās reizei gatavojās īpaši, veidojot 
sava vārda dizainu, lai iepazīšanās neradītu šķēršļus.
Tā bija lieliska pieredze, kuras laikā bērni varēja komunicēt 
gan dzimtajā – latviešu valodā, gan drosmīgākie demonstrē-
ja savas angļu valodas prasmes.

Jolanta Skrastiņa
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Atskats par ceļojošo fotoizstādi “Baltijas dziļjūra” Ādažu bibliotēkā

Izstādes Ādažu bibliotēkā novembrī

Literārās izstādes
• “Ir bezgala daudz ceļu, kas dod cerību 
sasniegt laimi” Rakstniecei Elvīrai Kociņai – 
120 (1902-1977)
• “Rakstot es jūtos visdrošāk”
Amerikāņu rakstniekam  Kurtam Vonnegū-
tam – 100 (1922-2007)
• “Visfantastiskākos notikumus tēlo kā vi-
sīstāko patiesību”
Vācu rakstniekam Vilhelmam Haufam – 220 
(1802-1827)

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
• Līdz 20. novembrim – Ziemeļvalstu Literatūras 
nedēļa 2022, Tēma – “Daba Ziemeļvalstīs” 

Tematiskās izstādes
• Latvija manā sirdī” Latvi-
jas Republikas Saeimai – 100 
(1922), Pirms 100 gadiem  
stājas spēkā LR Satversme  (1922),  
Lāčplēša diena, 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
diena (1918)
• “Viņai tik ļoti patika skatuve…” Ak-
trisei Svetlanai Bless – 80 (1942-2022)

Pasākumā piedalījās 7 autori – Ilze Aizsila, Džena Andersone, 
Annija Streikiša, Ilze Vācere, Gundaris Kravalis, Ieva Īzaka – 
Harjo, Meldra Ķemere, Katram autoram ir savs stāsts, kāpēc 
mācījušies Literārajā Akadēmijā, kāds ir bijis mērķis, apgūstot 
zināšanas.
Iepazīstinot lasītājus ar jaunajiem autoriem, katrs no viņiem 
pastāstīja par sevi, ar ko nodarbojas  ikdienā. Uzzinājām daudz 
jauna, kā ir tapuši šie stāstiņi no stāstu krājuma “Attālinātie”.  
Šis kopdarbs ir kā eksāmens, Literāro Akadēmiju beidzot. Stās-
tu krājums “Attālinātie” ir par pandēmijas laikā piedzīvoto 
katra autora pieredzē. Sarunas izvērtās ļoti interesantas. Tika 
runāts kā top romāns, kā stāsts.
Ilze Aizsila stāstīja par saviem romāniem. Gada laikā ir publi-
cēti trīs romāni. Ilze Aizsila ir ražīga romānu rakstītāja – kop-
darbs ar Indru Ēķi – Začesti “Dzīvot naktij”, “Mīlas kastings”, 
“Solis līdz altārim”. Ilze Vācere ir redaktore slavenā izdevniecī-
bā.  Tikām iepazīstināti  ar katras jaunas grāmatas ilgo ceļu pie 
lasītāja. Meldra Ķemere ir vairāk dzejniece, nekā prozas rakstī-
tāja. Tādēļ arī viņas stāsti ir ar dzejisku piesitienu. Dženas An-
dersones stāstu krājums “Dadži” ir izvirzīts Latvijas Literatūras 

gada balvai nominācijā ‒ Gada labākā debija. Vienai no stās-
tu krājuma autorēm - Annijai Streikišai  pieder izdevniecība  
“IZDEVNIECĪBA 29”, kurā tapis arī mūsu novadnieka  
Gundara Kravaļa pirmais romāns “Es gribēju vēlreiz redzēt 
jūru”, kas iznācis septembra beigās. Grāmatā autors apraks-
ta paša pieredzēto, pirms viņš iepazina savu Brīnumzemi –  
Carnikavu. Ar grāmatām “Attālinātie” un “Es gribēju vēlreiz 
redzēt jūru” var iepazīties Carnikavas bibliotēkā.

Tikšanās ar Literārās Akadēmijas beidzējiem - par daiļdarbiem,
stāstu krājumu “Attālinātie” un romānu “Es gribēju vēlreiz redzēt jūru”

Ādažu bibliotēkā no 10.oktobra līdz 
31.oktobrim bija skatāma Dabas aiz-
sardzības pārvaldes ceļojošā fotoizstā-
de “Baltijas dziļjūra”. Izstādē izvietotie 
darbi ļāva tuvumā aplūkot Baltijas jūras 
pārsteidzošo dzīļu krāšņumu, tās augus 
un dzīvniekus. Interesanti, ka radītajā 
foto izstādē bija iespēja skatīt darbus, 
kas fiksēti dziļāk par 25 metriem, ku-
rus redzējuši tikai jūras pētnieki. Bib-
liotēkas darba laikā skatīt izstādi nāca 
daudzi interesenti – Ādažu un Carni-

kavas iedzīvotāji, skolēni, apmeklētāji 
no Ādažu dienas aprūpes centra, kā arī 
ikviens bibliotēkas lasītājs. Aplūkojot 
lielformāta foto darbus, visiem izstādes 
apmeklētājiem bija sajūsma par daudz-
veidīgo un krāsaino jūras iemītnieku 
tuvplānu. Lai sniegtu iespēju aplūkot 
jūras pasauli plašākam cilvēku lokam, 
izstāde ceļos pa visu Latviju.
Paldies izstādes organizatoriem par ie-
spēju skatīt interesanto foto izstādi!
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Jaunumi mazajiem lasītājiem Ādažu sākumskolas bibliotēkā

Pēc atgriešanās no atpūtas brīvlaikā 
skolēnus bibliotēkā Ādažu sākumsko-

las telpās sagaida patīkams jaunums 
– tikko nopirktu grāmatu klāsts. Pēc 
dažu dienu apskates izstādē tās jau va-
rēs saņemt lasīšanai mājās. Grāmatas 
iegādātas par skolas budžeta līdzek-
ļiem, un šoreiz vairāk izdevumu pare-
dzēts jaunākajiem lasītājiem, jo oktobrī 
gandrīz visu pirmo klašu skolēni ko-
lektīvi paviesojās bibliotēkā, iepazina 
grāmatu izvēles iespējas un nu jau kā 

čakli lasītāji paši patstāvīgi varēs nākt 
uz bibliotēku, veidojot krietnu papildi-
nājumu lasītāju saimei.
Līdz ar to arī pirmo klašu interesenti 
varēs iesaistīties LNB lasīšanas veici-
nāšanas programmas “Bērnu žūrija 
2022” ekspertu darbā, iepazīstot un 
vērtējot 5+ vecuma grupas kolekcijas 
grāmatas.

