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Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas 
plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt 
vidi un teritorijas attīstību novadā!
Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks 
2023. gada 17. janvārī Zoom platformā plkst.17.00. Da-
lībai sanāksmē lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu:  
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. 
Klātienes sanāksmes notiks: 
Ādažos: 24. janvārī Gaujas ielā 33A, Vēstures un mākslas 
galerijā plkst. 18.00. 
Carnikavā: 31.janvārī Carnikavas pamatskolā plkst. 18.00.
Kā notiks teritorijas plānojuma izstrāde?
Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas 
jaunizveidotajā Ādažu novada administratīvajā teritorijā, 
kas sastāv no Ādažu pilsētas, kā arī Ādažu un Carnikavas 
pagastiem, līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādei spēkā 
ir Ādažu novada teritorijas plānojums (pieejams https://geo-
latvija.lv/geo/tapis#document_11127) un  Carnikavas nova-
da teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam (pieejams https://
geolatvija.lv/geo/tapis#document_14053). 
Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānots izstrādāt 
divus tematiskos plānojumus:
• transporta attīstības plānu, 
• ainavu tematisko plānojumu.
Plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas posmā  2022.gadā pa-
redzēts:

• izvērtēt spēkā esošo Ādažu un Carnikavas novadu terito-
rijas plānojumu apbūves noteikumus;

• izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus un 
lokālplānojumus, sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai 
saglabāšanai;

• izstrādāt  prasības dzīvojamās un publiskās apbūves  
izvietojumam teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trok-
šņa līmeņa pārsniegums;

• pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās te-
ritorijas un to aizsargjoslas;

• noteikt kritērijus teritorijām uzņēmējdarbības un ražoša-
nas  attīstībai;

• izstrādāt priekšlikumus ūdenssaimniecības aglomerāci-
jām un risinājumiem ārpus tām;

• pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu 
un atbilstību pašvaldības funkciju vajadzībām;

• izstrādāt  nosacījumus plānojuma īstenošanai – apbūves 
uzsākšanai, detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei;

• izvērtēt spēkā esošās pilsētas un ciemu robežas, un sagata-
vot priekšlikumus izmaiņām, ja nepieciešams;

• izskatīt un izvērtēt institūciju nosacījumus, iedzīvotāju 
priekšlikumus un iesniegumus.

To, kāda vidē nākotnē dzīvosi, nosaka teritorijas plāno-
jums!
Pašvaldības teritorijas plānojums* ir ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības 
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Latvijas Pašvaldību savienība sēdē mūsu novada priekšsēdētāja, LPS 
Reģionālās un attīstības komitejas vadītāja vietniece Karīna Miķel-
sone, tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
jauno ministru, novada bijušo priekšsēdētāju Māri Sprindžuku, lai uz-
klausītu viņa redzējumu par aktuālajiem virzieniem ministrijas darbā. 
Foto - LPS arhīvs

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone 
kopā ar vietniekiem Genovefu Kozlovsku un Valēriju Bulānu devās 
labās prakses apmaiņas vizītē, lai iepazītos ar energoefektīvo un 
moderno Jaunmārupes bērnudārzu “Zīļuks”, kas skatē “Gada labākā 
būve Latvijā 2021” ieguva trešo vietu nominācijā “Koka būve”. 
Foto - Linda Pavlovska

Ādažu vidusskola iesaistījusies projektā “Mācies un iegūsti velosipē-
da vadītāja apliecību savā skolā”. Decembra sākumā 4. klašu skolēni 
kārtoja CSDD velosipēda vadītāja eksāmenu. Eksāmenu veiksmīgi 
nokārtoja un gatavību drošai satiksmei ar velosipēdu apliecināja 23 
skolēni.  Foto - Ādažu vidusskolas arhīvs

Decembra vidū Ādažu Kultūras centrā 140 dejotāji no JDK “Rūta”, TDA 
“Sprigulītis”, VPDK “Sprigulis”, VPDK “Sānsolītis”, SDK “Sprigulis”, SDK 
“Dēka” raitā dejas solī iedejoja Ziemas saulgriežos, muzicējot arī koklētāju 
ansamblim “Ādažu stīgas”. Foto - Sanda Balode

“Ozolaines” vidējās paaudzes deju kolektīvs “Arnika” nosvinējis 35 
gadu jubileju ar krāšņu koncertu, kurā Ādažu novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone pasniedza Latvijas Nacionālā 
kultūras centra Goda un Atzinības rakstus, kā arī Ādažu pašvaldības 
pateicības rakstus par ilggadējo ieguldījumu VPDK “Arnika” darbībā.  
Foto - Ineta Freimane

Carnikavas Novadpētniecības centrā prieku un pozitīvas emocijas 
bērni piedzīvoja, darbojoties radošajās darbnīcās, spēlējot spēles un 
nododoties ziemīgām un jautrām aktivitātēm.
Foto - Carnikavas Novadpētniecības centra arhīvs

Carnikavas pamatskolā ģimeniski un sirsnīgā rūķu pavadījumā 
noslēdzās koncertuzvedums “Gads ir balts no abiem galiem”. Pald-
ies skolotājiem Jānim Preciniekam un Aijai Patkovskai par režiju 
un visiem skolēniem un skolotājiem – par piedalīšanos uzveduma 
tapšanā. Foto - Ineta Freimane

Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Piejūra” 5-6 gadīgie bēr-
ni no 1. decembra trenera Emīla Spulles vadībā sākuši iknedēļas 
peldētapmācības nodarbības Ādažu PII “Strautiņš” peldbaseinā.
Foto - PII “Piejūra” arhīvs
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Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienību «Rīgas 
metropole» vadīs Ādažu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Karīna Miķelsone

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas metropole” 
ievēlējusi jaunu valdi un tās vadību – par “Rīgas metropoles” 
līdzpriekšsēdētāju un valdes locekli kļuvusi Ādažu novada 
domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone. Valdē darbosies arī 
Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un Salaspils no-
vada domes priekšsēdētājs Raivis Anspaks.
“Apvienības mērķi arī manā vadībā būs veicināt Rīgas un 
Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību, ekonomisko un 
sociālo attīstību, veicināt iedzīvotājiem kopīgu attīstības 
projektu virzību, kā arī noteikt Rīgas metropoli kā valsts 
nozīmes attīstības galveno teritoriju, veicināt pētnieciski 
analītiskās bāzes izveidi un nodrošināšanu, kā arī sniegt 
priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, politiska-
jām partijām un citām juridiskajām un privātpersonām. Par 
svarīgu saskatu arī turpināt  stiprināt pašvaldību savstarpējo 
sadarbību ar Rīgas pašvaldību,” atzīst Karīna Miķelsone. 
Jauna vadība ievēlēta, ņemot vērā, ka līdzšinējais “Rīgas met-
ropoles” līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns kļuvis par Sa-
eimas priekšsēdētāju, līdzpriekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
– par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. 
Līdz ar izmaiņām Ādažu, Siguldas un Salaspils pašvaldību 
vadībā par «Rīgas metropoles» jaunajiem biedru pārstāvjiem 

kļuvuši Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķel-
sone, Siguldas novada domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa un 
Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raivis Anspaks. Ap-
vienībā «Rīgas metropole» turpina darboties Ķekavas nova-
da domes priekšsēdētājs un tikko ieceltais Rīgas plānošanas 
reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Juris Žilko, Mā-
rupes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, Olaines 
novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, Ropažu novada 
domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.
Karīna Miķelsone kā vadītāja vietniece darbojas 
arī Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejā
Karīna Miķelsone no 2021.gada septembra pilda arī Latvijas 
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdes vadītāja vietnieces pienākumus. Pēdējā sēde 
notika 4.janvārī. “Būtu jāpārskata Administratīvi teritoriā-
lā reforma, veicot pētījumu par tās ietekmi uz atsevišķām 
jomām – par vienādi kvalitatīvu pakalpojumu nodrošinā-
šanu visās pašvaldībās, novadu centru sasniedzamību un 
reformas efektivitāti. Administratīvi teritoriālās reformas 
turpinājums varētu būt reģionu stiprināšana – reģioni ir pie-
rādījuši sevi kā darboties spējīgi, tāpēc svarīgi paplašināt to 
funkcijas un finansējumu, kā arī pilnvarot tos efektīvu reģio-
na līmeņa funkciju nodrošināšanā. Piešķirot pašvaldībām 
jaunas funkcijas, valdībai būtu jānodrošina arī atbilstošs 
finansējums. Pašvaldību budžeta jautājumā vispirms būtu 
jāsāk ar IIN proporcijas pārskatīšanu, palielinot pašvaldību 
budžetā ieskaitāmo daļu, un kā pirmo soli pašvaldības sagai-
da, ka tiks atdota atpakaļ noņemtā IIN daļa. Tāpat svarīgi ar 
cieņu un izpratni organizēt pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nu – samērīgi un, primāri novirzot līdzekļus pašvaldību pa-
matfunkciju nodrošināšanas atbalstam,” par pēdējā Latvijas 
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejā spriesto stāsta Karīna Miķelsone.

Pēc “Rīgas metropoles” un Latvijas Pašvaldību
savienības informācijas
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teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas 
nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai 
tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un, ievērojot ci-
tus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentus.
Kā iesniegt priekšlikumus?
Pašvaldība līdz 2023.gada 1.augustam gaida rakstiskus 
priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teri-
torijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvēr-
tēti 1.redakcijas sagatavošanas gaitā un sniegti komentāri 
par tiem. Iesnieguma veidlapa pieejama www.adazi.lv, 
sadaļā “Būvniecības jaunumi”, kā arī sadaļā “Attīstība”/ 
“Teritorijas plānojums”.
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami:
1. nosūtot elektroniski uz e-pastu: teritorijasplanosanasno-

dala@adazi.lv; 
2. sūtot pa pastu uz adresi: Ādažu novada pašvaldība, Gaujas 

iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164; 
3. iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros: 
• Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, 
• Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu no-

vadā, LV-2163,
4.kā e-iesniegumu www.latvija.lv. 
Fizisko personu dati tiks izmantoti un 
apstrādāti normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā.
Kur iepazīties ar darba uzdevumu?
Ar Ādažu novada domes lēmumu un 
darba uzdevumu teritorijas plāno-
juma izstrādei var iepazīties portālā 
GeoLatvija.lv, skatot šo QR kodu:

Teritorijas plānošanas nodaļa
*Ādažu novada dome 2022.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu  
Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” 
un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritori-
ju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienota-
jā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 
31.decembrim. 
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Ādažu novads, kas teritorijas platības ziņā ir otrs mazā-
kais novads Latvijā, ir arī viens no “jaunākajiem” nova-
diem – iedzīvotāju vidējais vecums tajā ir 39 gadi. Vecumā 
līdz 6 gadiem ir katrs desmitais Ādažu novada iedzīvotājs 
– 2022.gada sākumā tie bija 2077 bērni.
Ādažu novadā 2022.gada 1.jūlijā bija deklarēti 23803 ie-
dzīvotāji. Un kā liecina informācija par iedzīvotāju skaita 
izmaiņām iepriekšējos gados, šim rādītājam ir tendence  
pastāvīgi palielināties – vidēji par 3,7% gadā. 
Ādažu novadā pirmsskolas izglītība tiek sniegta 10 pirms-
skolas izglītības iestādēs (PII), t.sk. 5  pašvaldības iestādēs. 
2022. gada vasarā visās 5 pašvaldības PII bija 1134 izglīto-
jamie, veidojot 72% no aizpildītajām vietām visos 10 bērnu-
dārzos. 
Rindā uz vietu pašvaldības PII bija 593 bērni, kas dzimuši 
2018. gadā un vēlāk, (dati 21.07.2022.) – tai skaitā ir arī bēr-

ni, kas apmeklē kādu no privātajām PII vai izmanto aukļu 
pakalpojumus.
Ādažu novada pašvaldība 2022.gadā veica tehniski sociāli 
ekonomiskā pamatojuma (TSEP) izstrādi efektīvai pirms-
skolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai 
Ādažu novadā.
Kā optimāls risinājums tika piedāvāts izveidot jaunu pirms-
skolas izglītības iestādi Podniekos.
Izvērtējot dažādas alternatīvas efektīvākā pirmsskolas iz-
glītības pakalpojuma sniegšanas modeļa noteikšanai, tika 
ņemti vērā dažādi faktori. Viens no būtiskākajiem faktoriem 
bija ģeogrāfiskais un tieces areāls ar lielāko pirmsskolas ve-
cuma bērnu skaitu noteiktās apdzīvotās vietās un rindā eso-
šajiem bērniem pēc noteiktas apdzīvotas vietas. Ne mazsva-
rīgs faktors bija arī fakts, ka Ūbeļu ielā 18 pašvaldībai pieder 
nekustamais īpašums, kas 2021.gadā tika iegādāts tieši izglī-
tības funkciju nodrošināšanai.
TSEP norādīts, ka iedzīvotāju skaita pieaugums rada spie-
dienu uz izglītības infrastruktūras pieejamības pieauguma 
atrisināšanu gan pirmsskolas izglītības, gan arī vispārējās 
pamatizglītības iestādēs. 
Ādažu vidusskolas ēku kapacitāte izglītības pakalpojumu 
nodrošināšanai jau ir izsmelta, un iespējas uzņemt jaunus 
skolēnus turpmākajos gados būs ierobežotas.
 Lai iespējami efektīvāk risinātu problēmu ar vietu pieejamī-
bas ierobežojumiem gan pašvaldības PII, gan vispārējās iz-
glītības iestādēs, pašvaldība Podniekos paredz izveidot jaunu 
izglītības iestādi, kura sniegtu pakalpojumus gan pirmssko-
las izglītības, gan arī vispārējās izglītības programmās. 
Ir uzsākts darbs pie tā, lai noteiktu, kādu tieši un cik lielu 
izglītības iestādi būtu jāveido.
Ar pilnu raksta tekstu var iepazīties pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.adazi.lv.

Inga Pērkone
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2023. gadā plānots sakārtot adreses Kalngalē un 
Garciemā
2023. gadā turpināsies šogad iesāktā adrešu sakārtošana. 
Kalngalē tiks izveidota Mazā Cīruļu iela, sakārtojot adreses 
tiem iedzīvotājiem Kalngalē, kuri pašlaik nav piesaistīti ne 
pie vienas adreses un kuru adreses ir maldinošas. Nosau-
kums ir izvēlēts, ņemot vērā īpašnieku ierosinājumus, kas 
gribēja saglabāt saikni ar Cīruļu ielu, jo pirms vairākiem 
gadiem Cīruļu ielas sākums atradies tieši pie viņu mājām. 
Savukārt adrešu sakārtošana esošās Cīruļu ielas un tās ap-
kārtnes iedzīvotājiem (Svīres, Irbes, Zīlīšu ielās) notiks gadu 
vēlāk, par ko īpašniekus informēsim jau 2023. gada nogalē. 
2023. gadā plānots turpināt adrešu sakārtošanu Garciemā - 
mainīsies adreses īpašumiem pie Mežgarciema ielas. Par pā-
rējiem plāniem adrešu sakārtošanai informēsim turpmāk. 
Kāpēc notiek adrešu maiņa?
• Lai nodrošinātu, ka objekts ir skaidri atrodams operatī-

vajiem dienestiem, piegādes dienestiem, novada viesiem;
• Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumu Nr.455 “Adre-

sācijas noteikumi” prasības - īpašumiem pie ielas jābūt ad-
resei ar piesaisti pie ielas, adreses nedrīkst atkārtoties, u.c.; 

• Lai pasargātu iedzīvotājus no nepieciešamības mainīt ad-
rešu plāksnes nākotnē.

