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Par sajūtu, ka strādājam kā vienots novads 

Jau pavisam drīz noslēgsies 2022. gads, kas vēstures lap-
pusēs tiks ierakstīts kā gads, kad Eiropā atkal notika karš, 
bet  mūsu, Ādažu novads, pēc administratīvi teritoriālās 
reformas kļuva ne tikai lielāks, apvienojoties ar Carnika-
vu, bet ieguva arī savu pilsētu – Ādažus.
Pašvaldības dzīvē šis ir bijis sarežģīts un darbietilpīgs gads. 
Tāpat kā visa Eiropa, saskārāmies ar energoresursu pieeja-
mības un izmaksu izaicinājumiem. Jau kopš kara sākuma 
esam palīdzējuši Ukrainai ar vairākām labdarības akcijām, 
kurās iedzīvotāji pašaizliedzīgi un nesavtīgi palīdzēja Āda-
žu sadraudzības pašvaldībai Ukrainā – Slobožanskai, kā arī 

sniedza nenovērtējamu atbalstu 
Ukrainas iedzīvotāju izmitinā-
šanā un nodarbinātības jautāju-
mos. Sākoties klusajam Adventes 
laikam, novadā notiek vairākas sveču 
darbnīcas, kurās IKVIENS var iesaistīties. Lepojos, ka mēs 
kopā mūsu novadā neapsīkstam savā palīdzībā – pateicos 
katra iedzīvotāja, biedrības un uzņēmēja atbalstam! Vēlos 
īpaši uzsvērt mūsu ilggadējā sadarbības partnera un pa-
kalpojumu sniedzēja SIA “Balteneko” sociālo atbildību, kas 
bez atlīdzības Ukrainai dāvāja 3 lietotas gāzes koģenerācijas 
iekārtas, atbalstot Ādažu sadraudzības pašvaldību Slobo-
žansku, un palīdzot pilsētai, kas ir vairākas reizes lielāka 

Nr.258
2022/12

Novadā iededz Ziemassvētku egles

1. decembrī Ādažu Līgo laukumā un Carnikavā, pie tautas nama “Ozolaine”, Ziemassvētku vecītis 
kopā ar bērniem devās rotaļās un krāšņu dziesmu pavadībā iededza egles.
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S Novembra beigās Carnikavas pagastā notika pārgājiens “Ummis un 

Garezeri ziemas ievadā”, kurā ar interesantiem stāstiem par novada 
dabas vērtībām dalījās dabas eksperts Uvis Suško. Pārgājienā pie-
dalījās gandrīz 20 dalībnieku. Foto - Laura Lazdāne

Ikgadējā Motokrosa laureātu apbalvošanas ceremonijā sumināta 
tika arī Ādažu komanda “MX Ādaži”, kas izcīnīja vairākas godalgotas 
vietas, tai skaitā otro vietu Latvijas amatieru čempionāta komandu 
vērtējumā. Foto - Jānis Pastars

Novembra beigās un decembrī Carnikavas tirgus laukumā atkal 
norisinājās labdarības pasākums, kurā par ziedojumiem varēja 
baudīt Ukrainas boršču. Visi pasākumā iegūtie līdzekļi tika novirzīti 
Ukrainas armijai. Foto - Jānis Pārums

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone 
un izpilddirektors Guntis Porietis, tiekoties ar Dānijas vēstnieku Latvijā 
Flemingu Stenderu, pārrunājuši sadarbību ar Vardes pašvaldību Dānijā, 
uzņēmējdarbību un Dānijas investoru lomu novadā. Foto - Alise Kreile

Carnikavas Novadpētniecības centrā atklāta Elīnas Strodes izstāde 
“Cita dimensija”. Aicinām apmeklēt! Foto - Laura Lazdāne

Ādažu Dienas atbalsta un rehabilitācijas centra “Ūdensroze” iemīt-
nieki, sākoties Adventes laikam, no dabas materiāliem pašu rokām 
radījuši svētku rotājumus – Adventes vainagus.
Foto - Dienas centrs “Ūdensroze” arhīvs

6. decembrī notika pirmā Ādažu novada jauniešu domes tikšanās!  Uz 
to ieradās gan jaunieši no Ādažu vidusskolas, Carnikavas pamatsko-
las un Ādažu Brīvā Valdorfa skolas, gan jaunieši, kuri dzīvo novadā, 
bet skolas jau ir absolvējuši. Foto - Ieva Pelcmane

Godinot Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienu, “BMX 
Ādaži” devās velobraucienā.  Foto - BMX Ādaži arhivs
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par pašiem Ādažiem. Ir svarīgi apzināties KATRA lomu – 
arī nelielā Latvija un mazie Ādaži var būt ar lielu spēku un 
sniegt milzīgu atbalstu!
Šis gads bijis pārmaiņām un izaicinājumiem pilns, vienlai-
kus strauji tuvojoties nākamajam gadam, mums jāgatavojas 
jauniem izaicinājumiem, kas nesīs pārmaiņas pašvaldības 
darba organizācijā, kā arī virkni jaunu iespēju iedzīvotājiem, 
jo stāsies spēkā jaunais likums “Par pašvaldībām”.
Dome izstrādās un izdos Pašvaldības darba reglamentu, 
kuru publicēs un kurā būs pieejama informācija par domes 
un tās izveidoto institūciju (izņemot iestādes) darba orga-
nizatorisko un tehnisko apkalpošanu, domes sēžu norises 
kārtību, iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtību u.tml. 
Ļoti vērtīgas pārmaiņas un uzlabojumi likumā “Par pašval-
dībām” iestrādātas attiecībā uz sabiedrības iesaistes stiprinā-
šanu, piemēram, organizēt konsultācijas ar iedzīvotājiem, lai 
veicinātu mūsu iedzīvotāju interešu ievērošanu un pašval-
dības ilgtspējīgu attīstību, atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kā arī pilnveidots regulējums par konsultatīvo 
padomju un komisiju izveidi. Strādājot ciešā un atklātā sa-
darbībā ar iedzīvotājiem, jau 2025.gadā pašvaldības ikgadējā 
budžetā varēsim paredzēt finansējumu Līdzdalības budže-

tam, kas tiks izlietots tieši iedzīvotāju ierosinātiem teritorijas 
attīstības projektiem.
Atskatoties uz paveikto, izsaku pateicību katram pašvaldības 
darbiniekam un sadarbības partnerim. Neskatoties uz grū-
tībām, KATRA zobratiņa nozīme kopējo mērķu sasniegša-
nā ir bijusi ļoti svarīga! Uzsvēršu vien dažus, manā ieskatā, 
īpašus projektus – Ugunsdzēsības depo Ādažos, Carnikavas 
pamatskolas rekonstrukcija un Lilastes tilts, ūdenssaimnie-
cības un ielu projekti novadā, veselības projekti un sporta in-
frastruktūra, bērnu radošās nometnes un sociālie pakalpo-
jumi, kā arī pašvaldības labiekārtojuma projekti un radošie 
iedzīvotāju iniciatīvu projekti – kopā varam vairāk!
Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūs aicina uz gaišām domām, 
atceroties par tuviniekiem un arī mīļiem niekiem – ielaist 
mājās pašceptu piparkūku smaržu, aizdegt sveci, uzmeista-
rot puzuri, izrotāt savas namdurvis vai notīrīt kaimiņa pie-
braucamo celiņu. Lai šis svētku laiks dod piepildījumu, spē-
ku un enerģiju pēc tam ar jaunu sparu  ķerties pie jauniem 
darbiem nākamajā gadā, kad mums katram un visiem kopā 
ir iespēja kļūt labākiem! 

Karīna Miķelsone
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
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Līdz 23. decembrim piesaki savus pretendentus Ādažu novada 
Sporta laureāta balvai! 

Vai zini kādu mūsu novada sportistu, kurš arī tevi aizrauj 
un iedvesmo? Liek aizdomāties, cik būtiska ir kustība, brī-
žos, kad neko negribas darīt? Vai zini  kādu mazo censoni 
sportā, kas tevi patiesi pārsteidzis? Vai tev ir zināmi  sporta 
skolotāji un treneri, kuri attīsta jaunas spējas tavos vai tavu 
draugu bērnos? Ja tā, pastāsti arī mums par šiem aizrautī-
gajiem, mērķtiecīgajiem un lieliskajiem sportistiem un viņu 
treneriem! Piesaki viņus  Sporta laureāta balvai līdz 23.de-
cembrim! Savus favorītus/pretendentus vari pieteikt kādā no 
17 nominācijām: 
• Nominācijas “Gada sportists” un “Gada sportiste” pie-
šķir sportistam no 18 gadu vecuma (ieskaitot), kā arī spor-
tista trenerim nominācijā “Gada sportista treneris” un 
“Gada sportistes treneris”.
• Nomināciju “Gada uzlecošā zvaigzne” piešķir sportis-
tiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī sportista 
trenerim nominācijās “Gada jaunā sportista treneris” un 

“Gada jaunās sportistes treneris”.
• Nomināciju “Gada mazā zvaigznīte” (puišiem un meite-
nēm atsevišķi) piešķir sportistiem līdz 13 gadu vecumam 
(ieskaitot). Balvu piešķir arī sportista trenerim nominācijās 
“Gada mazās zvaigznītes treneris”.
• Nomināciju “Gada sporta komanda” piešķir Ādažu nova-
da komandai, kā arī sporta komandas trenerim nominācijā 
“Gada sporta komandas treneris”.
• Nomināciju “Gada sporta skolotājs” piešķir Ādažu nova-
da pašvaldības vispārizglītojošo skolu un pirmskolas izglītī-
bas iestāžu sporta skolotājam, kurš 2021./2022. mācību gadā 
uzrādījis labus rezultātus sporta pasākumu organizēšanā 
darbā ar skolēniem un bērniem, kā arī veiksmīgi īstenojis 
sporta mācību programmas.
• Nomināciju “Gada sporta organizācijas” piešķir Ādažu 
novadā reģistrētai sporta organizācijai, kas aktīvi darboju-
sies novada sporta dzīvē, organizējusi sporta sacensības un 
iesaistījusi novada iedzīvotājus sporta aktivitātēs.
• Nomināciju “Zelta pieredze sportā” piešķir veterāniem, 
kuri aktīvi piedalījušies sacensībās un uzrādījuši labus re-
zultātus.
Pretendentus apbalvošanai izvirza Ādažu novada iedzīvotā-
ji, sporta veidu federācijas, Sporta nodaļa, Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skola, vispārējās un pirmsskolas izglītības 
iestādes, kā arī Ādažu novadā reģistrēti sporta klubi.
Sporta laureāta apbalvošanas ceremonija plānota 27.jan-
vārī Ādažu Kultūras centrā, Ādažos, Gaujas ielā 33A.
Konkursa pieteikumi (1.pielikums un 2.pielikums, kas pie-
ejami www.adazi.lv, sadaļā “Sports”) jāiesniedz līdz 23. de-
cembrim Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpoša-
nas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A, vai Carnikavā, Stacijas 
ielā 5.  Foto un/vai videomateriāli jāsūta uz e-pastu: edvins.
krums@carnikava.lv. 
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas 
www.adazi.lv, sadaļā “Sports”.
Novērtēsim mūsu novada aktīvākos un iedvesmojošākos cil-
vēkus sportā!          Monika Griezne
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Uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam
izstrāde, aicinām piedalīties!

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un 
līdzdarboties Ādažu novada jaunā te-
ritorijas plānojuma izstrādes procesā, 
jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi 
un teritorijas attīstību novadā!
Ādažu novada dome 2022. gada 23.no-
vembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par 
Ādažu novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja 
darba uzdevumu. Saskaņā ar Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma Pārejas noteikumu 17.punktu 
apvienotajām pašvaldībām jauni terito-
rijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 
31.decembrim. Ādažu novada teritori-
jas plānojums tiks izstrādāts laika pos-
mam no 2025.-2037. gadam. 
To, kādā vidē nākotnē dzīvosi, nosa-
ka teritorijas plānojums! Pašvaldības 
teritorijas plānojums ir ilgtermiņa te-
ritorijas attīstības plānošanas doku-
ments, kurā noteiktas prasības teritori-
jas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā 
funkcionālais zonējums, publiskā infra-
struktūra, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas 
izmantošanas nosacījumi un kuru iz-
strādā administratīvajai teritorijai vai 
tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā 
atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijai un, ievērojot 
citus nacionālā, reģionālā un vietējā lī-
meņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus.
Kā notiks teritorijas plānojuma izstrā-
de?
Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi te-
ritoriālās reformas jaunizveidotajā Āda-
žu novada administratīvajā teritorijā, 
kas sastāv no Ādažu pilsētas, kā arī Āda-
žu un Carnikavas pagastiem, līdz jaunā 
teritorijas plānojuma izstrādei spēkā ir 
Ādažu novada teritorijas plānojums 
(pieejams https://geolatvija.lv/geo/ta-
pis#document_11127) un  Carnikavas 
novada teritorijas plānojums 2018.-

2028.gadam (pieejams 
https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_14053). 
Teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros plā-
nots izstrādāt divus te-
matiskos plānojumus:
• transporta attīstības 
plānu, 
• ainavu tematisko plā-
nojumu.
Plānojuma 1.redakcijas 
sagatavošanas posmā  
2022.gadā paredzēts:
• izvērtēt spēkā esošo 

Ādažu un Carnikavas novadu teritorijas 
plānojumu apbūves noteikumus;
• izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos 
detālplānojumus un lokālplānojumus, 
sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai 
saglabāšanai;
• izstrādāt  prasības dzīvojamās un 
publiskās apbūves izvietojumam terito-
rijās, kur konstatēts pieļaujamais trokš-
ņa līmeņa pārsniegums;
• pārskatīt pašvaldības kompetencē 
esošās apgrūtinātās teritorijas un to aiz-
sargjoslas;
• noteikt kritērijus teritorijām uzņē-
mējdarbības un ražošanas  attīstībai;
• izstrādāt priekšlikumus ūdenssaim-
niecības aglomerācijām un risināju-
miem ārpus tām;
• pārskatīt pašvaldības īpašumu per-
spektīvo izmantošanu un atbilstību paš-
valdības funkciju vajadzībām;
• izstrādāt  nosacījumus plānojuma īs-
tenošanai – apbūves uzsākšanai, detāl-
plānojumu un lokālplānojumu izstrādei;
• izvērtēt spēkā esošās pilsētas un cie-
mu robežas un sagatavot priekšlikumus 
izmaiņām, ja nepieciešams;
• izskatīt un izvērtēt institūciju nosa-
cījumus, iedzīvotāju priekšlikumus un 
iesniegumus.
Kā iesniegt priekšlikumus?
Lai nodrošinātu  plānošanas proce-
sa kvalitāti un plānošanas rezultātu 
atbilstību sabiedrības vajadzībām un 
interesēm, aicinām iedzīvotājus būt 
aktīviem un līdzdarboties plānoju-
ma izstrādes procesā. Pašvaldība līdz 
2023.gada 1.augustam gaida rakstis-
kus priekšlikumus un viedokli par 
jautājumiem, kas skar teritorijas plā-
nojumu. 
Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvēr-
tēti 1.redakcijas sagatavošanas gaitā 
un sniegti komentāri par tiem. Iesnie-
guma veidlapa pieejama www.adazi.lv, 

sadaļā “Būvniecības jaunumi”, kā arī 
sadaļā “Attīstība”/ “Teritorijas plāno-
jums”.
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami:
1. nosūtot elektroniski uz e-pastu: teri-
torijasplanosanasnodala@adazi.lv; 
2. sūtot pa pastu uz adresi Ādažu nova-
da pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, 
3. iesniedzot pašvaldības klientu apkal-
pošanas centros Ādažos:
• Gaujas ielā 33A, Ādažu novadā, LV 
2164, 
• Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas 
pagastā, Ādažu novadā, LV-2163, 
4. kā e-iesniegumu www.latvija.lv. 
Fizisko personu dati tiks izmantoti un 
apstrādāti normatīvajos aktos noteikta-
jā kārtībā.
Vairāk informācijas par teritorijas plā-
nojumu un tā izstrādes procesu sniegs 
teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja, 
Ādažu novada pašvaldības adminis-
trācijas Teritorijas plānošanas nodaļas 
vadītāja Ingūna Urtāne un nodaļas dar-
binieki. 
Teritorijas plānojuma uzsākšanas sa-
nāksme notiks 2023. gada 17. janvārī 
Zoom platformā plkst. 17.00. Dalībai 
sanāksmē lūdzam pieteikties, rakstot uz 
e-pastu: teritorijasplanosanasnodala@
adazi.lv. 
9. janvārī tiks publicēta saite uz tieš-
saistes sanāksmi, lūdzu sekojiet līdzi 
tīmekļvietnē www.adazi.lv un Ādažu 
novada Facebook. 
Klātienes sanāksmes notiks:
ĀDAŽOS: 24. janvārī Gaujas ielā 33A, 
Vēstures un mākslas galerijā plkst. 18.00 
CARNIKAVĀ: 31. janvārī  Carnikavas 
pamatskolā plkst. 18.00.
Kur iepazīties ar darba uzdevumu?
Ar Ādažu novada domes lēmumu un 
darba uzdevumu teritorijas plānojuma 
izstrādei var iepazīties portālā ĢeoLat-
vija.lv, skatot šo 
QR kodu: 
Iedzīvotājiem būs 
iespēja iesaistī-
ties teritorijas 
plānojuma 1.re-
dakcijas izstrā-
des procesā,  kā 
arī izteikt savu 
viedokli par to organizēto tikšanos lai-
kā, par kuru norisi informēsim pašval-
dības tīmekļvietnes https://www.adazi.
lv/ sadaļā Attīstība/Teritorijas plānoša-
na un pašvaldības Facebook kontā.

Teritorijas plānošanas nodaļa
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“Rīgas Meži” 2022.gada nogalē plā-
no uzsākt mežistrādes darbus netālu 
no Kalngales (“Rīgas Mežu” Gaujas 
mežniecības Kalngales apgaita, Āda-
žu novads, Carnikavas pagasts). Dar-
bi notiks atbilstoši uzņēmuma “Meža 
apsaimniekošanas plānam”, kurā lie-
la nozīme piešķirta bioloģiski vērtīga-
jām, dabas un rekreācijas teritorijām, 
kā arī samazinātas mežsaimniecisko 
darbu platības. 
Lielākajā daļā meža darbi notiks at-
bilstoši šim mežam izstrādātajam aina-
vu ekoloģiskajam plānam un teritorijas 
ainavu dizaina plānam. Tāpat, veicot 
mežizstrādes darbus, tiks ievēroti at-
bildīgas un ilgtspējīgas meža apsaim-
niekošanas principi, ko nosaka “Rīgas 
Mežiem” piešķirtie starptautiskie ser-
tifikāti. 
• Darbu mērķis: dabas vērtību sagla-
bāšana, sēņošanas, ogošanas iespēju 
saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstī-
ba un pilnveidošana, meža ainavas vei-
došana, pēctecīga meža atjaunošana un 
esošās mežaudzes retināšana, t.sk. ar 
pēc iespējas minimālu cilvēku ietekmi 
un nelielu kailciršu veikšanu, nodroši-
not meža atjaunošanos. Lai nodrošinā-
tu straujāku zemsedzes atjaunošanos, 
augsnes sagatavošana izcirtumos tiks 
veikta, izmantojot dziļapstrādes ro-
tortipa irdināšanas frēzi. 
• Plānotais darbu laiks: 2022.gada 

beigas – 2023.gada sākums (atkarībā no 
laikapstākļiem). 
• Darbu platība: 14,22 ha. 
• Darbu plānotā secība: meža ceļu 
sagatavošana atbilstoši meža transpor-
ta vajadzībām; pameža tīrīšana; koku 
ciršana; kokmateriālu izvešana; zaru 
savākšana un izvešana; meža ceļu in-
frastruktūras sakārtošana. Darbi var 
notikt vienlaikus vai neatbilstošu lai-
kapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.
Mežs pie Kalngales ir īpašs ar to, ka te 
ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērtīgu 
meža nogabalu, kuros mežistrāde ne-
tiks veikta. Tā ir arī iecienīta atpūtas, 
ogošanas un sēņošanas vieta. 
Pirms mežistrādes darbiem šai teri-
torijai izveidots meža funkcionālais 
zonējums: bioloģiski vērtīga teritorija, 
bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas 
teritorija, ainaviski vērtīga teritorija 
un mežsaimniecības teritorija. Ainavu 
dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu 
elementi, ņemtas vērā meža dabiskās 
vērtības un rekreācijas iespējas. 
Atbilstoši Kalngales apgaitai izstrādā-
tajam ainavu dizaina plānam te pare-
dzēti divi ciršu veidi: 
• atjaunošanas cirte: galvenās cirtes 
izpildes veids, kur mežaudzes šķērslau-
kums (biezība) tiek samazināta tiktāl, 
ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērs-
laukumu (biezību). Atjaunošanas cirte 
plānota galvenokārt mežsaimniecības 

teritorijā; 
• kopšanas cirte: cirtes veids mežau-
dzes sastāva un paliekošās mežaudzes 
koku augšanas apstākļu uzlabošanai, 
kur mežaudzes šķērslaukums (biezī-
ba) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst 
mazāka par minimālo šķērslaukumu 
(biezību). 
Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rī-
gas Meži” iepazīstina sabiedrību ar 
plānotajiem darbiem un mežaudžu 
funkcionālo zonējumu: 
Bioloģiski vērtīgā teritorija: koku 
ciršana šajā teritorijā tiks veikta tikai 
gadījumos, ja tā būs nepieciešama in-
frastruktūras uzturēšanai, iepriekš to 
saskaņojot ar  dabas aizsardzības spe-
ciālistiem.
Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjos-
las teritorija: darbu mērķis ir saglabāt 
aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teri-
toriju nogabaliem. Ņemot vērā nepie-
ciešamos telpiskos un sezonālos ierobe-
žojumus, šajā teritorijā var tikt plānotas 
arī atjaunošanas cirtes (mežistrādes 
darbi te nenotiks pavasarī – putnu ligz-
došanas laikā). Šajā mežistrādes ciklā 
darbi ir plānoti divos nogabalos, kur 
būs nelielas atjaunošanas cirtes.
Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas te-
ritorija: šajās teritorijās mežistrādes 
darbi būs saudzīgāki, t.sk. bez atjauno-
šanas cirtēm. Savukārt kopšanas cirtes 
tiks veidotas ar neregulāras un regulā-

ras formas atvērumiem, 
lai veicinātu labāku da-
bisko priedes atjauno-
šanos un nodrošinātu 
dabisku meža audzes 
nomaiņu ilgtermiņā. 
Mežsaimniecības teri-
torija: atbilstoši meža 
ainavu dizaina plānam, 
te darbu mērķis ir veikt 
saimniecisko darbību 
atbilstoši meža apsaim-
niekošanas plānam, 
nodrošinot  galveno 
koku sugu kopšanu, 
izcirtumu atjaunošanu, 
kā arī ilgtspējīgas meža 
ainavas veidošanu. Te 
mežsaimnieciskie darbi 
plānoti mazākā intensi-
tātē – plānotas kopša-
nas cirtes, atjaunošanas 
cirtēs saglabās esošās 
dabas vērtības.