Edīte Kāna

Ilze Ezermale
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Ādažu bibliotēka
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā novembrī
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

Uzziņu literatūra 
• Dirgēla, Toms. Doms un Toms “Pazudušās slotas lieta”
• Dirgēla, Toms Doms un Toms “Sabojātā autobusa detektīvs”
• Pilkijs, Deivs Dogmens “Kam ripos bumbas”
• Hantere, Ērina “Klanu suņi.Nezināmais ienaidnieks”
• Tilaks, Dzintars “Raibi labā nometne”
• Litvins, Eriks “Kaķis Pičs”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un nolādētais bērns”
• Valjamss, Deivids “Bakingemas pils briesmonis”

Bērnu literatūra
• Dirgēla, Toms. Doms un Toms “Pazudušās slotas lieta”
• Dirgēla, Toms Doms un Toms “Sabojātā autobusa detektīvs”
• Pilkijs, Deivs Dogmens “Kam ripos bumbas”
• Hantere, Ērina “Klanu suņi.Nezināmais ienaidnieks”
• Tilaks, Dzintars “Raibi labā nometne”
• Litvins, Eriks “Kaķis Pičs”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un nolādētais bērns”
• Valjamss, Deivids “Bakingemas pils briesmonis”

Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā novembrī
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx

Populārzinātniskā literatūra 
• Ektermane, Brigita. “Latvisko zīmju pasaule un 
enerģija”
• Deivisa, Simona, Uzodika, Džanifa. “Montesori 
mazulis”
• Osmena, Džīnija. “Ieņemšana”
• Viljoldo, Alberto. “Atjauno savu ķermeni”
• Latvijas rītausmā
• Guļevska, Lia. “Raimonds Pauls – skanošs un 
klātesošs”

Daiļliteratūra 
• Zīle, Monika. “Tumšā puse”
• Butrima, Danuta. “Vilkezers”
• Liepiņš, Aris. “Atpakaļ. Uz gaismu”
• Struka, Ieva. “Par skaisto un aplamo dzīvi”
• Tālers, Guntis. “Nemierīgās dvēseles”
• Eniņa, Zane. “Uz Aļasku un atpakaļ”
• Streičs, Ēriks. “Latviešu dēkainis krievu 
armijā”
• Atkinsone, Keita.” Agrā gaitā es ar suni”
• Devero, Džūda. “Nosacītā slepkavība”
• Morisa, Hetera. “Trīs māsas”

• Šepa, Emēlija. “Nāriņas”
• Gortners. K.V. “Romanovu imperatore”
• Meins, Endrū. “Vētra jūrā”
• Meils, Pīters. “Un atkal Provansa”
• Kamerona, Beksija. “Kulta pēdās”
• Nesbē, Jū. “Žurku sala”
• Hilderbrenda, Elīna. “Mulso siržu viesnīca”
• Hājīčeks, Jiržījs. “Burinieki uz etiķetēm”
• Kellija, Marta, Hola. “Ceriņu meitenes”
• Pārksa, Adele. “Nākotnes ēnas”
• Korija, Džeina. “Katram savi noslēpumi”

Bērnu un pusaudžu literatūra
• Pulmans, Filips. “Brīnumnazis”
• Pastare, Agnese. “Atstumtā uguns”
• Valjamss, Deivids. “Bakingemas pils briesmonis”
• Olsone, Kristīna, Vallīna, Moa. “Atgadījums ar Šausmīgo ēnu”
• Skrastiņa, Ilze. “Kā iet pa skolu? Normāli”
• Looka, Kairi. “Pija Prjaņika un vārdēdis”
• Pervika, Aino. “Burmemme”
• Nekārtības rūķīša enciklopēdija
• Žutaute, Lina. “Kika Mika un kaķis uz nedēļu”
• Kunnass, Mauri. “Ak šausmas!”
• Bērants, Bens, Kveskaite, Vilija. “Bambuss ir lēēēns”
• Dūmiņš, Edgars. “Divi rūķīši”
• Bormane, Daiga. “Lilijas piedzīvojumi”
• Šeflers, Aksels. Pīps un Pūzija. “Sniegotā diena”
• Railija, Lūsinda. “Greisa un Ziemassvētku eņģelis”
• Skota, Keitija, Kērkems, Tonijs. Arboretum. “Laipni lūgti 
muzejā.”

                   Daiļliteratūra 
• Jakubovska, Māra “Staņislavs”
• Liepiņš, Āris “Atpakaļ.Uz gaismu”
• Gailīte, Anna Skaidrīte “Viens vienīgs elpas 

vilciens”
• Tālers, Guntis “Pēdējais klients”
• Švarca, Sandra “Pats trakākais”
• Brīdaka, Lija “Liktenīgie krustojumi”
• Indriķis Latvietis “Nāve 2”

• Liepnieks, Jurģis “Mans nabaga pirāts”
• Lekberga, Kamilla”Sievietes, kuras nepiedod”
• Struka, Ieva “Par skaisto un aplamo dzīvi”
• Šepa, Emēlija “Nāriņas”
• Sabaļauskaite, Kristina “Pētera imperatore” 

/ 2.grām.
• Kellija, Marta Hola “Ceriņu meitenes”
• Vīgante, Dace “Romantiķis”

• Maiklīdess, Alekss “Jaunavas” 
• Meils, Pīters “Un atkal Provansa”
• Mersjē, Paskāls “Vārdu svars”
• Noihausa, Nele “Kas vēju sēj”
• Morisa, Hetere “trīs MĀSAS”
• Nesbē, Jū “Žurku sala un citi stāsti”
• Pāsilinna, Arto “Apburošās masu pašnāvības”
• Nats O Dāgs, Niklass “1793”
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Ādažu novada dome 2022. gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.494 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekus-
tamajam īpašumam Smilgu ielā 48, Ādažos”. Ņemot vērā 
publiskās apspriešanas rezultātus, detālplānojums nekusta-
mā īpašuma Smilgu ielā 48, Ādažos, Ādažu novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0248, ir apstipri-
nāts, nosakot, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic ne-

pieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu 
uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu 
seguma atjaunošanai. Būvatļaujā jāietver prasību būvprojek-
tā paredzēt aizsargstādījumus gar dzīvojamo zonu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Bal-
dones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.