2022. gadā novadā ir nomainīta 471 adrese, visvairāk adrešu 
tika mainītas Ādažos un Garciemā. Gandrīz puse no adre-
sēm ir mainītas vai piešķirtas tieši uz iedzīvotāju iesniegumu 

Ādažu pilsēta un ciemi ar lielāko bērnu skaitu vecumā 
0-6 gadiem novadā uz 2022.gada sākumu, ņemot vērā 
ģeogrāfisko areālu (Info avots - CSP)

Ādažu novadā plānots 
būvēt jaunu izglītības 
iestādi
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pamata. Izskatot šādus iesniegumus, gadās situācijas, kad ad-
reses ir jāsakārto visas ielas garumā, kā tas ir noticis, sakār-
tojot adreses daudzdzīvokļu mājām pretī Garciema stacijai, 
kur tagad tiks mainītas adreses visiem īpašumiem pie ielas. 
Pašām mājām adreses tiks mainītas, piesaistot tās pie tuvā-

kās ielas, piemēram, ēkai “Garciema stacija 5”, Garciems, 
adrese, tiks mainīta uz Mežgarciema iela 19, Garciems. Arī 
turpmāk iedzīvotāji ir aicināti ziņot par gadījumiem, kad 
viņu adrese nav atrodama, lai pašvaldības administrācijas 
adrešu darba grupa varētu meklēt risinājumus.
Tika izstrādāti apvienotā novada saistošie noteikumi 
Nr.15/2022 par adrešu plāksnēm, kas veicinās adresācijas 
objektu vieglāku atrašanu – turpmāk adreses plāksni ir jā-
izvieto ne tikai tad, ja uz zemesgabala atrodas kāda ēka, bet 
arī tad, ja ir kāda būve (t.sk. būves pamati, žogs, pagaidu vai 
īslaicīgās uzturēšanas būves), neatkarīgi no tā, vai būve ir 
nodota ekspluatācijā.
Veicot adrešu sakārtošanu, izveidotas jaunas ielas un pie-
šķirti ielu nosaukumi 3 ielām: Smilgu, Vectiltiņu ielas Āda-
žos un Lauču iela Kalngalē, ka arī 8 ielām ir precizēts izvie-
tojums – 5 ielām Gaujas ciemā, 2 ielām Garciemā un 1 ielai 
Garupē. 
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Carnikavas “Mārītes” – Ukrainas “Mārītēm”

Ziemassvētku dāvanu Ukrainas bēr-
nudārzam “Mārīte” sagādāja Car-
nikavas PII “Riekstiņš” grupiņas 
“Mārītes” bērni un vecāki. Vecāki 
atsaucās labdarības organizācijas 
Ziedot.lv aicinājumam, lai palīdzē-
tu Slavutičas bērnudārzam “Mārīte” 
pagrabā ierīkot bērniem piemērotu 
bumbu patvertni.
Krievijas armija iebruka Ukrainā un 
pārkāpa neatkarīgas valsts robežas, tā-
pēc Ukrainai ir nepieciešams atbalsts! 
Kijivas apgabala Slavutičas pilsētā ir 
dibināts Latvijas bērnudārzs “Mārīte”, 
kas lūdza palīdzību, lai pagrabā ierīko-
tu bērniem piemērotu pagaidu uzturē-
šanās vietu gaisa trauksmju laikā.
Slavutičas pilsēta atrodas 50km no 
Černobiļas, un uz to pēc Černobiļas 
AES katastrofas, kas notika 1986.gadā, 
pārcēlās liela daļa Černobiļas un Pri-
petas iedzīvotāju. Bērnudārzs atrodas 
vienā no 13 pilsētas kvartāliem - Rīgas 
kvartālā, kuru projektējuši un būvējuši 
Latvijas arhitekti un celtnieki no 1987. 
līdz 1988.gadam.
Šogad Krievijas iebrukuma rezultātā 
pilsēta tika okupēta, iedzīvotāji bija 
saņemti gūstā. Ukrainas aizstāvji pil-
sētu atbrīvoja, bet Krievija turpina te-

rorizēt valsts infrastruktū-
ru un iedzīvotājus. Raķešu 
uzlidojumi pilsētām tieši 
apdraud civiliedzīvotājus. 
Bērnudārzs “Mārīte” pagra-
bā ierīkoja novietni, lai 130 
bērni būtu drošībā raķešu 
uzlidojumu laikā. Ikreiz, 
kad Kijivas apgabalā skan 
trauksmes sirēnas, mācības 
pārceļas uz pagrabos ierī-
kotām bumbu patvertnēm. 
Nepieciešamas praktiskas 
lietas - ugunsdrošas durvis, 

pagaidu virtuve ar tējkannu un plīti, 
bērnu rotaļlietas, ģenerators un citas 
lietas.
Carnikavas bērnudārza grupas “Mārī-
te” vecāki un bērni saziedoja 697,12 
eiro, kas pārtapa reālā un praktiskā 
humānās palīdzības sūtījumā Ukrai-
nas bērnudārzam. 
Grupas audzinātāja Vita Lāce stāsta: 
“Mani aizkustināja, kā mūsu mazie 
bērni ar aizrautību un līdzjūtību nesa 
savas sakrātās krājkasītes, lai ziedotu. 
Bērni stāstīja, kā krājuši naudiņu jau-
nai rotaļlietai, bet šobrīd ziedo to Uk-
raiņu bērniem, jo viņiem ir grūti, jāuz-
turas pagrabā un nav mantu. Esmu ļoti 
lepna, ka mūsu grupiņā ir tik empātiski 
bērni un atsaucīgi vecāki. Milzīgs pal-
dies ikvienam, kas piedalījās,  īpašs 
paldies Ilzei Ošānei, kuras bērns arī 
mācās grupā “Mārītes” un kura šo visu 
noorganizēja. 
Par ziedojumiem tika iegādātas uguns-
drošās durvis, bērnu mēbeles un mazā 
sadzīves tehnika – tējkanna, plīts, TV 
un mūzikas atskaņošanas iekārta, ko 
ieslēgt mirkļos, kad notiek bumbu uz-
lidojumi un skan gaisa trauksme, lai 
mazinātu bērnos baiļu izjūtu. Mazās 

Carnikavas “Mārītes” pārskatīja savas 
rotaļlietu kastes un ziedoja LEGO ro-
taļlietas un citas attīstošās rotaļlietas.
“Riekstiņa” vadītāja Sanita Kronberga 
atzīst: “Es kā vadītāja izjūtu tiešām ļoti 
lielu lepnumu par to, ka mūsu skolotā-
jas, auklītes un vecāki māca bērniem 
to, ka ir ļoti labi rūpēties par tiem, ku-
riem šobrīd iet grūtāk.”
Bērnudārza “Riekstiņš” audzēkne Elī-
za sacīja:”Es uzzīmēju ukraiņiem, lai 
viņiem būtu jautrāk, šādu sirdi, un, 
lai nedomātu par kara šausmām un lai 
viņiem būtu droši un labi, mēs sūtīsim 
viņiem daudz mantu un labu lietu.” 
Savukārt bērnudārza audzēknis Za-
harijs pauda: “Ukrainā tagad bērni sēž 
pagrabā. Un man viņu žēl.” Zaharija 
tētis Andrejs piebilda: “Viņš gribēja 
palīdzēt, es viņam piedāvāju – vai va-
ram atdot viņa vecos lego. Viņš pateica 
– labprāt viņš palīdzēs Ukrainas bēr-
niem.”
Carnikavas “Mārītes” bērnu zīmētie 
zīmējumi kļūs par apsveikumiem un 
rotājumiem, kas devās uz Ukrainu 
kopā ar labdarības kravu, kas iegādāta 
par viņu vecāku ziedojumiem. 
Elīzas tētis Pauls stāstīja: “Tur ir rotaļ-
lietas, mantas, tējkanna, dīzeļģenera-
tors. Tādas tiešām svarīgas lietas, jo, 
kamēr mēs šeit sēžam skaistās, foršās 
telpās, tur bērni aizvada dienas pag-
rabos. Tādēļ darām maksimāli visu 
iespējamo, lai padarītu viņiem foršāku 
dienu.”
Ukrainas bērnudārzu “Mārīte” ir sa-
sniegusi humānās palīdzības krava ar 
precēm un laba vēlējumiem, bet Latvijā 
tās vietā palicis sirds siltums un lep-
nums par bērniem, kuri prot palīdzēt 
citiem!
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Tiesa atstāj spēkā domes lēmumu aizliegt organizēt 
azartspēles Rīgas gatvē 47
Ādažu novada pašvaldības dome 2007.
gada 28.augustā pieņēma lēmumu at-
ļaut pieteicējai SIA “Alfor” atvērt spē-
ļu zāli un organizēt azartspēles Rīgas 
gatvē 47, bet 2022.gada 23.februārī šo 
atļauju atcēla. SIA “Alfor” vērsās Ad-
ministratīvā rajona tiesā, kas noraidī-
ja komersanta  pieteikumu par Ādažu 
novada pašvaldības domes lēmuma 
atcelšanu.
Lēmumu atcelt izsniegto atļauju paš-
valdība pamato ar to, ka spēļu zāles 
darbība rada būtisku valsts un ad-
ministratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interešu aizskārumu, proti, uzņēmēja 
interese gūt peļņu no komercdarbības 
azartspēļu un izložu jomā nav samērī-
ga ar novada iedzīvotāju kopējām inte-
resēm, tostarp azartspēļu pakalpojums 
neiederas Ādažu centrā kā paaugstinā-
ta riska sabiedrisko nekārtību un atšķi-
rīgu vērtību objekts.
Esošās spēļu zāles telpas atrodas zonā, 
kurā azartspēles aizskar vietējās sa-
biedrības intereses, jo ēkas tuvumā 
atrodas divi bērnu rotaļu laukumi un 
salīdzinoši netālu ir arī vairākas izglī-
tības iestādes, kas var veicināt bērnu 
un jauniešu interesi par azartspēlēm. 
Turklāt Ādažu novada Dzimtsarakstu 
nodaļa apkopojusi Iedzīvotāju reģistrā 

esošos datus un konstatējusi, ka spēļu 
zāles 500 metru areālā ir deklarētas 
1762 personas.
Ādažu novada pašvaldības domes ie-
skatā atļaujas atcelšana ir samērīgs 
risinājums, lai mazinātu un turpmāk 
nepakļautu pašvaldības iedzīvotājus 
un sabiedrību kopumā azartspēļu at-
karības riskam –  pasargātu personas 
no pieejas spēļu zālēm un līdz ar to arī 
no potenciālas azartspēļu atkarības. Jā-
piebilst, ka iedzīvotāju aptaujā 91% res-
pondentu pauda uzskatu, ka spēļu zāle 
Ādažu novadā ir jāaizliedz.
SIA “Alfor” nepiekrita pašvaldības 
lēmumam, iesniedzot prasību Admi-
nistratīvajā rajona tiesā, uzskatot, ka 
pašvaldība  nebija kompetenta pieņemt 
šādu lēmumu. Tomēr tiesa lēma pre-
tēji, noraidot SIA “Alfor” pieteikumu 
par Ādažu novada pašvaldības domes 
2022.gada 23.februāra lēmuma Nr.85 
atcelšanu.
2022.gada 23.februārī pieņemtais 
lēmums paredz, ka pašvaldības iz-
sniegtā atļauja atvērt spēļu zāli Rī-
gas gatvē 47, Ādažos, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā, zaudē spēku pēc pie-
ciem gadiem, skaitot no lēmuma spē-
kā stāšanās dienas.
Tiesas ieskatā piecu gadu termiņš ir 

pietiekami ilgs laiks, lai pārstrukturē-
tu savu saimniecisko darbību un pēc 
iespējas mazinātu potenciālos zaudē-
jumus, ko radīs saimnieciskās darbības 
ierobežošana attiecīgajā teritorijā.
Spriedumu var pārsūdzēt Administra-
tīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 
no tā sastādīšanas dienas, iesniedzot 
apelācijas sūdzību Administratīvās ra-
jona tiesas Rīgas tiesu namā.
Jāpiebilst, ka 2022. gada 4. maijā stā-
jās spēkā arī saistošie noteikumi “Par 
azartspēļu organizēšanu Ādažu no-
vadā”, kas paredz aizliegumu novada 
administratīvajā teritorijā organizēt 
azartspēles. Izņēmumi ir gadījumi, 
kad līdz šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdim ir jau bijusi izsniegta azart-
spēļu organizēšanas vietas licence, kā 
tas bija SIA “Alfor” gadījumā. 

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par pašvaldības 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
pasākumiem
Vai esat domājuši par savas daudzdzī-
vokļu mājas energoefektivitātes pasā-
kumiem? Saistošie noteikumi “Par 
Ādažu novada pašvaldības līdzfinan-
sējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai” nosaka kārtību, kādā paš-
valdība līdzfinansē daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumus Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā. 
Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis 
ir uzlabot dzīvojamo māju energoefek-
tivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fon-
da ilgtspēju un energoresursu efektīvu 
izmantošanu. Līdzfinansējumu viena 
saimnieciskā gada ietvaros piešķir at-
bilstoši pašvaldības kārtējā gada bu-
džetā šim mērķim paredzētajiem fi-
nanšu līdzekļiem.
Līdzfinansējuma atbalstāmās izmaksas 
ir: energoaudita, tehniskās apsekoša-

nas un būvprojekta izstrādes izmaksas. 
Līdzfinansējuma apmērs energoaudita 
veikšanai ir paredzēts 100% apmērā no 
mājas energoaudita izmaksām, bet ne 
vairāk kā 1000 eiro, tehniskās apseko-
šanas veikšanai – 100% apmērā no mā-
jas tehniskās apsekošanas izmaksām, 
bet ne vairāk kā 1000 eiro, savukārt 
būvprojekta izstrādei – 100% apmērā, 
bet ne vairāk kā 5000 eiro. Līdzfinan-
sējumu vienai dzīvojamajai mājai kat-
rai atbalstāmajai izmaksai var saņemt 
vienu reizi.
Līdzfinansējumu var piešķirt, ja vien-
laikus izpildās šādi nosacījumi: 
• dzīvojamā māja atrodas Ādažu no-

vada administratīvajā teritorijā un 
ir nodota ekspluatācijā līdz 2000. ga-
dam; 

• dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās 
daļas pārvaldīšanai un apsaimnieko-
šanai izveidota dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrība vai Civillikumā noteikta-
jā kārtībā noslēgts līgums par mājas 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 

• dzīvokļu īpašnieku kopība norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 
pieņēmusi lēmumu par mājas ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumu veikšanu, ar to saistīto iz-
devumu apmaksu un šim mērķim 
nepieciešamo finanšu līdzekļu iegu-
ves veidu; 

• māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos 
un vienam īpašniekam pieder ne vai-
rāk kā 25% no kopējā dzīvokļu īpašu-
mu skaita (procentuālais sadalījums 
neattiecas uz pašvaldībai piedero-
šiem dzīvokļu īpašumiem); 

• mājas kopējā platība ir vairāk par 
300m2  un neapdzīvojamo telpu pla-
tība nepārsniedz 25% no mājas kopē-
jās platības.

Jānis Pārums
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Atgādinām, ka ikviens Ādažu pagasta un pilsētas 
iedzīvotājs reizi gadā var nodot 
vienu komplektu vieglo automašīnu auto riepu gadā
Ādažu pagasta iedzīvotājiem ir pieejams šķiroto atkritumu 
pieņemšanas laukums  Ādažu novadā Kadagā, “Kadagas at-
tīrīšanas ietaisēs”. Par šķiroto atkritumu pieņemšanas lau-
kuma darbību rūpējas vides apsaimniekošanas uzņēmums 
“Eco Baltia vide”. Laukumā ikviens Ādažu pagasta un pilsē-
tas iedzīvotājs var nodot nevajadzīgās elektroiekārtas, auto 
riepas (vienu komplektu vieglo automašīnu auto riepu gadā), 
papīru, kartonu, stikla pudeles un burkas, skārdenes, koka 
iepakojumu, lampas, spuldzes, baterijas un akumulatorus. 
Iedzīvotāji laukumā nevajadzīgas lietas var nodot bez papil-
du samaksas. Katrs “Eco Baltia vide” klients, uzrādot klienta 
numuru, gada laikā bezmaksas var nodot 100kg lielgabarīta 
atkritumu, kā arī laikā pēc Jaunā gada nodot svētku eglītes 
un adventes vainagus. 

Konteineros bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem drīkst 
izmest – mizas, serdes, vārītu olu čaumalas u.c. virtuves bio-
loģiskos atkritumus un dārza atkritumus (zāli, koku lapas). 
Šajos konteineros nedrīkst izmest – termiski neapstrādātus 
gaļas un zivju produktus.
Atkritumus nedrīkst izmest maisiņos (izņemot bioloģiski 
noārdāmajos vai papīra).
Vieglajam iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst 
izmest: tīru un sausu plastmasas iepakojumu – PET pude-
les, kosmētikas un higiēnas produktu iepakojumu, plēves, 
maisiņus, skārdenes, kartona iepakojumu, papīru, avīzes, 
grāmatas.
Stikla iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst iz-
mest: tīras un sausas stikla pudeles un burkas.