SIA “Rīgas Meži”

“Rīgas Meži” plāno uzsākt darbus mežā pie Kalngales, Ādažu 
novadā
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Līdz 22. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv izvērtē un balso 
par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību! 
Sabiedrības integrācijas fonds aicina ikvienu Latvijas iedzī-
votāju līdz šī gada 22. decembrim vietnē www.vietagime-
nei.lv izvērtēt pašvaldību sniegto atbalstu, kas paredzēts 
ģimenēm ar bērniem. Balsojot par ģimenēm draudzīgāko 
pašvaldību, iedzīvotāji sniedz savu ieguldījumu konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2022” laureātu 
noskaidrošanā. Uzvarētājpašvaldības sadalīs naudas bal-
vu 150 000 eiro apmērā, lai attīstītu jau esošos atbalsta pa-
sākumus vai izveidotu jaunus.
Līdzīgi kā iepriekš, konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašval-
dība Latvijā 2022” norisinās vairākās kārtās, paredzot izvēr-
tēt visu 43 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas 
vides veidošanā. Viena no 43 pašvaldībām, kura tiks atzīta 
par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas bal-
vu 30 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas 
uzvarētājs – nauda balvu  20 000 eiro apmērā. Vērtēšanas ko-
misija varēs noteikt arī papildu nominācijas. Piešķirtās nau-
das balvas paredzētas, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus 
un pakalpojumus vai vides veidošanu ģimenēm ar bērniem. 
Konkursa uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā 2023. 
gada februārī.
Paralēli konkursam ir uzsākts ikgadējais balsojums, kur ik-
vienam iedzīvotājam ir iespēja ne tikai novērtēt un sniegt 
priekšlikumus, atbalstot savu pašvaldību, bet, pamatojoties 
uz pieredzi, balsot arī par citām ģimenei draudzīgām paš-
valdībām. Turklāt balsot varēs reizi dienā no vienas ierīces 
līdz pat šī gada 22. decembrim, aizpildot balsošanas anketu  
www.vietagimenei.lv.
“Pašvaldības vadība ir vistuvāk iedzīvotājiem un vislabāk 
zina, kas viņiem ir vajadzīgs un kas ir jādara, lai iedzīvotā-
ji savā pašvaldībā justos labi un gribētu tajā dzīvot. Ikvienai 
pašvaldībai ir jābūt draudzīgai ģimenēm un katram tās ie-
dzīvotājam, tāpēc ir gandarījums, ka tās neapstājas pie sa-

sniegtā, turpina attīstīties un ieviest ģimenēm draudzīgus 
pakalpojumus un infrastruktūru,” stāsta Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.
Pērn nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” sa-
ņēma Ludzas novada pašvaldība, kas 25 000 eiro naudas bal-
vu ieguldījusi, līdzfinansējot Pontonu tilta izbūvi pāri Maza-
jam Ludzas ezeram (no Mazā Ezerkrasta ielas līdz pludmalei 
Radziņš). Savukārt plānošanas reģionu pašvaldību grupā uz-
varēja Ādažu, Alsungas, Kocēnu, Tērvetes un Līvānu novada 
pašvaldība, saņemot naudas balvas 12 500 eiro apmērā.
Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās kopš 
2017. gada. Tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un 
risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, līdztekus 
veidojot vidi arī pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi 
mudinot tās attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģimenēm 
paredzēto pakalpojumu klāstu.
Plašāka informācija par pašvaldībām, kā arī balsojuma anke-
ta pieejama: www.vietagimenei.lv.

Sabiedrības integrācijas fonds

Aicinām piedalīties konkursā “Ziemassvētku noformējums”, kas 
norisināsies no 20. decembra līdz 13. janvārim
Turpinot iepriekšējo gadu tradīcijas, arī šogad aicinām ie-
dzīvotājus veidot Ziemassvētku sajūtu kopā, piedaloties 
konkursā “Ziemassvētku noformējums” un izrotājot savu 
mājvietu vai uzņēmuma teritoriju svētku noskaņās! Kon-
kurss šogad notiks no 20. decembra līdz 13. janvārim.
Konkurss tiek rīkots, lai nostiprinātu rotāšanas tradīciju Zie-
massvētku laikā ielām, ēku fasādēm, pagalmiem, veikalu un 
iestāžu skatlogiem, kā arī sabiedriskajiem objektiem un veici-
nātu komersantu interesi izmantot Ziemassvētku noformēju-
mu sava vizuālā mārketinga komunikācijai.
Pieteikties konkursam varēs no 20. līdz 30. decembrim, ie-
sniedzot pieteikumu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros Ādažos (Gaujas ielā 33A) un Carnikavā 
(Stacijas ielā 5) vai nosūtot to elektroniski uz adresi dome@
adazi.lv. Pēc Jaunā gada konkursa komisija piecu cilvēku sastā-
vā veiks pieteikto īpašumu apskati un novērtēšanu.
Pieteikumā jānorāda:
• informācija par pretendentu (fiziskai personai – vārds, uz-
vārds, tālrunis, e-pasta adrese, juridiskai personai – nosau-
kums, pārstāvja (kontaktpersonas) vārds, uzvārds, tālrunis, 
e-pasta adrese
• īpašuma īpašnieku un adrese, kurā atrodas Ziemassvētku 

noformējums.
Saņemot mazāk nekā piecus pieteikumus, speciāli izveidota 
komisija var izvirzīt dalībai citus publiski pieejamus un atbil-
stošus īpašumus. Tāpat aicinām īpašumus konkursam pieteikt 
arī kaimiņus, ja redzat skaisti izrotātas mājas savā apkaimē.
Konkursa komisija vērtēs īpašumu noformējumus trijās ka-
tegorijās:
• pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas – veika-
li, tirdzniecības vietas, kafejnīcas, restorāni, aptiekas, sporta 
klubi, poliklīnikas, veselības centri, skaistumkopšanas saloni, 
viesnīcas, viesu nami, kempingi, tūrisma un apskates objekti, 
uzņēmumu, organizāciju biroju, ražošanas, noliktavu, u.c. tel-
pas un tām piegulošās teritorijas;
• kultūras, sporta un izglītības iestādes;
• privātās un daudzdzīvokļu ēkas, to priekšdārzi un piegulo-
šās teritorijas.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no nominācijām 2023. gada jan-
vārī tiks apbalvoti ar dāvanu kartēm. Ar konkursa nolikumu 
iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, 
sadaļā “Pašvaldība”, “Konkursi”. 
Lai gaišs, skaists un brīnumiem piepildīts Ziemassvētku laiks!

Jānis Pārums 
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Biedrības “Gaujas Partnerība” pro-
jekts “Iepazīsti Ādažu novadu” (pro-
jekta vadītāja Ineta Martuzāne)

Biedrības “Sprigulis” projekts “Ādažu 
tautastērps (brunči un blūzes)” (pro-
jekta vadītāja Kerija Vilcāne)
Biedrības “Orientēšanās klubs 

“KĀPA”” projekts “Orientēšanās kar-
te Kalngalē” (projekta vadītāja Tamāra 
Kosmačeva)
NIG “ĀMMS radošais kolektīvs” pro-

NIG “Pirmā iela 27” projekts “Daudz-
dzīvokļu mājas Pirmā iela 27 otrās kāp-
ņu telpas remonts (projekta vadītājs Jā-
nis Pērkons, projekta galvotājs Ernests 
Tomaševskis)

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” labākie projekti

Kategorijā “Teritorijas labiekārtošana” labākie projekti

Izvērtējot konkursā “Sabiedrība ar dvē-
seli 2022” īstenotos projektus, vērtēša-
nas komisija secināja, ka ir ļoti grūti 
noteikt vienu labāko projektu katrā 
kategorijā, tāpēc apbalvojumiem tika 
izvirzīti 8 projekti. Atgādinām, ka šo-
gad Ādažu novadā tika īstenoti 22 pro-
jekti, t.sk. 12 teritorijas labiekārtošanas 
projekti, 9 projekti izglītojošu, kultūras, 
sporta un sociālo pasākumu attīstībai 
un 1 projekts kategorijā “Ēku remonts”. 
Visas grupas tika suminātas 18.novem-
brim veltītā pasākuma laikā.

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
(NIG) “Ādažu ūdensroze” projekts “Jā-
sāk darīt, lai būtu interesanti, skaisti, 
veselīgi!” (projekta vadītāja Iveta Mežī-
te, projekta galvotāja Sandra Stabinge)

NIG “Mēs, Pētniekiem!” projekts “Da-
baszinību centrs - oranžērija “4 GA-
DALAIKI”” (projekta vadītāja Jolanta 
Skrastiņa, projekta galvotājs Edgars 
Vītols)

Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” 
projekts “Dabaszinātņu pagalms” (pro-
jekta vadītāja Anete Vaivade)

Kategorijā “Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība” labākie projekti

Kategorijā “Ēku remonts” 
labākais projekts

Paldies visām projektu grupām par 
projektiem veltīto laiku un enerģiju! 
Pateicoties jums, Ādažu novads ir 
kļuvis vēl skaistāks, sakoptāks un 
jaukāks dzīvošanai, atpūtai, mācī-
bām! 
Aicinām sava novada dzīves vides uz-
labošanā iesaistīties arī citus! 
 Inga Pērkone
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jekts “ĀMMS radošā kolektīva dāvana 
CMMS” (projekta vadītāja Katrīna Sa-
bule, projekta galvotāja Veronika Plau-
de)
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Sniega tīrīšanu apgrūtina auto ielu malās
Ziemas sezonā lielākie uzturēšanas 
darbi Ādažu novadā ir saistīti ar ietvju, 
ielu un ceļu  braucamās daļas kaisīšanu 
ar pretslīdes materiālu, kā arī attīrīša-
nu no sniega. 
P/a “Carnikavas komunālserviss” Ielu 
un ceļu uzturēšanas nodaļa aicina ie-
dzīvotājus pēc iespējas neatstāt auto-
mašīnas ielu malās, lai varētu veikt 
sniega tīrīšanu. Sniega tīrīšanas darbus 
būtiski apgrūtina ielu malās novieto-

tie transporta līdzekļi, kas īpaši šau-
rajās novada ielās Gaujas un Garupes 
ciemos, Carnikavas pagastā, liedz iz-
braukt sniega tīrīšanas tehnikai. Vei-
dojas situācijas, ka ielas netiek iztīrītas, 
jo ar 2,5-2,8m platām lāpstām nav ie-
spējams pabraukt garām novietotajiem 
transportlīdzekļiem. Lūdzam iedzīvo-
tājus būt atbildīgiem un izturēties ar 
sapratni pret ceļu uzturēšanas darbu 
veicējiem.

Izveidota atpūtas vieta Boķu ielā pie Gaujas, savākti 1,5 m3  nejaušo 
atkritumu, uzstādītas ceļa zīmes Ķiršu un Vārpiņu ielās un citi 
“Carnikavas komunālservisa” Ādažu Labiekārtošanas nodaļas
veiktie darbi 

• Izveidoti ievalki ūdens novadīšanai 
no Vecštāles ceļa;
• Izveidota iebrauktuve Baltezera eze-
rā no Ezera ielas;
• Uzstādītas ceļa zīmes Ķiršu un Vār-
piņu ielās; 
• Sadarbībā ar biedrību “Gaujas ilgt-
spējīgas  attīstības biedrība” izveidota 
vietējo iedzīvotāju un makšķernieku 
atpūtas vieta Boķu ielā, pie Gaujas. Lai 
šo vietu izveidotu, tika veikta Boķu ie-
las 35, Iļķenē, attīrīšana no krūmājiem 
un sakopta apkārtējā teritorija.  

• Baltezera un Garkalnes kapos pa-
beigta bīstamo koku zāģēšana;
• Savāktas vecās lapas novadā;
• Pirms Valsts svētkiem uzstādītas 
svētku dekorācijas;
• Veikta lietus ūdens noteku tīrīšana 
ar pacēlāju pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 
16, Ādažos;
• Sagatavota tehnika ziemas darbiem;
• Kopš 18. novembra vakara uzsākta 
sniega tīrīšana un pretslīdes materiāla 
kaisīšana novada teritorijā; 
• Savākti 1,5m3 nejaušo atkritumu.

Savākti 13m3 nejaušo atkritumu, nozāģēti bīstamie koki, uzstādītas 
2 bio tualetes promenādes galā, pie jūras, un citi “Carnikavas
komunālservisa” Labiekārtošanas nodaļas darbi
• Tika nozāģēti par bīstamiem atzīti pašvaldības teritori-
jā augoši koki (3 sausas priedes Vaļu ielā, Garciemā, liepa 
pie Stacijas 11, Carnikavā, bērzs Korandē, 3 lielas tūjas PII 
“Riekstiņš” teritorijā, Carnikavā, un 5 melnalkšņi pie Laivu 
ielas stāvlaukuma, Carnikavā). 
• Izzāģētas atvases liepām Vecgaujas, Smilšu, Rūpnieku, 
Mazā Gaujas ielās un Liepu alejā.
• Izzāģētas atvases un sakopti (pacelti) vainagi liepām Liepu 
ielā un liepām starp Vecupes un Mērnieku ielām.
• Pēc stacionārās tualetes slēgšanas promenādes galā, pie jū-
ras, uz ziemas periodu uzstādītas 2 bio tualetes. 

• Izvadāts un uzpildīts smilts/
sāls maisījums kastēs pagasta 
teritorijā (Gaujā, Siguļos, Kaln-
galē, Garciemā, Carnikavā).
• Izņemts parafīns no ~ 1200 
svecēm pēc “Sveču ceļa” noslē-
guma, lai izgatavotu ierakumu 
sveces Ukrainas armijas atbals-
tam. 
• Pagastā un pludmalē savākti 
~ 13m3 nejaušo atkritumu.

Atjaunoti un salaboti Carnikavas hokeja laukuma borti, izgatavoti 
12 soli un citi “Carnikavas komunālservisa” namdaru darbi

• Izgatavotas āra norobežojošās sētas PII “Riekstiņš”.
• Izbūvētas bio attīrīšanas iekārtas un ūdens urbums paš-
valdības sociālajā mājā Smilškalnu ielā 35, Divezeros, turpi-
nās ēkas dzīvokļu remontdarbi, lai pēc iespējas ātrāk varētu 
nodrošināt telpas dzīvošanai.
• Izgatavoti 12 soli Lilastes un Laivu ielas stāvlauku-
mam, kā arī Carnikavas un Ādažu atpūtas vietām. Vēl tiks 
izgatavoti 8 soli izvietošanai Kalngales, Garupes un Carni-
kavas takās, ceļā uz jūru.
• Labiekārtota taka no A1 uz Ādažu dambi sadarbībā ar 
Ceļu un ielu uzturēšanas nodaļu.
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Novada ielu uzturēšana ziemā 
Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa pirms sala iestā-
šanās nogreiderējuši 39km grants ceļus un ielas. 
Iestājoties aukstajam laikam, uzsākta novada teri-
torijas ceļu un ielu apstrāde ar pretslīdes materiālu 
(sāli) 490 km garumā. Veicot prioritārā secībā ceļu 
un ielu uzturēšanu ziemas sezonā, traktortehnika 
iztīrījusi no sniega D kategorijas ceļus 250km ga-
rumā.
Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnika-
vas komunālserviss” inženieri ziemas periodā 24h 
diennaktī seko līdzi meteoroloģisko laikapstākļu 
prognozēm, kā arī reālajai situācijai uz novada te-
ritorijas ielām un ceļiem.
Ziemas periodā autovadītāji īpaši aicināti būt vē-
rīgi un uzmanīgi, ņemot vērā gaisa temperatūras 
pazemināšanos rīta stundās, kad uz brauktuves var 
veidoties satiksmes drošībai bīstamais apledojums 
– melnais ledus. Šajā laikā īpaši bīstami ceļu posmi 
ir satiksmes pārvadi un ielas, kas atrodas mežu un 
ūdenstilpņu tuvumā.

P/a “Carnikavas komunālserviss”

No 2023. gada 1. janvāra pieaugs atkritumu apsaimniekošanas
maksa novadā

Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes palielināšanās un 
attiecīgi arī poligonu apsaimniekošanas izmaksu paaug-
stināšanās ietekmē no 2023. gada 1. janvāra tiek mainīts 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs. 
Ādažu novada pagastus saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem lī-
gumiem apsaimnieko dažādi uzņēmumi – Ādažu pagastā 
par atkritumu apsaimniekošanu rūpējas “Eco Baltia Vide”, 
bet Carnikavā to veic “Clean R”. Tāpēc abos novada pagastos 
šobrīd ir atšķirīgi atkritumu apsaimniekošanas tarifi. 
Dabas resursu nodokļa likumā Saeima ir paredzējusi plān-
veidīgu DRN likmes palielināšanu par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā. Likums nosaka, ka likme palielinās 
katru gadu 1. janvārī, un tas ir viens no instrumentiem, kā 
tiek īstenota Eiropas un Latvijas noteikto zaļo mērķu sa-
sniegšana. Atbilstoši likumam ar 2023. gada 1. janvāri DRN 
likme pieaugusi no 80,00 uz 95,00 eiro par 1 sadzīves atkri-
tumu tonnas apglabāšanu poligonā.
Savukārt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
ir noteikusi, ka pie DRN likmes 95,00 eiro par tonnu SIA 
“Getliņi Eko” tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu 

poligonā “Getliņi Eko” būs par 8,7 % lielāks jeb 135,50 eiro 
par tonnu.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, mainoties 
DRN likmei un tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs apstiprinā-
to tarifu un DRN likmi iekļauj atkritumu apsaimniekošanas 
maksā ar tā spēkā stāšanās dienu, līdz ar to ar 2023. gada 1. 
janvāri tiek mainīta maksa par sadzīves apsaimniekošanas 
pakalpojumiem.
Tādējādi izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu Āda-
žu pilsētā un pagastā, kā arī Carnikavas pagastā no 2023.
gada 1.janvāra būs:

Iedzīvotājiem, kuri lieto mazo 0,24m3 konteineru, izmaksas 
par vienu nešķiroto atkritumu izvešanas reizi palielināsies 
par 0,36 eiro Carnikavā un par 0,40 eiro Ādažos. 
Atkritumu apsaimniekotāji norāda, ka efektīvākais veids, 
kā samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, joprojām ir apdomīgs pa-
tēriņš un atkritumu šķirošana. Šķirota stikla, papīra, plast-
masas un metāla iepakojumu apsaimniekošana tiek nodro-
šināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu 
izvešanas tarifs ir vismaz par 20% mazāks nekā par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu.

Eco Baltia Vide/Clean R

NEŠĶIROTO 
ATKRITUMU TARIFS Līdz 31.12.2022. No 01.01.2023.

Ādažu pilsēta un pagasts 30,79 euro/m3 32,45 euro/m3

Carnikavas pagasts 28,92 euro/m3 30,46 euro/m3

BIOLOĢISKO 
ATKRITUMU TARIFS Līdz 31.12.2022. No 01.01.2023.