  

Ādažu novada pašvaldība anulējusi ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu šādām personām: 
1. Viktoram Koļesņikam ar 05.10.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/152 adresē “Kadaga 5”-36, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
nov., LV-2103, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta pirmās daļas 2.punktu;
2.  Dacei Anšonei un Inārai Anšonei ar 06.10.2022. lēmumu 
Nr. ĀNP/5-4/22/153 adresē Pirmā iela 38-18, Ādaži, Ādažu 
nov., LV-2164, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta pirmās daļas 2.punktu; 
3. Ivaram Pauliņam ar 14.10.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/161 adresē Pirmā iela 36-22, Ādaži, Ādažu nov., LV-
2164, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu;
4. Aināram Junkeram ar 17.10.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/162 adresē “Kadaga 9”-81, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
nov., LV-2103, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta pirmās daļas 2.punktu;

5. Jurim Siņicinam ar 26.10.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/166 adresē Krūkļu iela 15, Gauja, Carnikavas pag., Āda-
žu nov., LV-2163, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas liku-
ma 12.panta pirmās daļas 2.punktu;
6. Dmitrijam/Dmitry Braginam/Bragin ar 27.10.2022. lē-
mumu Nr. ĀNP/5-4/22/167 adresē Grunduļu iela 27, Di-
vezeri, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164, sakarā ar Dzīves-
vietas deklarēšanas likuma 12.panta astoto daļu;
7. Kristīnei Seilei ar 31.10.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/169 adresē Jūraskrastu iela 16A, Gauja, Carnikavas 
pag., Ādažu nov., LV-2163, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarē-
šanas 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 apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas 
iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mē-
neša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots 
administratīvais akts.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē 
www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi 
pašvaldības saistošie noteikumi: 
Nr. 72/2022 (28.09.2022.) “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”;
Nr. 73/2022 (28.09.2022.) “Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu 

uzturēšanas kārtība Ādažu novadā”;
Nr.74/2022 (28.09.2022.) “Grozījumi Ādažu novada 
pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos;  
Nr. 17/2022 “Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunāl-
serviss” nolikums”.

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Smilgu ielā 48, Ādažos

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās 
daļas 2. punktu un otro daļu

Publicēti saistošie noteikumi

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam
Austrumu ielā 62 (”Trijstūri”), Kadagā

Ādažu novada dome 2022. gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr. 495 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekus-
tamajam īpašumam Austrumu ielā 62 (”Trijstūri”), Kadagā”. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sadali 
trīs daļās savrupmāju apbūves nolūkos un ar to saistītu infra-
struktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai 
jaunveidojamai zemes vienībai, Austrumu ielas daļu veidojot 
kā atsevišķu zemes vienību. Par detālplānojuma izstrādes va-
dītāju noteikts Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas 
plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplā-
nojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu 
novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: 
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.
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Projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Car-
nikavā, III kārta” pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīk-
lu izbūves darbi Mazā Gaujas, Ludmilas Azarovas, Mazā 
Lašu, Ceriņu, Draudzības un Vimbu ielās.  Savukārt tikai 
kanalizācijas tīkli izbūvēti Kokgaujas, Dambja, Cīrulīšu, 
Līņu, Ūdensrožu, Bišu, Jāņa, Viestura un Īsā ielās. 
Lai izpildītu projektā noteiktās pieslēgumu prasības, “Car-
nikavas komunālserviss” aicina pieslēgties izbūvētajiem 
tīkliem. Projekta īstenošanas gaitā izbūvēti jauni ūdensva-
da tīkli 2230m kopgarumā un sadzīves kanalizācijas tīk-
li 4485m kopgarumā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 496 
065,85 eiro, un tas tiek īstenots ar Eiropas Savieņibas fondu 
atbalstu 409 360 eiro apmērā. Būvdarbus objektā veica SIA 
“Woltec”, būvuzraudzību SIA “Marčuks” un projekta auto-
ruzraudzību – SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”.
Lai veiktu pieslēgumu, lūdzam sazināties ar pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas komunālserviss” ūdenssaimniecības 
nodaļu pa tālruni 26108289.

P/a “Carnikavas komunālserviss”

Meliorācijas sistēmas uzturēšana Ādažu novadā un bebru 
aizsprostu likvidēšana
Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komu-
nālserviss” (turpmāk – Aģentūra) aicina Ādažu novada ie-
dzīvotājus pievērst lielāku uzmanību meliorācijas sistēmas 
uzturēšanai savu nekustamo īpašumu robežās. Saskaņā ar 
MK noteikumiem meliorācijas sistēmu apsekošana ir jāveic 
vismaz divas reizes gadā – pēc pavasara palu un vasaras plū-
du maksimuma beigām. 
Pirms ziemas sezonas iestāšanās būtu jāapseko ūdensteces 
un meliorācijas sistēmas, lai pārliecinātos, vai grāvjos bebri 
nav uzcēluši dambjus. Ja šādi dambji konstatēti, tie jālikvidē, 
vēl pirms ūdens grāvjos nav sasalis. Pēc tam jāparūpējas, lai 
bebrs savu būvi neatjaunotu.
Neraugoties uz pašvaldības nozīmes koplietošanas statusu, 
meliorācijas grāvji atrodas dažādos īpašumos. Attiecīgi, ja 
nevēlamies bebru klātbūtni savā īpašumā, tad vispirms va-
jadzētu sakārtot meliorācijas sistēmas. Atjaunot grāvjus, 
likvidēt apaugumu, iztīrīt caurtekas un sakārtot noteces sis-
tēmas. Tas arī ir zemes īpašnieka pienākums, kas konkrēti 
minēts Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumos. Ja meliorācijas sistēma būs sakārtota, tad var-
būtība, ka bebri šādu mājvietu izvēlēsies, ir krietni mazāka. 
Aģentūras darbinieki regulāri apseko Ādažu un Carnikavas 
pagastu pašvaldības meliorācijas grāvjus un veic bebru dam-
bju likvidēšanu ar ekskavatoru, bet vietās, kur nav iespējams 
vai nav vēlams braukt ar ekskavatoru, dambjus jauc ar ro-
kām, izmantojot lāpstas, āķus un citus darbarīkus, bet bebri 
rudens sezonā ir ļoti aktīvi un cilvēku nojauktos dambjus 
atjauno pāris dienu laikā. Tāpat Aģentūra nodod informā-
ciju un koordinē darbības, lai likvidētu bebrus un to radītos 
dambjus ar mednieku kolektīviem, Latvijas valsts mežiem 
un Rīgas mežiem.
Šogad bebru radīto postījumu dēļ daudzkārt bijis nepiecie-
šams veikt neplānotu grāvju tīrīšanu, pārvietojot tehniku 
uz postījumu vietām, turklāt zem Mežgarciema ielas caur-