Jauns šķiroto atkritumu punkts Carnikavā
PA “Carnikavas komunālserviss” sadarbībā ar vides pakal-
pojumu uzņēmumu “Clean R” ir izveidojis šķiroto atkritu-
mu punktu Kalmju ielā 2, Carnikavā (tirgus laukumā). 
SIA “CleanR” Carnikavas pagasta iedzīvotājiem nodrošina 
konteinerus stikla, plastmasas, metāla un papīra iepakoju-
mam, kā arī BIO (virtuves pārtikas atlieku) atkritumiem. 
Pieejams arī jaunums – konteiners apģērbam, apaviem un 
mājas tekstilam.
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 ❚ Pabeigta Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija un paplašināšana.

 ❚ Pabeigta krasta stiprinājuma būve ar rievsienas un 
akmens krāvuma izbūvi posmā pie Kadagas tilta.

2022. gada notikumi Ādažu novada dzīvē

 ❚ Februārī līdz ar pagaidu depo atklāšanu Ādažos 
darbu uzsāka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Ādažu daļa.

 ❚ Neizsīkstoši visa gada garumā iedzīvotāji 
snieguši atbalstu kara skartajai Ukrainai – 
ar humānās palīdzības sūtījumiem, sveču 
darbnīcām un labdarības pasākumiem. 

 ❚ Visas dienas garumā, noritot 
dažādām aktivitātēm, 
aizvadīti tradicionālie Nēģu 
svētki Carnikavā.
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 ❚ Ar apsveikumiem, izstādi, interesantiem 
stāstiem un grafoloģijas meistarklasi 
aizvadīta Carnikavas Novadpētniecības 
centra 10 gadu jubileja.
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 ❚ Veikts pludmales celiņu remonts Garciemā, Carnikavā, 
Kalngalē un Garupē, salaboti arī pludmales šūpuļtīkli.

 ❚ Salabota Sidrabsaliņas tualete un pludmales celiņš.

 ❚ Svinīgi atklāts Rehabilitācijas centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un Dienas aprūpes centrs 
personām ar garīga rakstura traucējumiem “Ādažu 
Ūdensroze”.

 ❚ Projektā “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Carnikavā, 
III kārta” pabeigti ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūves darbi 
Ludmilas Azarovas, Mazā Gaujas, 
Mazā Lašu, Ceriņu, Draudzības 
un Vimbu ielās.  Savukārt tikai 
kanalizācijas tīkli izbūvēti Kokgaujas, 
Dambja, Cīrulīšu, Līņu, Ūdensrožu, 
Bišu, Jāņa, Viestura un Īsā ielās.

 ❚ Atjaunota Ķiršu iela posmā no Pirmās līdz Saules ielai, iz-
būvēts apvienotais gājēju un velo celiņš.

 ❚ Izbūvēts Gaujas ielas gājēju un velo celiņš no Ādažu vi-
dusskolas līdz Zīļu ielai.

 ❚ Izveidots gājēju ceļš starp Austrumu ielu un Kadagas 
ceļu.

 ❚ Kalngalē, Garciemā, Gaujā, 
Carnikavā, Ataros un Ādažos 
atjaunota ielu apgaismojuma 
infrastruktūra un veikta jaunu un 
energoefektīvu LED gaismas stabu 
uzstādīšana.

 ❚ Atjaunota Baltezera kanāla 
piestātne, labiekārtota pieguļošā 
teritorija.
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 ❚ Pabeigta Ādažu stadiona seguma rekonstrukcija, ieklāts moderns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļš 
ar četriem celiņiem. Veikts līniju marķējums, atbilstoši IAAF prasībām, izveidota tāllēkšanas bedre, kā 
arī izvietotas pārvietojamās skatītāju tribīnes.

 ❚ Ar dziesmām, dejām, dažādām aktivitātēm 
un tirdziņiem jūlija sākumā nosvinēta Ādažu 
pilsētas statusa iegūšana.

 ❚ Norisinājās tradicionālie sporta 
pasākumi, kurā aktīvi piedalījās 
dažādu paaudžu novadnieki – Ādažu 
novada MTB velomaratons, Ādažu 
BMX kauss, Carnikavas rudens 
riteņbrauciens un “Zibens” kross. 

 ❚ Senioru līnijdeju grupa “Varavīksne” nosvinējusi 20 gadu 
jubileju. 

N
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 ❚ Valsts svētku pasākumā godināti mūsu novada 
izcilnieki – cilvēki, kuri iedvesmo ar savu darbu, 
rīcību un sirds siltumu. 
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 ❚ Īstenots Laivu ielas pārbūves projekts “Laivu ielas (no 
Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā auto 
stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”.

 ❚ Pavasarī iedzīvotāju ērtībām izgatavoti 25 soli, kas 
uzstādīti Ādažu sporta laukumā, Lilastes un Laivu 
ielas stāvlaukumos, skeitparkā, Carnikavas un 
Ādažu atpūtas vietās un Gaujas krastā.

 ❚ Salaboti soli Līgo laukumā, Ādažos, veikta sola 
un atkritumu tvertnes labošana virzienā uz 
Garciema pludmali.

 ❚ Pie Carnikavas Novadpētniecības centra 
uzstādīti jauni guļbaļķu soli, pontons, kā arī jauni 
informatīvie stendi.

 ❚ Izgatavoti un Carnikavas 
pludmalē izvietoti sauļošanās krēsli. 

 ❚ Izveidota vietējo iedzīvotāju un makšķernieku 
atpūtas vieta pašvaldības īpašumā Ādažu pagasta 
Iļķenē, Boķu ielā 35.

 ❚ Salabotas lielās šūpoles laukumā pie Korandes.
 ❚ Izgatavoti šūpoļu soli Vējupei pieguļošajā 
meža zonā ar skatu uz ūdeni.

 ❚ Carnikavas parkā veikts solu remonts un 
krāsošana, un uzstādītas video kameras.

 ❚ Tapis vērienīgs  mākslinieces Ances Eikenas 
gleznojums uz Ādažu novada Sporta centra sienas. 
Tajā attēlots mūsu novada simbols – Dortmaņa 
lobēlija. 

 ❚ Nokrāsoti un atjaunoti informatīvie stendi 
Garkalnē, Kadagā un Ādažos.

 ❚ Pārbūvēti Baltezera kapu centrālie un sānu vārti, 
restaurēts informācijas stends.

 ❚ Izbūvētas skaņu absorbējošas sienas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 
sporta zālē.

 ❚ Īstenots ventilācijas sistēmu izbūves 
projekts Ādažu vidusskolas A un B 
korpusos.

 ❚ Pabeigts pilna apjoma remonts 
pašvaldības dzīvoklī Mežgarciemā, 
uzstādīta granulu apkures sistēma.

 ❚ Ādažos izbūvēta jauna notekūdeņu 
attīrīšanas iekārta (NAI), palielinot 
jaudu par aptuveni trešdaļu jeb 
850 m3 diennaktī un izstrādāts NAI 
būvprojekts Kalngalē.
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 ❚ Vējupes peldvieta Ādažos papildināta ar jaunu peldošo 
pontonu laipu, kas palīdzēs piekļūt upei arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

 ❚ Carnikavā, pie Laivu ielas stāvlaukuma, un Gaujā, pretī Atpūtas 
ielai, uzstādītas jaunas un publiski pieejamas pontonlaipas. 

 ❚ Uzsākti ilgi gaidītie Carnikavas stadiona rekonstrukcijas 
darbi. 

 ❚ Pabeigta Skolas ielas projekta 3.kārta Ādažos, izbūvējot 
bruģakmens segumu 165 metru garumā. 

 ❚ Alderos un Garciemā atjaunots braucamās daļas segums ar grants 
maisījumu. 

 ❚ Atjaunots asfalta segums Ludmilas Azarovas ielā posmā no 
autoceļa P1 līdz Rūpnieku ielai, Carnikavā.

 ❚ Sadarbībā ar iedzīvotājiem noasfaltētas Rožu, Dzirnavu un 
Mālnieku ielas Ādažos.

 ❚ Noasfaltēts Kadagas ceļa un Mežaparka ceļa krustojums.

 ❚ Veikta ietves seguma 
nomaiņa bērnudārzā 
“Strautiņš”, Ādažos.
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 ❚ Uzsākta vērienīga adrešu sakārtošana 
Carnikavas pagastā – līdz 2024.
gadam pie jaunām adresēm tiks 
vairāk nekā 700 īpašumi.

 ❚ Veikts pilna apjoma 
fasādes remonts brīvā laika 
pavadīšanas centrā “Kadiķis”.



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

N
O
V
A
D
Ā

Pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”:
 ❚ izgatavota āra terase 81.3 kvadrātmetru platībā;
 ❚ izflīzētas sienas peldbaseina telpā;
 ❚ uzstādīta jauna nojume, rotaļiekārta un rotaļu virtuves 
iekārtas.

 ❚ Sadarbībā ar biedrību “BMX Ādaži” pabeigta BMX trases virāžu asfaltēšana. BMX trase ir 
fundamentāli pārdomāta, tā ir viena no labākajām BMX trasēm Latvijā, atbilstoša visiem Latvijas un 
starptautiskajiem BMX trašu noteikumiem un prasībām.

 ❚ Ar mērķi nodrošināt tīrāku ūdeni un attīrīt dīķi Carnikavas 
pagasta Rīgas ielas dīķī tika ielaisti amūri un platpieri.

 ❚ Labiekārtota taka un salabots tilts 
virzienā no autoceļa A1 uz Ādažu 
dambi.

 ❚ Carnikavā, Garciemā un Kalngalē 
modernizēti un izremontēti esošie 
bērnu rotaļu laukumi, uzstādītas 
jaunas smilšu kastes un rotaļu 
iekārtas.
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 ❚ Garciemā pabeigta Aizvēju ielas brauktuves dubultā virsmas apstrāde 608 metru garā posmā, veikta 
teritorijas apzaļumošana, kā arī izbūvēts stāvlaukums.

Pašvaldība organizējusi vairākus konkursus:
 ❚ “Ziemassvēku noformējums”
 ❚ “Jauno uzņēmēju konkurss”
 ❚ Sakoptas vides konkurss
 ❚ Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
 ❚ Fotokonkurss “Mans Ādažu novads” 
 ❚ Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā īstenoti 
22 lieliski projekti – 12 labiekārtošanas projekti, 
9 projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai un 1 projekts kategorijā 
“Ēku remonts”. 

 ❚ Projektos “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā” un “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas 
pagastā” realizētas kopumā 312 aktivitātes – 168 
Carnikavas pagastā un 144 Ādažu pagastā. 

 ❚ Veikta Mežaparka ceļa pārbūve Kadagā no 
Kadagas ceļa līdz Smilšu ielai. Pārbūvēta 
brauktuve, izbūvēts apvienotais gājēju/velo celiņš 
un apgaismojums.

 ❚ Par Ādažu novada pašvaldības organizētās 
Ojāra Vācieša literārās prēmijas ieguvēju dzejā 
kļuva Henriks Eliass Zēgners, kura dzejoļu 
krājumu “Paradīze” žūrija atzina par labāko 14 
darbu konkurencē.
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 
 (15.01.2023.-31.03.2023.) 

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada pašvaldība no 15.janvāra līdz 31.martam veic iedzīvotāju 
aptauju par Ādažu novada attīstību kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā un plānoto attīstību līdz 
2027.gadam. Jūsu viedokļi tiks izmantoti Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.) uzraudzības ziņojumam. 
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc attīstības programmas 
pirmā pilnā īstenošanas gada un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.gadam. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs 
konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā jautājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. 
Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu. 
Aptaujas anketas drukātā veidā pieejamas Ādažu novada pašvaldībā, informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” janvāra 
izdevumā. Aizpildītās anketas var ievietot aptaujas urnās Ādažos: Gaujas iela 33A (Klientu apkalpošanas centrā), 
Gaujas iela 27B (Bibliotēkā), Gaujas iela 13/15 (Sociālajā dienestā) un Gaujas iela 30 (Sporta 
centrā), Carnikavā: Stacijas ielā 5 (Klientu apkalpošanas centrā, Sociālajā dienestā), Stacijas ielā 
7 (Carnikavas Komunālservisā), Jūras ielā 1A (kultūras namā “Ozolaine”, Bibliotēkā) un Kalngalē 
Cīruļu ielā 10 (brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”). Atbildēt uz jautājumiem var arī 
elektroniski – https://forms.gle/otzK6Z2t7sytAhEB6. Viedtālruņu lietotāji anketu var aizpildīt šeit: 

1. Kurā pilsētā / ciemā Jūs dzīvojat?
 Alderi  Atari  Ādaži  Āņi  Baltezers    Birznieki  Carnikava   
 Divezeri  Eimuri (Ādažu pag.)    Eimuri (Carnikavas pag.)   Garciems   Garkalne 
 Garupe       Gauja            Iļķene      Kadaga  Kalngale   Laveri  Lilaste           
 Mežgarciems    Siguļi        Stapriņi  Nezinu, kurā ciemā 

2. Jūsu vecums?
 līdz18 gadiem 19-24 gadi 25-34 gadi 35-49 gadi 50-64 gadi  65 gadi un vairāk 

3. Norādiet Jūsu aktivitāšu vietas (iespējams norādīt vairākas atbildes):
Ādažu 

pagastā 
Carnikavas 

pagastā Rīgā citur nedaru to piezīmes 

strādājat algotu darbu 
mācāties 
esat iesaistījies kādā NVO, biedrībā u.tml. 
iepērkaties 
saņemat veselības aprūpes pakalpojumus 
apmeklējat sporta pasākumus 
apmeklējat kultūras un izklaides pasākumus 
darbojaties pašdarbības kolektīvā 
pavadāt brīvo laiku 
Jūsu bērni apmeklē skolu vai pirmsskolu 

4. Novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā. (var minēt vairākus)

apmierina drīzāk 
apmierina 

drīzāk 
neapmierina neapmierina grūti 

pateikt piezīmes 

centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija 
vispārējā izglītība 
pirmsskolas izglītība 
mūžizglītība 
interešu izglītība bērniem 
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
veselības aprūpe 
sabiedriskais transports 

Aicinām piedalīties Ādažu novada domes rīkotajā 
iedzīvotāju aptaujā!
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 
 (15.01.2023.-31.03.2023.) 

5. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ādažu pagastā (var minēt vairākus)
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

6. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Carnikavas pagastā (var minēt vairākus)
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

7. Kādi būtu steidzamākie darāmie darbi Ādažu novadā (lūgums uzskaitīt 3 svarīgākos)
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

8. Novērtējiet, kāda ir kvalitāte šādās jomās Jūsu pagastā (sniegt paskaidrojumu, ja atbilde ir “neapmierina”)!

apmierina drīzāk 
apmierina 

drīzāk 
neapmierina neapmierina grūti 

pateikt piezīmes 

pagasta attīstība 
apbūves vide kopumā 
apbūves vide Jūsu ciemā / pilsētā 
teritorijas labiekārtojums 
vides kvalitāte 
gaiss 
dzeramais ūdens 
gājējiem domātu celiņu infrastruktūra 
veloceliņu infrastruktūra 
transportam domāto ceļu infrastruktūra 
sabiedriskā transporta maršruti un laiks 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 
namu apsaimniekošanas pakalpojumi 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 
sabiedriskā kārtība 
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
veselības aprūpe 
darba iespējas 
kultūras un izklaides pasākumi 
sporta un aktīvās atpūtas iespējas 
vispārējās izglītības pakalpojumi 
pirmsskolas izglītības pakalpojumi 
mūžizglītības pakalpojumi 
interešu izglītība bērniem 
amatierkolektīvi pieaugušajiem 
pašvaldības darbs 
informācija par pašvaldības darbu 
iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā 
iespēja iesaistīties sava ciema / pilsētas 
attīstības plānošanā / teritorijas attīstībā 
pašvaldības īstenotie pasākumi 
energoefektivitātes jomā 
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 
 (15.01.2023.-31.03.2023.) 

9. Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas
(2021.07.-2022.12.)?

situācija 
noteikti 

uzlabojās 

situācija 
drīzāk 

uzlabojās 

situācija 
drīzāk 

pasliktinājās 

situācija 
noteikti 

pasliktinājās 

grūti 
pateikt piezīmes 

pagasta, kurā dzīvojat, attīstība 
apbūves vide kopumā 
apbūves vide Jūsu ciemā / pilsētā 
teritorijas labiekārtojums 
vides kvalitāte 
gaiss 
dzeramais ūdens 
gājējiem domātu celiņu infrastruktūra 
veloceliņu infrastruktūra 
transportam domāto ceļu infrastruktūra 
sabiedriskā transporta maršruti un laiks 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 
namu apsaimniekošanas pakalpojumi 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 
sabiedriskā kārtība 
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
veselības aprūpe 
darba iespējas 
kultūras un izklaides pasākumi 
sporta un aktīvās atpūtas iespējas 
vispārējās izglītības pakalpojumi 
pirmsskolas izglītības pakalpojumi 
mūžizglītības pakalpojumi 
interešu izglītība bērniem 
amatierkolektīvi pieaugušajiem 
pašvaldības darbs 
informācija par pašvaldības darbu 
iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā 
iespēja iesaistīties sava ciema / pilsētas 
attīstības plānošanā / teritorijas attīstībā 
pašvaldības īstenotie pasākumi 
energoefektivitātes jomā 

10. Kāds ir Jūsu viedoklis par satiksmes organizācijas izmaiņām Podnieku kvartālā?
 organizēt vienvirziena satiksmi Ūbeļu ielā  aizliegt kreiso pagriezienu no Dadzīšu ielas  grūti pateikt 
 nekas nav jāmaina  cits risinājums ________________________________________________________ 

11. Jūsu ieteikumi, plānojot jauno izglītības iestādi Podnieku kvartālā.
___________________________________________________________________________________ 

12. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam “Es ieteiktu Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem”?
 piekrītu   drīzāk piekrītu   drīzāk nepiekrītu     nepiekrītu     grūti pateikt 

jo _______________________________________________________________________________ 

Paldies par piedalīšanos aptaujā! 
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Ziņo mums par pamanītām nepilnībām novada
apkārtējā vidē mobilajā aplikācijā “Ziņo Ādažos”

Pabeigti būvdarbi divos krasta stiprinājumu posmos 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus par pārvadātāja 
plānotajām izmaiņām autobusu reisu izpildē uzzināt direkcijas 
mājaslapas sadaļā “Atceltie reisi”

Būvuzņēmējam SIA “Tilts” jākompensē radušies zaudējumi  
143 216,17 eiro apmērā, kas apmaksāti gājēju tilta pār Gauju,  
Carnikavā, klājuma defektu novēršanai

2022.gadā turpinājās Gaujas kreisā krasta stiprinājumu būv-
niecības projekts. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt riev-
sienas 3 posmos, kuru kopējais garums ir 1,317 km. Jau ziņo-
jām, ka septembrī tika pabeigti būvdarbi pie Kadagas tilta, 
savukārt decembra sākumā ir pabeigta rievsienas izbūve un 
nostiprināšana ar akmeņu krāvumu upes pusē pie sūkņu 

stacijas “Kārkli”. Šajā posmā situācija bija viskritiskākā, jo 
dažu pēdējo gadu laikā Gauja bija noskalojusi krastu vairā-
ku metru platumā un jau bīstami pietuvojusies izbūvētajam 
dambim. Trešajā posmā pie Ādažu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām darbi ir uzsākti, bet šobrīd ir noteikts tehnoloģis-
kais pārtraukums, jo zemas gaisa temperatūras ietekmē, kā 
arī paaugstināta ūdens līmeņa apstākļos darbus nav iespē-
jams veikt. Būvuzņēmējs SIA “Valkas meliorācija” plāno 
darbus atsākt pavasarī, tiklīdz ūdens līmenis būs krities. 
Darbus pēdējā stiprinājumu posmā plānots pabeigt 2023.
gada septembrī. Būvdarbi notiek Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda līdzfinansētā projekta “Novērst plūdu un krasta 
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” 
2.kārtas ietvaros.

Laura Bite 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 
informē par izstrādāto centralizēto 
risinājumu, lai nodrošinātu operatīvu 
pasažieru informēšanu par gaidāma-
jām izmaiņām reisu izpildē gadījumos, 
kad pārvadātājiem plānots neizpildīt/

atcelt reisus. Pasažieris, apmeklējot di-
rekcijas mājaslapu www.atd.lv, sadaļā 
“Atceltie reisi” tiešsaistē var iepazīties 
ar plānotajām izmaiņām – attiecīgās 
dienas un nākamās dienas reisiem, kas 
netiks izpildīti.

2014. gada 12. novembrī tika pieņemts 
ekspluatācijā gājēju – velosipēdistu tilts 
pār Gauju, Carnikavā. Jau tilta eks-
pluatācijas sākumā tika konstatēti tilta 
klāja defekti, kas tilta būvuzņēmējam 
SIA “Tilts” bija jānovērš, taču radās 
aizvien jauni defekti, kurus būvuzņē-
mējs atteicās novērst. PA “Carnikavas 
komunālserviss”, pilnībā nomainot til-

ta klāju, izmantoja bankas garantijas. 
Būvuzņēmējs 2018. gada 11. oktobrī 
vērsās tiesā pret aģentūru par it kā ne-
pamatotu bankas garantijas izmanto-
šanu. Aģentūra tiesā cēla pretprasību 
par trūkstošajām tilta klāja remonta  
izmaksām, kas iepirkuma rezultātā bija 
divas reizes lielākas nekā pieejamais 
bankas garantijas nodrošinājums. Pēc 

4 gadu tiesvedības visās tiesu instan-
cēs tiesvedības process ir noslēdzies 
par labu aģentūrai. Lēmumā teikts, ka  
būvuzņēmējam SIA “ Tilts” jākompen-
sē radušies zaudējumi, kas apmaksāti 
tilta klājuma defektu novēršanai no 
aģentūras budžeta, kas kopā veido 143 
216,17 eiro, tai skaitā tiesāšanās izde-
vumi. 

Nolūzis koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla iz-
gāztuve, nepareizi novietots auto, netīrs ceļš, sabiedriskās 
kārtības pārkāpums, bojātas ceļu norādes vai nodarīts kai-
tējums apkārtējai videi? Fiksē notikušo, nofotografē un in-
formē pašvaldību! Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar  
SIA “Mobio” ieviesusi mūsdienīgu rīku – bezmaksas apli-
kāciju “Ziņo Ādažos” (vecā versija: Mobio), un aicina visus 
novada iedzīvotājus to lietot viedtālrunī vai planšetdatorā, 
lai aktīvi iesaistītos novada uzlabošanā un sekotu līdzi risi-
nājumam turpat, mobilajā aplikācijā! 
Ja ziņojumu sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski 
noteiks foto uzņemšanas vietu* un ziņojums nonāks pie at-
bildīgā dienesta. 
Atzīmējam, ka uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs ir 
precīzu koordinātu norādīšana. Par nepilnībām var ziņot arī 

VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.  Izvēloties sadaļu  “Valsts ceļi”, 
iespējams sūtīt ziņu arī par valsts nozīmes autoceļiem! 
Aicinām ziņot  par kļūdām aplikācijas darbībā, sūtot 
e-pastu: komunalserviss@carnikava.lv  vai zvanot PA 
“Carnikavas komunālserviss”  pa tālr. 67993705. Pašval-
dība ziņojumus izskata un risina darba laikā. 
Ārkārtas gadījumos un neatliekamās situācijās, kas prasa 
tūlītēju rīcību, lūdzam informēt operatīvos dienestus vai 
zvanīt 112. 
Lai kļūtu par “Ziņo Ādažos” lietotāju, aplikācija “Ziņo Āda-
žos” bez maksas jāinstalē mobilajās ierīcēs Apple Store vai 
Google Play.
*Iphone lietotājiem aicinām pārliecināties, ka esat atļāvuši mobilai lietotnei 
piekļūt savai atrašanās vietai, pretējā gadījumā aplikācija fiksētos attēlus ļaus 
nosūtīt, bet tie nebūs apskatāmi adresātiem.

Carnikavas komunālserviss
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Kad simbols ir ikdiena…
Pagājušā gada oktobrī Carnikavas Novadpētniecības 
centrs nosvinēja savu desmito dzimšanas dienu. Par spīti 
izaicinājumiem un strauji mainīgajai tehnoloģiskajai un 
politiskajai realitātei, centrs sargā un sabiedrībai saistoša-
jā veidā prezentē vēsturi un senās tradīcijas, mūsu vietējo 
materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Vietējo 
zvejnieku mājas kopijā ikdienā un svētkos daudz tiek ru-
nāts par vietējo lepnumu un nu jau cilvēku prātos iesak-
ņojošos simbolu – nēģi. Bet nēģis pats sevi ne noķers, ne 
no murda izvilks, ne ļaudīm par sevi pastāstīs. Tradīcijas 
joprojām ir dzīvas, pateicoties vietējiem zvejniekiem un 
cepējiem. 
Pašlaik Carnikavā strādā viena zvejas brigāde – SIA” Leste”, 
vietējie zvejnieki ne tikai ķer nēģus un zivis, bet arī aktīvi 
popularizē nēģu ķeršanu un apstrādi ne tikai Ādažu novadā, 
bet arī tālu aiz novada robežām. Bez nu jau ierastajām mu-
zejpedagoģiskajām programmām, ko jaunieši apmeklē kopš 
2016. gada, programmas kopā ar Novadpētniecības centra 
komandu vada vietējie zvejnieki – Artūrs Jakobsons, Ēriks 
Liepiņš un nu jau pensionētais zvejnieks Arvīds Ozoliņš. 
2022. gadā, kā ikkatru gadu, zvejnieki ar godu ir pieņēmu-
ši izaicinājumu piedalīties arī citās ar nēģu popularizēšanu 
saistītajās aktivitātēs. 
Neierasti un aizraujoši – Nēģu vilciens
Ja Nēģu svētki augusta beigās tradicionāli ir nēģu ķeršanas 
sezonas atklāšana, tad 2022. gada sākumā neierasti un aiz-
raujoši, spītējot kovida laika ierobežojumiem, nēģu ķeršanas 
sezonu noslēdza Nēģu vilciena pasākums, iedvesmojoties no 
senās tradīcijas un aicinot baudīt Carnikavas nēģus un Pie-
jūras valdzinājumu arī gada aukstajos mēnešos, Pasākums 
norisinājās projekta “Jūra visu gadu” ietvaros. 
Dzīvā kultūras mantojuma popularizēšana 
festivālā “Baltica” un Minecraft turnīrā
Vasaras sezonā, kad tradicionāli zvejnieki aktīvi gatavo-
jas nēģu zvejas sākumam, kas katru gadu sākas 1.augustā, 
mūsu Gaujas pavēlnieki aktīvi piedalījās sava aroda popula-
rizēšanā. 8. jūlijā Carnikavas zvejnieki, seno nēģu ķeršanas 
prasmju tradīciju turētāji un sargātāji, kopā ar citu Latvijas 
Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību 
pārvaldītājiem un meistariem aktīvi piedalījās “Dzīva kultū-
ras mantojuma darbnīcās”, kas festivāla “Baltica” Rīgas die-
nā norisinājās Vērmanes dārzā. Savukārt slavenajos Nēģu 
svētkos SIA “Leste” zvejnieki ne tikai vizināja interesentus 
ar zvejnieku laivām no Novadpētniecības centra piestātnes 
līdz Gaujas ietekai jūrā un atpakaļ, nevienu neatstājot jūras 
mātes gādībā, bet arī piedalījās jauniešu Minecraft turnīra 
uzvarētāju apbalvošanā. Turnīra laikā jūlija beigās jaunie-
šiem 3 stundu laikā bija jāuzbūvē pēc iespējas precīzāka Car-
nikavas zvejnieku motorlaiva. Vērtētāju vidū bija arī Novad-
pētniecības centra darbinieki kopā ar vietējiem zvejniekiem. 
Apbalvošana notika Carnikavas Novadpētniecības centra 
nojumē Nēģu svētku laikā. Carnikavas zvejnieks Artūrs 
Jakobsons uzvarētājus vizināja ar zvejnieka laivu, ļaujot iz-
baudīt īstās zvejnieku laivas raksturu un priekšrocības, bet 
turnīra uzvarētāju darbus Novadpētniecības centra klēts ēkā 
varēja apskatīt līdz pat oktobrim. Līdzās jauniešu darbiem 
centra klētī no augusta līdz oktobrim bija iespēja aplūkot 
Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izstādi 
“Saimes galds”. Viena no vērtībām, ko prezentēja “Saimes 
galds”, bija 2019. gadā Latvijas Nemateriālā kultūras manto-
juma sarakstā iekļautā nēģu ķeršana un apstrāde Carnika-

vā. Nēģu svētku laikā pie “Saimes galda” notika arī radošā  
darbnīca, kas palīdzēja iepazīties ar nēģu zvejnieku arodu.
Zvejas tīkli pārtop kamuflāžas tīklos Ukrainas 
atbalstam
2022. gads nesis daudzu izaicinājumu, un jaunajai, visno-
taļ skarbajai realitātei pielāgojās arī vietējie zvejnieki. Mūsu 
zvejnieki, kur raduši bez vārda runas palīdzēt nelaimē nonā-
kušajiem, nodrošināja ar zvejas tīkliem vairākus kamuflāžas 
tīklu darināt gribētājus gan Carnikavā, gan arī citur Latvijā, 
gatavie tīkli no visām Latvijas pusēm tika sūtīti Ukrainas 
aizstāvjiem. 
Vietējo iedzīvotāju stāsti un receptes “Nēģu 
Bībelē”
Oktobrī atklātajā “Nēģu Bībelē” var atrast arī SIA “Lestes” 
vadītāja Aldoņa Lūkina un citu vietējo iedzīvotāju stāstus un 
receptes. Vietējie zvejnieki labprāt tiekas ar nēģu ķeršanas 
tradīciju izzinātājiem, lielajiem un mazajiem, vietējiem un 
no tālām un tuvām zemēm nākušajiem, tāpēc gada noga-
lē Artūrs Jakobsons kopā ar Novadpētniecības centra spe-
ciālistiem tikās ar antropologu un nēģu pētnieku Anatoli 
Danto no Francijas, aizrautīgais nēģu un zvejnieku dzīves 
izzinātājs aktīvi pēta piekrastes mantojumu, īpaši nēģu zveju 
Eiropā. Pēc tikšanās ar Latvijas tradīciju kopējiem un izzinā-
tājiem viņš devās uz ziemeļiem, uz Igauniju. Sarunai beidzo-
ties, iedvesmu un jaunas zināšanas un sparu darboties guva 
abas puses.