Ādažu pilsēta un pagasts 24,65 euro/m3 25,95 euro/m3

Carnikavas pagasts 23,06 euro/m3 24,37 euro/m3
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Priesteris, kapelāns un armijas kapteinis 
Ilmārs Kravalis uzaudzis kuplā ģimenē, 
kurā daudzi izvēlējušies garīgo ceļu. 
Šobrīd viņš kalpo Ādažos, Carnikavā, 
Upesciemā un Saulkrastos, kā arī strādā 
ar jaunajiem kadetiem Latvijas Nacionā-
lajā aizsardzības akadēmijā, bet savu-
laik bijis kapelāns arī Ādažu militārajā 
bāzē. Ar garīdznieku kādā sniegotā zie-
mas vakarā tikāmies vienā no viņa dar-
ba vietām kaimiņu novadā Saulkrastos, 
lai dievnama mājīgajās telpās aprunātos 
par priestera dzīves aicinājumu, garī-
gajiem un laicīgajiem izaicinājumiem, 
karu un mieru, kā arī Adventes laiku. 

Ticīgs jau no bērnības
Mēdz teikt, ka ģimenē ir spēks. Kāda ir 
jūsu ģimene? 
Mēs ģimenē esam pieci bērni – četri dēli 
un meitiņa peciņa, kura ir pati jaunākā 
no mums, bet no brāļiem visjaunākais 
esmu tieši es. Ģimenē esam trīs garīdz-
nieki. Garīgo ceļu nav izvēlējušies vecā-
kais brālis un māsa. Brālis strādā dažādus 
darbus Stāmerienā, bet māsa Daugavpils 
Universitātē ir pasniedzēja. Es kalpoju 
šeit, Saulkrastos, Carnikavā, Ādažos un 
Upesciemā, viens brālis Latgalē, bet tre-
šais brālis Andris ir bīskaps Rīgā. Esam 
no Gulbenes, bet mūsu dzimtas saknes 
stiepjas Latgalē. 

Vai jūsu vecāki arī bija izvēlējušies garī-
go ceļu?
Mēs esam no katoļu ģimenes, taču mūsu 
vecāki nebija garīdznieki. Mēs jau no bēr-
na kājas tikām audzināti ticībā, taču ve-
cāki mums neko neuzspieda. Garīgo ceļu 
mēs izvēlējāmies paši. Sākumā pabeidzu 
celtniecības tehnikumu, pēc tam arī Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāti, ie-
gūstot maģistra grādu vides zinātnēs.  
Reliģiskā joma parādījās vēlāk? 
Tas viss notika paralēli. Pēc maģistra grā-
da iegūšanas esmu skolojies Polijā, kur 
pieņēmu lēmumu kļūt par garīdznieku. 
Biju ticīgs cilvēks jau no bērnības. Padom-
ju laikos ar vecākiem gājām uz baznīcu – 
gan tad, kad varēja, gan tad, kad nevarēja. 
Citreiz palikām arī mājās un lūdzāmies 
tur. Garīgo pusi vecāki visu laiku centās 
uzturēt. Pieaugot, pusaudža gados, vecāki 
jautāja, vai iesim uz baznīcu. Tas bija brīv-
prātīgi. Ja iepriekšējā dienā biju aizgājis uz 
diskotēku, gribējās gulēt, tad paliku mā-
jās. Reizēm labāk bija aiziet uz baznīcu, lai 
māmiņa nejautātu, cik ilgi biju diskotēkā 
(smaida). Dzīvojām parastu skolēnu un 
vēlāk arī studentu dzīvi, bet ticība vien-
mēr bijusi klātesoša. Kad braucām pie ra-
diem uz Latgali, vienmēr gājām uz baznī-
cu. Tur tas bija normāli. 
Arī padomju laikos? 
Jā, arī tad. Protams, cilvēkiem bija bail, zi-
nājām, ka var būt represijas, bet nebija tik 
traki. Reizēm ar mums aprunāties atnāca 
skolotāja. Viņai tas bija jārunā, to jau mēs 
sapratām – ne tikai par blēņām runāt, bet 
arī to, ko viņiem lika. Mēs zinājām, kas 
ir padomju vara, ko var runāt skolā, ko 
nevar. Pamatskolu pabeidzu vēl padomju 
varas iekārtā. 

Mācoties Polijā, nolēma kļūt par 
garīdznieku 
Pieminējāt Poliju. Kur un 
cik ilgi mācījāties? 
Jāņa Pāvila II Metropolijas 
seminārā mācības ilga se-
šus gadus. Arī tur ieguvu 
maģistra grādu. 
Uz Poliju devāties ar pār-
liecību, ka būsiet garīdz-
nieks? 
Nē. Paziņa man palīdzēja 
atrast augstskolu, tobrīd 
pat nezināju, kas tā būs par 
skolu. Tikai atbraucot, uz-
zināju. Protams, gribēju ka-
tolisko, bet nezināju, ka tas 
būs garīgais seminārs. Tur 
ir atšķirība, vai tā ir laicīgā 

katoliskā augstskola, vai garīgais seminārs 
ar formāciju jeb garīgo apmācību un dzī-
vesveidu. Jebkurā brīdī gan bija iespējas 
doties projām, ja tas nepatiktu vai neuz-
runātu, taču es izvēlējos palikt. 
Kurā semināra gadā jūs sapratāt, ka tas 
ir jūsu aicinājums?
Tur ik pa laikam bija jāpieņem lēmumi. 
Pēc kāda laika ir nelielas iesvētības, kuru 
laikā tev iedod sutanu (katoļu garīdznie-
ka tērpu – aut.), kas dod iespēju lasīt lek-
cijas. Pēc tam pieaudz, kļūsti par akolūtu 
(bīskapa pavadonis, kalpotājs pie altāra 
priesterim un diakonam – aut.). Pēc tam 
nākamais solis jau ir diakons jeb mācītā-
ja palīgs. Par labu garīdzniecībai kā aici-
nājumam nosliecos ceturtajā vai piektajā 
gadā. 

Pirmais katoļu kapelāns Latvijas 
armijā 
Kā tālāk attīstījās jūsu karjera, atgriežo-
ties Latvijā? 
2008.gadā saņēmu diakona svētības. Tieši 
tajā pašā gadā arī Latvijas armija meklēja 
katoļu kapelānu, un es atsaucos šim aici-
nājumam, lai gan līdz galam nebiju par to 
pārliecināts. Devos pie tā laika kardināla 
Jāņa Pujāta, sākumā viņš mani negribē-
ja laist, bet vēlāk tam tomēr piekrita. Tā 
kļuvu par pirmo katoļu kapelānu Latvijas 
armijā.   
Kāpēc kardināls Pujāts nevēlējās, lai 
kļūstat par armijas kapelānu? 
Viņš uzskatīja, ka būtu labāk, ja es pa-
liktu draudzē. Tas ir mazliet citādāks 
kalpojums. Piemēram, ja man ir mācī-
bas, es visu laiku esmu armijā, tajā laikā 
mani aizvieto kāds cits.  Kapelāns ir tāds 
garīdznieks, kurš domāts noteiktai vietai 
– slimnīcai, armijai, skolām. Tagad esmu 
kapelāns Latvijas Nacionālajā aizsardzī-
bas akadēmijā (NAA), strādāju ar kade-

Kapelāns un priesteris Ilmārs Kravalis: “Svarīgi ielūkoties sevī, lai 
saprastu, ka katrs esam Dieva bērns”
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Ilmārs Kravalis bija pirmais katoļu 
kapelāns Latvijas armijā, bet tagad 
strādā ar Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas kadetiem.

“Baznīcai jāspēj atvērties uz visām pusēm,”
uzskata  Ilmārs Kravalis.
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tiem, kuri ar laiku kļūs par virsniekiem.  
Iepriekš kā kapelāns esmu kalpojis Āda-
žos un Cēsīs.  
2011. gadā jūs kļuvāt par virsleitnantu, 
tagad esat kapteinis. Militārā pakāpe 
nepieciešama, lai  varētu strādāt bruņo-
tajos spēkos? 
Jā, jo kapelāns ir štāba virsnieks. Par virs-
leitnantu kļuvu tikai trīs gadus vēlāk, jo 
2008.gadā sākās krīzes laiki, bija bažas, 
vai pastāvēs NAA, turklāt es piedzīvoju 
avāriju, izkritu no kursa, tādējādi to vaja-
dzēja pabeigt vēlāk. Esmu viens no kape-
lāniem, kurš izgājis pilno kareivja apmā-
cību Alūksnē un Cēsu instruktoru skolu, 
kur vēlāk biju arī kapelāns. Šī pieredze no-
teikti palīdz darbā ar jaunajiem kadetiem. 
Viņiem ir daudz enerģijas, bet dažiem 
šķiet, ka trīs kilometru pārgājiens ir garš 
gabals. Pandēmijas laikā neko nevarējām 
organizēt, tāpēc izdomājām gājienu ap-
kārt Alūksnes ezeram (aptuvenais garums 
ir 22km – aut.) kopā ar NAA personālu un 
kadetiem. Gājām nesteidzīgi, taču beigās 
kadeti bija pārsteigti, cik daudz nogājuši. 
Tā tikai liekas, ka tas ir daudz vai grūti –  
viss ir galvā. 

Svētceļojumos var izdzīvot savu 
garīgo pusi
Ja runājam par pārgājieniem, 2015.gadā 
jums radās brīnišķīga ideja – kopā ar 
kareivjiem doties svētceļojumā no Āda-
žiem uz Aglonu. Vai šī tradīcija turpi-
nās? 
Tāda ideja radās, jo jau iepriekš Polijā vai-
rākkārt biju gājis līdzīgā svētceļojumā no 
Varšavas uz Čenstohovu – šajā pārgājie-
nā dodas aptuveni 5000 cilvēku. Armijas 
grupa tur ir aptuveni 600-800 cilvēku. 10 
dienās bija jāveic aptuveni 250 – 300 kilo-
metru, tātad katru dienu vidēji ap 32-33. 
Čenstohova poļiem ir kas līdzīgs kā mums 
Aglona. Iedvesmojoties no šī pārgājiena, 
organizēju gājienu no Ādažu bāzes uz Ag-
lonu. Pats esmu devies uz Aglonu trīsreiz, 
pēc tam tradīciju pārņēma cits kapelāns, 
bet pandēmijas laikā svētceļojums nenoti-
ka. Zinu, ka tagad tradīciju grib atjaunot. 
Abos svētceļojumos jāmēro garas dis-
tances. Kādas personības šķautnes šādos 
gājienos atklājas cilvēkā?
(Smejas) Fiziski karavīram nav grūti, bet 
jāpiecieš kādas citas lietas – pats nevari 
izvēlēties ātrumu, jāiet kolonnā. Tas iemā-
ca sava veida pazemību, draudzību, palī-
dzēšanu citiem. Karavīrs caur pārgājienu 
izdzīvo savu garīgo pusi. Ne visi karavīri, 
kuri gāja uz Aglonu, bija ticīgi, bet daži 
gribēja padziļināt šo ticības ceļu. Ir dau-
dzi, kuri vēlētos šādā pārgājienā doties, 
bet netiek. Zinu karavīrus, kuri uz Aglonu 
devās savā brīvajā laikā. 

Varšavas – Čenstohovas pārgājienā de-
vās arī citi karavīri no Latvijas?
Pirmajā reizē gāju viens, pēc tam pievie-
nojās arī citi latvieši. Esam gājuši kopā arī 
ar vāciešu  un ukraiņu karavīru grupām. 
Pirmajās dienās tur var pārēsties, jo cil-
vēki ceļa malās mūs cienā ar ēdieniem un 
saldumiem. Nākamgad būs 35. gads kopš 
svētceļojums tiek iets ar armijas specifiku, 
esmu jau saņēmis uzaicinājumu piedalī-
ties. 

Misijās esošie kareivji mājās no-
tiekošo uztver emocionālāk
Ja esat bijis kapelāns Ādažu militārajā 
bāzē, tad noteikti ir bijusi saikne ar Af-
ganistānā vai Irākā dienošajiem karavī-
riem?
Jā, es pats trīs reizes esmu bijis Afganis-
tānā, taču ne misijā. Katrā no reizēm pa-
vadīju tur aptuveni mēnesi. Tobrīd mūsu 
kontingentam kapelāna nebija, tāpēc es 
vairākkārt apciemoju mūsu karavīrus. 
Lai gan bijāt neilgu laiku, vai varat at-
klāt, kādas atziņas tur guvāt?
Cilvēks, kurš ir misijā, ir nedaudz atrauts 
no realitātes, tāpēc meklē garīgo atbalstu, 
pārdomā tās vērtības, kas viņam ir svarī-
gas. Bieži vien misijas laikā, pildot savus 
darba pienākumus, cilvēks uz dzīvi pa-
skatās mazliet citādāk, it kā no malas. 
Katra misija karavīram ir citādāka. 
Mans uzdevums ir viņu iedrošināt un 
nomierināt. Esot tur, viņi ļoti asi mēdz 
uztvert to, kas notiek mājās, vairāk 
pārdzīvo. Nepieciešamības gadījumā 
kapelāns aizbrauc arī pie tuviniekiem, 
palīdz sakārtot ne tikai kādas militā-
rās, bet arī cilvēcīgās lietas. Dažreiz, 
esot misijā, karavīrs ar mani sarunā, 
ka atgriežoties salaulāsies pie manis 
baznīcā. Es bieži vien to esmu piemir-
sis, bet cilvēks atbrauc un saka: “Kape-
lān, kā bijām runājuši!” (smejas). 
Pēc misijām cilvēki mēdz psiholoģis-
ki mainīties, īpaši, ja tās laikā pie-
dzīvoti traģiski brīži. Tur kapelānam 
droši vien ir visvairāk darba?
Diemžēl misijas laikā var gadīties re-
dzēt nāvi, kad mirst kāds draugs vai 
sprāgst mīnas. Šādos brīžos rodas jau-
tājums “Kāpēc”? Kāpēc kāds dzīvo, bet 
cits mirst? Tad arī cilvēks vēršas pie 
kapelāna un varbūt pat atrod ticību.
Vai armijā ticīgu cilvēku īpatsvars ir 
lielāks nekā sabiedrībā kopumā? 
Kāds no maniem komandieriem ir tei-
cis: “Ja mēs esam ierakumos, tad visi 
esam ticīgi”. Ja nopietni, tad kādi 20-
30% varētu būt ticīgi, no kuriem 10% 
praktizē. Kad strādāju Ādažos, kanā-
dieši savu garīgo dzīvi veidoja, skato-
ties, kā strādā mūsu kapela un kape-

lāni. Tolaik Kanādai Ādažos nebija sava 
katoļu kapelāna, viņi nāca pie manis vai 
poļu kapelāna. Pamazām katoļu kapelāni 
parādījās arī citu valstu karavīru brigādēs. 
Grūti brīži mēdz būt arī pašiem kapelā-
niem. Vai tad viņi uztic savas pārdomas 
kolēģiem?
Jā, kapelānam viss ir gluži tāpat kā citiem 
cilvēkiem, ikviens ir grēcīgs. Mums ir ka-
pelānu sanāksmes, kur meklējam veidus, 
kā var labāk palīdzēt citiem. Paši rūpēja-
mies arī par savu garīgo pusi, piemēram, 
ejam uz grēksūdzi. Ja dzīvo bez tās, tad 
nevar ielikt sevi grožos (sirsnīgi smejas). 
Katoļiem minimālais termiņš ir grēksū-
dze reizi gadā, bet es negaidu šo gadu, do-
dos biežāk. Paralēli mums vēl ir jālūdzas 
par uzticēto tautu, manā gadījumā – Car-
nikavas, Ādažu, Saulkrastu un Upesciema 
draudzēm, kā arī visiem karavīriem.  

Cilvēkiem vajag dievnamu! 
Ādažos jums ir evaņģelizācijas punkts, 
nevis dievnams. Kāpēc?
Vismaz 10-15 gadus dievkalpojumi noti-
ka armijas bāzē, kur bija kapela. Diemžēl 
armijas bāzē nevar izveidot draudzi, tas 
nav iespējams adresē, kas pieder bruņota-
jiem spēkiem. Savulaik visus apmierināja, 
ka brauca garīdznieks, bet draudze tā arī 
netika nodibināta. Kopš tā skaitās NATO 
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Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
kapelāns kapteinis Ilmārs Kravalis saka 
uzrunu Mācību vadības pavēlniecības 
Labklājības centra atklāšanā.

Uzņemot Romas Katoļu baznīcas Rīgas
arhibīskapu metropolītu Zbigņevu
Stankeviču. 
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bāze, drošības apsvērumu dēļ civilos ie-
dzīvotājus tur vairs iekšā nelaiž. Taču, lai 
varētu notikt dievkalpojumi, mēs tos or-
ganizējam Ādažu vecajā tautas namā. Lī-
dzīgi ir arī pareizticīgajiem. 
Jums uzticētas četras draudzes, strādā-
jat arī Aizsardzības akadēmijā. Kā visu 
var apvienot? 
Viss ir sīki saplānots. Piemēram, pulk-
sten deviņos ir dievkalpojums Carnikavā, 
divpadsmitos Saulkrastos, piecos Ādažos. 
Divreiz mēnesī ir dievkalpojumi Carnika-
vā un Upesciemā, katru svētdienu – Āda-
žos un Saulkrastos. Ja militāro mācību dēļ 
nevaru novadīt dievkalpojumu, lūdzu, lai 
kāds no garīdzniekiem mani aizvieto. 
Kura no jūsu draudzēm ir viskuplākā? 
Draudze Saulkrastos, jo šeit ir baznīca. Lai 
gan draudzes nav lielas, par savu baznīcu 
domājuši gan carnikavieši, gan ādažnieki. 
Katrā ziņā draudzēm šādas vīzijas ir. Āda-
žos uz dievkalpojumiem nāk ap 30 cilvē-
ku, Carnikavā līdz 20. Protams, ticīgo ir 
vairāk, bet daļa nenāk, jo nav baznīcas, 
bet uz kultūras namiem viņi nenāk.  
Viņiem pietrūkst tās sajūtas, ko rada 
dievnams?
Precīzi! Dievnams dod pilnīgi citu sajū-
tu. Kad aicinu viņus doties uz Saulkras-
tu baznīcu, viņi atbild, ka labāk uz Rīgu 
aizbrauks. Tāpat kā visi ceļi ved uz Romu, 
visi vienmēr skatās uz Rīgas pusi. Dažiem 
vecāka gadagājuma cilvēkiem der arī 
Saulkrastu baznīca, jo viegli piebraukt, 
bet ne visiem. 
Esmu dzirdējis terminu “anonīms kris-
tietis” – cilvēks, kurš Dievam tic, taču 
uz baznīcu vai draudzi nedodas kādu 
iemeslu dēļ. 
Tā ir ļoti bieži. Uz baznīcu nav jāiet manis 
vai kāda cita garīdznieka dēļ. Anonīms 
kristietis nesakrīt ar kristieša būtību – pa-
līdzēt un iet pie citiem, stāstīt par Dievu. 
Reizēm tie ir kādi stereotipi vai aizvaino-
jums, arī situācijas dzīvē, kad cilvēks kaut 
kādu personisku iemeslu dēļ neredz vairs 
iespēju nākt uz baznīcu. Es šos cilvēkus 
labi saprotu. 