tekas pie notekūdeņu attīrīšanas ietaišu sūkņu stacijas bebru 
dambja nojaukšana veikta vairākkārt. Bebru aizsprostoti tu-
vākajā laikā tiks likvidēti arī pie Laveru sūkņu stacijas (pretī 
Vārpu ielai) un Eimuros (ceļš Garciems-Vilkukalni). 
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
tiek pārtīrītas par pašvaldības līdzekļiem, bet Ministru kabi-
neta (MK) noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmas eks-
pluatācijas un uzturēšanas noteikumi” paredz, ka arī zemes 
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāveic nepieciešamie 
meliorācijas sistēmu kopšanas darbi: jānovāc koki, koku 
un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē, jāizvāc 
grunts ieskalojami, sadzīves atkritumi un kritušie koki, pie-
lūžņojums, piesērējums, bebru aizsprostojumi, kā arī jāaiz-
ber dzīvnieku alas un jāatbrīvo drenu iztekas. 
Atgādinām, ka meliorācijas sistēma, kas netiek pienācīgi 
kopta, nākotnē var radīt plūdus un postījumus – pasliktinās 
situācija lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kā arī palielinās 
plūdu ietekme uz infrastruktūras objektiem, t.sk. iedzīvotā-
ju mājokļiem. 
Aicinām iedzīvotājus informāciju par bebru dambju atraša-
nās vietām nodot Aģentūrai pa tālruni +371 67993705 vai 
e-pastā komunalserviss@carnikava.lv.
Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama konsultā-
cija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu, aici-
nām vērsties Aģentūrā.
Atkārtoti aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un grāv-
jos nemest atkritumus! Ja gadās būt lieciniekam rīcībai, 
kad kāds meliorācijas grāvi piesārņo ar atkritumiem (arī 
lapām), lūdzam par to ziņot pašvaldības policijai. Atgādi-
nām arī, ka grāvja malu un nogāžu apstādīšana ar kokiem 
vai krūmiem apgrūtina tīrīšanas darbus un veicina bebru 
vairošanos, un patvaļīga apstādījumu veidošana ir admi-
nistratīvi sodāma.

P/a “Carnikavas komunālserviss” 

“Carnikavas komunālserviss” aicina pieslēgties izbūvētajiem 
tīkliem
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Deklarējies Ādažu novadā un izmanto privilēģijas!

Nekustamā īpašuma atvieglojumi
Īpašumiem, kur netiek veikta saimnieciskā darbība

Īpašumiem, kur tiek veikta saimnieciskā darbība

90%

70%

70%

Vientuļiem (nav bērnu un laulātā), nestrādājošiem 
pensionāriem, kuriem pensija, kopā ar piemaksu, nepārsniedz 90% no 
attiecīgā gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās mēneša darba algas.

Personas ar pirmās grupas invaliditāti.
Vientuļām personām (nav bērnu un laulātā) ar otrās 
grupas invaliditāti.
Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas 
dalībniekiem.
Nodokļu maksātājiem par zemi vai tās daļu, kas 
atrodas dabas parkā “Piejūra”.

50%

50%

50% 50% apmērā par dzīvojamo māju - visiem Ādažu 
novadā deklarētie iedzīvotājiem – dzīvojamo māju 
īpašnieki, kur deklarēti Ādažu novadā 1.janvārī.

Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecākiem un vismaz 3 
bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu 
vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību ir deklarēti vienā īpašumā Ādažu novadā 1.janvārī 
(ne vairāk kā 500 EUR gadā).
Politiski represētās personas.

Ja deklarēti Ādažu novadā pēc 1.janvāra - atlaidi piemēro ar 
nākamo mēnesi, kad nekustamā īpašuma īpašnieks deklarējies 
nekustamajā īpašumā.

Personām, kurām ir kopīga deklarētā  pamata 
dzīvesvieta ar bērnu  ar invaliditāti.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem
dzīvojamajās mājās, kurās  veikti energoefektivitātes 
paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi un kuri 
deklarēti Ādažu novadā 1.janvārī.

25%

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ja 
nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots 
publiskām sporta vajadzībām.

Saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso 
ēdināšanu pašvaldības izglītības iestāžu telpās.

Personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss.

Personas, kurām piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss.

Bijušie Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti, 
kuri balsojuši par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu.
Personām, kura īpašumā esošā vienģimenes vai 
divģimenes dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja (to 
daļa), kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana ir cietusi 
ugunsgrēka rezultātā.

telpām zemei

par dzīvojamo māju

50%
par zemi un ēkām

par dzīvokli
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Par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

90%

25%

Īpašniekiem, kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto 
publiski pieejama sabiedriskas nozīmes 
infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai.

Nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem 
izbūvējušas maģistrālās koplietošanas 
inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai 
(ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu 
apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, 
u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu 
infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai 
(spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, 
u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos.

Nodokļu maksātājiem, uz kuru zemes gabala atrodas 
pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas 
sūkņu stacija, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas darbību.

atvieglojums par 
piederošiem 
īpašumiem

Apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

50%

50%

25%
Par veiktajām investīcijām esošas būves vai 

inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas 
būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības 

funkcijas nodrošināšanai.

Ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un 
zemei (ko izmanto ražošanas vajadzībām), ja 
kalendārajā gadā vidēji nodarbināti 10 Ādažu 

novadā deklarētie iedzīvotāji.

90%

Par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids 
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru 
ir trīs vai vairāku dzīvokļu mājas.

Sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā 
esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme 
tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā 
labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā.

Jaunizbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir trīs 
vai vairāku dzīvokļu mājas

Sociālais pabalsti

Psihologa pakalpojums 
krīzes vai ārkārtas 
situācijās.

Logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu 
terapijas pakalpojums bērniem – invalīdiem un bērniem ar 
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

apmaksāts

apmaksāts
līdz 107 euro 
mēnesī

Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā.