8. jūlijā Carnikavas zvejnieki, seno nēģu ķeršanas prasmju tradī-
ciju turētāji un sargātāji, kopā ar citu Latvijas Nemateriālā kul-
tūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību pārvaldītājiem un 
meistariem aktīvi piedalījās “Dzīva kultūras mantojuma darb-
nīcās”, festivālā “Baltica”.
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Būvēs tača maketu
Rudenī un ziemā ir īstais nēģu ķeršanas laiks Ar savu arodu 
vietējie nēģu zvejnieki ir gatavi dalīties, ne  tikai, sarunājoties 
Gaujmalā, savā pagalmā, “pričalā”*, un mājīgajās Novadpēt-
niecības centra telpās, bet arī, rādot savas prasmes praksē, 
piedāvājot interesentiem pievienoties nēģu murdu pārbau-
des braucienam ar īstu zvejnieku laivu. Savukārt pavasaris 
un vasara, kad nēģi nārsto un tos ķert ir kategoriski aizliegts, 
zvejnieki izsenis ir gatavojušies jaunajai nēģu sezonai. Senos 
laikos gatavoja materiālus tačiem (pasīvās zvejas rīks, ko ie-
rīko aizsprosta veidā upju seklajās vietās), bet mūsdienās ga-
tavo tos nu jau linuma murdu darināšanai, remontēšanai un 
stiprināšanai Gaujas gultnē. Nēģu vilciena pasākuma laikā 
Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijā tika uzbūvēts 
vides objekts, kas atainoja tača konstrukciju, pēc pasākuma 
“tacis” nostāvēja līdz pavasarim, gūstot popularitāti gan vie-
tējo iedzīvotāju, gan tūristu vidū. Jaunajā sezonā zvejnieki 
gatavosies kam nebijušam! Carnikavas zvejnieki ir piedā-

vājuši uzbūvēt tača maketu Carnikavas Novadpētniecības 
centra teritorijā, nodrošināt konstrukcijas drošību, apkopi, 
kā arī, piedaloties nēģu zvejas popularizēšanas pasākumos, 
veidot unikālu vietējo kopienu, kas pulcējas ap vietējām vēr-
tībām, godinot dabu, vēsturi, piekrastes garu, nākotni, un, 
svarīgākais, sūro un grūto zvejnieku darbu.
6000 interesentu Carnikavas Novadpētniecības 
centrā 
Ar katru gadu Latvijā strauji samazinās piekrastes zvejnieku 
skaits, bet vietējās kultūras, kulinārā un vēstures mantojuma 
izzinātāju skaits nesarūk. 2022. gadā Carnikavas Novadpēt-
niecības centru apmeklēja teju 6000 cilvēku, svinot svētkus 
un daloties pieredzē un stāstos ikdienā. Aicinām arī turp-
māk dalīties savos ģimenes stāstos, idejās un gaidās. Vietējie 
zvejnieki un vēstures pētnieki gaida ciemos arī 2023. gadā!
* zvejas laivu piestātne (žargonvārds)

Artūrs Jakobsons sarunājas ar nēģu pētnieku Anatoli Danto. Vides objekts – “Tacis” Gaujmalā pie Novadpētniecības centra.
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Vingrošanas nodarbības senioriem!
Aicinām seniorus piedalīties vingrošanas nodarbībās Tamā-
ras Kosmačevas vadībā (pieteikšanās pa tālruni 29104320, 
sūtot īsziņu, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu. Pieteik-
šanās ir apstiprināta pēc nodarbību vadītājas apstiprinošas 
atbildes saņemšanas īsziņas veidā). Dalībnieku skaits nodar-
bībās ierobežots! 
Pirmā nodarbība notika 14.decembrī, kopumā plānotas 60 
nodarbības, t.sk. pārgājieni, kā arī 2 nodarbības fiziotera-
peita vadībā. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās 
plkst. 9.00-10.30. Par nodarbību norisi, precīziem nodarbību 
datumiem un izmaiņām nodarbību norisē lūgums sazinā-
ties ar nodarbību vadītāju Tamāru Kosmačevu. 
Nodarbību norises vieta: kultūras nams “Ozolaine” (Jūras 

iela 1A, Carnikava, Carnikavas pagasts). 
Lai gan vingrošanas nodarbību laikā fiziskās aktivitātes plā-
notas lēnā tempā, lūgums katram dalībniekam/dalībniecei 
izvērtēt savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības lī-
meni dalībai nodarbībā! Nodarbību laikā tiks veikta fotofik-
sācija projekta publicitātes mērķu nodrošināšanai. 
Dalība nodarbībās ir bezmaksas!
Aktivitātes īstenotas iniciatīvu projekta “Vingrošana se-
nioriem” ietvaros, ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinan-
sējumu atbilstoši pašvaldības 25.05.2022. nolikumam Nr.19 
“Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada 
pašvaldībā”.

Annija Dukāte

Tematisks vakars “Izdegšana – kas tā ir, 
kāpēc mēs izdegam un kā to novērst?”
16.februārī plkst. 18.30-20.30 Ādažu Kultūras centra Skatī-
tāju zālē (Gaujas iela 33A, Ādaži)  notiks tematisks vakars 
“Izdegšana – kas tā ir, kāpēc mēs izdegam un kā to novērst?” 
par izdegšana dažādās dzīves jomās - darbā, bērnu audzi-
nāšanā, mācībās. Par izdegšanu pusaudžiem un jauniešiem. 
Tiks skaidrots, kā atšķirt izdegšanu no pārslodzes vai nogu-
ruma, kā arī tiks sniegti praktiski ieteikumi, lai samazinātu 
izdegšanu vai izdegšanas risku.
Tematisko vakaru vadīs psiholoģe Diāna Zande.
Vēlama (bet ne obligāta) iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz 
e-pastu: annija.dukate@adazi.lv vai zvanot 67398061. 
Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par pasākumu Ādažu nova-
da pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv.
Pasākums notiek, ievērojot Covid-19 pandēmijas ierobežo-

jumus.
Pasākuma laikā tiks veikta 
fotofiksācija projekta publi-
citātes mērķu nodrošināša-
nai.
Dalība pasākumā ir bez 
maksas!
Pasākums tiek īstenots pro-
jekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības vei-
cināšanai Ādažu novada 
pašvaldības Ādažu pagastā” 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Annija Dukāte
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2022.gadā Ādažu novadā īstenotas veselību veicinošas 
aktivitātes

2022.gada otrajā pusgadā projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Ādažu novada pašvaldī-
bas Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 
ietvaros Ādažu vidusskolā īstenotas 
7 nodarbības 5.klašu skolēniem par 
attiecībām un pozitīvu savstarpējo 
komunikāciju, 7 nodarbības 9.kla-
šu skolēniem par atkarību profilaksi, 
14 nodarbības 6.klašu skolēniem par 
pubertāti, 3 nodarbības 10.klašu sko-
lēniem par drošām attiecībām, kuras 
vadīja pieredzējušie “Papardes zieds” 
speciālisti, kā arī 6 nodarbības 8.klašu 
skolēniem par veselīgu uzturu, kuras 
vadīja sertificēta endokrinoloģe Ligita 
Arnicāne. 
Laika posmā pēc 1.jūlija tika organi-
zētas divas radošās darbnīcas 7-9 ga-

dus veciem bērniem garīgās veselības 
veicināšanai, katrā radošajā darbnīcā 
piedalījās 20 dalībnieki. Kā arī tika īs-
tenotas 32 fizisko aktivitāti veicinošas 
nodarbības 4-7 gadus veciem bērniem 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Strautiņš”, savukārt pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Patnis” norisinājās 21 
ritmikas nodarbība 3-7 gadus veciem 
bērniem.
24.augustā Ādažu Kultūras centrā tika 
īstenots tematisks pasākums par vese-
līga uztura lietošanas veicināšanu pie-
augušajiem, kuru vadīja Anatolijs Da-
nilāns, savukārt 17.septembrī laukumā 
pie Ādažu sākumskolas norisinājās 
tematisks pasākums veselīga dzīves-
veida veicināšanu pirmsskolas vecuma 
bērniem un viņu ģimenes locekļiem 
“Mobilitātes diena”.
Kopumā 2022.gadā Ādažu vidusskolā 
īstenotas 51 nodarbības par garīgās ve-
selības, veselīga uztura, atkarību pro-
filakses, seksuālās un reproduktīvās 
veselības veicināšanas tēmām. Pirms-
skolas izglītības iestādē “Strautiņš” 
īstenotas 40 vingrošanas nodarbības, 
savukārt pirmsskolas izglītības iestādē 
“Patnis” 21 ritmikas nodarbība. 2022.
gada vasarā tika īstenotas 2 fizisko ak-
tivitāti veicinošas nometnes, 2 radošās 
darbnīcas garīgās veselības veicināša-
nai un 1 radošā darbnīca atkarību iz-
raisošu vielu un procesu izplatības ma-
zināšanai. 2022.gadā tika īstenotas 25 
nūjošanas nodarbības pieaugušajiem 
54+, 2 publiskie pasākumi – tematisks 
pasākums par veselīga uztura lietoša-
nas veicināšanu pieaugušo mērķaudi-
torijai un tematisks pasākums veselīga 
dzīvesveida veicināšanu pirmsskolas 
vecuma bērniem un viņu ģimenes lo-
cekļiem.
2022.gada otrajā pusgadā projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei 
Ādažu novada pašvaldības Carnikavas 

pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/046 ietvaros 
notikušas 18 āra vingrošanas nodarbī-
bas Carnikavā un Kalngalē sertificētas 
treneres Ievas Bērziņas vadībā, savu-
kārt no 1.jūlija notikušas 29 nūjošanas 
nodarbības Carnikavā pieaugušajiem 
un bērniem sertificētas nūjošanas tre-
neres Inetas Mežules vadībā. 
20.augustā Carnikavas stadionā no-
risinājās pasākums “Veselības diena”, 
savukārt 26.novembrī pasākums “Ve-
selības diena” norisinājās tiešsaistē, 
platformā Zoom. Abu pasākumu ieva-
ros iedzīvotājiem bija iespēja iesaistī-
ties daudzveidīgās veselību veicinošās 
aktivitātēs, piemēram, nūjošanā, zum-
bā, lekcijā par veselīgu uzturu, veselīga 
uztura meistarklasē, lekcijā par stresa 
vadīšanu u.c. aktivitātēs.
Septembrī un decembrī Carnikavas 
pamatskolā norisinājās pasākums “Ve-
selības nedēļa”, veselības nedēļas ietva-
ros skolēniem bija iespēja iesaistīties 
dažādās aktivitātēs, piemēram, lekcijās 
par atkarību profilaksi, garīgo veselību, 
veselīgu uzturu, kā arī piedalīties kon-
kursos par fizisko aktivitāšu un uztura 
tēmu. PII “Riekstiņš” norisinājās 40 
vingrošanas nodarbības, savukārt PII 
“Piejūra” norisinājās 30 vingrošanas 
nodarbības.
Kopumā 2022.gadā īstenotas 40 āra 
vingrošanas nodarbības Carnikavā un 
Kalngalē, 54 nūjošanas nodarbības pie-
augušajiem un bērniem, divi pasākumi 
“Veselības diena” un divi pasākumi 
“Veselības nedēļa”, 70 PII vingrošanas 
nodarbības/ 
Arī 2023.gadā plānoti daudzveidīgi 
veselību veicinoši pasākumi, lūdzu se-
kojiet līdzi informācijai Ādažu novada 
pašvaldības tīmekļvietnē un informa-
tīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”. 

Annija Dukāte
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Ādažu novada dome 2022. gada 28.decembrī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 607 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumiem nekusta-
mā īpašuma “Ezeri”, Baltezerā, teritorijā”. Lokālplānojuma 
izstrādes mērķis ir pamatot Ādažu novada teritorijas plāno-
juma grozījumus īpašumam ar kadastra Nr. 80440130306, 
mainot plānojumā noteikto zonējumu no Savrupmāju ap-
būves teritorijas (DzS1) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritoriju (DzD), lai pamatotu daudzstāvu dzīvojamo ēku 
apbūvi, vienlaikus precizējot plānotajai apbūvei noteiktos 
apbūves rādītājus un nosacījumus.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju 
noteikts Ādažu novada teritorijas plāno-
tājs Miķelis Cinis.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus minētā lokālplānojuma izstrādei 
lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu 
novada domes, Gaujas ielā 33A, Āda-
žos, Ādažu novadā, jebkurā laikā vai 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:  
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Ādažu novada dome 2022. gada 28.decembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr. 608 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekusta-
majam īpašumam Laimas ielā 1, Birzniekos”. Lokālplānojuma 
izstrādes mērķis ir grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu 
un pamatot atkāpes no Ražošanas teritorijā ar īpašiem notei-
kumiem (TIN 16) noteiktajām aizliegtajām industrijām, vien-
laikus nodrošinot pārtikas ražošanai noteiktos augstos kvali-
tātes un drošības standartus.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada 
teritorijas plānotājs Miķelis Cinis.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokāl-
plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Āda-
žu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā, jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:  
teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Ādažu novada dome 2022. gada 28.decembrī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 616 “Par Ādažu novada domes 2016.gada 23.feb-
ruāra lēmuma Nr.21 “Par detālplānojuma projektu nekus-
tamajam īpašumam Rīgas gatvē 55” atcelšanu”. Detālplāno-
juma izstrāde darba uzdevumā noteiktajā termiņā netika 

uzsākta, tāpēc šis lēmums tiek atcelts un ar Ādažu novada 
pašvaldības domes 2022.gda 23.novembra lēmumu Nr.563 
“Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašu-
mam Rīgas gatvē 55, Ādažos” šajā teritorijā uzsākta jauna 
detālplānojuma izstrāde.

Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam
“Ezeri”, Baltezerā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam Laimas ielā 1, Birzniekos

Paziņojums par Ādažu novada domes 2016.gada 23.februāra 
lēmuma Nr.21 “Par detālplānojuma projektu nekustamajam 
īpašumam Rīgas gatvē 55” atcelšanu

Ādažu novada pašvaldība anulējusi ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu šādām personām: 
1. Vladimiram Pavličkovam ar 01.12.2022. lēmumu Nr. 
ĀNP/5-4/22/214 adresē Saulītes iela 32, Carnikava, Carni-
kavas pag., Ādažu nov., LV-2163, saskaņā ar Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu;
2. Dmytro Makhno, Andrii Makhno,  Dmytro Lysenko, 
Olesii Hospodarov, Vadym Terziohlo, Serhii Erastov un 
Andrii Holovchenko ar 21.12.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/227 adresē Medus ielā 1, Garupe, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., LV-2163, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu;
3. Markusam Lapiņam ar 23.12.2022. lēmumu Nr. ĀNP/5-
4/22/229 adrese “Kadaga 5”-2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 
novads, LV-2103, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas liku-
ma 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas,  
pieejams Ādažu novada pašvaldības 324.kab., un tās lēmumu 
var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas 
iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mē-
neša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots 
administratīvais akts.

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

Aicinām dalīties ar savām amatu prasmēm un
piedāvāto produkciju Carnikavas Tūrisma centra aptaujā!

Kauņas Stasa Lazoraiša senioru akadē-
mija kopā ar Vitauta Magnusa Letoni-
kas centru ik gadu Kauņā un Jonavā, 
atzīmējot Latvijas neatkarību, rīko sa-
draudzības koncertu, cildinot Latviju, 
latviešu valodu, tradīcijas un aplieci-
not nesaraujamās brāļu tautu saiknes. 
Šoreiz svinībās ar plašu koncertprog-
rammu piedalījās delegācija no Āda-
žiem – senioru deju kolektīvs “DĒKA” 
Lienes Gailānes vadībā, vīru vokālais 
ansamblis Gunāra Freidenfelda vadī-
bā un tradīciju kopa “ĀBOLS” Ineses 

Krūzes vadībā. Tas bija iespējams, pa-
teicoties Valsts kultūrkapitāla fonda 
piešķirtajam finansējumam projektam 
“Ādažu novada deju kolektīva “DĒKA” 
dalība festivālā Lietuvā”, kuru īstenoja 
Ādažu novada pensionāru biedrība.
Lai arī braucām iepriecināt lietuvie-
šus, prieku un cieņpilnu attieksmi sa-
ņēmām mēs – tikām uzrunāti latviešu 
valodā, tikām slavināti un cildināti. 
Telpa pieskanēja vārdiem: “Lai dzīvo 
Latvija!”

Inese Krūze

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas Tūrisma informācijas centrs apkopo aktuālo informāciju par amatnie-
kiem un mājražotājiem, lai veidotu jaunus tūrisma piedāvājumus un aktivitātes novada iedzīvotājiem un vie-
siem. Tādēļ  aicinām atsaukties ikvienu,  kurš piedāvā savu produkciju vai vēlas dalīties  ar  amatu prasmēm.  
Lūdzam aizpildīt šo aptauju, skenējot QR kodu, vai šo izgriezto kuponu nesiet uz klientu apkalpošanas cen-
triem Ādažos vai Carnikavā, vai uz Carnikavas Informācijas centru.
Iegūtā informācija tiks apkopota un publicēta Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Nosaukums vai vārds, uzvārds 
_________________________________________
E-pasts saziņai
_________________________________________
Kontaktinformācija (mājaslapa, adrese, e-pasts, 
tālruņa numurs, sociālie tīkli) 
_________________________________________
_________________________________________

Vai vēlaties sadarboties, aicinot apmeklētājus 
izzināt jūsu amatu/ražošanas procesu (degus-
tēt, piedalīties meistarklasēs, ekskursijā u.c.)?