Karu Ukrainā pieļāva cilvēki, 
nevis Dievs
Vai kā garīdznieks esat pamanījis pār-
maiņas cilvēkos Ukrainā notiekošā kara 
dēļ? 
Jaunie cilvēki bruņotajos spēkos vairāk 
aizdomājas, kur viņi dzīvo un par ko cī-
nās. Šogad pieteikušies diezgan daudz cil-
vēku, kuri savu dzīvi plāno saistīt ar armi-
ju. Tas ir apsveicami, ka cilvēki domā par 
to, kas viņiem ir svarīgs. Karš Ukrainā, 
iespējams, daudziem liek justies nedro-
ši un saprast, ka viņi ir vajadzīgi armijai 
un tēvzemes aizsargāšanai. Cilvēki man 

mēdz jautāt, kāpēc 
notiek karš, kāpēc 
Dievs to pieļauj. 
Tas vienmēr  ir  
bijis viens no bū-
tiskākajiem jautā-
jumiem, ko cilvēki 
uzdod saistībā ar 
Dievu un karu. 
Jā, bet, vai patie-
šām Dievs ir to 
pieļāvis? Lēmumus 
pieņemam mēs, 
cilvēki, tādējādi arī 
šo karu paši esam 
pieļāvuši.  Dievs ir 
tik brīnišķīgs, ka devis mums brīvo gribu 
darīt lietas tā, kā mēs to vēlamies, taču cits 
jautājums, kā mēs to izmantojam. Bieži 
saka – kad sākas karš, cilvēki skrien uz 
baznīcu. Neredzu, ka mana baznīca būtu 
kļuvusi pilnāka. Jāprot izmantot visi lī-
dzekļi, lai nenonāktu līdz karam. Ja tos 
neprotam izmantot, karš diemžēl notiek. 
Ukraiņiem šis noteikti ir svēts karš, jo 
viņi aizstāv savu dzimteni. Baznīca aici-
na uz mieru un saticību. Ja kādā baznīcā 
mēģina stāstīt ko citu, tā jau ir smadzeņu 
skalošana, propaganda. Ja iesvēta ieroci, 
kas domāts nogalināšanai, tas neiet kopā 
ar baznīcas mācību. Var svētīt to, kas kal-
po cilvēka labumam, bet ne to, kas kalpo 
nāvei. Ne velti piektais bauslis vēsta: “Tev 
nebūs nokaut”. 
Kara sakarā ir kāds interesants stāsts. 
Francijā 2. Pasaules kara laikā kāda drau-
dze lūdzās, lai to Parīzes rajonu, kur drau-
dze atrodas, neuzspridzinātu, lai gan viss 
jau bija saplānots, vajadzēja tikai saņemt 
pēdējo pavēli. Un viņi lūdzas joprojām. 
Kad kāds žurnālists viņiem vaicāja, kāpēc 
viņi to joprojām dara, ja karš jau sen ir 
beidzies, viņi atbildēja, ka kopš kara pagā-
jis pavisam niecīgs laiks, ja to skata mūžī-
bas kontekstā.
Iepriekš bijāt minējis Čenstohovas pār-
gājienu kopā ar ukraiņiem. Vai kara lai-
kā esat ar viņiem runājuši? 
Ik pa laikam sazinos ar ukraiņu kapelā-
nu, kurš kopā ar jaunajiem virsniekiem 
toreiz devās pārgājienā.  Kad šogad sarak-
stījāmies, viņš rakstīja: “Tie paši karavīri 
tagad ir smagākajās kaujās Mariupolē” 
(Mariupoles kaujas norisinājās no 25.feb-
ruāra līdz maijam – aut.). Viņš bija devis 
savu svētību pāris karavīriem, kas devās 
uz Mariupoli. Vienam virsniekam, kuram 
bija dota svētība, uzlidojumā brīnumainā 
kārtā bija izdevies palikt dzīvam. Daudz 
karavīru gan gāja bojā. 
Vai dievkalpojumos satiekat arī cilvē-
kus, kuri kara dēļ atbēguši uz Latviju? 
Esmu saņēmis lūgumus no karavīriem pa-

līdzēt ukraiņiem nokļūt Latvijā. Vispirms 
palīdzu, lai, nokļūstot Polijā, ukraiņus tur 
kāds sagaidītu, pēc tam arī organizēju no-
kļūšanu Latvijā. Palīdzam Ukrainai arī ar 
humāno palīdzību, mums ir kapelāns, kas 
ar to nodarbojas un bieži brauc uz Ukrai-
nu. Pie mums brauc arī ukraiņu kapelāni, 
kuri pastāsta par kara gaitu, mēs no vi-
ņiem gūstam vērtīgas atziņas. Dievnamā 
ukraiņi šad tad iegriežas, lai aprunātos vai 
noklausītos dievkalpojumu. 

Patīk aktīva atpūta
Kas ir sarežģītākais gan kapelāna, gan 
mācītāja darbā? 
Baznīcai jāmāk atvērties uz visām pusēm 
vienlaicīgi – ne tikai nodarboties ar labda-
rību, iet filozofisko ceļu vai tikai lasīt Bī-
beli. Nemeklēt vieglākos ceļus. Tas ir pats 
grūtākais. 
Jums ir daudz pienākumu, taču noteik-
ti ir arī vaļasprieki, ar ko nodarbojaties 
brīvajā laikā. 
Jā, man patīk sportiņš, aktīvā atpūta – pa-
braukt ar motociklu vai kvadriciklu. Pro-
tams, ir bijušas avārijas, kas mani mazliet 
piebremzē, bet vēl braucu. Esmu tehnisks 
cilvēks, restaurēju vecus motociklus. Patīk 
arī garas pastaigas un pārgājieni. Konkrē-
ta sporta veida, kas būtu vistuvākais, man 
nav. Labāk pacilāju dzelžus nekā spēlēju 
futbolu, tas ir traumatisks sporta veids 
(smejas). 
Šobrīd ir Adventes laiks. Ko jūs novēlētu 
cilvēkiem šajā laikā?
Aicinātu cilvēkus šajā laikā ielūkoties sevī 
un atrast sevi. Mazliet piebremzēt. Savā 
veidā mums mēģina atņemt Adventa laiku 
ar eglīšu pušķošanām un dāvanu pirkša-
nām, kas notiek ātrāk nekā vajadzētu. To 
var atlikt uz vēlāku laiku, lai mēs varētu 
šo laiku izdzīvot. Adventa laiks ir ieskatī-
šanās sevī, lai atklātu, ka katrs esam Dieva 
bērns. Katrs cilvēks ir Dieva attēls. Svarī-
gi, lai šajā laikā varam ieraudzīt un atklāt 
sevī cilvēcīgumu. Un katru gadu no jauna 
ieraudzīt to citādāk.  

Jānis Pārums
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Ilmāra brālis Andris (pa labi) arī izvēlējies ticības ceļu, 
kalpojot kā bīskaps.
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Novēlu Ziemassvētkos atrast sirdī 
mieru, kas ir lielāks par pasaules 
saprašanu, un prieku, kas pārspēj 
ikdienas sasniegumus, jo mums 
ir piedzimis Kristus. Novēlu, sak-
ņojoties šajā apziņā, Jaunajā gadā 
darboties ar degsmi, aizrautību un 
labestību, kas neatstāj vienaldzī-
gus jūsu līdzcilvēkus. Lai piepildās 
mūsu novada gaišie sapņi!

Imants Krastiņš

Laiks nav pagātne, tagad-
ne un nākotne. Laiks ir tilts, 
kas savieno notikumus, pa-
audzes, svešos un tuvos. Par 
to mēs domājam, kad mijas 
gadi. Mirkli pirms tam ir Zie-
massvēki – brīdis, kad tik ļoti 
nepieciešams atgriezties pie 
sevis, pie vērtībām, pie cilvē-
ciskā. Un tad mest tiltus. Lai 
izdodas!

Kerola Dāvidsone

Cienījamie Ādažu no-
vada iedzīvotāji,  kat-
ram novēlu gūt, dodot 
sirdsprieku un mīlestī-
bu!
Ikvienam no mums 
Ziemassvētki ir īpa-
ši svētki – labestības, 
pārdomu, gaišo domu 
un labo darbu svētki. 
Laiks, kad vairāk nekā 
ikdienā vēlamies būt lī-
dzās mūsu tuvajiem un 
mīļajiem. 
Esam jau iegājuši gaišā-
ko svētku gaidīšanas 
– Adventes laikā, kad 
aizvien vairāk veltām 

laiku savai ģimenei, tuviniekiem un draugiem. Jau no sen-
dienām Ziemas saulgrieži un Ziemassvētki latviešiem bijuši 
īpaši. Svētku mielasts, puzuru meistarošana, ķekatās iešana, 
bluķa vilkšana, egles greznošana un piparkūku cepšana – ir 

ne vien skaistas tradīcijas, ar ko piepildīt Ziemassvētku gai-
dīšanas laiku, bet arī svētku rituāli, kas mūs vieno ar iepriek-
šējām paaudzēm. Arī mūsmājās kopā ar piparkūku smaržu 
ienāca niedru saišķi puzuru meistarošanai.
Ziemassvētki ir īstais laiks, lai pārdomātu paveikto un sa-
cītu paldies ikvienam, kurš mūs atbalstījis, iedvesmojis un 
palīdzējis sasniegt mūsu uzvaras, lielākas un mazākas. Dzī-
ve pēdējos gadus Latvijas iedzīvotājus nav lutinājusi, uzliekot 
mums smagus pārbaudījumus, kurus mēs kopā esam veik-
smīgi sākuši risināt. Vislielāko pateicību pelnījuši tie, kuri 
ar sasniegumiem kultūrā, sportā, izglītībā un daudzās citās 
jomās vairojuši lepnumu par mūsu novadu un valsti. Patei-
cību pelnījis ikviens pašvaldībā dzīvojošais un strādājošais 
kurš, neskatoties uz izaicinājumiem, turpina ikdienā saskatīt 
gaišo!
Lai Ziemassvētku miers un saticība ikvienam sniedz pārlie-
cību par saviem spēkiem un ticību Ādažu novada un Latvi-
jas nākotnei. Katram Ādažu novada iedzīvotājam novēlu, lai 
Ziemassvētku piepildījums dod enerģiju ar jaunu sparu ķer-
ties pie jauniem darbiem nākamajā –  2023. gadā, kad mums 
katram un visiem kopā ir iespēja kļūt labākiem!

Karīna Miķelsone

Mīļie novadnieki, Ziemas-
svētki ir piedošanas un mī-
lestības laiks, tāpēc aicinu 
katram saskatīt otrā labāko, 
piedot un kopā sasniegt jau-
nus mērķus. Novēlu katram 
un mums visiem kopā paveikt 
ko vērtīgu mūsu novada labā. 
Jaunajā gadā novēlu mieru, sa-
ticību, gaišas domas un prieku 
katrās mājās! 

Valērijs Bulāns

Mīļie novada iedzīvotāji!  
Novēlu Adventa laikā atrast 
mieru sirdī un jaunajā gadā 
katru dienu sakņoties ticībā, 
cerībā un mīlestībā. Lai kļūs-
tam par atbalstu un iedves-
mu līdzcilvēkiem, runājot un 
darot labu! 
Gaišus Ziemassvētkus un 
laimīgu jauno 2023.gadu! 

Arta Deniņa 

Lai Ziemassvētku laiks katrā ģi-
menē nes mieru un saticību. Visā 
pasaulē šie svētki nebūs mierpilni, 
tādēļ jo īpaši novērtēsim to, kas 
mums katram ir dots.
Katrs Jaunais gads ir jauna iespēja 
visu padarīt labāk nekā iepriekš. 
Lai visi plāni, visas vēlmes un visi 
sapņi piepildās! Novēlu neatlaidību, 
ticību sev un spēku paveikt visu ie-
cerēto! Laimīgu Jauno gadu!
З Різдвом Христовим та Новим 
роком наших українських друзів!

Gatis Miglāns

Gan lieli, gan mazi gaida 
Ziemassvētku Brīnumu!
Un, ja kaut ko ļoti, ļoti 
vēlas – brīnumi notiek!
Un es ļoti, ļoti vēlos, 
lai pie Jums katra atnāk 
Ziemassvētku Brīnums!

Genovefa
Kozlovska

Ādažu novada pašvaldības deputāti sveic svētkos!
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Ziemassvētki ir laiks, kad dziļi pa-
teikties un novērtēt to, kas ir dots. 
Laiks, kad atvērt sirdi un palīdzēt 
kādam, kam tas ļoti nepieciešams. 
Lai Jūsu sirdis sajūt mīlestību un la-
bestību šajos Ziemassvētkos!
Jaunajā 2023.gadā no sirds novēlu 
noticēt sev! Cilvēka spēju patiesās 
robežas ir neizmērojamas. Tu vari 
teikt sev, ka Tev izdosies, un Tu vari 
teikt sev, ka neizdosies. Abos gadī-
jumos Tev būs taisnība! Lai izdodas 
sasniegt visaugstākās virsotnes!

    Sniedze Brakovska 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks, 
gada sirsnīgākais un gaišu cerību 
piepildītākais laiks. Saules nepār-
trauktā rituma un piedzimšanas 
brīnuma apliecinājuma laiks, kas 
stiprina mūsu Ticību, Cerību un 
Mīlestību. Ziemassvētki ir ceļš uz 
gaismu, kas aizskar cilvēka vis-
smalkākās dvēseles stīgas, liekot 
uzmirdzēt vislabākajam, kas mājo 
ikvienā no mums. Tas ir laiks,  

kad ir tik nepieciešams sajust beznosacījuma mīlestības,  
labbūtības kopā būt, atbalsta un dalīšanās prieku. 
Palīdzēsim cits citam, dalīsimies tajā, kā mums ir gana, bet ci-
tiem pietrūkst. Godāsim vecākos un ticēsim mūsu bērniem, 
viņu varēšanai pašiem darīt un būt. Dāvāsim viens otram mie-
ru un neviltotu smaidu, jo smaids nemaksā neko, bet sasilda 
ikkatru sirdi. 
Novēlu ikkatram Ādažu novada iedzīvotājam novērtēt miera 
neizmērojamo varenumu, piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, 
dalīšanās prieku, negaistošu ticību labajam un sirsnīgus kopā 
esības brīžus. Lai miers, saticība un mīlestība ir it visur, kur 
esam mēs!            Antra Krasta

Novēlu šajos Ziemassvētkos katram 
paskatīties uz sevi bez rozā brillēm, 
apjaušot, kas es īsti esmu, no ku-
rienes esmu cēlies. Kas mani ir iz-
veidojis tieši par tādu cilvēku, kāds 
esmu tagad. Kas man ir palīdzējis, 
lai man piederētu tas, kas man ta-
gad pieder. Un to neaizmirst.

Jānis Leja

Cien. Ādažu novada iedzīvotāji! Klāt laiks, kad iededzam 
Adventes sveces ar cerību Ziemassvētku brīnumam un gais-
mas uzvarai pār tumsu. Garajos ziemas vakaros ir laiks pār-
domāt par gadā paveikto, priecāties par veiksmēm, analizēt 
neveiksmju cēloņus un apzināties mērķus un uzdevumus 
nākamajam laika posmam. Sarunas un atpūta kopā ar ģime-
ni, draugiem vienmēr uzmundrina, un laiks aizrit nemanot.
Lai svētku gaidīšanas laikā izdodas atrast to īpašo dāvanu 
katram, kuru vēlaties iepriecināt! Lai pietiek laika uzrakstīt 
apsveikuma kartīti tam, kuru neizdosies svētkos satikt un 
sveicināt!
Lai Ziemassvētkos varam ģimenes lokā pulcēties pie krāšņi 
rotātas eglītes! Lai izdodas iedegt prieka liesmiņas sev tuvu 

cilvēku acīs, lai sa-
jūtam mīlestību, ko 
spējam dāvāt viens 
otram!
Lai veselība, veik-
sme, spēks, radošas 
ieceres, panākumi, 
mīlestība, gaišas 
domas un brīniš-
ķīgi piedzīvojumi 
Jaunajā 2023. gadā!
Novēlu visiem svē-
tīgu šo laiku!

Liāna Pumpure

Novēlu visai savai lielajai novada 
kaimiņu saimei klusus un prie-
cīgus Ziemassvētkus ģimenes 
lokā. Baudiet svētkus un neaiz-
mirstiet, ka ne visur pasaulē tie 
ir tik jauki, silti un gaiši kā pie 
mums. 

Raitis Kubuliņš

Novadniekiem Ziemassvētkos  no-
vēlu saticību un mieru, kurā rast 
veselību, spēku aktīvi darboties gan 
savā, gan ģimenes, gan novada labā! 
Būt lepniem par mūsu novada, tā 
cilvēku un katra paša padarītajiem 
darbiem un panākumiem!

Jānis Ruks 

Sirsnīgi sveicu novada cilvē-
kus šajos Ziemassvētkos ar 
Ojāra Vācieša dzejoli “Gads”: 
Gan ar sniegiem, gan ar sa-
liem,
gan ar lauskiem skaļš —
gads ir balts no abiem galiem
un pa vidu zaļš.
Zaļi balti strīpains pīrāgs —
tāds ir katrs gads.
Bet ir diena, kurā tīrāks
vēlies būt tu pats.
Visu atceries, kas bija
un — kā tālāk ies.
Visiem vajag gadu mijā
kaut ko vēlēties.
Augstu zvaigzni, tālu ceļu
tālu pasaulē,
lai nav Jaunā gada meļu,
arī sliņķu nē.
Tik daudz ābolu lai sārto,
ka vairs nav kur bāzt,
un lai saldējumu pārdot
dubultporcijās.

Un lai… Par to labāk klusēt:
gan jau dzirdēs gads. . .
Vēlēšanās — tā ir puse,
otra puse — pats.
Tas viss paša ziņā paliek —
prieks būs kluss vai skaļš.
Gads ir balts no abiem galiem
un pa vidu zaļš.  
(Ojārs Vācietis)

Raivis Pauls

Gaišus, priecīgus un labestības 
piepildītus Ziemassvētkus! Lai sa-
ticība, miers un siltums būtu kat-
rās mājās! Radošām iecerēm un 
panākumiem bagātu 2023.gadu!

Arnis Rozītis
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Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ir pieejama 
plaša atbalsta programma ar priekšrocībām un atlaidēm. 
Lai jau nākamgad saņemtu atbalsta priekšrocības, iedzī-
votājus, kuri vēl nav deklarējušies novadā, aicinām to iz-
darīt līdz gada beigām, 31. decembrim.
Deklarēt dzīvesvietu novadā bez maksas var portālā www.
latvija.lv. Samaksājot valsts nodevu 4,27 eiro, to var izdarīt 
arī Dzimtsarakstu nodaļā Ādažos, Gaujas ielā 33A vai Car-
nikavā, Stacijas ielā 5.
Priekšrocības ģimenēm ar bērniem
Novadā deklarētie jaunie vecāki saņem 200 eiro lielu bērna 
piedzimšanas pabalstu, ja abi vecāki ar jaundzimušo ir dek-
larēti novadā, savukārt 100 eiro - ja ar bērnu novadā dekla-
rēts ir viens no vecākiem. 
Reģistrācijai bērnudārzos prioritāri uzņem tos bērnus, kuri 
ar vismaz vienu no vecākiem ir deklarēti novadā. Arī pašval-
dības līdzfinansējumu aukles pakalpojumam (150 eiro mē-
nesī 1.5 līdz 4 gadus veciem bērniem), privāto bērnudārzu 
(200 eiro mēnesī - 5 līdz 7 gadus veciem bērniem un 285 eiro 
mēnesī – 1.5 līdz 4 gadus veciem bērniem) un privāto skolu 
(90 eiro mēnesī klātienes vai 45 eiro mēnesī tālmācības sko-
las) apmeklēšanai var saņemt ģimenes, kuru bērni ar vismaz 
vienu no vecākiem ir šeit deklarējušies.
Novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm par trešo un 
katru nākamo bērnu ir iespēja saņemt materiālu atbalstu 
– 50 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz 
brīdim, kad bērns uzsāk mācības skolā un 40 euro apmērā 
mēnesī mācību gada laikā skolēnam no 5. līdz 9. klasei. Tā-
pat daudzbērnu ģimene var saņemt pabalstu 50 eiro reizi ka-
lendārajā gadā katram bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam. 
Visi novada 1.līdz 4.klašu skolēni skolā saņem brīvpusdie-
nas. 
Ja profesionālās ievirzes skolu novadā apmeklē vismaz viens 
no daudzbērnu ģimenes bērniem, līdzfinansējuma atlaide ir 
50%, ja vismaz trīs no bērniem, ģimenei pienākas 65% atlai-
de. Ja divu bērnu ģimenē abi apmeklē kādu no šīm program-
mām, pienākas 35% atlaide līdzfinansējumam. 
Ja bērnudārznieks apmeklē divus vai vairāk pašvaldības bēr-
nudārza organizētos pulciņus, ir iespēja saņemt līdzfinan-
sējuma atlaidi 25% apmērā. Aicinām par interešu izglītību 
interesēties attiecīgajā bērnudārzā, ko bērns apmeklē. Ja 
divu bērnu ģimenē abi apmeklē bērnudārza pulciņu, atlaide 
pienākas 35% apmērā. 

Atlaidi 50% saņem daudzbērnu ģimene pašvaldības bērnu-
dārzu organizētajiem pulciņiem, ja vismaz viens no bērniem 
apmeklē pulciņu, savukārt 65% apmērā, ja vismaz 3 no ģi-
menes šos pulciņus apmeklē. 100% apmērā atlaide bērnudār-
zu pulciņiem un profesionālās ievirzes skolu programmām 
noteikta bāreņiem, bērniem ar invaliditāti un audzēkņiem, 
kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas statuss.
Bērniem – invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski medicīnis-
kās komisijas atzinumu pienākas 50% apmaksāts logopēda, 
Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpo-
jums līdz 107 eiro mēnesī. 100% apmērā iespējams saņemt 
apmaksātu psihologa pakalpojumu krīzes vai ārkārtas si-
tuācijās. 
Atvieglojumi sabiedriskajam transportam
Ādažu novada skolu audzēkņiem ir iespēja novada teritorijā 
sabiedrisko autobusu izmantot bez maksas uz skolu un mā-
jup (2 braucieni dienā) 1. līdz 9. klasē, savukārt vidussko-
lēniem braucienam uz skolu un mājup autobusam pienākas 
50% atlaide. Novadā deklarētie seniori, kuri ir vecāki par 70 
gadiem, var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% 
apmērā no biļetes cenas 10 braucieniem kalendārajā mēnesī 
Ādažu novada teritorijā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides
Iedzīvotājiem par mājokli, kurā īpašnieks ir deklarēts, pie-
nākas atvieglojums 50% apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa, par ēku. Par zemi šādam īpašumam noteikta sa-
mazināta NĪN likme. Daudzbērnu ģimenes saņem 50% NĪN 
atvieglojumu par zemi un ēkām (līdz 500 eiro/gadā). Tāpat 
nozīmīgi NĪN atvieglojumi novadā deklarētiem iedzīvotā-
jiem noteikti citām iedzīvotāju grupām – maznodrošinātām 
personām (70%), vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem 
(70%), personām ar pirmās grupas invaliditāti un vientuļām 
personām ar otrās grupas invaliditāti (70%), personām, 
kurām ir kopīga deklarētā pamata dzīvesvieta ar bērnu ar 
invaliditāti (50%), dzīvokļu īpašniekiem, kur mājai veikti 
energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunoša-
nas darbi u.c.
Plašāku informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa jautā-
jumiem var noskaidrot, zvanot  Ādažu novada pašvaldības 
nodokļu inspektorēm, tālr. 67993418, 22044751 (Carnikavas 
pagasts), tālr. 67996458 (Ādažu pagasts). Plašāk par privilē-
ģijām novada iedzīvotājiem: www.adazi.lv.