Politiski represētajām personām 
100%

50%

100 eiro

par ēku

Nekustamā īpašuma atvieglojumiP
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Atbalsts bērniem

Atlaides sabiedriskajam transportam

Sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kuri mācās Ādažu 
vidusskolā, Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā vai Carnikavas pamatskolā .

Vidusskolas skolēniem, kuri mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu 
Brīvajā Valdorfa skolā.

Seniori, kuri ir vecāki par 70 gadiem,  autobusa biļetei – 10 
braucieniem kalendārajā mēnesī Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā.

ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā.

ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā.

200 eiro 100 eiro

Bez maksas

Daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts reizi kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes 
bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam.

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai par trešo un katru nākamo bērnu

Bērni posmā no 1. līdz 4.klasei saņem apmaksātas brīvpusdienas 
vispārējās izglītības iestādēs.

Pašvaldības līdzfinansējums izglītībai

Privātajā bērnudārzā

50%

Bērna piedzimšanas pabalsts

Dāvanas Ādažu novadā deklarētajiem jaundzimušajiem, ja vismaz viena no vecākiem 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja vismaz viena no vecākiem 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

+
+

50 eiro 40 eiro no 5. līdz 9. klasei, 
mācību gada laikā

no 1,5 gadu vecuma 
līdz 1.klasei

par periodu, kad bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā 

200 eiro/mēnesī
5 - 6/7 gadus veciem bērniem

285 eiro /mēnesī
1.5 - 4/5 gadus veciem bērniem

Privātajā vispārējās 
izglītības iestādē

90 eiro/mēnesī

45 eiro /mēnesī
Tālmācības skolā

Bērna uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējs

150 eiro /mēnesī
1.5 - 4/5 gadus veciem bērniem

personas deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

/mēnesī /mēnesī
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Atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītībā

Atvieglojumi Ādažu pirmsskolas iestādēs

Vecāku

pašvaldības
Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas pagastā 

katrā sagatavošanas klasē ir 30,00 eiro mēnesī

Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:

vismaz viens no tiem apgūst kādu no 
programmām

Ādažu novada
Mākslu skolā

Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā

Ādažu novada
pirmsskolas iestādēs

Līdzfinansējums
par vienu audzēkni mēnesī

20 eiro
64 eiro 56 eiro

35%

25%
35%

50%
65%

50%
65%

100%

100%

ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un 
abi apgūst kādu no programmām

Daudzbērnu ģimenēm

Atvieglojuma apmērs

vismaz trīs no tiem apgūst kādu no 
programmām

kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni,

Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, 
kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas statuss

Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, 
kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas statuss

  viens audzēknis apmeklē divus vai 
vairāk bērnudārza organizētos

maksas pulciņus

  viens vai divi audzēkņi 
apmeklē pulciņu

Atlaides*

ja ģimenē kopā dzīvo 
divi bērni un abi apmeklē pulciņus

Daudzbērnu ģimenēm
kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni,

trīs vai vairāki 
no tiem apmeklē pulciņu

Vecāku maksājumi par 
interešu pulciņu

(1 nodarbība)
Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa 

deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:

*Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas iestādes organizētajiem pulciņiem.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (13.10.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genove-
fa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš 
(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), 
Karīna Miķelsone (LRA), Liāna Pum-
pure (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA).
1. Par Emisijas kvotu izsolīšanas ins-
trumenta projekta īstenošanu.
Lēmums: Atbalstīt un iesniegt projek-
ta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Ādažu novada 
pašvaldības publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā” Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta finansēto pro-
jektu atklātajam konkursam atbilstoši 
Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija 
noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta finansēto pro-
jektu atklāta konkursa “Siltumnīcefek-

ta gāzu emisiju samazināšana pašval-
dību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” nolikums”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”
2. Par piekrišanu zemes “Dzeguzes 
iela 2, Kalngale” iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt  izziņu par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekriša-
nu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 
Dzeguzes iela 2, Kalngale, Carnikavas 
pag., Ādažu nov., zemesgabalu 0,0827 
ha platībā (nekustamā īpašuma kad. 
Nr. 8052 007 0452, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 007 0452) 
individuālo dzīvojamo māju apbūvei, 
lietošanas mērķa kods 0601.
Balsojums: “Par” – 10, “Pret” – 1 
(Raitis Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 
3 (Arta Deniņa (JKP), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS).
3. Par piekrišanu zemes “Gundegu 
iela 20, Garupe” iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekrišanu 

iegūt īpašumā ½ domājamo daļu no 
nekustamā īpašuma Gundegu iela 20, 
Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov., 
zemesgabala 0,061 ha platībā (nekus-
tamā īpašuma kad. Nr. 8052 006 0269, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 
8052 006 0269) individuālo dzīvojamo 
māju apbūvei, lietošanas mērķa kods 
0601.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
4. Par pārtikas karšu atlikuma izlieto-
jumu.
Lēmums: Novirzīt pārtikas karšu at-
likušo nominālvērtību 1949,03 eiro 
apmērā Ādažu vidusskolai un Carni-
kavas pamatskolai pārtikas produktu 
iegādei mācību priekšmeta “Dizains un 
tehnoloģijas” nodrošināšanai: Ādažu 
vidusskolai – 1449,03 eiro; Carnikavas 
pamatskolai – 500 eiro. Novirzīt pārti-
kas karšu atlikušo nominālvērtību 4500 
eiro apmērā Sociālajam dienestam Zie-
massvētku pabalstu nodrošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (19.10.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 11 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelso-

ne (LRA), Liāna Pumpure (LRA), Rai-
vis Pauls (LZS).
1. Par Ādažu vidusskolas direktora 
Č.Batņas atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot Česlavu Batņu no 
Ādažu vidusskolas direktora amata ar 
22.10.2022. Uzdot Ādažu vidusskolas 

direktora vietniecei administratīvajā 
un izglītības jomā  Solvitai Vasiļevskai 
pildīt Ādažu vidusskolas direktora 
amata pienākumus ar 24.10.2022. līdz 
ĀVS direktora pieņemšanas darbā die-
nai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) – “Par”.