Jā
Nē 
Nepieciešams iedrošinājums 
Cita _________________________________

Bildes aicinām sūtīt uz tic@carnikava.lv

Aicinām pieteikties  pašvaldības līdzfinansējumam 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai
Brauktuve, ietve, stāvlaukums, ap-
gaismojums, bērnu rotaļu laukums, 
soliņš vai velosipēdu novietne? Ja vē-
laties uzlabot vidi savā daudzdzīvok-
ļu mājas pagalmā, aicinām pieteikties 
pašvaldības līdzfinansējumam. Spē-
kā stājušies saistošie noteikumi  “Par 
pašvaldības līdzfinansējumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām piesais-
tīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas 
nosaka kārtību, kādā Ādažu novada 
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi 
pieejamo piesaistīto zemesgabalu la-
biekārtošanai, līdzfinansējuma apmē-
ru un piešķiršanas nosacījumus.
Noteikumu mērķis ir veicināt mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtoša-
nas pasākumus iedzīvotāju dzīves vides 
uzlabošanai, satiksmes organizācijai, 
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadī-

šanas iespējām, vienlaikus nodrošinot 
labiekārtotas vides pieejamību.
Noteikumi paredz, ka līdzfinansējuma 
piešķiršanas process tiek organizēts 
divos posmos – pirmajā pašvaldība iz-
skata pieteikumu projekta iecerei, bet 
otrajā – izskata iesniegumu līdzfinan-
sējuma piešķiršanai pēc projekta izpil-
des. Pieteikumus var iesniegt ne vairāk 
kā divām aktivitātēm kalendārā gada 
laikā, reizi gadā būvprojekta izstrādei, 
kā arī ne biežāk kā reizi piecos gados 
vienām un tām pašām realizētajām ak-
tivitātēm.
Atbilstoši noteikumiem līdzfinansē-
jumu var piešķirt šādām aktivitātēm:
• brauktuves, ietves vai stāvlaukuma 

jaunbūvei, rekonstrukcijai vai reno-
vācijai 70% apmērā no izmaksām, 
bet ne vairāk kā 3000 eiro;

• brauktuves, ietves vai stāvlaukuma 

esošā seguma izlases remontam (re-
monts, kuru veic atsevišķiem pos-
miem nolūkā likvidēt esošos defek-
tus) 50% apmērā no izmaksām, bet 
ne vairāk kā 1000 eiro;

• apgaismojuma jaunbūvei, rekons-
trukcijai vai renovācijai 70% apmērā 
no izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 
eiro;

• citam labiekārtojumam (bērnu rota-
ļu laukuma, soliņu, atkritumu urnu, 
atkritumu konteineru laukumu, zā-
lienu un apstādījumu, veļas žāvēta-
vu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, 
rekonstrukcijai vai renovācijai) 50% 
apmērā no izmaksām, bet ne vairāk 
kā 2000 eiro;

• būvprojekta vai tam pielīdzināma 
dokumenta izstrādei un autoruzrau-
dzībai 50% apmērā no izmaksām, bet 
ne vairāk kā 800 eiro.
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Motokrosa komanda “MX Ādaži” – joprojām starp
labākajām Latvijā!

2010.gadā Latvijas motokrosa leģendas Leona Kozlovska 
dibinātā motokrosa komanda “MX Ādaži” aizvadītajā se-
zonā turpināja nest mūsu novada vārdu Latvijā, izcīnot 
otro vietu amatieru konkurencē.
Iepriekšējā gada Ādažu novada labākā sporta komanda, “MX 
Ādaži” motoklubs, sevī apvieno ap 18 motosportistiem, kas 
katru gadu atzinīgi startē dažāda līmeņa sacensībās Latvijā, 
tādējādi popularizējot arī Ādažu novadu. Pie Kozlovska tre-
nējas arī bērni un jaunieši, taču sporta veids nav masveidīgs. 
Klubā startē ne tikai ādažnieki, bet arī puiši no Limbažiem, 
Cēsīm un Raunas. Kozlovskis uzsver, ka tas ir normāli, jo 
nevienā motoklubā Latvijā nav tikai vietējie sportisti. 
“Šis ir komplicēts sporta veids. Jābūt motociklam, apģērbam, 
licencei, apdrošināšanai un, protams, prasmēm. Man ir kādi 
2-3 puiši, kas brauc tikai treniņos, jo meistarība vēl neļauj 
piedalītos sacensībās,” norāda “MX Ādaži” treneris un vadī-
tājs. “Es nosaku līmeni, kad viņi var piedalīties sacensībās, 
lai tas būtu droši, cik tas ir iespējams tādā sporta veidā kā 
motokross. Katram ļoti individuāls ir laiks, kurā viņš izaug 
no pirmā treniņa līdz sacensību līmenim. Šogad no nulles 
sākuši braukt četri sportisti, kuri ar močiem nebija braukuši 
nekad. Viens septiņgadnieks pat nebija braucis ar riteni, bet 
šobrīd esam sasnieguši tādu līmeni, lai nākamgad brauktu 
mini motokrosa sacensībās. Ļoti var redzēt, kā bērni dažu 
mēnešu laikā aug gan domāšanā, gan prasmēs.”
Treneris uzskata, ka katram audzēknim obligāti nav jākļūst 
par čempionu, galvenais, lai cilvēks darītu to, kas viņam pa-
tīk. Pie viņa nākuši arī bērni, kuri iepriekš labā līmenī no-
darbojušies ar  hokeju, tenisu un BMX, bet šis sporta veids 
viņiem tik viegli nav padevies. 
“Šajā sporta veidā vajag raksturu. Bērniem jāsaprot, kas vi-
ņiem ir jādara, vecākiem nepieciešama ļoti liela izturība, jo 
viens treniņš var būt labs, bet otrs – pavisam slikts. Var šķist, 
ka ir tikai viegli – sēdies un brauc. Taču šovasar treniņus uz-
sāka trīs bērni, kuri vairs nebrauc – pāris reizes nokrita, sa-
sitās un pateica, ka vairs negrib. To, vai bērns būs lietaskoks, 
nevar pateikt pavisam agrā vecumā, jo viņš var atraisīties 
vēlāk. Katrs gadījums ir individuāls. Vecākiem saku, lai viņi 
uz saviem bērniem nebļauj, ja kaut kas neizdodas, jo vecāki 

nezina, cik tas ir grūti. Tā kā es pats braucu, tad zinu, cik 
milzīgs darbs ir jāiegulda,” uzsver Kozlovskis. 
Motoklubā “MX Ādaži” iespējams iznomāt motociklu un 
formu, lai laika gaitā saprastu, vai šis sporta veids ir tas, ar 
ko bērns patiešām grib nodarboties. Arī finansiāli tas būs 
izdevīgāk, jo iegādāties uzreiz visu tehniku būs dārgi. 
“MX Ādaži” šosezon startēja no marta beigām līdz pat 
oktobrim, piedaloties visās ieplānotajās sacensībās. Pats 
Kozlovskis, kurš pērn saņēma pašvaldības apbalvojumu 
nominācijā “Zelta pieredze sportā”, piedalījies aptuveni 20 
sacensībās, tostarp startējot arī Polijā. Citos gados viņš ārze-
mēs startējis biežāk, taču šogad bija izveidots ļoti labs grafiks 
pašmāju sacensībām. 
Divus gadus “MX Ādaži” bija pirmajā  vietā visā Latvijā, vēr-
tējot visus sacensību seriālus – Latvijas čempionātu, Latvijas 
amatieru čempionātu un Latvijas junioru čempionātu. Šogad 
ādažnieki kopvērtējumā ieņēma piekto vietu, bet labāko re-
zultātu uzrādīja amatieru čempionāta ieskaitē, kur komanda 
izcīnīja sudraba medaļas. Latvijas junioru čempionātā “MX 
Ādaži” izcīnīja piekto, bet Latvijas čempionātā – 13. vietu. 
“Katrā no čempionātiem vajag piecas ieskaites, kas nav 
vienkārši, tāpēc uz lielo kopvērtējumu es tik ļoti vairs ne-
raujos. Tas ir arī jautājums par finansēm, jo sporta veids ir 
ļoti dārgs. Šobrīd vairāk koncentrējamies uz amatieru čem-
pionātu. Mēs pat vienu brīdi bijām līderi amatieru čempio-
nātā, taču vienā posmā nojuka tehnika. Mums nav papildu 
braucēji, kā citām komandām, tāpēc, ja izstājamies, punktu 
ir krietni mazāk,” atzīst “MX Ādaži” vadītājs. 
Kozlovskis individuāli šogad jau otro gadu pēc kārtas uzva-
rēja Latvijas čempionāta “Open” klasē, kā arī palika nepār-
spēts Latvijas amatieru čempionātā vecuma grupā 45+, bet 
Latvijas ziemas čempionātā ierindojās otrajā vietā. Savukārt 
Kārlis Elksnis izcīnīja 
otro vietu “MX Open” 
klasē. Labi sevi aplieci-
nāja arī paši jaunākie 
sportisti - 50cm3 klasē 
pirmo vietu Latvijas 
junioru čempionātā 
izcīnīja Bruno Geitus, 
bet trešo – Ralfs Kal-
niņš Kirilko. 
“Uz sacensībām nāk 
aptuveni 3000 skatī-
tāju. Man ir svarīgi, 
ka mans sportists tiek 
starp labākajiem un 
motokluba vārds tiek 
piesaukts visu dienu. 
Vēl viens svarīgs fak-
tors – Latvijas čempio-
nātu rāda tiešraidē televīzijā. TV translāciju noskatās aptu-
veni 30 000 skatītāju,” Kozlovskis norāda, ka Ādažu novada 
vārds tādējādi izskan plaši visā Latvijā. 
Lai gan ir bijuši piedāvājumi mainīt motokluba nosaukumu 
vai startēt cita kluba paspārnē, Kozlovskis to nav darījis, pa-
liekot sava novada patriots. Tomēr viņš neslēpj – lai cīnītos 
par visaugstāko pozīciju visu čempionātu kopvērtējumā, ne-
pieciešams krietni lielāks budžets.
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“Pieaugušie stāsta, ka daba ir tik skais-
ta. Ir brīnišķīgi doties pastaigās svaigā 
gaisā. Pieaugušie stāsta, ka lāči baidās 

no tevis tikpat stipri, kā tu no viņiem. 
Bet, vai tā ir taisnība?” Ziemeļvalstu 
Literatūras nedēļā Ādažu bibliotēkā 
viesojās Ādažu sākumskolas 2.l un 2.g 
klases mazie lasītāji, lai iepazītos ar 
Ziemeļvalstu autoru darbiem un kopīgi 
palasītu fragmentu no dāņu rakstnie-
ka Martina Glasa Serupa un Somijas 
zviedrietes Mālinas Kiveles bilžu grā-
matas “Ja tu satiec lāci”, skatot intere-
santās ilustrācijas.
Ar jauku humoru bilžu grāmatā visi 
uzzināja, kas jādara, ja ceļā satiec lāci – 

nevajag skriet, jo lācis skrien ātrāk par 
tevi, nevajag arī kliegt – labāk izstāstīt 
kādu joku vai uzdziedāt dziesmiņu. Sa-
cīts – darīts!
Lasot pamācības, mazie lasītāji kopīgi 
nodziedāja savu iemīļotu dziesmiņu, 
lai nomierinātu mežā sastapto lāci.
Bibliotēkas apmeklējuma laikā bēr-
niem bija iespēja skatīt citu autoru dar-
bus par lāčiem, kā arī radoši darboties 
gan pašiem zīmējot, gan izkrāsojot 
ilustrācijas.

Sandra Orlovska

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

vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
Uzziņu literatūra 
• Zeltiņa, Agnese “A-Z”
• Rudenko, Serhijs “Zelenskis”
• Eniņa, Zane “Santjago ceļš”
• Maska, Meja “Sieviete, kurai ir plāns”
• Kello, Karls “Templieši Māras zemē”
• Zuarguss “11 likumi: kā atrast savu 
aizraušanos”
• Ķibilds, Mārtiņš “Atslēgas. Gadsimta 
vēstures atradumi”
• Šarma, Rubins “Manifests ikdienas 
varonim”
• Stipre, Sintija “Latvijas Valsts apbal-
vojumi”

Bērnu literatūra
• Kinnijs, Džefs  “Grega dienasgrāmata” 
/17.gr. /
• Žutaute, Lina  “Kika Mika un kaķis uz 
nedēļu”
• Bruska, Felisitija “Mēs esam dažādi”
• Kasalisa, Anna “Pelēns Peksis 
Ziemassvētkos”
• Svaža, Ruta “Pelesdēls Gudrinieks”
• Plūdons, Vilis  “Rūķīši un Mežavecis”
• Lunde, Maja  “Sniega māsa”
• Olsone, Kristīne “Atgadījums ar mistisko 
saldumu spoku”

                   Daiļliteratūra 
• Ilziņa, Kristīne “Es neliecināšu pret jums”
• Streičs, Ēriks “Latviešu dēkainis  krievu armijā”
• Zvirbule, Dace “Mans Jēkaba ceļš”
• Atkinsone, Keita “Agrā gaitā es ar suni”
• Aksats, Federiko “Amnēzija”
• Leteljē, Ervē “Anomālija”
• Hargla, Indreks “Aptiekārs Melhiors un bendes 
meita”
• Levina, Marina “Dizainere”
• Kvinna, Džūlija “Džentlmeņa piedāvājums”
• Ārnstede, Simona “Kad uz spēles likta sirds”
• Džasi, Jā “Mājupiešana”
• Kinnunens, Tommi “Nožēlu neizteica”
• Zvirgzds, Ilmārs “Reģistratūra”
• Railija, Lūsinda “Slepkavības Flīthausā”
• Milošs, Česlavs “Sagūstītais prāts”
• Kronberga, Katrīna “Tuksnešu bridēji”
• Puče, Armands  “Ar baltiem cimdiem jeb Artūra 
Nagliņa brīnišķīgie piedzīvojumi”
• Joņevs, Jānis “Decembris”
• Tirzītis, Gunārs “Leģionārs”
• Rekulaks, Džeisons “Slēptie zīmējumi”
• Judina, Dace  “Viņš vairs neatgriezīsies”
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Čaklajiem Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertiem 
noslēguma pasākumā bija interesanta tikšanās ar Ādažu no-
vadnieci, bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu. Ļoti intere-
santi, ka arī pati rakstniece ar saviem mazākajiem lasītājiem 
– Annu, Franci un šogad arī Hansu, jau trešo gadu piedalās 
Lasīšanas veicināšanas projektā Ādažu novada bibliotēkā. 
Divus gadus rakstnieces Agneses Vanagas grāmatas iekļau-
tas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijā – 

“Plastmasas huligāni” un “Pagalma enciklopēdija”.
Tikšanās notika Ādažu sākumskolas aulā, uz to bija 
aicināti visi čaklie Ādažu Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2021. gada dalībnieki. Ar lielu interesi grāma-
tu autore Agnese Vanaga stāstīja, kā radās domas par 
grāmatu rakstīšanu un to tapšanu. Pasākumam tur-
pinoties, rakstniece uzklausīja un atbildēja uz eksper-
tu jautājumiem. Uzzinot daudz jauna un interesanta, 
visi varēja noskatīties animācijas filmu par Dusmu-
kuli, kas veidota no Bērnu žūrijā iekļautās Agneses 
Vanagas grāmatas “Plastmasas huligāni”. Rakstniece 
stāstījumā dalībniekiem atklāja, ka šobrīd top nāka-

mā grāmata par citu izzinošu tēmu. Noskatoties pamācošo 
un jauko filmiņu, visi žūrijas eksperti tika aicināti uz nelielu 
cienastu.
Patiess prieks par interesanto tikšanos! Paldies rakstniecei 
Agnesei Vanagai un visiem Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
jas 2021 dalībniekiem! 