Deklarējies Ādažu novadā, lai saņemtu priekšrocības!

PĀRŠĶIR UN PAGRIEZ AVĪZI - IEPAZĪSTIES!



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 
deklarētiem iedzīvotājiem – dzīvojamo māju 
īpašniekiem, kuri 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.

Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu 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) ar 
funkcionālo izmantošanu dzīvošan ir cietusi ugunsgrēkā.

telpām zemei

par dzīvojamo māju

50%
par zemi un ēkām

par dzīvokli

Par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

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.

90%
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

Sociālie 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

Atbalsts bērniem

Sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kuri mācās Ādažu vidusskolā, 
Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā vai Carnikavas pamatskolā
(uz skolu un mājup (2 braucieni dienā)).

Vidusskolas skolēniem, kuri mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā 
Valdorfa skolā (uz skolu un mājup (2 braucieni dienā)).

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 50 eiro 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.

Reģistrācijai bērnudārzos prioritāri uzņem tos bērnus, kuri ar vismaz vienu 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

Atlaides sabiedriskajam transportam
personas deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

/mēnesī /mēnesī

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

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

*Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas iestādes organizētajiem pulciņiem.

Deklarējies Ādažu novadā un izmanto priekšrocības! 

(par pulciņiem interesēties bērnudārzā)



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 
deklarētiem iedzīvotājiem – dzīvojamo māju 
īpašniekiem, kuri 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.

Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu 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) ar 
funkcionālo izmantošanu dzīvošan ir cietusi ugunsgrēkā.

telpām zemei

par dzīvojamo māju

50%
par zemi un ēkām

par dzīvokli

Par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

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.

90%
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

Sociālie 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

Atbalsts bērniem

Sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kuri mācās Ādažu vidusskolā, 
Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā vai Carnikavas pamatskolā
(uz skolu un mājup (2 braucieni dienā)).

Vidusskolas skolēniem, kuri mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā 
Valdorfa skolā (uz skolu un mājup (2 braucieni dienā)).

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 50 eiro 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.

Reģistrācijai bērnudārzos prioritāri uzņem tos bērnus, kuri ar vismaz vienu 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

Atlaides sabiedriskajam transportam
personas deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

/mēnesī /mēnesī

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

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

*Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas iestādes organizētajiem pulciņiem.

Deklarējies Ādažu novadā un izmanto priekšrocības! 

(par pulciņiem interesēties bērnudārzā)
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Lepojamies ar apbalvojuma 
“Goda raksts”
laureātiem: 
Artūru Jakobsonu, biedrības “Vieda 
Carnikava” biedru, vairāku starptau-
tisku kamanu suņu sacensību organi-
zatoru un dalībnieku, zvejnieku, pie-
krastes zvejas tradīciju turpinātāju un 
popularizētāju. 
Tomu Felkeru, kurš nesavtībā un la-
bestībā pret cilvēkiem, ar vēlmi dalīties 
un dot, izveidojis atpūtas taku Ādažos 
“Zvaniņu ceļš”. 
Anitu un Jāni Preciniekiem, interešu 
izglītības pedagogiem. Izsakām patei-
cību par ieguldījumu jauniešu izglīto-
šanā bērnu deju kolektīva “Dālderītis” 

Lepojamies ar Ādažu novada cilvēkiem!

Lepojamies ar Gada
novadniekiem:
Elitu Pētersoni, grāmatas “Ādaži: Pa-
gātnes dialogs ar tagadni” autori, par 
viņas ieguldījumu Carnikavas Novad-
pētniecības centra un Ādažu Vēstures 
un mākslas galerijas izveidē, par degs-
mi un aizrautību, popularizējot Ādažu 
un Carnikavas kultūrvēsturisko man-
tojumu, veicinot lokālpatriotismu gan 
iedzīvotāju, gan novada viesu vidū.
Raivi Paulu, Carnikavas pamatskolas 
direktoru, par kuru skolas audzēkņi 
saka: “Mums patīk, kā viņš lietas dara, 
un viņš tās dara no sirds!”
Ingu Pērkoni, Ādažu novada paš-
valdības Attīstības nodaļas vadītājas 
vietnieci, kura organizē un sagatavo 
pašvaldības attīstības projektus, t.sk. 
daudzmiljonu projektus, iedziļinoties 
vissīkākajās detaļās. 
Ivetu Ozolu, biedrības “Latvijas Sa-
mariešu apvienība” aprūpētāju, kuras 
darbs ikdienā iedvesmo ne vien kolē-

ģus, bet arī viņas mīļos klientus, aprū-
pējamos ļaudis.
Edīti Treiju, biedrības “Privātā vidus-
skola “Ādažu Brīvā Valdorfa skola”” 
vizuālās mākslas, dizaina un tehnolo-

ģiju skolotāju, kura sajūt misijas apzi-
ņu atraisīt bērnos un jauniešos radošo 
enerģiju! 
Mārtiņu un Pēteri Saukām, “Ādažu 
desu darbnīcas” valdes locekļiem, par 
sniegto atbalstu un mecenātismu.  

Ik gadu ādažnieki Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā  pulcējas, lai svinīgā gaisotnē atskatītos uz aizvadīto gadu, 
paveiktajiem darbiem, iegūto pieredzi un kopīgi no sirds priecātos. Kopīgi priecātos par ikvienu labu darbu, kas darīts 
nesavtīgi, no visas sirds un ar mīlestību. 

Lepojamies ar Goda novadniekiem Daigu Mie-
riņu, ilggadējo Carnikavas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju, par nozīmīgo ieguldīto darbu novada iz-
augsmē un Māri Sprindžuku, ilggadējo Ādažu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju, par nozīmīgo iegul-
dījumu novada izaugsmē.
Katrs, kurš ierodas Ādažos pēc ilgāka laika, ir patīkami 
pārsteigts par vietas moderno veidolu, attīstīto uzņē-
mējdarbību, bērniem un jaunajām ģimenēm draudzīgo 
vidi.  Savukārt, nonākot Carnikavā, apbrīnu rada piedā-
vātās atpūtas iespējas lieliski sakārtotā vidē un cieņā cel-
tais kultūrvēsturiskais mantojums.  Novada iedzīvotāji 
izsaka pateicību par ieguldītajām zināšanām, pieredzi, 
mīlestību un pacietību, veidojot Ādažus un Carnikavu. 
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Lepojamies ar mecenāta Mārtiņa Spravņika un 
Ādažu novada pašvaldības apbalvojuma “Gada 
pedagogs” laureātiem:
Vizmu Siliņu, “Gada pedagogu pirmsskolā”, Carnikavas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagoģi, kuru 
mīl ne tikai viņas skolojamie bērni, bet arī viņu vecāki un 
kolēģi, jo viņa ir sirsnīga, mīļa, izpalīdzīga, ar lielisku humo-
ra izjūtu. Vizmiņu kā savu vismīļāko bērnudārza skolotāju 
joprojām atceras arī pieaugušie, kuri jau devušies tālākās 
dzīves gaitās.
Sandru Zdanovsku, “Gada jauno pedagogu”, Ādažu vidus-
skolas sākumskolas skolotāju, kura darbā ar skolēniem un 
viņu ģimenēm iegulda ne tikai pedagoga zināšanas, bet arī 
sirds siltumu, mīļumu un labestību.
Lidiju Dombrovsku, “Gada pedagogu sākumskolā”, Carni-
kavas pamatskolas pedagoģi, kura daudzu gadu garumā ir 
iedvesmas avots, piemērs un atbalsts skolēniem, vecākiem 
un kolēģiem.
Ingūnu Štulbergu, “Gada pedagogu pamatskolā”, Āda-

žu Brīvās Valdorfa skolas 
skolotāju, kurai var jautāt 
visu, un viņa visu arī var 
izstāstīt. Bērni viņai uzti-
cas un uzdrīkstas sapņot 
un īstenot lielus sapņus. 
Vairu Baltgaili, “Gada pe-
dagogu vidusskolā”, Ādažu 
vidusskolas skolotāju, kura 
rosina apzināties latviešu 
valodas bagātību un kura 
ar savu piemēru un attiek-
smi pret darbu motivējusi 
un veicinājusi skolēnus ie-
pazīt Latvijas un pasaules 
kultūras vērtības. 
Barbaru Iltneri, “Gada 
pedagogu profesionālās 

ievirzes izglītībā – mākslās”, Ādažu novada Mākslu skolas 
skolotāju, kura ar lielu mīlestību attīstījusi bērnu talantus, 
par ko liecina arī lielais apbalvoto bērnu skaits konkursos.
Sandru Krūmu, “Gada pedagogu profesionālās ievirzes iz-
glītībā – sportā”, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
skolotāju, kura spēj motivēt bērnus, rosina jauniešos vēlmi 
tiekties pēc labākiem rezultātiem, sasniegt savu spēju virsot-
nes, vienlaicīgi stiprinot jauniešu sociālās prasmes, sadarbo-
joties un atbalstot vienam otru.
Sarmīti Savicku, apbalvojuma “Par mūža ieguldījumu iz-
glītībā” ieguvēju, Ādažu vidusskolas pedagoģi, kura profe-
sionālajā un vispārējā vidējā izglītībā strādā jau kopš 1980. 
gada. Sarmīte rosinājusi un praktiski atbalstījusi skolotāju 
un skolēnu iesaistīšanos daudzos vietējos un starptautiskos 
projektos, iesaistot skolēnus arī Eiropas Parlamenta projektā 
“Euroscola”, radot iespēju skolēniem apmeklēt Eiropas insti-
tūcijas Briselē un Strasbūrā. Paldies par pedagoģiskā darba 
mūža veltīšanu jaunās paaudzes izglītošanā, attīstot jaunie-
šu talantus un prasmes!

Lepojamies ar Ādažu novada pašvaldības
apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātiem:
Sarmīti Lindi, “Dog Sport Carnikava” ilggadējo sportisti, 
biedrības “Dog Sport Carnikava” sirdi un dvēseli, cilvēku, 
kuram rūpes un mīlestība pret dzīvniekiem ieliktas šūpulī.
Līgu Kropi, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strau-
tiņš” pedagoga palīdzi, kuras optimisms, rūpes par bērniem 
un mīlestība pret līdzcilvēkiem iedvesmo. 
Elīnu Kampenusu, pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 
izglītības skolotāju, par profesionāli inovatīvu, bērnu izziņu 
radoši veicinošu, mīlestībā un sirdsgudrībā balstītu darbu.
Carnikavas Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkal-
pošanas centru, kas bija viens no pirmajiem klientu apkal-
pošanas centriem Latvijā, un  Ādažu Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas centru. Abu centru darbinie-
ces laipni uzklausījušas un meklējušas atbildes uz tūksto-
šiem iedzīvotāju jautājumu un sniegušas pakalpojumus arī 
ārkārtas situācijā Covid-19 laikā.

vadītājai un jauniešu deju kolektīva “Abi divi” vadītājam. 
Zintu Filipoviču, pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 
mūzikas skolotāju, kura spēj attīstīt muzikālos talantus jeb-
kurā bērnā. 
Olgu Vētru, Ādažu vidusskolas angļu valodas skolotāju, 
kura skolēniem sniedz iespēju pavērties tālāk, plašajā pasau-
lē. 

Daigu Grandāni, Ādažu vidusskolas apkopēju, kura ar savu 
darbu skolā rada ne tikai izcilu fizisko, bet arī emocionālo 
vidi. 
Ritu Makejevu, pašvaldības administrācijas Administratī-
vās nodaļas arhīva pārzini, kura ar rūpību un pacietību 22 
gadu garumā veido apjomīgu dokumentu kopumu – arhīvu.
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7. un 8. novembrī Ādažu vidusskolas 6.l, 6.c, 6.e un 6.d klašu 
skolēni piedalījās 80 minūšu garās izglītojošās nodarbībās 
par pubertāti dalītās meiteņu un zēnu grupās. Nodarbību 
mērķis ir sniegt pamatzināšanas par ķermeni un tajā notie-
košajām pārmaiņām un palīdzību izprast dažādas emocijas, 
kuras tiek piedzīvotas pubertātes vecumā, kā arī sniegt pa-
matprasmes rūpēm par savu veselību un higiēnu. Savukārt 
8. un 9. novembrī 10.a, 10.b, 10.c klasēs skolēni piedalījās 
80 minūšu garās izglītojošās nodarbībās par drošām attie-
cībām, kuru mērķis ir veicināt prasmes veidot uzticamas, 
atbildīgas un drošas attiecības, apzināties savstarpējās pie-
krišanas seksuālām attiecībām nozīmi, mazināt iespējamos 
vardarbības riskus.
Nodarbības vadīja biedrības “Papardes zieds” speciālisti. 
Aktivitātes tika īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

9.novembrī Ādažu vidusskolas 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 8.l un 8.g 
klašu skolēni piedalījās 40 minūšu garās nodarbībās par 
veselīgu uzturu, kuras vadīja sertificēta endokrinoloģe Li-
gita Arnicāne. Nodarbībās tika stāstīts par ogļhidrātiem, 
olbaltumvielām, taukiem, augļiem un dārzeņiem ikdienas 
uzturā, veselīga šķīvja principu, brokastu nozīmi, veselīgu 
uzkodu ieteikumiem.
Aktivitātes tika īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 
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Ādažu vidusskolā skolēni mācās par atkarību profilaksi
8. un 9.novembrī Ādažu vidusskolas 9.d, 9.c, 9.l un 9.e klašu 
skolēni piedalījās 90 minūšu garās, izglītojošās nodarbībās 
par atkarību profilaksi, kuru ietvaros tika apskatītas dažādas 
tēmas -  apreibinošo vielu ietekme un riski gan pašam lieto-
tājam, gan tuviniekiem, līdzatkarība, vienaudžu spiediens, 
mediju ietekme, alternatīvas atkarību izraisošo vielu lietoša-
nai, viedierīču atkarība un tās sekas,  palīdzības meklēšanas 
iespējas. 
Nodarbības vadīja biedrības “Papardes zieds” speciālisti. Ak-
tivitātes tika īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu 
pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, 
ietvaros. 

Ādažu vidusskolā skolēni mācās par seksuālo un reproduktīvo
veselību

Ādažu vidusskolas skolēni nodarbībās mācās par veselīgu uzturu

Ādažu vidusskolas skolēni nodarbībās mācās par attiecībām un 
pozitīvu savstarpējo komunikāciju
23. un 29. novembrī Ādažu vidusskolā aizvadītas 90 minūšu 
garas nodarbības 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e un 5.g, klašu skolēniem 
par attiecībām un pozitīvu savstarpējo komunikāciju, kuras 
vadīja pieredzējušie biedrības “Papardes zieds” speciālis-
ti. Nodarbībās skolēni mācījās par to, kā veidot draudzīgas 
attiecības, risināt konfliktus, rosināt aizdomāties par atbil-
dību attiecību veidošanā. Nodarbībā tika izspēlētas dažādas 
lomu spēles, kurās jaunieši var uzlabot savas argumentācijas 
spējas, prasmes izteikt savas vēlmes un spēt uzklausīt citus. 

Tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā iepazīšanās, kon-
fliktu risināšana, bailes, cieņa pret otru cilvēku. Nodarbībās 
akcentēta arī tēma par atbildību, ko katrs uzņemas par savu 
uzvedību un tās sekām.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada paš-
valdības Ādažu pagastā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
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Vingrošanas nodarbības senioriem!

Aicina uz bezmaksas Cigun nodarbībām 
emocionālās un fiziskās labsajūtas uzlabošanai!

Aicinām seniorus piedalīties vingro-
šanas nodarbībās Tamāras Kosma-
čevas vadībā (pieteikšanās pa tālruni 
29104320, sūtot īsziņu, norādot dalīb-
nieka vārdu un uzvārdu). Pieteikšanās 
ir apstiprināta pēc nodarbību vadītājas 
apstiprinošas atbildes saņemšanas īszi-
ņas veidā). 
Dalībnieku skaits nodarbībās ierobe-
žots! 
Pirmā nodarbība notika 14.decembrī, 
kopumā plānotas 60 nodarbības, t.sk. 
pārgājieni, kā arī 2 nodarbības fizio-

terapeita vadībā. Nodarbības notiks 
pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-
10.30. Par nodarbību norisi, precīziem 
nodarbību datumiem un izmaiņām 
nodarbību norisē lūgums sazināties ar 
nodarbību vadītāju Tamāru Kosmače-
vu. 
Nodarbību norises vieta: kultūras 
nams “Ozolaine” (Jūras iela 1A, Carni-
kava, Carnikavas pagasts). 
Lai gan vingrošanas nodarbību laikā 
fiziskās aktivitātes plānotas lēnā tem-
pā, lūgums katram dalībniekam/dalīb-

niecei izvērtēt savu veselības stāvokli 
un fiziskās sagatavotības līmeni dalībai 
nodarbībā! Nodarbību laikā tiks veikta 
fotofiksācija projekta publicitātes mēr-
ķu nodrošināšanai. 
Dalība nodarbībās ir bezmaksas!
Aktivitātes īstenotas iniciatīvu pro-
jekta “Ādažu novada senioru veselības 
uzturēšana” ietvaros, ar Ādažu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši 
pašvaldības 25.05.2022. nolikumam 
Nr.19 “Iniciatīvas projektu finansēša-
nas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”.

Aicinām Ādažu novada 
iedzīvotājus piedalīties 
nodarbībās emocionā-
lās un fiziskās labsajūtas 
uzlabošanai. Nodarbību 
1.daļā notiks Cigun at-
veseļojošā vingrošana, 
2.daļā lekcija ar dalīb-
nieku iesaisti praktiskajā 
darbā. 
Medicīniskais Saulainais 
Cigun ir Ķīnas medicī-
nas veselības veicināša-

nas sistēma (pareiza kustība, elpošana un domāšana) enerģi-
jai, harmonijai un veselībai (fiziskai un garīgai). Cigun vairo 
enerģiju, mazina stresu, trauksmi, uzlabo imunitāti, stiprina 
mugurkaulu, uzlabo sirdsdarbību, elpošanas un gremošanas 
sistēmas, uzlabo miega kvalitāti  u.c. 
Lekciju galvenās tēmas - dzīves līdzsvara izvērtējums un soļi 
situācijas uzlabošanai, emocionālais intelekts un metodes tā 
attīstīšanai, stress un tā mazināšanas metodes, pašvērtējums 
un tā celšana, komunikācijas māksla, attiecības un to uzla-
bošana, vērtības, apzinātība un tās pielietošana ikdienā. u.c.
Nodarbības vadīs Viktorija Bērziņa - sertificēta Cigun ins-

truktore, transformāciju koučs, radošo iedvesmas grāmatu 
sērijas “6 minūtes 365 dienas” līdzautore www.6minutes.lv, 
emocionālā intelekta un iedvesmas trenere. 10+ gadus liela 
pieredze apmācību organizēšanā un vadīšanā.
Pieteikšanās pa tālruni 29408131, sūtot īsziņu, norādot da-
lībnieka vārdu un uzvārdu. Pieteikšanās ir apstiprināta pēc 
nodarbību vadītājas apstiprinošas atbildes saņemšanas īszi-
ņas veidā. Dalībnieku skaits nodarbībās ierobežots! Vēlama 
pieteikšanās uz visu nodarbību kursu.
Nodarbību norises vieta un laiks: Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Strautiņš” mazā zāle, otrdienās plkst. 18.30-
20.30. Pirmā nodarbība notiks 3.janvārī. Kopumā notiks 15 
nodarbības.
Par nodarbību norisi, precīziem nodarbību datumiem un iz-
maiņām nodarbību norisē lūgums sazināties ar nodarbību 
vadītāju Viktoriju Bērziņu. 
Dalība nodarbībās ir bezmaksas! 
Nodarbību laikā tiks veikta fotofiksācija projekta publicitā-
tes mērķu nodrošināšanai. 
Aktivitātes īstenotas iniciatīvu projekta “Nodarbības emo-
cionālās un fiziskās labsajūtas uzlabošanai” ietvaros ar 
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši paš-
valdības 25.05.2022. nolikumam Nr.19 “Iniciatīvas projektu 
finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”.