Pašvaldības domes sēde (26.10.2022.)
Sēdē  attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), 
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 
(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Liāna 
Pumpure (LRA), Raivis Pauls (LZS), Ar-
nis Rozītis (LRA).
1. Par sadarbību mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanā ar Ropažu un 
Saulkrastu novadu pašvaldībām.
Lēmums: Sadarboties ar Ropažu un 
Saulkrastu novadu pašvaldībām mācī-
bu priekšmetu olimpiāžu organizēšanā 
no 2022. gada 1.septembra līdz 2023.
gada 31.maijam, turpinot darbu šim 
nolūkam izveidotajā Pierīgas novadu 
apvienībā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
2. Par nekustamā īpašuma “Ezerkal-
ni”, Baltezerā sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Ezerkalni”, Baltezers, Ādažu 
pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 
8044 013 0130, zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 013 0131 un 
ierakstīt to atsevišķā zemesgrāmatas 
nodalījumā. Saglabāt no nekustamā 
īpašuma “Ezerkalni”, atdalītajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
013 0131, kuras platība ir 6000 m², ad-
resi: Baltezera iela 89, Baltezers, Ādažu 
pag., Ādažu nov.

Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
3. Par zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam Laimas ielā 1, 
Birzniekos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma Lai-
mas ielā 1, Birzniekos, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 004 0772 ar  
mērķi pamatot zemes vienības sadalīša-
nu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaun-
veidojamajai zemes vienībai no Laimas 
ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu īpašumam Vizbuļu ielā 12, 
Ataros.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes 
ierīkotāja Ulda Mežuļa izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma Vizbuļu ielā 12, Ataros, Ādažu 
pagastā, Ādažu novadā, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 009 0006 
un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
5. Par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam Smilgu ielā 
48, Ādažos.
Lēmums: Ņemot vērā publiskās ap-
spriešanas rezultātus, apstiprināt detāl-
plānojumu nekustamā īpašuma Smilgu 
ielā 48, Ādažos, Ādažu novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 
004 0248.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
6. Par atļauju izstrādāt detālplānoju-

mu nekustamajam īpašumam Austru-
mu ielā 62 (“Trijstūri”), Kadagā.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma iz-
strādāšanu nekustamā īpašuma Aus-
trumu ielā 62 (”Trijstūri”), Kadagā, 
Ādažu pag., Ādažu nov., kadastra Nr. 
8044 005 0049 zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 005 0049, ar 
mērķi pamatot īpašuma sadali savrup-
māju apbūves nolūkos un ar to saistītu 
infrastruktūras objektu izvietošanu, 
nodrošinot piekļūšanu katrai jaunvei-
dojamajai zemes vienībai, Austrumu 
ielas daļu veidojot kā atsevišķu zemes 
vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
7. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu īpašumam Inču ielā 24, 
Stapriņos.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes 
ierīkotāja Egila Krafta izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
Inču ielā 24, Stapriņos, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 003 0255 un 
piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekus-
tamajiem īpašumiem Inču ielā 8, 12 
un 14, Stapriņos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamo īpašumu Inču 
ielā 8, 12 un 14 zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumiem 8044 003 0265, 
8044 003 0062, 8044 003 0266 un 8044 
003 0025, Stapriņos, Ādažu pagastā, 
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Ādažu novadā ar mērķi pamatot zemes 
vienību sadalīšanu un savstarpējo robe-
žu pārkārtošanu, nodrošinot piekļūša-
nu katrai jaunveidojamajai zemes vienī-
bai no esošajām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu īpašumam “Saulstari”, Car-
nikavā.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes 
ierīkotājas Saivas Sokolovas  izstrādā-
to zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Saulstari” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8052 005 0832 
Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu 
novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
10. Par zemes ierīcības projektu ne-
kustamam īpašumam “Kauguri”, 
Gaujā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma “Kau-
guri” zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8052 002 1807 un adresi Viršu 
iela 2, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu 
nov. ar mērķi pamatot zemes vienības 
sadalīšanu divās daļās, nodrošinot tiešu 
piekļūšanu katrai jaunveidojamajai ze-
mes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
11. Par zemes ierīcības projekta uz-
sākšanu īpašumiem “Sproģi” un “Vik-
torijas”, Gaujā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu nekustamo īpašumu 
“Sproģi” zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8052 002 0813 un “Viktori-
jas” zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8052 002 1639 Gaujā, Carnikavas 
pagastā, Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
12. Par zemes ierīcības projekta uz-
sākšanu īpašumiem Krastiņu iela 2 un 
Mazā Zemeņu iela 2, Siguļos.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu Krastiņu iela 2 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 
003 0706 un Mazā zemeņu iela 2 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 
003 0249 Siguļos, Carnikavas pagastā, 
Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
13. Par adrešu, ielu izvietojuma un 
īpašumu nosaukumu sakārtošanu ob-
jektiem pie Ņūtona, Skābekļa un Ozo-
na ielām Gaujas ciemā.
Lēmums: Precizēt ielu izvietojumu 
Gaujas ciemā, Carnikavas pag., Ādažu 
nov. Precizēt ielas nosaukumu “Ņutona 
iela”, reģistrējot to kā “Ņūtona iela”. 
Balsojums: “Par” – 11, “Atturas” – 4 
(Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), 
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 
(LZS)).
14. Par adrešu un nosaukumu sakār-
tošanu īpašumiem pie Vīnkalnu ielas 
Gaujas ciemā.
Lēmums: Veikt adreses maiņu no “Dar-
dedze”, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu 
nov. uz Vīnkalnu iela 11, Gauja, Carni-
kavas pag., Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
15. Par adrešu piešķiršanu daudzīvok-