Jogas nodarbības senioriem

No 2022.gada 1.septembra ir uzsākta jogas nodarbību īste-
nošana jogas speciālistes Zaigas Luriņas vadībā. Kopumā 
līdz gada beigām būs notikušas 33 nodarbības un grupā re-
ģistrēti 18 dalībnieki no Carnikavas, Garciema, Kalngales 
un Ādažiem.

Katra nodarbība sākas ar nelielu teorētiski informatīvo daļu, 
kurā dalībnieki uzzina, ko ķermenim sniedz katrs jogas ele-
ments, katru reizi dalībnieki meditē, mācās nomierināt savu 
prātu, atslābināties un iegūt iekšējo līdzsvaru. Tiek veltīta 
pastiprināta uzmanība dažādām elpošanas tehnikām, elpo-
šanai ar diafragmu. Tiek pielāgotas jogas pozas katram indi-
viduāli, pēc spējām. Dalībnieki ir iemācījušies jogas pozas, 
kuras stiprina muguras un locītavu veselību.
Latvijas dzimšanas dienā jogas nodarbība pagāja latviskā 
gaisotnē. Notika meditācijas par Latviju, nodarbību veltot 
Latvijai.
Aktivitātes īstenotas iniciatīvu projekta “Ādažu novada se-
nioru veselības uzturēšana” ietvaros, ar Ādažu novada paš-
valdības līdzfinansējumu atbilstoši pašvaldības 25.05.2022. 
nolikumam Nr.19 “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība 
Ādažu novada pašvaldībā”.

Atvērumu sagatavoja Annija Dukāte
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Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā saņem Henriks Eliass Zēgners
13.novembrī svinīgā pasākumā Carni-
kavas pamatskolas lielajā zālē par Ojāra 
Vācieša literārās prēmijas dzejā ieguvēju 
tika nosaukts Henriks Eliass Zēgners ar 
dzejoļu krājumu “Paradīze” (izdevnie-
cība “Neputns”). Zēgnera otro dzejoļu 
krājumu žūrija par labāko atzina 13 dar-
bu konkurencē. Jauno dzejnieku sveica 
Ādažu novada pašvaldības priekšsēdē-
tāja Karīna Miķelsone. Par lielisku mu-
zikālo noformējumu parūpējās latviešu 
mūsdienu tautas mūzikas un indie folk 
grupa “Zāle”.
“Esmu patiešām pārsteigts, es to negai-
dīju. Esmu pāris reizes dzīvē kāpis uz 
skatuves saņemt dažādas balvas grāma-
tām, ar ko esmu strādājis kā redaktors, 
bet pats literāru apbalvojumu saņemu 
pirmoreiz,” atzina Henriks Eliass Zēg-
ners. “Starp abiem maniem dzejoļu 
krājumiem ir astoņi gadi, kas ir daudz. 
Grāmatas “Paradīze” pirmo eksemplā-
ru turēju rokās tieši pirms gada – 12. 

vai 13.novembrī. Pēc dažām dienām es 
salauzu kāju, bija lokdauns, līdz ar to 
grāmatai īsti nebija nekādas atklāšanas. 
Grāmata pandēmijā mazliet pazuda, tā-
pēc ir vēl jo priecīgāk un pārsteidzošāk 
saņemt šo balvu. Jūtos pagodināts būt 
šādā dzejnieku kompānijā. Esmu lasījis 
gandrīz visus no pretendentu darbiem, 
izņemot divus, un, manuprāt, latviešu 
dzeja šobrīd ir interesanta un aizraujo-
ša. Lasiet dzeju, rakstiet dzeju. Paldies 
jums!”
Henriks Eliass Zēgners saņēma gan ap-
balvojumu, gan naudas balvu 1000 eiro 
apmērā. Dzejoļu krājumus vērtēja kon-
kursa komisija piecu cilvēku sastāvā: 
komisijas priekšsēdētāja, Daiga Mieri-
ņa, dzejnieks un tulkotājs, 2009.gada O. 
Vācieša prēmijas ieguvējs Edvīns Raups, 
O. Vācieša muzeja direktore Ieva Ķīse, 
Carnikavas pamatskolas pedagoģe Ilze 
Vāciete un dzejniece, 2018.gada O. Vā-
cieša prēmijas ieguvēja Daina Sirmā. Ar 

saviem jaunākajiem dzejoļu krājumiem 
nominēti bija arī Inta Kampara, Zane 
Daugule, Elīna Bākule-Veire, Marija 
Luīze Meļķe, Rolands Briedis, Rūta Me-
žavilka, Artis Ostups, Madara Grunt-
mane, Inga Pizāne, Māra Zālīte, Andra 
Manfelde un pagājušā gada uzvarētājs 
Ivars Šteinbergs. Prēmijas pasniegšanas 
pasākumu pašvaldība organizē sadar-
bībā ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra 
Vācieša biedrību.

Jānis Pārums
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Carnikavas nēģi iekļuvuši “Nēģu bībelē”
Vidzemes piekrastē nēģus 
ķer līdz pat 1. februārim. 
Jāatgādina, ka ķeršanas 
sezona sākas jau vasarā - 
1. augustā. Nav brīnums, 
ka nēģi izsenis ieņēmuši 
goda vietu Valsts svēt-
ku, Ziemassvētku un 
Jaungada galdā. Sezonas 
pilnbriedā, oktobra vidū, 
kaimiņos, Salacgrīvā, tika 
atvērta ilgi gaidītā un lo-
lotā grāmata - “Nēģu bī-
bele”. Grāmatas nozīmī-
gumu izsaka tās skaļais 
vārds.  Idejas autors, Vi-
dzemes piekrastes kultū-

ras pētnieks Dzintris Kolāts grāmatas ievadā skaidro, ja “Īstajā 
Bībelē apkopotas cilvēku dzīves patiesības, tad šeit pavisam citā 
mērogā esam centušies savākt un populārā, saprotamā formā 
nodot lasītajam galvenās patiesības par mūsu ūdeņu savdabīgo, 
dikti seno un vēl diktāk garšīgo radību.” 
“Kad Dzintris mani uzaicināja piedalīties “Nēģu bībeles” vei-
došanā, nedomāju ne mirkli. Pirmkārt, man pašam nu ļoti gar-
šo nēģi. Otrkārt, pazinu daudzus nēģu zvejniekus un cepējus 
gan mūspusē - Salacā, Svētupē un Gaujā, gan Kurzemes krastā 
- Ventā un Sakā,” par savu pieredzi un sajūtām grāmatas tapša-
nas procesā stāsta tās sakārtotājs un kaislīgs Vidzemes piekras-
tes mīļotājs, Gints Šīmanis, kurš 2020. gadā sastādīja tekstu arī 
grāmatai “Kalngale - piejūras vējos”. “Viskaifīgākie ir tikko uz 
oglēm ceptie, bet tos gan vairāk pa trim nevar nolocīt - gana sā-
tīgi! Savukārt ceptie želejā visgaršīgākie ir pie Zigrīdas un Ed-
uarda Skaveneciem. “Krupja” nēģiem nespēj turēties pretī pat 
visizsmalcinātākie gardēži! Nākotnē vajadzētu iedibināt Car-
nikavas un Salacgrīvas nēģu cepēju sacensības un meistarkla-

ses, tas būtu jauns pienesums tradicionālajiem Nēģu svētkiem 
Gaujas un Salacas krastos!” domā Gints Šīmanis.
Grāmatā aprakstīta nēģu bioloģija un dzīves cikls, bet vēl vai-
rāk vietas tajā atvēlēts cilvēku - nēģu zvejnieku un cepēju - 
stāstiem, kā arī veselas 70 nēģu pagatavošanas receptes no visas 
Latvijas. Ģeogrāfiski akcents likts uz Vidzemes piekrasti, kon-
krētāk - Limbažu novada Salacgrīvas pusi, bet Ādažu novada 
iedzīvotāji pacentušies, lai arī Carnikavas nēģi tiktu prezentēti 
gan stāstījumos, gan receptēs. Par savu pieredzi nēģu cepšanā 
grāmatā stāstā Eduards Skavenecs, daloties atmiņās arī par da-
lību sajūtu piedzīvojumā “Nēģu vilciens Carnikavā”. SIA “Kru-
pis” pārstāvji dalās arī ar vairākām savām firmas receptēm. Par 
savu ikdienas saskarsmi ar nēģiem stāsta zvejnieks, SIA “Les-
te” vadītājs Aldonis Lūkins, par nēģu lietošanas tradīcijām un 
popularizēšanas tradīcijām raksta Carnikavas Novadpētniecī-
bas centra vadītāja Olga Rinkus. Savās receptēs un Carnikavas 
nēģu pagatavošanas un baudīšanas noslēpumos grāmatā dalās 
arī aizrautīgā fotogrāfe un carnikaviete vairākās paaudzēs Ine-
ta Freimane. Vēl viena mūsu novada fotogrāfe, kuras aizrautība 
ir ēdienu bildēšana, Viktorija Jermolajeva papildinājusi grāma-
tu ar apetitelīgu nēģu bildi. Grāmatā ir atrodama arī pirmās 
Carnikavas Novadpētniecības centra vadītājas Elitas Pēterso-
nes nēģu recepte un Nēģu svētku pērles - Ilzes Tjarves nēģu 
zupas – recepte, bet par īstu “Carnikavas nēģu recepšu zelta 
fondu” var uzskatīt mūsu izcilās saimnieces un nēģu pagatavo-
šanas pazinējas Anitas Bagrijas senās un mūsdienīgās receptes. 
Sautētie nēģi, ceptu nēģu salāti un pat nēģu galerte un nēģu 
pastēte. Kopumā grāmatā atrodamas 70 vēsturiskās un mūs-
dienu nēģu pagatavošanas receptes no visām Latvijas malām. 
Paldies grāmatas veidotājiem par iespēju sadarboties, veidojot 
īstu “nēģu mīļu un popularizētāju” kopienu!
Grāmatu var iegādāties Limbažu novada Tūrisma informācijas 
centros, bet pie mums, uz Carnikavas Novadpētniecības cen-
tru, var nākt iepazīties ar grāmatu un dalīties savos firmas ēdie-
nos, veidojot kulināro dārgumu kolekciju visiem kopā.

Olga Rinkus 
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā decembrī
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

Ādažu bibliotēka saņēmusi vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Nacionālās Bibliotēkas īstenotā projekta “Grāmatu iepirkuma 
programmas publiskajām bibliotēkām” ar mērķi Latvijas publisko bibliotēku krājumus papildināt ar augstvērtīgiem izdevumiem. 

Ādažu bibliotēka saņēmusi vērtīgo grāmatu dāvinājumu - kopumā 11 eksemplārus 134 EUR vērtībā.

Uzziņu literatūra 
• Deivisa, Simona “Montesori mazulis. Dzīves pirmais gads”

Uzziņu literatūra 
• Rožkalne, Anita “Brīvie vektori”
• Jablovska, Gaida “Aspazija. Rainis. Nams”
• Freimanis, Igors “DziRdētais NAV AcĪmReDzAmAiS”
• Vilsons, Metjū “Simbolu slepenā valoda”
• “Pielāgošanās Padomju laiki Latvijā”
• Turčinskis, Zigmārs “Ziemeļvidzemes mežabrāļi”
• Stranga A. “Latvija: neatkarības pēdējais cēliens”

Bērnu literatūra
• Skrastiņa, Ilze “Kā iet pa skolu? Normāli”
• Looka, Kairi “Pija Prjaņika un vārdēdis”
• Kukuvasa, Krista “Āpsēns Viljams - Naskā Ķepa”
• Klings, Marks Uve “Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus”
• Pervika, Aino “Burmemme”
• Rūmnieks, Valdis “Rūķu zeme Latvija”

                   Daiļliteratūra 
• Šmite, Linda “Ne tikai Staburaga bērns Valdis”
• Zīle, Monika “Tumšā puse”
• Butrima, Danuta “teksta uzdevumi par sastapšanos”
• Račko, Karīna “Es neesmu tava”
• Hanna, Kristīne “Četri vēji”
• Lekberga, Kamilla “Kaste”
• Pārksa, Adele “Nākotnes ēnas. Viens pēdējais noslēpums”
• Meins, Endrū “Vētra jūrā”
• Gortners, G. K. “Tjūdoru sazvērestība”
• Doda, Kristīna “Zudušo dvēseļu pilsēta”
• Hilderbrenda, Elīna “Mulso siržu viesnīca”
• Korija, Džeina “Katram savi noslēpumi”
• Hants, Toms “Viena liktenīga kļūda”
• Devero, Džūda “Nosacītā slepkavība”
• Gortners, K. V. “Romanovu imperatore”

Daiļliteratūra 
• Briedis, Ronalds “Nulles summa”
• Ostups, Artis “Variācijas par mēness tēmu”
• Asejevs, Staņislavs “Gaišais ceļš”
• Darbiņa Epnere, Alda “Klejojumu gadi”

Izstādes Ādažu bibliotēkā decembrī
Literārās izstādes
• “Dzīves vilcienā” Rakstniecei, esejistei Zentai Mauri-
ņai – 125 (1897-1978)
• “Kad vārds sveicina kā zvaigzne debesīs” Rakstnie-
kam Bruno Saulītim – 100 (1922-1970)
• “Mūža meža maldi” Žurnālistam, rakstniekam Jūli-
jam Lācim – 130 (1892-1941)

Izstādes bērnu literatūras nodaļā
“Ziemas saulgriežu ceļš”
Grāmatu izstāde un radošās darbnīcas bibliotēkā Ziemassvētku noskaņās

Tematiskās izstādes
• “Komēdijas meistare” Aktrisei Lili-
jai Žvīgulei – 120 (1902-1993)
• “Franču kino ikona” Franču aktierim 
Žerāram Filipam – 100 (1922-1959)

Izstādes Carnikavas bibliotēkā decembrī
Literārās izstādes
• Zentai Mauriņai – 125 (1897-1978) apskatāma līdz 01.01.2023.
• No 20. decembra izstāde Mākslas zinātniecei, rakstniecei, politiķei 
Sandrai Kalnietei – 70

Tematiskā izstāde
“Baltais Ziemassvētku stāsts” apskatāma līdz 
01.01.2023.
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Iegaismot novembri – “Jumis” viesojas Lietuvā
Jau esam raduši, ka novembris ik gadu 
neizbēgami pietuvojas ar tumsu. Die-
nas sarukušas, it kā sarāvušās no drēg-
nā aukstuma. Paldies Dievam, esam 
svētīti, ka Latvijas novembrī gaismu 
iededz patriotiskās atmiņas sirds lies-
mu gaisma Lāčplēša dienā un Latvijas 
dzimšanas dienas kūkas svecītes, kas 
deg katrās mājās. Ne velti, novembri 
pasaules kalendārā ar lepnumu saucam 
par Latvijas mēnesi un šo gaismu da-
lām ar saviem draugiem.
Tieši ar šādu gaismu jau pirmajā no-
vembra nedēļas nogalē Ādažu NKC 
koris “Jumis” devās koncertceļojumā 
uz Šaķu sadraudzības pilsētu Lietuvā, 
lai kopīgi koncertētu ar Šaķu jaukto 
kori “Lituanica”. Koncerts norisinājās 
5. novembrī Šaķu ģimnāzijā, kur klau-
sītāju rindās pulcējās vietējie iedzīvo-
tāji, kā arī Šaķu pilsētas mērs Edgaras 
Pilypaitis.
Koncertu ievadīja “Lituanica” uzstāša-
nās ar izmeklētu tautas mūzikas prog-
rammu. Lietuviešu dziedātāji priecēja 
klausītājus ar vokāli dzidru skanējumu 
svinīgi skaistos tautastērpos.
Koncerta otrajā daļā uzstājās “Jumis” 
ar plašu programmu, izpildot gan 
daudzveidīgas tautas dziesmas, gan 
sniedzot ieskatu 2023. gada XXVII 
Dziesmu svētku repertuārā. “Jumis” 
savu uzstāšanos noslēdza ar ritmiski 
enerģiskajām Valta Pūces “Ik rudeni 

valodiņa” un mītiski mistisko “Vindo”, 
ko radījuši Jānis Šipkēvics un Reinis 
Sējāns, kora balsīm salicis Andris Sē-
jāns. Šo dziesmu izpildījumu kuplināja 
ritma grupa ar sitamajiem tautas ins-
trumentiem, kas skanējumu padarīja 
īpaši enerģisku, ar ko koris izpelnījās 
skaļus aplausus un ovācijas.
Koncerta noslēgumā “Lituanica” un 
“Jumis” kopkoris atskaņoja latviešu 
tautas dziesmu “Pūt, vējiņi” un popu-
lāro lietuviešu dziesmu “Kur giria ža-
liuoja”, kas ne vienam vien raisīja aiz-
kustinājuma asaras.
Koncertceļojuma ietvarā “Jumis” ap-
meklēja arī Kauņas vecpilsētu, kas šo-
gad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Neplānoti un negaidīti skaists izvērsās 
Jēzus Kristus Augšāmcelšanās Bazi-
likas apmeklējums, kur nelielā jumta 
terases kapelā ar debešķīgu akustiku 
koristi Dievam par godu nodziedāja 
Lūcijas Garūtas “Mūsu Tēvs Debesīs”.
Varēja atgriezties mājās ar pavairotu 
siltumu, gaismu un ticību, ka visam 
jābūt labi.
Koristi izsaka sirsnīgu pateicību kon-
certceļojuma organizatoriem – kora 
prezidentam Jānim Baižam un kora 
padomes loceklei Žanetei Jansonei, kā 
arī kora mākslinieciskajam vadītājam 
un diriģentam Imantam Kalniņam un 
kormeistaram Aldanam Milzarājam.
Lai visiem gaišums un miers!
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā decembrī
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx

Nozaru literatūra 
• Okvela – Smita, Sāra “Maigā 
miega grāmata”
• Lāriņš, Viesturs “Sporta 
medicīna”
• Caune, Andris “Notikumi 
Rīgā”
• Kello, Karls “Templieši Māras 
zemē”
• Hofs, Vims “Vima Hofa 
metode”
• Aro, Jesika “Putina troļļi”
• Pielāgošanās. Padomju laiki 
Latvijā
• Šarma, Robins “Manifests 
ikdienas varonim”

Daiļliteratūra 
• Judina, Dace “Viņš vairs neatgriezīsies”
• Kalniņa, Mērija Elizabete “Sapnis par 
viņu un mūziklu”
• Račko, Karīna “Es neesmu tava”
• Liepnieks, Jurģis “ Mans nabaga pirāts”
• Ilziņa, Kristīne “Es neliecināšu pret 
jums”
• Tirzītis, Gunārs “Leģionārs”
• Šmite, Linda ”Ne tikai Staburaga bērns 
Valdis”
• Tungala, Lēlo “Biedrs bērns”
• Lekberga, Kamilla “Kaste”
• Railija, Lusinda “Slepkavības Flīthausā”
• Gortners, K. V. “Tjūdoru sazvērestība”
• Silvere, Džosija “Viena nakts uz salas”

Bērnu un pusaudžu literatūra
• Zigners, Ingo “Mazais pūķis Kokosrieksts viesojas akmens laikmetā”
• Koulmane, Dženifera “Par lielām un mazām dāvanām”
• Harari Juvāls Noāss ”Neapturamie”
• Hantere, Ērina “Tukšā pilsēta”
• Ķeizare, Sniedze Paula “Brīdis pasakā”
• Zēriete, Inita “Mazais lasītprieks”
• Tilaks, Dzintars “Kaijas ligzda”

Jana Muižniece, “Jumis” koriste
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Programma “Daugava. Rainis/Brauns/Čaks” izskanējusi

Ideja dzima spontāni, lai arī tomēr li-
kumsakarīgi. Spontāni, jo, kad pēc 
divus gadus ilgā covid ierobežojumu 
perioda pavasarī beidzot bijām atsā-
kuši mēģinājumus, kādu dienu mūsu 
skanīgais bass Artis Virsis iznāca kora 
priekšā un teica: “No manis neatstājas 
doma nolasīt A. Čaka “Sprediķi Piņķu 
baznīcā”, varbūt, ka varam padomāt 
par kādu programmu, kur to iepīt”. 
Saprotams, ka tā bija likumsakarīga 
doma, jo tolaik Krievijas iebrukums 
Ukrainā visiem bija dziļš šoks un kara 
iznākums nemaz nebija paredzams, 
kā tas ir tagad. Mūsu diriģents Ārijs 
Ādamsons nevilcinoties pameta ide-
ju, ka tas varētu būt pilnais M. Brauna 
cikls “Daugava”, jo tieši tobrīd mēģi-
nājām Dziesmu svētku programmā ie-
kļautās dziesmas no šī cikla. Tā dzima 
ideja – diezgan pārdroša un varbūt pat 
utopiska.
Bija skaidrs, ka programma jāsaga-
tavo uz novembra svētkiem, bija arī 
skaidrs, ka programmai ir nepiecieša-
ma režija, lai savītu divus stilistiski at-