ļu mājai un plānotām telpu grupām 
Zušu iela 30A, Carnikavā.
Lēmums: . Piešķirt adreses 19 plāno-
tiem adresācijas objektiem Zušu ielā 
30A. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
16. Par nekustamā īpašuma “Kadagas 
ceļš 17” otrās izsoles atzīšanu par ne-
notikušu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašval-
dības nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 8044 005 0715, kas sastāv no 
neapbūvētas zemes vienības 0,3256 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 
005 0627 un adresi – “Kadagas ceļš 17”, 
Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. - 2022. 
gada 10. oktobrī noslēgušos 2. izsoli ar 
augšupejošu soli par nenotikušu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
17. Par nekustamā īpašuma “Kadagas 
ceļš 19” trešās izsoles atzīšanu par ne-
notikušu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašval-
dības nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 8044 005 0714, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8044 005 0626 (platība – 0,7589 ha) un 
adresi “Kadagas ceļš 19”, Kadaga, Āda-
žu pag., Ādažu nov. 2022. gada 10. ok-
tobrī noslēgušos 3. izsoli ar augšupejošu 
soli par nenotikušu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
18. Par ceļa servitūta nodibināšanu 
Kalngalē, Lauču ielas teritorijā.
Lēmums: slēgt līgumu par reālservitū-
ta – ceļa servitūta nodibināšanu paš-
valdībai un privātpersonai piederošajā 
nekustamā īpašuma “Saktas” par labu 
nekustamajam īpašumam “Elitas”, pie-
šķirot tiesību uz braucamo ceļu (192 m2 
platībā). Slēgt līgumu par reālservitūta 
– ceļa servitūta nodibināšanu par labu 
nekustamajam īpašumam “Saktas” ar 
nekustamā īpašuma “Tīrumi” īpašnie-
ci, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 
(127 m2 platībā).
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu zemes vienībām Puķu 
ielā 30, 32, 34 un 36 Ādažos.
Lēmums: Mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi Puķu ielā 30, 32, 34 un 
36 Ādažos no “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba” uz “Neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve”. 
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 
(Raitis Kubuliņš (LZP)).
20. Par nekustamā īpašuma “Ciedru-
lauki” lietošanas mērķa maiņu un ad-
reses piešķiršanu.
Lēmums: Nekustamā īpašuma “Cied-
rulauki” sastāvā esošajai un apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai mainīt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi no 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība”  uz “Indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve” un pie-
šķirt adresi – Vecštāles iela 27, Kadaga, 
Ādažu pag., Ādažu nov. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
21. Par piekrišanu “Vairogu iela 11” 
zemes vienības daļas iegūšanai īpašu-

mā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekriša-
nu iegūt īpašumā 1/9 (vienu devīto) 
domājamo daļu no nekustamā īpašu-
ma Vairogu iela 11, Gauja, Carnikavas 
pag., Ādažu nov., (kadastra Nr. 8052 
002 2265) sastāvā esošās zemes vienības 
0,0145 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 8052 002 2649 satiksmes infra-
struktūras uzturēšanai.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – 1 (Rai-
tis Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 3 
(Arta Deniņa (JKP), Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS)).
22. Par piekrišanu zemes “Gredzenu 
iela 17, Ādaži” iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekriša-
nu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 
Gredzenu iela 17, Ādaži, Ādažu nov., 
zemesgabalu 0,1201 ha platībā (nekus-
tamā īpašuma kadastra Nr. 8044 011 
0630, zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 8044 011 0545) individuālo dzīvo-
jamo māju apbūvei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
23. Par labiekārtojuma elementu no-
došanu pārvaldīšanā pašvaldības 
aģentūrai “Carnikavas komunālser-
viss”.
Lēmums: Nodot aģentūrai projektā 
radītos labiekārtojuma elementus (3 
masīvkoka solus, 4 sauļošanās solus, 1 
pludmales pārģērbšanās kabīni, 1 pār-
vietojamo biotualeti un saliekamas 
koka laipas elementus ar kopējo garu-
mu 100 m), kā arī uzdot nodrošināt to 
uzturēšanu un publisku pieejamību 
līdz 30.04.2028. un turpmāk atbilstoši 
to lietderīgās ekspluatācijas nosacīju-
miem.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – 1 
(Imants Krastiņš (JKP)).
24. Par labiekārtojuma elementu no-
došanu pārvaldīšanā pašvaldības 
aģentūrai “Carnikavas komunālser-
viss”.
Lēmums: Nodot aģentūrai projektā ra-
dītos labiekārtojuma elementus - 2 koka 
šūpoles–soliņus Vējupei pieguļošajā 
meža zonā, nekustamajā īpašumā ar 
kadastra Nr. 80440080204, kā arī uzdot 
nodrošināt to uzturēšanu un publisku 
pieejamību līdz 01.11.2027. un turpmāk 
atbilstoši to lietderīgās ekspluatācijas 
nosacījumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
25. Par iniciatīvu projektu “Nodarbī-
bas emocionālās un fiziskās labsajūtas 
uzlabošanai”.
Lēmums: Atbalstīt  projektu “Nodarbī-
bas emocionālās un fiziskās labsajūtas 
uzlabošanai” kā iniciatīvas projektu un 
piešķirt tam pašvaldības līdzfinansēju-
mu 1999,95 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
26. Par Ādažu novada Attīstības prog-
rammas (2021-2027) Rīcības plāna un 
Investīciju plāna aktualizāciju.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada 
pašvaldības Attīstības programmas 
(2021-2027) aktualizēto Rīcības plānu 
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (31.10.2022.)
Sēdē  klātienē Ceriņu zālē, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos piedalās 13 deputāti: 
Māris Sprindžuks (LRA), Sniedze Bra-
kovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Ko-
zlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 

Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), 
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone 
(LRA), Liāna Pumpure (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA).
1. Par Ādažu novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka 

atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot Māri Sprindžuku 
no Ādažu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amata ar 2022. gada 1. 
novembri. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
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un Investīciju plānu. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
27. Par sadarbības līguma slēgšanu ar 
SIA “Tet”.
Lēmums: Noslēgt sadarbības līgumu 
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“Tet”, reģistrācijas Nr. 40003052786, ju-
ridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, 
LV-1011, par optiskā kabeļa guldīšanu 
Ādažu novada pašvaldības kabeļu ka-
nalizācijā Garciemā un Mežgarciemā 
elektronisko sakaru pakalpojumu no-
drošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
28. Par pedagogu mēneša darba al-
gas likmes noteikšanu Ādažu novada 
Mākslu skolā.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada 
Mākslu skolas pedagoga mēneša darba 
algas likmi 977 eiro laikposmam no šā 
gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. de-
cembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
29. Par grozījumiem Ādažu novada 
pašvaldības domes 2022. gada 26. jan-
vāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku mēnešal-
gām 2022. gadā”.
Lēmums: No 2022. gada 1. novembra 
izveidot Ādažu vidusskolā jaunu amatu 
“informācijas tehnoloģiju administra-
tors”, maksimālā alga EUR 1859.00.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
30. Par izmaiņām Ādažu novada 
pirmsskolas izglītības pedagogu atal-
gojumā.
Lēmums: Noteikt mēneša darba algas 
likmi par 1 darba slodzi šādiem no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem finan-