šķirīgus darbus. Tāpat mēs visi skaidri 
apzinājāmies, ka mums kā pašdarbības 
kolektīvam projekts ir milzīgs izaici-
nājums, un laika ir maz. Bet, kā mēdz 
teikt, zvaigznes sastājās. Izrādījās, ka 
mūsu koristei Ingūnai ir “personiski 
kontakti” ar Valmieras teātra aktieri 
Janusu Johansonu, un, starp citu, tieši 
Valmieras teātrī 1988. gadā – laikā, kad 
Latvija vēl tikai modināja savas brīvī-
bas alkas, – notika pirmais “Daugavas” 
uzvedums, kurā piedalījās arī Januss 
Johansons.
Tālākais bija traks skrējiens. Ņemot 
vērā, ka priekšā ir vasara, nolēmām 
sezonas sākumā rīkot divu dienu kora 
nometni, kurā ielikām labus pamatus. 
Tam sekoja divus mēnešus ilgs inten-
sīvs darbs ar nošu un teksta materiā-
lu. Paralēli tam arī organizatoriskais 
darbs, jo sagatavot šādu programmu 
tikai vienam koncertam “savējiem” 
šoreiz nevarējām atļauties. Jāsaka liels 
paldies Ādažu Kultūras centram, kas 
bez vilcināšanās apsolīja finansiālu 
atbalstu projektam un faktiski deva 

iespēju to īstenot ar maksimālu atdevi.
Programma “Daugava. Rainis/Brauns/
Čaks” izskanēja trīs koncertos – 5. no-
vembrī pašā Piņķu baznīcā, simboliskā 
vietā, kur esot noturēts dievkalpojums 
Latviešu strēlnieku pulkam pirms do-
šanās kaujā, 12. novembrī Ādažu KC 
Ceriņu zālē, kas pulcināja mūsu tuvā-
kos draugus un atbalstītājus un kuru 
apmeklēja arī kāda ļoti īpaša viešņa, M. 
Brauna dzīvesbiedre Juta Brauna. Tre-
šais koncerts izskanēja 13. novembrī 
Kuldīgas Svētās Annas baznīcā, un to 
palīdzēja organizēt mūsu kora dibinā-
tāja Andra Zvejniece, kurai mēs esam 
īpaši pateicīgi par auglīgā zemē laistām 
Saknēm.
Mūsu gandarījums par paveikto darbu 
nav vārdos aprakstāms. Mēs esam sa-
ņēmuši patiesus aizkustinājuma pilnus 
atzinības vārdus, kas apliecina prog-
rammas aktualitāti šodienas kontek-
stā. Jā, mūsu koncerts nebija izklaides 
pasākums, drīzāk tas raisīja dziļu emo-
cionālu pārdzīvojumu un lika atbildēt 
uz grūtiem jautājumiem. Cik vienoti 
mēs esam? Kāda ir brīvības cena? Vai 
mēs, šodienas tauta, esam ar tikpat 
stipru garu kā tie, kas izkaroja brīvību 
pirms 100 gadiem? Vai valsts suvereni-
tāte ir mūsu senču beznosacījumu dā-
vana?
Koncerti ir izskanējuši, bet program-
ma netiek nolikta plauktā. Jau šobrīd 
mēs gatavojam sadarbības projektu 
ar Luksemburgas latviešu jaukto kori 
“Meluzīna” par šī darba atskaņošanu 
jaunā kvalitātē, tāpēc tiem, kas gribēs 
šo programmu redzēt, tāda iespēja no-
teikti vēl būs. Uz tikšanos nākamgad 
un atcerēsimies – “Tas, kas redzējis ir 
nakti, tas tik īsti saprot dienu.” (Rainis, 
cikls “Daugava”)

Inga Cirvele, koris “Saknes”
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Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 563 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55, Ādažos”. Lokālplāno-
juma izstrādes mērķis ir pamatot Ādažu novada pašvaldības 
teritorijas plānojuma grozījumus nekustamā īpašuma Rīgas 
gatvē 55, Ādažos, Ādažu novadā, (kadastra Nr. 8044 007 
00178) teritorijai, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas 
ilgtspējīgai un tehniski – ekonomiski pamatotai izmantoša-
nai. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu īpašums 
atrodas Publiskās apbūves (P) un TIN7 teritorijā jeb Balteze-
ra rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoce-
ļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai 
rezervētā teritorijā, kur jaunas apbūves pamatošanai nepie-

ciešams izvērtēt SIA “Projekts 3” 2019. gadā sagatavoto kon-
cepciju “Autoceļu A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu 
veikšanas izpēte Ādažu un Carnikavas apbūves teritorijā“ 
un sagatavot ar Ādažu novada pašvaldību un VAS “Latvijas 
valsts ceļi” saskaņotus transporta organizācijas risinājumus 
lokālplānojuma teritorijai un funkcionālās izpētes zonai.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu nova-
da vecākais teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lo-
kālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kas-
tē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz 
e-pasta adresi: teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. 

Paziņojums par lokālplānojuma uzsākšanu nekustamajam
īpašumam Rīgas gatvē 55, Ādažos
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Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 570 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu ne-
kustamajiem īpašumiem “Pipariņi” un “Jaunprieduļi”, Car-
nikavā”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes 
gabalu sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrup-
māju un publiskas apbūves nolūkos, kā arī ar to saistītu in-
frastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu 
katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā at-

sevišķas zemes vienības. Par detālplānojuma izstrādes vadī-
tāju noteikts Ādažu novada pašvaldības vecākais teritorijas 
plānotājs Zintis Varts.
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.

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 564 “Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un 
“Ozolvilla” detālplānojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā 
publiskās apspriešanas rezultātus, detālplānojums nekus-
tamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla”, Kadagas ciemā, 
Ādažu novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 
8044 005 0640  un 8044 005 0644, ir apstiprināts, nosakot, 
ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detāl-

plānojuma projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas 
kārtībai un īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi 
plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detāl-
plānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunoša-
nai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Bal-
dones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.565 “Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla 
ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14, detālplānojuma 
apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezul-
tātus, detālplānojums Ādažu novada Alderu ciema nekusta-
mo īpašumu Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 
14 ir apstiprināts, nosakot, ka detālplānojums īstenojams pa 

kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai detāl-
plānojuma īstenošanas kārtībai un īstenošanas gaitā jāveic 
nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo 
ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā 
ceļu seguma atjaunošanai. Lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi 
Saistošos noteikumus Nr. 82/2022 “Par Ādažu novada do-
mes 27.07.2010. saistošo noteikumu Nr.20 “Saistošie notei-

kumi par detālplānojuma Ādažu novada Garkalnes ciema 
nekustamajam īpašumam “Senči” grafisko daļu un teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atcelšanu”.

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem
“Pipariņi” un “Jaunprieduļi”, Carnikavā

Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojuma 
apstiprināšanu

Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 
10, 12 un 14, detālplānojuma apstiprināšanu

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Senči” atcelšanu
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Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.561 “Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Bal-
tezerā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sada-
līšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises 
laiks ir noteikts no 2022. gada 19.decembra līdz 2023. 
gada 15.janvārim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5.jan-
vārī plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā (saite tiks pub-
licēta, sekojiet lūdzu www.adazi.lv un Ādažu novada Face-
book), piesakoties dalībai: teritorijasplanosanasnodala@
adazi.lv. 
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:
• interneta portālā ĢeoLatvija.lv
• klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties 
(tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 15.janvārim var izteikt:
• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
• nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv
Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām perso-
nām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa nu-
murs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese un tālruņa numurs.
Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadī-
jumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas 
nodaļa).
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termi-
ņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas iz-
maiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes 
tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. 
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Baltezerā,
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
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Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi 
Saistošos noteikumus Nr. 83/2022 “Par Ādažu novada do-
mes 21.12.2007. saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplāno-
juma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajiem īpašu-
miem “Ziemeļbullas”, “Liānas”, “Annas” un “Mājas” grafisko 

daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 
atcelšanu daļā – zemes vienībās Lilijas ielā 10, Stapriņos, 
Ādažu pag., Ādažu nov. un Lilijas ielā 12, Stapriņos, Ādažu 
pag., Ādažu nov”, nosakot, ka saglabājamas detālplānojumā 
noteiktās ielu (Liliju iela, Dāliju iela) sarkanās līnijas.

Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Ziemeļbullas”, 
“Liānas”, “Annas” un “Mājas” atcelšanu daļā

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.562 “Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 2, Baltezerā, 
detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”, nosakot, ka darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 gadi 
pēc šī lēmuma pieņemšanas.

Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 2, Baltezerā, detālplānojuma darba 
uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Rīcības un to apraksti
Stratēģijas mērķis M2 Vietējās teritorijas sakārtošana
Rīcība Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pa-

kalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Atbalsta apmērs 80 060,11 EUR (stratēģiskajam projektam)

Maksimālā atbalsta intensi-
tāte

90%

Atbilstošā 13.10.2015. MK 
Noteikumu Nr.590 5.punktā 
minētā darbība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpo-
jumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultū-
ras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas (t.sk., ūde-
ņu) un kultūras objektu pieejamību un izmantošanas kvalitāti, sekmējot kvalitatīvas, labiekār-
totas un drošas dzīves vides attīstību VRG darbības teritorijā, piem.:
• dabas objektu sakopšana;
• kultūras objektu sakārtošana;
• vietējās teritorijas intereses objektu atvēršana sabiedrībai, pieejamības uzlabošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai 
nepieejamu un / vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot izglītības iestādes vai teritorijas, 
kas atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu zonējumā).
Rīcības ietvaros tiek atbalstīts stratēģiskais projekts (SVVA stratēģijas 6.pielikums).

Rezultatīvie rādītāji Sakārtotu dabas un kultūras objektu skaits, un pieejamo pakalpojumu skaits

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes 
uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” 
birojā: Ādažu novadā, Ādažu pagastā, Ādažos, Pirmā ielā 
38A.
SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gau-

jas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv  
Kontaktinformācija: 
• Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: 
+371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
• vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības 
virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023.gada 
24.janvāra līdz 2023.gada 24.februārim. Projektu iesnie-
gumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta 
(turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ht-
tps://eps.lad.gov.lv/login. 
Astotajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 

80 060,11 euro. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam 1.1.rīcībā – 90 000 euro. 
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā pro-
jekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu 
īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projek-
tu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” 
izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attieci-
nāmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināša-
nu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmu-
ma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanas 9.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (01.11.2022.)
Sēdē klātienē piedalās 15 deputāti: Karī-
na Miķelsone (LRA), Sniedze Brakovska 
(LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Antra Krasta 
(LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Ku-

buliņš (LZP), Jānis Leja (S), Gatis Mig-
lāns (LZS), Liāna Pumpure (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Jānis 
Ruks (LRA).
1. Par pašvaldības domes pārstāvi Rīgas 
plānošanas reģiona Attīstības padomē.

Lēmums: Izvirzīt Ādažu novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju Karīnu 
Miķelsoni par Rīgas plānošanas reģiona 
Attīstības padomes locekli.
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 
(Arta Deniņa (JKP)). 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (09.11.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 14 deputāti: Karīna Miķelsone 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Antra Krasta (LZS), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), 
Gatis Miglāns (LZS), Liāna Pumpure 
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis 
(LRA), Jānis Ruks (LRA).
1.Par piekrišanu zemes iegūšanai 
īpašumā, Nameja ielā 12.
Lēmums: Izsniegt SIA “Sila Stils Būve” 
izziņu par Ādažu novada pašvaldī-
bas domes piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamā īpašuma Nameja ielā 12, 
Gaujā, Carnikavas pag., Ādažu nov., 
zemesgabalu 0,3302 ha platībā ar turp-
mākās izmantošanas mērķi individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve saskaņā ar 
teritorijas plānojumu.
Balsojums: “Par” – 11, “Pret” – 1 
(Raitis Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 
2 (Arta Deniņa (JKP), Gatis Miglāns 

(LZS)). 
2. Par Siguļu PII “Piejūra” izglītoja-
mo peldētapmācību. 
Lēmums: No 2022. gada 1.decembra 
izveidot 2 jaunas amata vietas uz no-
teiktu laiku – līdz 2023. gada 31. mai-
jam:  “pirmsskolas sporta skolotājs” un 
“skolotāja palīgs”. Noteikt izglītojama-
jiem 5 eiro maksu peldbaseina apmek-
lējumam par vienu reizi. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par balvu fondu iedzīvotāju inicia-
tīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība 
ar dvēseli”.
Lēmums: Palielināt balvu fondu Ādažu 
novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju 
iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrī-
ba ar dvēseli” par 250 eiro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par Ādažu novada domes apbalvo-
jumu piešķiršanu 2022. gadā.
Lēmums: Piešķirt apbalvojumu “Goda 
raksts” un sudraba nozīmi Ritai Ma-
kejevai, Dainai Grandānei, Olgai Vēt-

rai, Zintai Filipovičai, Anitai un Jānim 
Preciniekiem, Tomam Felkeram, Artū-
ram Jakobsonam. Piešķirt apbalvoju-
mu “Gada novadnieks” un apzeltītu 
nozīmi par nozīmīgiem sasniegumiem 
un ieguldījumu pašvaldības, sabiedris-
kajā vai saimnieciskajā darbā: Raivim 
Paulam, Ingai Pērkonei, Ivetai Ozolai, 
Elitai Pētersonei, Edītei Treijai, Mārti-
ņam Saukam un Pēterim Saukam. Pie-
šķirt apbalvojumu “Goda novadnieks” 
un apzeltītu nozīmi Daigai Mieriņai 
un Mārim Sprindžukam. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
5. Par pašvaldības transportlīdzek-
ļa nodošanu domes priekšsēdētājai  
K.Miķelsonei.
Lēmums: Nodot Ādažu novada paš-
valdības domes priekšsēdētājai Karī-
nai Miķelsonei individuālā lietošanā 
amata pienākumu izpildei pašvaldības 
transportlīdzekli VOLVO V60 CROSS 
COUNTRY, valsts Nr. MK553.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Pašvaldības domes sēde (23.11.2022.)
Sēdē klātienē piedalās 15 deputāti: 
Karīna Miķelsone (LRA), Sniedze Bra-
kovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deni-
ņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), 
Antra Krasta (LZS), Imants Krastiņš 
(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja 
(S), Gatis Miglāns (LZS), Liāna Pum-
pure (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA), Jānis Ruks (LRA).
1. Par Kalngales brīvā laika pavadī-
šanas centra “Kadiķis” telpas nodo-
šanu bezatlīdzības lietošanā senioru 
biedrībai “Paeglis”.
Lēmums: Nodot senioru biedrībai 
“Paeglis” bezatlīdzības lietošanā Kaln-
gales brīvā laika pavadīšanas centra 
“Kadiķis” telpu (58 kv.m) ar mērķi or-
ganizēt Ādažu novada pensionāriem 
publiski pieejamus, bezmaksas pasā-
kumus veselības stiprināšanai, tra-
dīciju veicināšanai un kultūras jomā 
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00; 
trešdienās no plkst. 17.30 līdz 19.30.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par Ādažu novada pašvaldības 
domes atbalstu pensionāriem 2023. 
gadā.
Lēmums: Paredzēt Ādažu novada so-
ciālā dienesta 2023. gada budžeta pro-
jekta tāmē finanšu līdzekļus pašvaldī-
bas līdzfinansējuma nodrošināšanai: 
3000 eiro apmērā senioru biedrībai 
“Paeglis”, 3000 eiro apmērā senioru 
biedrībai “Senči”,  7500 eiro apmērā 

“Ādažu novada pensionāru biedrībai”, 
1500 eiro apmērā biedrībai “Carnika-
vas invalīdu biedrība”. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par iniciatīvu projektu “Vingroša-
na senioriem”.
Lēmums: Atbalstīt IK “Māra-9” pro-
jektu “Vingrošana senioriem” kā ini-
ciatīvas projektu un piešķirt tam paš-
valdības līdzfinansējumu 2000 eiro no 
Attīstības un projektu nodaļas 2022.
gada budžeta tāmes līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
4. Par Ādažu vidusskolas dalību 
Erasmus+ projektā “Children of a 
Green World”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas 
dalību Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas projektā “Children of a 
Green World”, nodrošinot pašvaldības 
līdzfinansējumu no Ādažu vidusskolas 
budžeta tāmes 20% apmērā no projek-
ta kopējiem izdevumiem jeb 5204,40 
eiro līdz projekta noslēguma maksā-
juma saņemšanai no projekta koordi-
natora.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par Ādažu novada sabiedrības ve-
selības veicināšanas koncepcijas ap-
stiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu nova-
da sabiedrības veselības veicināšanas 
koncepciju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par projektos izveidoto pamatlī-

dzekļu nodošanu pašvaldības aģen-
tūrai “Carnikavas komunālserviss”. 
Lēmums: Nodot projektos izveidoto 
infrastruktūru un ar to saistīto labie-
kārtojumu (pamatlīdzekļus) apsaim-
niekošanā un uzturēšanā aģentūrai 
atbilstoši to lietderīgās ekspluatācijas 
nosacījumiem atbilstoši katra projekta 
uzraudzības periodam. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašu-
ma atsavināšanu Medus ielā 16.
Lēmums: Atļaut atsavināt Ādažu no-
vada pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu 
0,073 ha platībā ar zemes vienības ka-
dastra apzīmējumu 8052 006 0333 Me-
dus ielā 16, Garupē, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., pārdodot par brīvu cenu 
uz zemesgabala esošo un zemesgrāma-
tā ierakstīto ēku īpašniecei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par zemes ierīcības projekta iz-
strādes ierosināšanu pašvaldības ne-
kustamam īpašumam Jūras ielā 24, 
Carnikavā.
Lēmums: Ierosināt zemes ierīcības 
projekta izstrādi atbilstoši zemes vie-
nības sadales priekšlikuma shēmai  
Ādažu novada pašvaldībai piederošam 
nekustamajam īpašumam Jūras ielā 
24, Carnikavā, Carnikavas pag., Āda-
žu nov., sastāvošam no zemes gabala 
0,78 ha platībā. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
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9. Par ceļa servitūta nodibināšanu 
pašvaldības īpašumā Vanagu ielā 14, 
Kalngalē
Lēmums: Slēgt līgumu ar nekustamā 
īpašuma Vanagu ielā 10B, Kalngalē, 
Carnikavas pag., Ādažu nov., īpašnieci 
SIA “Comperio Consulting” par ceļa 
servitūta – tiesības uz braucamo ceļu 
nodibināšanu Ādažu novada pašvaldī-
bas nekustamajā īpašumā Vanagu ielā 
14, Kalngalē, Carnikavas pag., Ādažu 
nov. uz nenoteiktu laiku par labu šajā 
punktā minētajam SIA “Comperio 
Consulting” nekustamajam īpašu-
mam saskaņā ar grafisko pielikumu 
ceļa servitūta līgumam. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
10. Par nekustamo īpašumu Elīzes 
iela 7 un Elīzes iela 7A nomas termi-
ņa pagarināšanu.
Lēmums: Piešķirt garāžu īpašnieku 
kooperatīvam “Jaguārs Ā” nomā līdz 
2026.gada 31.decembrim Ādažu no-
vada pašvaldībai piederošus zemes ga-
balus: Elīzes iela 7 un  Elīzes iela 7A, 
Kadagā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
11. Par adrešu piešķiršanu daudzdzī-
vokļu mājai un plānotām telpu gru-
pām Zušu ielā 29, Carnikavā.
Lēmums: Piešķirt adreses astoņiem 
plānotiem adresācijas objektiem. Ēkai: 
Zušu iela 29 un telpām: Zušu iela 29-
1, Zušu iela 29-2, Zušu iela 29-3, Zušu 
iela 29-4, Zušu iela 29-5, Zušu iela 29-
6, Zušu iela 29-7.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par adrešu piešķiršanu dvīņu mā-
jai un plānotām telpu grupām Parka 
ielā 11, Ādažos.
Lēmums: Piešķirt adreses plānotiem 
objektiem saskaņā ar sarakstu: pirms-
reģistrētai plānotai būvei adresi “Par-
ka iela 11” un telpu grupām “Parka iela 
11-1” un “Parka iela 11-2.” 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
13. Par adrešu un nosaukuma maiņu 
īpašuma “Ādažu nacionālais mācību 
centrs” objektiem. 
Lēmums: Mainīt nekustamajam īpa-
šumam nosaukumu no “Ādažu nacio-
nālais mācību centrs” uz “Ādažu mili-
tārā bāze”, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
nov.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par piekrišanu “Grunduļu iela 
19” zemes iegūšanai īpašumā.  
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekriša-
nu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 
Grunduļu ielā 19, Divezeros, Ādažu 
pag., Ādažu nov., zemesgabalu  0,5407 
ha platībā jauktas centra apbūves teri-
torijā atļautai apbūvei.
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 
(Arta Deniņa (JKP)).
15. Par piekrišanu “Grunduļu iela 
21” zemes daļas iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt izziņu par Ādažu 
novada pašvaldības domes piekrišanu 
iegūt īpašumā 1373/11869 domājamās 
daļas no nekustamā īpašuma Grundu-
ļu ielā 21, Divezeros, Ādažu pag., Āda-

žu nov., zemesgabala 1,1869 ha platībā 
jauktas centra apbūves teritorijā atļau-
tai apbūvei.
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 
(Arta Deniņa (JKP)).
16. Par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma “Atmatas” atsavināšanu.
Lēmums: Atļaut atsavināt Ādažu no-
vada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Atmatas”, kura sastāvā ie-
tilpst apbūvēta zemes vienība ar adresi 
“Podnieku iela 10, Ādaži, Ādažu nov.”, 
1207 m2 platībā, pārdodot to par brī-
vu cenu uz zemes vienības esošās un 
zemesgrāmatā ierakstītās būves īpaš-
niekam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
17. Par Ādažu novada teritorijas plā-
nojuma izstrādes uzsākšanu.
Lēmums: Uzsākt Ādažu novada teri-
torijas plānojuma 2025.-2037. gadam 
izstrādi un apstiprināt darba uzdevu-
mu. Noteikt pašvaldības administrā-
cijas Teritorijas plānošanas nodaļas 
vadītāju par Ādažu novada teritorijas 
plānojuma 2025.-2037. gadam izstrā-
des vadītāju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par lokālplānojuma “Lielstapri-
ņi”, Stapriņos, 1.redakcijas pilnvei-
došanu.
Lēmums: Uzdot lokālplānojuma 
“Lielstapriņi”, Stapriņos, Ādažu no-
vadā, izstrādātājam – sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Livland Group” 
– pilnveidot lokālplānojuma 1. redak-
ciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņo-
jumam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
19. Par zemes vienību apvienošanu 
Pūcītes ielā 6, Ataros.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Pūcītes iela 6A, Atari, Ādažu 
pag., Ādažu nov.”, zemes vienību un 
pievienot to nekustamā īpašuma “Pū-
cītes iela 6, Atari, Ādažu pag., Ādažu 
nov.”,  zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
20. Par nekustamā īpašuma “Zieme-
ļi”, Baltezerā, detālplānojuma nodo-
šanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai nekusta-
mā īpašuma Baltezerā, “Ziemeļi” ze-
mes vienības detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
21. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 
2, Baltezerā, detālplānojuma darba 
uzdevuma derīguma termiņa paga-
rināšanu.
Lēmums: Pagarināt darba uzdevuma 
derīguma termiņu detālplānojuma iz-
strādāšanai nekustamā īpašuma Āķu 
ielā 2, Baltezerā, zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par atļauju izstrādāt lokālplāno-
jumu nekustamajam īpašumam Rī-
gas gatvē 55, Ādažos.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izs-
trādi nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 
55, Ādažos, Ādažu novadā,  zemes vie-
nībai, nodrošinot pamatojumu pub-
liskās apbūves objektu attīstībai, tai 

atbilstošas transporta infrastruktūras 
izveidei un teritorijas labiekārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par nekustamo īpašumu “Ozol-
muiža” un “Ozolvilla” detālplānoju-
ma apstiprināšanu.
Lēmums: Ņemot vērā publiskās ap-
spriešanas rezultātus, apstiprināt Āda-
žu novada Kadagas ciema nekustamo 
īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” 
zemes vienību detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
24. Par nekustamo īpašumu Alderos, 
Kanāla ielā 25 C un Pakalnu ielā 2, 4 
10, 12 un 14 detālplānojuma apstip-
rināšanu.
Lēmums: Ņemot vērā publiskās ap-
spriešanas rezultātus, apstiprināt Āda-
žu novada Alderu ciema nekustamo 
īpašumu Kanāla ielā 25C un Pakalnu 
ielā 2, 4 10, 12 un 14 detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
25. Par zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “Senči”, Gar-
kalnē.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu nekustamā īpašu-
ma “Senči” zemes vienībai Garkalnē, 
Ādažu pagastā, Ādažu novadā, ar mēr-
ķi pamatot zemes vienības sadalīšanu, 
nodrošinot piekļūšanu katrai jaunvei-
dojamajai zemes vienībai no Valsts 
vietējā autoceļa V50.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
26. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu nekustamajam īpašu-
mam Liliju ielā 5, Stapriņos.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas ze-
mes ierīkotājas Marijas Laganovskas 
izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Liliju ielā 5, Stap-
riņos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, 
zemes vienībai un piekrist zemes vie-
nības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
27. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu īpašumam “Kraukļi”, 
Carnikavā.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas ze-
mes ierīkotājas Diānas Glizdenieces 
izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes 
vienībai Carnikavā, Carnikavas pa-
gastā, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
28. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu īpašumam Pirmā iela 
38A, Ādažos.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas ze-
mes ierīkotājas Diānas Glizdenieces 
izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Pirmā iela 38A ze-
mes vienībai Ādažos, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
29. Par atļauju izstrādāt detālplā-
nojumu nekustamajiem īpašumiem 
“Pipariņi” un “Jaunprieduļi”, Carni-
kavā.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma iz-
strādāšanu nekustamā īpašuma “Pipa-
riņi” zemes vienībai un “Jaunprieduļi” 
zemes vienībai ar mērķi pamatot ze-
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (30.11.2022.)
Sēdē attālināti videokonferences režīmā 
piedalās 14 deputāti: Karīna Miķelsone 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Va-
lērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 
Kozlovska (LZS), Antra Krasta (LZS), 

Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubu-
liņš (LZP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns 
(LZS), Liāna Pumpure (LRA), Arnis Ro-
zītis (LRA), Jānis Ruks (LRA).
1. Par sabiedrisko pakalpojumu līgu-
ma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens”.

Lēmums: Pilnvarot SIA “Rīgas ūdens” 
sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus (ūdensapgāde un kana-
lizācija) Ādažu novada administratīvās 
teritorijas daļā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

mes gabala sadali un publiskas apbūves 
nolūkos Savrupmāju apbūves teritorijā 
(DzS) un ar to saistītu infrastruktūras 
objektu izvietošanu, nodrošinot pie-
kļūšanu katrai jaunveidojamai zemes 
vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas 
zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
30. Par studiju maksas kompensēša-
nu sociālajiem darbiniekiem.
Lēmums: Kompensēt studiju maksas 
izdevumus Sociālā dienesta darbinie-
kiem, kuri šobrīd iegūst izglītību aug-
stākās izglītības studiju programmā, 
kas dod tiesības iegūt bakalaura grādu 
sociālajā darbā un strādāt par sociālo 
darbinieku.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
31. Par Lauksaimniecības zemes da-
rījumu komisijas izveidošanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada 
pašvaldības Lauksaimniecības zemes 
darījumu komisiju šādā sastāvā: Diāna 
Čūriška, Nataļja Krasnova, Jānis Ruks, 
Vollijs Kuks, Zintis Varts. Apstiprināt 
Diānu Čūrišku par komisijas priekšsē-
dētāju. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
32. Par drošības naudas apmaksu 
“d/s Dzirnupe Nr. 35 a”, Carnikavas 
pag.
Lēmums: Lūgt Rīgas apgabaltiesas ie-
cirkņa Nr. 84 zvērinātu tiesu izpildītā-
ju Ginteru Hmeļevski veikt nekustamā 
īpašuma “d/s Dzirnupe Nr. 35 a”, Car-
nikavas pag., Ādažu nov., novērtēšanu 
un izsoles rīkošanu. Apmaksāt norādī-
to drošības naudu 585 eiro apmērā.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
33. Par sadarbības līgumu nekusta-
mā īpašuma “Valsts mežs 8052” ap-
saimniekošanai.
Lēmums: Noslēgt uz 7 gadiem sadar-
bības līgumu ar AS “Latvijas Valsts 
meži” par nekustamā īpašuma “Valsts 
mežs 8052” sastāvā ietilpstošo zemes 
vienību apsaimniekošanu 1574.96 ha 
kopplatībā atbilstoši sadarbības līgu-
ma projektam. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
34. Par nedzīvojamo telpu iznomā-
šanu veselības aprūpes pieejamības 
funkcijas nodrošināšanai Garā ielā 
20, Carnikavā.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt nedzī-
vojamo telpu Garā ielā 20, Carnikavā, 
Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, 
iznomāšanu veselības aprūpes pieeja-
mības funkcijas nodrošināšanai –  ģi-
menes ārsta, zobārstniecības un labo-
ratorisko izmeklējumu pakalpojumu 
sniegšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
35. Par Ādažu novada Medību koor-
dinācijas komisijas apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada 
Medību koordinācijas komisiju šādā 
sastāvā:  Edgars Sliede, Mārtiņš Up-
manis, Jānis Ruks, Ivars Treimanis.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt personai nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu ar 
2022. gadu 90% apmērā par piedero-
šajiem nekustamajiem īpašumiem par 

viņa veikto ieguldījumu sabiedriskās 
infrastruktūras uzlabošanā 1478,73 
eiro apmērā
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
37. Par atļauju savienot amatus V. 
Bulānam.
Lēmums: Atļaut Valērijam Bulānam 
savienot Ādažu novada pašvaldības 
domes priekšsēdētaja vietnieka attīs-
tības jautājumos amatu ar pašvaldības 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 
amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
38. Par grozījumiem Ādažu novada 
pašvaldības domes 2022. gada 31. au-
gusta lēmumā Nr. 418 “Par pieteiku-
ma sniegšanu pašvaldības investīciju 
projektam “Carnikavas stadiona re-
konstrukcija””.
Lēmums: Izdarīt grozījumus Ādažu 
novada pašvaldības domes 2022. gada 
31. augusta lēmumā Nr. 418 “Par pie-
teikuma sniegšanu pašvaldības inves-
tīciju projektam “Carnikavas stadiona 
rekonstrukcija””. Projekta “Carnika-
vas pamatskolas sporta kompleksa re-
konstrukcija” vadības nodrošināšanai 
noteikt Ingu Pērkoni par projekta va-
dītāju un kontaktpersonu ārējā finan-
sējuma administrēšanas jautājumos; 
Lauri Bernānu par projektu vadītāju 
tehniskajos jautājumos ar pilnvaroju-
mu iesaistīt savā darbā: Arti Brūveru 
kā būvdarbu speciālistu, Ilutu Plikgal-
vi kā inženiertehnisko speciālisti; Ed-
vīnu Krūmu kā sporta infrastruktūras 
speciālistu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.

Senioru ikmēneša saiets

18. janvārī plkst. 13.00

Gaujas ielā 16, Ādažos

Ādažu senioru pasākumi
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Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē 
www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi 
pašvaldības saistošie noteikumi: 
Nr.67/2022 (24.08.2022.) “Par Ādažu novada pašvaldības 
kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību”;
Nr.76/2022 (19.10.2022.) “Grozījums Ādažu novada paš-
valdības 2022. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
31/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunāl-
serviss” maksas pakalpojumu cenrādi”;
Nr. 78/2022 (01.11.2022.) “Grozījumi Ādažu novada pašval-

dības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 
“Ādažu novada pašvaldības nolikums”;
Nr. 81/2022 (23.11.2022.) “Par Ādažu novada pašvaldības lī-
dzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai”;
Nr. 82/2022 (23.11.2022.) “Par Ādažu novada domes 
27.07.2010. saistošo noteikumu Nr. 20 “Saistošie noteikumi 
par detālplānojuma Ādažu novada Garkalnes ciema nekus-
tamajam īpašumam “Senči” grafisko daļu un teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumiem” atcelšanu”.

Publicēti saistošie noteikumiP
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BROŅISLAVA ŠAICĀNA PIEMIŅAI
Izsakām pateicību visiem par sirsnīgo pavadīšanu 
pēdējā gaitā mūsu mīļo Broņislavu Šaicānu. 
Īpaši pateicamies “Gaujmalas lakstīgalām” un 
Gunāra Freidenfelda vīru ansamblim. 

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

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

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU 
NOVADA DIEVNAMOS UN DRAUDZĒS

KATOĻIEM
Sestdien, 24.decembrī:
15.00 Ziemassvētku svētvakars - Ganiņu svētā Mise Āda-
žu vecajā pagastmājā Gaujas ielā 16 (civilo gadu noslēdzot, 
draudzes kopīgi saliktā sv. Mise par dzīvajiem un miruša-
jiem)
Svētdien, 1.janvārī
09.00 svētā mise Carnikavas Tautas namā
17.00 svētā mise Ādažu vecajā pagastmājā Ādažos, Gaujas 
ielā 17
Svētdien, 8.janvārī
17.00 Ādažu vecajā pagastmājā Ādažos, Gaujas ielā 16 (tiks 
svētīts krīts un līdzpaņemtie cēlmetāli un rotas lietas, pie-
minot Zvaigznes dienu jeb Triju Ķēniņu dienu)

Tie, kuri vēlas kristīties, laulāties un sagatavoties sakra-
mentu pieņemšanai,  var pieteikties pie priestera Ilmāra 
Kravaļa tālr. 25909060                                                                                                                  
Pirms katras sv. Mises 16.00 Rožukronis un Grēksūdzes sa-
kraments
Plašāka informācija pa tālr. 26434830 (kapelāns Rai-
monds Krasinskis).

LUTERĀŅIEM
Sestdien, 24. decembrī
18.00, 20.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums Balteze-
ra baznīcā
18.00 Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums Garkalnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
20.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums Carnikavas ka-
pelā “Laivu māja” (Stacijas 21)
Svētdien, 25. decembrī
11.00 Ziemassvētku dievkalpojums Baltezera baznīcā ar 
kristībām un Iesvētībām (ALFA kurss)
15.00 Ziemassvētku dievkalpojums Garkalnes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā
18.00 Ziemassvētku koncerts “Uzziedi manī” Garkalnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā . Mīļi aicina mūziķi Edvīns 
Bauers, Daiga Čerikova, Valdis Alviķis, Roberts Avotiņš.
Otrdien, 27.decembrī
19.00 Ziemassvētku koncerts “…vai zini, kas ir mīlestība…” 
Baltezera baznīcā, ielūdz  Rēzija Kalniņa, Ainārs Rubiķis un 
draugi, biļetes Biļešu paradīzes kasēs
Sestdien, 31.decembrī 
17.00 Elektroniskās mūzikas dievkalpojums Baltezera baz-
nīcā ar mācītājiem Ivaru Jēkabsonu un Aigaru Vančenko
Svētdien, 1. janvārī 
11.00 Dievkalpojums Baltezera baznīcā 
15.00 Dievkalpojums Carnikavas kapelā “Laivu māja”

BAPTISTIEM
Sestdien, 24. decembrī
16.00 Ziemassvētku dievkalpojums “Augšistabā”, Gaujas 
ielā 27C, Ādažos

PAREIZTICĪGAJIEM
Svētdien, 25. decembrī
11.00 Ziemassvētku dievkalpojums Ādažu vecajā pagast-
mājā, Ādažos, Gaujas ielā 16
Svētdien, 8.janvārī
11.00 Pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojums Ādažu ve-
cajā pagastmājā, Ādažos, Gaujas ielā 16

Carnikavas Novadpētniecības centrs Ziemassvētku 
galdam iesaka: 

NĒĢU GALERTE ANITAS BAGRIJAS GAUMĒ
Sastāvdaļas:
1 kg svaigu nēģu, 
1 un 2 ēdamkarotes sāls 
nēģu mazgāšanai,
1 sīpols, 
3 lauru lapas,
5 smaržīgie pipari, 
5 melnie (graudu) pipari, 
1 ēdamkarote želantīna

Pagatavošana:
1. Svaigos nēģus kārtīgi nomazgā sāls ūdenī (2 ēdamkarotes 
sāls uz 2 litriem ūdens). Nogriež nēģiem galvas. Sagriež svaigos 
nēģus 3cm lielos gabalos un kārtīgi nomazgā no asinīm (jau 
citā sāls ūdenī). 
2. Liek nēģus katliņā, pielej ūdeni, pievieno nesagriezto sīpolu, 
lauru lapas, smaržīgos piparus, melnos (graudu) piparus un sāli 
pēc garšas. Vāra, kamēr nēģi mīksti. 
3. Izņem nēģus no buljona, saliek trauciņos. Buljonu nokāš, 
pievieno smalki sasmalcinātas dilles. Uzbriedina želantīnu - 2 
ēdamkarotes uz 2 litriem ūdens, uzbriedinātu želantīnu pielej 
klāt buljonam, kārtīgi izmaisa un gatavo šķidrumu pārlej pāri 
nēģiem; liek ledusskapī sastingt. 

Pārgājienu cikls norisināsies no 2022.gada 16. decembra 
līdz 2023.gada 30.aprīlim, kur 14 dažādu pārgājienu ga-
rumā varēs iepazīt Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines, 
Ropažu, Ogres un Ādažu novadu dabas un kultūrvēstu-
riskās vērtības. 
Kā piedalīties?
Mobilajā tālrunī lejupielādē aplikāciju “Actionbound”, kas 
pieejama gan Google, gan IOS veikalā. No 16.decembra 
aplikācijā meklē pirmos 7 pārgājienus, kas sākas ar vār-
diem “Dabas apļi”, izvēlies, kuru maršrutu vēlies iziet, pie-
reģistrējies un dodies piedzīvojumā. Otri 7 pārgājieni būs 
pieejami sākot ar 2023.gada 1.februāra.



Ādažu novada kultūras pasākumi

Ādažu novada kultūras centrs
Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
tālr. 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, 27762017

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

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

decembris

janvāris

16. decembrī plkst. 19.30

Ziemassvētku koncerts “Mīlestība ir tuvu jau”
Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”

Biļetes būs iespējams iegādāties stundu pirms pasākuma sākuma.

Biļetes būs iespējams iegādāties stundu pirms pasākuma sākuma.

Biļetes būs iespējams iegādāties stundu pirms pasākuma sākuma.

16. decembrī plkst. 19.00

Annija Putniņa un Tom Brandon 
Ziemassvētku koncertā “BRODVEJA DIVIEM”

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

no 9. decembra

Gleznotājas Guntas Liepiņas Grīvas 
80. jubilejas izstāde “GARCIEMA STĀSTI”

Ādažu Kultūras centra Izstāžu zālē

no 4. decembra

Elīnas Strodes izstāde “Cita dimensija”
Carnikavas Novadpētniecības centrā

20. decembrī plkst. 18.00

LAURIS VALTERS un bērnu popgrupa RAKARI 
koncertā “ZIEMASSVĒTKI MANĀ IELĀ”

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

27. decembrī plkst. 19.00

Jautrā Ziemassvētku piedzīvojumu filma visai ģimenei

Koncertā piedalās JDK "Rūta", TDA "Sprigulītis", VPDK "Sprigulis", 
VPDK "Sānsolītis", SDK "Sprigulis", SDK "Dēka" un mazie koklētāji.

“CIRCENĪŠA ZIEMASSVĒTKI”

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

25. decembrī plkst. 18.00
Garkalnes baznīcā

27. decembrī plkst. 19.00

Ziemassvētku koncerts 
“VAI ZINI, KAS IR MĪLESTĪBA…”

Baltezera baznīcā

Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

28. decembrī plkst. 19.00

Ulda Marhileviča un Ditas Lūriņas Ziemassvētku 
koncertprogramma “ZIEMASSVĒTKU KONCERTS”

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

29. decembrī plkst. 19.00

Muzikāla izrāde visai ģimenei “GRINČA ZIEMASSVĒTKI”
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

5. janvārī plkst. 19.00

Valmieras teātra viesizrāde
“Kam bail no Virdžinijas Vulfas?”

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

6. janvārī plkst. 19.00

 Viestura Kairiša spēlfilma “Janvāris”
Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

11. janvārī plkst. 18.00

Ģimenes spēlfilma “VĒTRAS PUIKA”

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

Vecmeistara Ivara Selecka dokumentālā filma
“ZEMNIEKI”

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Līdz 12. janvārim

tēlotājmākslas studijas “Sidrabota” izstāde “ZIEMA”
Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”

Ziemassvētku koncerts "Uzziedi manī" 
mīļi aicina mūziķi Edvīns Bauers, 
Daiga Čerikova, Valdis Alviķis, Roberts Avotiņš.

23. decembrī plkst. 21.30

Grupas LATVIAN VOICES koncerts “SNIEGums”
Baltezera baznīcā

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

21. decembrī plkst. 19.00

Muzikāla izrāde bērniem “SNIEGBALTĪTES SKOLA”
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

17. decembrī plkst. 13.00

Muzikāla Ziemassvētku izrāde 
“Briedīša Bembija brīnumainie Ziemassvētki”

Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”

 Ieeja: visiem ar smaidu!

17. decembrī plkst. 17.00

Aicinām uz deju kolektīvu sadanci
"Iedejosim Ziemas saulgriežos!"

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Ieeja brīva

Ieeja brīva

14. janvārī plkst. 13.00

Mika Valdberga izstādes “SOĻI DABĀ” atklāšana.
Izstāde būs apskatāma līdz 16.februārim.

Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”

Ieeja brīva

24. janvārī plkst. 19.00
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

18. decembrī plkst. 16.00

Jauktā koris JUMIS un kora jauno muzikālo talantu
Adventes koncerts “…UN BRĪNUMS PLAUKST”

Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē

Ieeja brīva

18. decembrī no plkst. 12.00 - 15.00

“Mazā stiprinieka piedzīvojumi ziemā”
Carnikavas Novadpētniecības centrā