sētiem amatiem: pirmsskolas skolotājs 
1168 EUR, logopēds, psihologs, speciā-
lais pedagogs 1150 EUR. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
31. Par izmaiņām Ādažu novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu darbi-
nieku atalgojumā.
Lēmums: Noteikt mēneša darba algas 
likmi par 1 darba slodzi skolotāja palīga 
amatam, kas tiek finansēti no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem – 750 EUR. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
32. Par izmaiņām Teritorijas plānoša-
nas nodaļas struktūrā.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. novembri 
slēgt Teritorijas plānošanas nodaļā 
amatu “Ainavu arhitekts”. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
33. Par grozījumiem starp Ādažu 
novada pašvaldību un SIA “ODILE 
MODULS” 2021. gada 27. augusta 
nomaksas pirkuma līgumā Nr. JUR 
2021-08/639.
Lēmums: Pagarināt starp Ādažu novada 
pašvaldību un SIA “ODILE MODULS” 
2021. gada 27. augusta nomaksas pirku-
ma līgumā Nr. JUR 2021-08/639 noteik-
to termiņu uz 12 mēnešiem, skaitot no 
2022. gada 1. oktobra (līdz 2023. gada 
1. oktobrim).
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
34. Par līgumu izbeigšanu ar SIA “La-
bochemLV”.
Lēmums: Izbeigt starp Ādažu nova-
da pašvaldību un SIA “LabochemLV” 
noslēgtos 01.10.2021. nomaksas pir-
kuma līgumu Nr. JUR 2021-10/758 un 
01.10.2021. ķīlas līgumu Nr. JUR 2021-
10/759, noslēdzot attiecīgas vienošanās.

Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.
35. Par grozījumiem Ādažu novada 
pašvaldības domes 2022. gada 23. feb-
ruāra lēmumā Nr.58 “Par telpu nomas 
maksu Carnikavas pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Riekstiņš””.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu no-
vada pašvaldības domes 2022. gada 
23. februāra lēmumā Nr.58 “Par telpu 
nomas maksu Carnikavas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Riekstiņš”” un izteikt 
tā 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: Ba-
seina nodarbība vienam CPII izglītoja-
majam 5.00 EUR. 
Balsojums: “Par” -  9, “Pret” – 2 (Arta 
Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP)), 
“Atturas” – 4 (Raitis Kubuliņš (LZP), 
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), 
Gatis Miglāns (LZS)). 
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem Rasiņu ielas atjauno-
šanai.
Lēmums: Piekrist, ka Rasiņu ielā vei-
camie ceļa seguma uzlabojumi būs iz-
mantojami sabiedrības vajadzībām, kā 
rezultātā īpašniekiem, kuri piedalīsies 
ar līdzfinansējumu ceļa seguma izbūvē, 
būs tiesības saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu saskaņā ar Āda-
žu novada pašvaldības 2021.gada 24. 
novembra saistošajiem noteikumiem 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā”, 
ja būs iestājušies šādi apstākļi: īpašnieki 
būs noslēguši vienošanos ar pašvaldī-
bu un izpildījuši noteiktās saistības, kā 
arī būs iestājušies visi priekšnoteikumi 
NĪN atvieglojumu saņemšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) – “Par”.

Senioru svētku saiets par godu
Latvijas dibināšanas dienai

Ziemassvētku sarīkojums

16.novembrī plkst. 13.00

10.decembrī plkst. 16.00

Gaujas ielā 16, Ādažos

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Programmā - patriotiskas dziesmas senioru
kolektīvu izpildījumā un svētku tosti.

Svētku koncertā piedalīsies Ādažu senioru 
pašvaldības kolektīvi. Pēc koncerta - balle.

Ādažu senioru pasākumi



11.
janv

līdz

ZIEMA

9.
dec

no

IZSTĀŽU ZĀLĒ
Ādažu kultūras centra

OZOLAINE
Carnikavas kultūras namā 

GARCIEMA STĀSTI

Ziemassvētku 
koncerts

Aivars Gudrais, Zane Gudrā, 
Raimonds Ozols, Raimonds 

Macats.

Biļetes iespējams iegādāties 1 stundu 
pirms pasākuma sākuma.

16.
dec

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 19.30

Līdz bezgalībai 
aizdejojot…

VPDK “ARNIKA” 35 gadu 
jubilejas koncerts

Biļetes iespējams iegādāties 1 stundu 
pirms pasākuma sākuma.

10.
dec

Carnikavas pamatskolā
plkst. 16.00

18.
nov

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 13.00 NOVADA EGLES 
IEDEGŠANA

Tēlotājmākslas studijas ”Triepiens"
Adventa un Ziemassvētku laika 

izstāde

Atklāšana 26.11. plkst. 12.00

1.
dec Līgo laukumā, Ādažos

plkst. 17.00

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

7.
dec

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 19.00

25.
nov

SKREJCEĻŠ
Tautumeitas koncerttūrē 

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

plkst. 20.00
Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

26.
nov

…and then winter came
…un tad sākās ziema

Patriks Palsāns, Laura Bukovs-
ka, Severīns Kaužēns

mūzikas un dzejas vakars

Ieeja brīva

plkst. 18.00
Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

22.
nov

no

Viestura Kairiša spēlfilma

Janvāris
 

plkst. 19.00
Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

Ieeja bez maksas

ZAĻĀ 
PĒCPUSDIENA

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

21.
dec

no

Muzikālās bērnu pasakas 
iestudējums 

Sniegbaltītes 
skola 

plkst. 19.00
Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

15.
dec

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 18.30

Kucēnu varoņi  
glābj 

Jauno gadu!

25.
nov

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 18.30

Ieeja bez maksas
PIRMS GAISMIŅAS

Aleksandras Špicbergas un 
Vladimira Kudrina koncerts

Guntas Liepiņas Grīvas darbu 
izstāde

Tikšanās ar mākslinieci un izstādes 
atklāšana 9.12. plkst. 19.00

17.
dec

Carnikavas kultūras namā
“Ozolaine”

plkst. 13.00

Briedīša bembija 
brīnumainie
Ziemassvētki

Muzikāla Ziemassvētku izrāde 

Jaungada izrāde bērniem

Mans laulību 
projekts

Animācijas filma
 pieaugušajiem

11.
dec

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 16.00

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

Pazudušās 
piparkūkas

Bērnu studija ”Kukaiņi,, ielūdz 
uz Ziemassvētku koncertu

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. 19.0017.
nov

Ādažu kultūras centrā
Skatītāju zālē

plkst. 18.0023.
nov

Carnikavas
Novadpētniecības centrā

LATVIJAS VALSTS
svētku sarīkojums
PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMU

PASNIEGŠANA
SVĒTKU KONCERTĀ 

MAESTRO RAIMONDS PAULS 
UN DZIEDĀTĀJA PAULA SAIJA

MĀRCIS AUZIŅŠ
solo koncerts