Sandra Orlovska

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija tiekas ar novadnieci, 
bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu 
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Ādažu bibliotēkā aizvadīta Ziemeļvalstu literatūras nedēļa
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Carnikavas komunālservisa Ielu un ceļu uzturēšanas 
nodaļas paveiktais decembrī

Attīrīta caurteka Cīruļu ielā, salabotas ceļa zīmes un 
citi Carnikavas komunālservisa Ādažu Labiekārtošanas 
nodaļas veiktie darbi decembrī

• Maģistrālās ielas decembra mēnesī kaisītas un tīrītas visā 
novada teritorijā 19 reizes, tādējādi tīrīšanu veicot 1330 km 
apjomā.

• D klases kategorijas ielas un ceļi divas reizes tīrīti no sniega 
506 km apjomā.

• Ietves tīrītas un apstrādātas ar pretslīdes materiālu 418 km 
apjomā.

• Uzsākta reciklētā asfalta un būvgružu drupināšana Kadagas 
bāzē 1500m3, kas tiks izmantoti ielu un ceļu klātņu izbūvē 
nākamajā sezonā.

• Ietves un brauktuves attīrītas no 
sniega, kā arī apstrādātas ar pretslī-
des materiālu;

• Salabotas ceļa zīmes Gaujas un Vēju-
pes ielās, Ādažos;

• Attīrīta caurteka Cīruļu ielā;
• Bērnu laukumu apsekošana un re-

monts;
• Upmalās un Vecštāles ceļa nomalēs 

zāģēti bīstamie zari; 
• Uzstādītas Ziemassvētku dekorāci-

jas;
• Veikti tehnikas remonta darbi;
• Atbrīvotas lietus ūdens notekas no 

ledus un sniega;
• Teritoriju uzkopšanas darbi. Savākti 

1,4 m3 atkritumu.
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Carnikavas Labiekārtošanas nodaļas un Ūdenssaimniecības 
nodaļas veiktie galvenie darbi decembrī
• Intensīvi tīrīts sniegs visā pagasta 

teritorijā, trotuāri, celiņi, pakāpieni, 
promenādes un dambis apstrādāts ar 
pretslīdes materiālu;

• Nozāģēti bīstamie koki pašvaldības 
teritorijā (2 ozoli un 1 kļava Carni-
kavas parkā, 6 nokaltuši koki starp 
Vecupes ielu un Vecupi Carnikavā); 

• Izzāģētas atvases un krūmi gar Vigu 
ielu (Eimuru kanāla malā), pašvaldī-
bas īpašumā pie Salūts 1-14, Gaujā, 
ābeļdārzā aiz D1 dambja, pie gājēju 
tilta Carnikavā;

• Uzsākta atvašu un krūmu izzāģēša-
na Vecupes ielā gar Vecupi, Carnika-
vā, un grāvja malās uz Tauriņu ceļa 
Eimuros.

• Savākti  atkritumi gar autoceļu P1 
posmā no Rīgas robežas līdz Kaln-

galei. 
• Novadpētniecības muzeja teritorijā 

uzstādītas egles, sazāģēti un nogā-
dāti koka bluķi, uzstādītas elektrisko 
lampiņu virtenes.

• Aiztransportēta pārģērbšanās kabī-
ne no Atpūtas ielas 20, Carnikavā, uz 
Kadagas ezera pludmali. 

• Veikts kvadraciklu sniega lāpstu re-
monts, uzlikti jauni poliuretāna naži.

• Pagastā un pludmalē savākti ~ 
13,5m3 atkritumu;

• Carnikavas stadionā izbūvēts jauns 
D160 mm ūdensvads 50m garumā 
un pārbūvēts ugunsdzēsības hid-
rants;

• Privātmājās uzstādīts tūkstošais 
ūdensskaitītājs ar attālinātu nolasī-
šanas iespēju.
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Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē 
www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi 
pašvaldības saistošie noteikumi: 
Nr.79/2022 (23.11.2022) Par Ādažu novada teritorijas kopša-
nu un būvju uzturēšanu;
Nr. 80/2022 (23.11.2022) Par pašvaldības līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai;

Nr. 85/2022 (21.12.2022.) Par lašveidīgo zivju licencēto mak-
šķerēšanu Gaujā un Braslā;
Nr. 86/2022 (28.12.2022) Grozījumi Ādažu novada paš-
valdības 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 17/2021 “Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķir-
šanas kārtību”;
Nr. 87/2022 (28.12.2022) Izglītojamo pārvadājumu pakalpo-
jumu kārtība Ādažu novada pašvaldībā.

Publicēti saistošie noteikumi

Biedrība “Gaujas Partnerība” informē, ka ir izsludināta 
projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārta Lauku attīstī-
bas programmas ietvaros. Šoreiz pieteikšanās izsludināta 
biedrības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 
minētajam stratēģiskajam projektam. Tas paredz izveidot 
pastaigu celiņu gar Gaujas – Baltezera kanālu posmā no gā-
jēju tiltiņa pie Mazā Baltezera līdz tiltam pie Podnieku ielas. 
Projekta iesnieguma pieņemšana notiks no 2023.gada 
24.janvāra līdz 2023.gada 24.februārim. 
Devītajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 
80 060,11 EUR. 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projek-

tam rīcībā “2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un 
kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai” – 90 000 EUR. 
Maksimālā atbalsta intensitāte – 90%. 
Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties 2022.gada decem-
bra publikācijā.

Biedrība “Gaujas Partnerība”

*“Gaujas Partnerība” konkurss notiek Ādažu pagasta teritorijā, bet 
“Jūras Zemes” konkurss – Carnikavas pagastā un Saulkrastu pagasta 
teritorijā.

Izsludināta biedrības “Gaujas Partnerība” konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārta*

Ādažu novada pašvaldības policija lūdz novada iedzīvotājus 
būt atbildīgiem un izvērtēt nepieciešamību doties uz Ādažu 
novada ūdenstilpēm, tādejādi pasargājot sevi no bīstamām 
situācijām. Aicinām zemledus makšķerēšanas cienītājus 
ievērot makšķerēšanas noteikumu prasības. Ādažu novada 
pašvaldības policija lūdz vecākus pārrunāt ar savām atva-
sēm visus drošības jautājumus, īpaši pārrunājot ceļu satik-
smes noteikumus.
Policijas ceturkšņa darbu apkopojums
Ādažu novada pašvaldības policijā ceturtajā ceturksnī sa-

ņemtas 1048  ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pār-
kāpumiem. Uzsākti 347 administratīvā pārkāpuma procesi. 
Par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas notei-
kumu pārkāpumu pieņemti 134 lēmumi. Izķerti 23 klaiņojo-
ši dzīvnieki. 30 bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām personām 
sniegta palīdzība.
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un in-
formēt par likumpārkāpumiem Ādažu novada pašvaldī-
bas policiju  pa tālruņiem - 67997005 vai 27762020.

Oskars Feldmanis

Ādažu novada pašvaldības policija vecākus aicina 
pārrunāt ar saviem bērniem ceļu satiksmes 
noteikumus, kā arī pasargāt sevi no bīstamām 
situācijām

Senioru ikmēneša
saiets

18. janvārī plkst. 13.00
15. februārī plkst. 13.00

Gaujas ielā 16, Ādažos

Ādažu senioru
pasākumi
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (09.12.2022.)
Sēdē attālināti piedalās 12 deputāti: Karīna Miķelsone 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa  
Kozlovska (LZS), Antra Krasta (LZS), Jānis Leja (S), Gatis 
Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Jānis 
Ruks (LRA).
1. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt ģimenei (4 cilvēki) vienreizēju pabalstu 
krīzes situācijā kopsummā 2800.00 eiro. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) – “Par”.
2. Par zemes vienības daļu un nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķa noteikšanu pašvaldības īpašumam “Kadagas 
katlu māja”.
Lēmums: Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8044 005 0079 (platība 6290 m2 ) un adresi: Elīzes iela 10, 
Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov.:  zemes vienības daļu Nr.1, 
182,3 m2 platībā; zemes vienības daļu Nr. 2, 9m2 platībā. No-
teikt zemes vienībām lietošanas mērķi “Rūpnieciskās ražo-
šanas uzņēmumu apbūve”. 

Balsojums: “Par” – 11, “Atturas” – 1 (Jānis Leja (S)). 
3. Par finansējuma izmaksāšanu projekta “Saviļņojošā 
Vidzeme” sadarbības partneriem.
Lēmums: Projekta sadarbības partneru finansējuma segša-
nai 2022. gadā novirzīt finansējumu 203 036,04 eiro apmērā 
no pašvaldības līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Ie-
kļaut pašvaldības 2023. gadā budžeta projektā finansējumu 
10 012.43 eiro apmērā. 
Balsojums: “Par” – 10,  “Atturas” – 2 (Arta Deniņa (JKP), 
Jānis Leja (S)).
4. Par sociālo pakalpojumu attīstību projektā “Pakalpoju-
mu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Ādažu novadā”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt papildu darbību iekļaušanu 
projektā - pakalpojuma “Specializētās darbnīcas 16 pieau-
gušajiem ar garīga rakstura traucējumiem” izveidi Garā ielā 
20, Carnikavā, Carnikavas pag., Ādažu nov., ar kopējām at-
tiecināmajām izmaksām 124 440 eiro. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) – “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (21.12.2022.)
Sēdē attālināti piedalās 15 deputāti: Karīna Miķelsone 
(LRA), Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Ko-
zlovska (LZS), Antra Krasta (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), 
Liāna Pumpure (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis 
(LRA), Jānis Ruks (LRA).
1. Par naudas balvām izglītības iestāžu vadītājiem.
Lēmums: Piešķirt naudas balvu Ādažu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītājiem par rezultatīvu iestādes vadī-
šanu un izglītības procesa nepārtrauktību 2022. gadā. 

Balsojums: “Par” – 10, “Atturas” – 3 (Arta Deniņa (JKP), 
Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S)), “Nebalso” – 2 (An-
tra Krasta (LZS), Raivis Pauls (LZS)). 
2. Par piekrišanu “Caunas” zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Izsniegt personai izziņu par Ādažu novada paš-
valdības domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašu-
ma “Caunas”, 2 Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov., Zemes-
gabalu 815m2 platībā individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
Balsojums: “Par” – 11, , “Pret” – 1 (Raitis Kubuliņš 
(LZP)), “Atturas” – 1 (Gatis Miglāns (LZS)). 

D
O
M
E
S

L
Ē
M
U
M
I

Pašvaldības domes sēde (28.12.2022.)
Sēdē attālināti piedalās 14 deputāti: Karīna 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 Miglāns (LZS), Liāna Pum-
pure (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Jānis Ruks (LRA).
1. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Carnikavas 
pagastā.
Lēmums: Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Ādažu novada Carnikavas pagastā 25,17 EUR/m3 

bez PVN, un  maksu par bioloģisko atkritumu apsaimnieko-
šanu 20,14 EUR/m3 bez PVN. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
2. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu pagas-
tā.
Lēmums: Noteikt maksu Ādažu novada Ādažu pagastā un 
Ādažu pilsētā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
26,82 EUR/m3 bez PVN, sākot ar 2023. gada 1. janvāri un 
27,20 EUR/m3 bez PVN (32.91 EUR/m3 ar PVN), sākot ar 
1.februāri, kā arī maksu par bioloģisko atkritumu apsaim-
niekošanu 21,45 EUR/m3 bez PVN, sākot ar 1.janvāri un 
21,76 EUR/m3 bez PVN (26.33 EUR/m3 ar PVN), sākot ar 
1. februāri. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
3. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas 
invalīdu biedrībai.
Lēmums: Nodot līdz 2023. gada 31. decembrim Carnikavas 
invalīdu biedrībai bezatlīdzības lietošanā Carnikavas kul-
tūras nama “Ozolaine” Lielo zāli (193,6m2) bez maksas ar 
mērķi - organizēt biedrības biedriem pasākumus veselības 
veicināšanai: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 10.30; trešdienās 
no plkst. 9.00 līdz 10.30.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
4. Par pabalstu personas apsveikšanai jubilejā izmaksu 

naudā.
Lēmums: Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021 saistošajos 
noteikumos Nr. 24/2021 “Par pašvaldības pabalstiem ie-
dzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas’’ noteikto 
pabalstu personas apsveikšanai jubilejā 20.00 eiro apmērā 
izmaksāt naudā uz apsveicamās personas iesniegumā norā-
dīto kredītiestādes kontu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
5. Par jaunas pašvaldības izglītības iestādes izveidošanu.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības jaunas izglītī-
bas iestādes projektēšanu un būvniecību pašvaldībai piede-
rošā zemes īpašumā  Ūbeļu ielā 18, Ādažos, Ādažu novadā. 
Apstiprināt 1. punktā noteiktā uzdevuma izpildes Rīcības 
plānu. Pašvaldības Projektu uzraudzības komisijai līdz 2023. 
gada 15. februārim organizēt Projekta vadības grupas izveidi 
1. punkta izpildes nodrošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
6. Par dalību Eiropas pilsētu iniciatīvā.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada pašvaldības 
dalību Eiropas pilsētu iniciatīvas ietvaros, paredzot kopējās 
prognozētās izmaksas Ādažu novadā no 2023. līdz 2026.ga-
dam 150 000 eiro, un šādas aktivitātes: dalība zināšanu ap-
maiņas un mācību aktivitātēs; zaļo zonu attīstība un pilsētas 
bioloģiskās daudzveidības veicināšana publiskajā ārtelpā; 
projekta aktivitāšu koordinēšana Ādažu novada pašvaldībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
7. Par Ādažu novada Ādažu pagasta un Ādažu pilsētas At-
tīstības programmas (2016- 2022) Vides pārskata monito-
ringa ziņojumu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Ādažu pagasta un Āda-
žu pilsētas Attīstības programmas 2016. – 2022. gadam Vi-
des pārskata monitoringa ziņojumu. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
8. Par darba grupas izveidi publisko ūdeņu apsaimnieko-
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šanas un izmantošanas kārtības noteikšanai.
Lēmums: Izveidot darba grupu šādā sastāvā publisko ūde-
ņu apsaimniekošanas un izmantošanas kārtības noteikšanai 
Ādažu novadā un pašvaldības saistošo noteikumu projek-
ta sagatavošanai: Mariss Martinsons, Gatis Miglāns, Raitis 
Kubuliņš, Edgars Sliede, Laura Breidaka, Inga Švarce, Indra 
Murziņa, Ainārs Grikmanis, Oskars Feldmanis, Armands 
Svētiņš, Andrejs Valters, Sandis Tomsons, Jānis Brants, Ai-
vars Buls un Kaspars Slavinskis. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) – “Par”.
9. Par nepieciešamo finansējumu pašvaldības aģentūrai 
“Carnikavas komunālserviss”.
Lēmums: Piešķirt priekšfinansējumu 250000 eiro apmē-
rā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” šā 
gada decembra saistību segšanai no pašvaldības 2022. gada 
budžeta nesadalītā konta atlikuma. Uzdot aģentūrai pēc ie-
spējas īsākā termiņa nodrošināt siltumenerģijas tarifu pār-
skatīšanu un iesniegt to projektu saskaņošanai pašvaldības 
domei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
10. Par nomas maksas atvieglojumu piemērošanu SIA 
“Leste”.
Lēmums: Piemērot atvieglojumus 25% apmērā SIA “Leste” 
2023. gadam noteiktajai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
maksai par piešķirtajiem rīkiem zvejai Gaujas upē, Carnika-
vā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (73 nēģu murdi), kā 
arī piemērot atvieglojumus 25% apmērā noteiktajai rūpnie-
ciskās zvejas tiesību nomas maksai par piešķirtajiem rīkiem 
zvejai Rīgas jūras līča piekrastē, Ādažu novada administra-
tīvās teritorijas ūdeņos (reņģu stāvvadi – 5 gab., zivju murdi 
– 6 gab., lucīšu murdi – 10 gab., zivju tīkli – 10 gab., zivju 
āķi – 500 gab.).
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
11. Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, Ādažos.
Lēmums: Iedalīt SIA “Leste” nēģu zvejas rīku limitu zvejai 
Gaujā, pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta Ādažos, Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā – tacis (divi murdi) līdz 
31.12.2023. ar zvejas limita izmantošanas papildnosacījumu, 
ka gada nozvejas limits ir ne vairāk kā 160 kg saskaņā ar 
07.04.2016. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr. 02-
14.6/16/62 un protokolu Nr.2023/1AG pie rūpnieciskās zve-
jas tiesību nomas līguma par zvejas limitu un nomas maksu 
2023.gadā (1.pielikums). Noteikt SIA “Leste” maksu par rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu 
(maksa par zvejas rīku limita vienu vienību) - nēģu murds, 
85.37 eiro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
12. Par zvejas rīku papildlimitu IK “Linumi”.
Lēmums: Iedalīt zvejas rīku papildlimitu 3 (trīs) nēģu mur-
dus individuālajam komersantam IK  “Linumi” zvejai Gau-
jā, lejpus dzelzceļa tilta, līdz 31.12.2026. Noteikt maksu par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izman-
tošanu (maksa par zvejas rīku limita vienu vienību): nēģu 
murds 85.37 eiro par zvejas rīku papildlimita darbības katru 
gadu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
13. Par nekustamā īpašuma “Cekules”, Stapriņos, sadalī-
šanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Cekules”, 
Ādažu pag., Ādažu nov. zemes vienību un adresi Piesaules 
iela 10, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov., un ierakstīt to at-
sevišķā zemesgrāmatas nodalījumā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
14. Par zemes vienību apvienošanu Atpūtas ielā 1 un At-
pūtas ielā 3, Carnikavā.
Lēmums: Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Selgas”, Car-
nikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads zemes vienību 
ar platību 0,2997 ha ar nekustamā īpašuma Atpūtas iela 3, 
Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., zemes vienību ar 
platību 0,1317 ha, izveidojot vienu īpašumu ar vienu zemes 
vienību, saglabājot  apvienotajai zemes vienībai adresi Atpū-
tas iela 1, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.

Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
15. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu īpašumiem 
Āķu ielā 8 un Āķu ielā 10, Baltezerā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
mo īpašumu robežu pārkārtošanai zemes vienībām Āķu ielā 
8  un Āķu ielā 10.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
16. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ādažu nova-
da teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašu-
mam “Ezeri”, Baltezerā, teritorijā.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam 
īpašumam “Ezeri”, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov. ar 
mērķi grozīt teritorijas plānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
17. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam 
īpašumam Laimas ielā 1, Birzniekos.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai 
Laimas ielā 1, Birzniekos, kas atrodas TIN 16 teritorijā, pa-
matojot izņēmuma noteikšanu aizliegto industriju sarakstā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašu-
mam Rīgas gatvē 64, Ādažos.
Lēmums: Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Inta Ābu-
la izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
Rīgas gatvē 64, Ādažos, Ādažu novadā, zemes vienībai un 
piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
19. Par Kalmnieku ielas izveidi un adrešu un lietošanas 
mērķu noteikšanu, sadalot zemes vienību Gaujas ielā 86, 
Ādažos.
Lēmums: Ielai posmā no krustojuma ar Gaujas ielas līdz 
krustojumam ar Zelmeņu ielu, kas ir izbūvēta uz zemes vie-
nības Gaujas ielā 86, Ādaži, Ādažu nov. piešķirt nosaukumu 
“Kalmnieku iela”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekusta-
majam īpašumam “Lantveiduļi”, Garkalnē.
Lēmums: Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Ivara Ikau-
nieka izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu-
ma “Lantveiduļi”, Garkalnē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, 
zemes vienībai un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
21. Par Priežkalnu ielas izveidi un adrešu un lietošanas 
mērķu noteikšanu, sadalot zemes vienību Kanāla ielā 
25C, Alderos.
Lēmums: Plānotajai zemes vienībai Nr.10 ar platību 2811 m2 
piešķirt nosaukumu “Priežkalnu iela”, Alderi, Ādažu pag., 
Ādažu nov., LV-2164. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekusta-
majam īpašumam Laimas ielā 1, Birzniekos.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Zandas 
Zumentas Ozoliņas izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Laimas ielā 1, Birzniekos, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā, zemes vienībai un piekrist zemes vienības 
sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekusta-
majam īpašumam Rīgas gatvē 68, Ādažos.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Diānas 
Glizdenieces  izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma Rīgas gatvē 68, Ādažos, Ādažu novadā, zemes vie-
nībai un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
24. Par nekustamā īpašuma “Jaunstempji” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunstem-
pji” ar kadastra Nr. 8044 012 0087, 2 (divas) zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 8044 012 0538 (0,35 ha) un 8044 
012 0540 (0,0193 ha).
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
25. Par Ādažu novada domes 2016.gada 23.februāra lēmu-
ma Nr.21 “Par detālplānojuma projektu nekustamajam 
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īpašumam Rīgas gatvē 55” atcelšanu.
Lēmums: Atcelt Ādažu novada domes 2016.gada 23.februāra 
lēmumu Nr.21 “Par detālplānojuma projektu nekustamajam 
īpašumam Rīgas gatvē 55”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekusta-
majiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un Gaujas 
ielā 3, Ādažos.
Lēmums: Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Inta Ābu-
la izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu 
Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un Gaujas ielā 3 zemes vienībām 
Ādažos, Ādažu novadā, un piekrist zemes vienību savstar-
pējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
Viršu iela 2, Gaujā.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas 
Sokolovas  izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienī-
bai Viršu iela 2, Gaujā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašu-
mam “Kalna Nagaiņi”, Carnikavā.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Marijas 
Laganovskas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma nekustamā īpašuma „Kalna Nagaiņi” zemes vienī-
bai Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadāCarnika-
vā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašu-
miem Graudu iela 13 un 15, Carnikavā.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Diānas 
Glizdenieces izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma nekustamā īpašuma Graudu iela 13 zemes vienībai 
un Graudu iela 15 zemes vienībai, Carnikavā, Carnikavas 
pagastā, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
30. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu īpašumiem 
Vālodzes iela 14 un Vālodzes iela 16A, Kalngalē.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
mo īpašumu “Vālodzes iela 16A” zemes vienībai un Vālo-
dzes iela 14 zemes vienībai, Kalngalē, Carnikavas pagastā, 
Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
31. Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam 
Rozes - 2, Carnikavā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Rozes - 2” zemes vienībai Carnikavā, Carnika-
vas pagastā, Ādažu novadā, ar mērķi pamatot zemes vienī-
bas sadalīšanu trīs daļās.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
32. Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu par 
zemi Ziedu iela 23, Carnikava.
Lēmums: Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu par ap-
būvētas zemes vienības nomu 0,1253 ha platībā, Ziedu iela 
23, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nosakot, 
ka: nomas līguma termiņš ir 10 gadi, skaitot no līguma pa-
rakstīšanas dienas. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
33. Par pašvaldības zemesgabala “Gaujas ielas skvēri” da-
ļas nomas termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt starp Ādažu novada pašvaldības domi 
un SIA “Emerald Baltic” 2017. gada 26. oktobrī noslēgto ze-
mes nomas līgumu JUR 2017-10/841 par pašvaldības nekus-
tama īpašumā “Gaujas ielas skvēri” Ādažos, Ādažu novadā, 
ietilpstošās zemes vienības daļas 4m2 platībā iznomāšanu 
uzņēmumam piederoša reklāmas stenda uzturēšanai līdz 
2027.gada 31.decembrim.
Balsojums: “Par” – 13, “Nebalso” – 1 (Valērijs Bulāns 
(LRA)). 
34. Par valsts vietēja autoceļa posmu pārņemšanu īpašu-
mā.
Lēmums: Piekrist pārņemt Ādažu novada pašvaldības īpa-

šumā bez atlīdzības valstij piederošo nekustamo īpašumu 
“Podnieku iela” zemes vienību 1,7254 ha platībā un zemes 
vienību 3,4824 ha platībā, un uz tām izbūvēto komplekso 
inženierbūvi – “Autoceļš V46 km 0,692-3,465”  – valsts vie-
tējā autoceļa V46 “Ādaži-Garkalne”, posmu no 0,692 km līdz 
3,465 km, Ādažos, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
35. Par nekustamā īpašuma “Vainagu iela” pieņemšanu 
pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Pieņemt no SIA “Medozoli” Ādažu novada paš-
valdības īpašumā bez atlīdzības, nekustamo īpašumu ar no-
saukumu “Vainagu iela”, Ādaži, Ādažu nov., kas sastāv no 2 
zemes vienībām 725m2 platībā un 4084m2 platībā, kā arī in-
ženierbūves ar nosaukumu “Iela ar inženierkomunikācijām. 
2.kārta”, noslēdzot dāvinājuma līgumu, līdz ar visām tiesī-
bām, pienākumiem un piederumiem, tai skaitā zemes vienī-
bās izbūvētajām inženierkomunikācijām, ar nosacījumu, ka 
dāvinātājs sedz valsts nodevu, ja tāda tiktu aprēķināta, un 
kancelejas nodevu apmaksu par pašvaldības īpašuma tiesī-
bas nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dāvinājumā saņemto 
nekustamo īpašumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
36. Par piekrišanas atteikumu zemes “Divezeru meži” da-
ļas iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Atteikt izsniegt Krievijas pilsonim izziņu par paš-
valdības domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpa-
šuma “Divezeru meži”, Divezeri, Ādažu pag., Ādažu nov., 
zemes vienības 2401/118800 domājamās daļas ar turpmākās 
izmantošanas mērķi “Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un 
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļauta 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifi-
kācijā norādīta lietošanas mērķa”. 
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)). 
37. Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu par 
zemi Ceriņkrūmu iela 108A, Carnikava.
Lēmums: Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu par 
apbūvētas zemes vienības Ceriņkrūmu iela 108A, Carnika-
va, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nomu 0,0589 ha pla-
tībā, nosakot, ka nomas līguma termiņš ir 10 gadi, skaitot no 
līguma parakstīšanas dienas. 
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
38. Par izmaiņām pašvaldības iestāžu struktūrā.
Lēmums: Ar 2022. gada 31. decembri slēgt Attīstības un 
projektu nodaļā amatu “Eksperts”. Ar 2023. gada 1. janvāri 
izveidot pašvaldības Aģentūrā jaunu amatu “Juriskonsults”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
39. Par projekta pieteikuma sagatavošanu un nekustamā 
īpašuma daļas nodošanu nomā Garā ielā 20, Carnikava. 
Lēmums: Nodot iznomāšanai SIA “Liepziedi ārsta prakse” 
telpas 76,5m2 platībā, tajā skaitā koplietošanas telpas 23,2m2 
platībā, pašvaldībai piederošajā ēkā Garā ielā 20, Carnikavā, 
Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (nomas maksa 214.20 
eiro bez PVN mēnesī) un nekustamā īpašuma Garā iela 20, 
Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā sastāvā ie-
tilpstošās zemes vienības daļu 76,5 m2 platībā (nomas mak-
sa 0,21 eiro bez PVN mēnesī), kopējā nomas maksa 214,41 
eiro mēnesī, bez PVN, ģimenes ārsta prakses pakalpojumu 
sniegšanai uz 10 gadiem, noslēdzot nodomu protokolu un 
nomas līgumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
40.  Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un no-
domu protokola noslēgšanu ēkai Garā iela 20, Carnikava.
Lēmums: Nodot iznomāšanai telpas pašvaldībai piederoša-
jā ēkā Garā ielā 20, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu  
novadā un nekustamā īpašuma Garā iela 20, Carnika-
vā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā ietilpstošās zemes 
vienības daļu, veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mības nodrošināšanai uz 10 gadiem, noslēdzot nodomu 
protokolus un nomas līgumus ar: saimnieciskās darbī-
bas veicējām Mairu Indrāni un Zigrīdu Veinbergu, kā arī 
SIA “E.Gulbja laboratorija”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) – “Par”.
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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”.
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PA “Carnikavas komunālserviss” sācis novada teritorijā 
esošo decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu 
pārbaudi.
Pārbaudes veiks īpašumos, kur kanalizācijas sistēma 
nav pievienota centralizētajaii kanalizācijas sistēmai, 
bet tiek izmantota lokālā– individuālā notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārta, krājtvertne vai septiķis.
Ja decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu 
esat reģistrējis, tad izlases kārtībā ar Jums var sazinā-
ties pašvaldības atbildīgā persona, kurai īpašnieka pie-
nākums ir nodrošināt piekļuvi kanalizācijas sistēmas 
tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ie-
vērošanas kontrolei un darbības pārbaudei.
Ja decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sis-

tēmu neesat reģistrējis, tad tas ir steidzami jāiz-
dara. Jo pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas apliecinājumu nekustamā īpa-
šuma īpašniekam vai valdītājam bija jāiesniedz līdz  
2018. gada 31. decembrim. Pamatojoties uz to, ka pre-
ventīvais darbs ir ilgstoši veikts, bet joprojām ir māj-
saimniecības, kuras nav veikušas decentralizētās ka-
nalizācijas reģistrāciju, konstatējot mājsaimniecības, 
kuras nav pieslēgušās centralizētajiem tīkliem un nav 
reģistrējušas decentralizētās kanalizācijas sistēmu, 
nekustamo īpašumu īpašnieki vai valdītāji tiks saukti 
pie administratīvās atbildības, piemērojot brīdinā-
jumu vai naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 
350 eiro, juridiskām personām no 10 līdz 1400 eiro.

Ādažu novada iedzīvotāj! Aicinām piedalīties 
aptaujā, lai kopā mēs varētu veidot labāku nova-
du! Vēlamies noskaidrot, kas ir tie iemesli, kāpēc 
vēl neesat deklarējies novadā un kas pašvaldībai 
būtu jāpilnveido, lai Jūs vēlētos šeit deklarēties. 
Tāpat mūs interesē, kāpēc esat deklarējies. Ap-
taujas aizpildīšana aizņems aptuveni 7 minūtes. 
Paldies par atsaucību!
Aizpildi aptaujas anketu šeit: https://ej.uz/f8ca
Aizpildot aptauju, ir iespēja piedalīties izlozē un 
laimēt kādu no 5 pašvaldības pārsteiguma suve-
nīriem!



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

Janvāris februāris

Ieeja brīva

Līdz 25. februārim

Fotokluba "MOMENTS" un fotokluba "ĀGENSKALNS" 
kopizstāde “Pamanīt dzelteno”

Ādažu Kultūras centra Izstāžu zālē

Atklāšana -14. janvārī plkst. 13.00
Izstāde apskatāma līdz 25. februārim

no 4. janvāra

Ukraiņu mākslinieka 
Konstantīna Babkina gleznu izstāde

Ādažu Kultūras centra Foajē

līdz 28. februārim

Elīnas Strodes izstāde “Cita dimensija”
Carnikavas Novadpētniecības centrā

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

16. februārī plkst. 18.30

*Autotransportu varēsiet novietot Flea Market (lietu tirgotavas) 
stāvlaukumā. 
Dalība pasākumā ir bez maksas.  
Sadarbībā ar Carnikavas Informācijas centru

Diānas Zandes lekcija.
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

8. februārī plkst. 19.00
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

17. februārī plkst. 19.00

RAXTU RAXTI jubilejas koncerts
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

15. februārī plkst. 18.00

Liepājas Leļļu teātra viesizrāde
“UCIPUCI MEKLĒ MĀJAS”

Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

21. februārī plkst. 19.00

Kino seanss - filma “Māsas”
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

24. februārī plkst. 19.00

IGO 60 -  jubilejas koncerts
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

Ieeja brīva

4. februārī plkst. 16.00

Muzikālais šovs “Koru kari”
Carnikavas pamatskolas lielajā zālē

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

Vecmeistara Ivara Selecka dokumentālā filma
“ZEMNIEKI”

Dokumentālā filma 
Ētera personība. GUNĀRS JĀKOBSONS
Filma vēsta par leģendāro sporta un kultūras žurnālistu 
Gunāru Jākobsonu.
Filmā atklāsies žurnālista daudzpusības sasniegtās 
virsotnes, sākot ar sporta reportāžām un beidzot ar tautā 
iemīļoto Mikrofona dziesmu aptauju, bet pa vidu vēl daudzi 
gan radoši, gan skarbi pieturpunkti.

Pirms seansa tikšanās ar Gunāru Jākobsonu un īpašajiem 
viesiem

Leģendārais dziedātājs, mūziķis un daudzpusīgais 
mākslinieks Igo, kura vārds ir kā latviešu mūzikas 
kvalitātes zīmols, atzīmē savu 60 gadu jubileju, ko nolēmis 
krāšņi”nosvinēt ar koncertiem un izstādēm visā Latvijā 

28. janvārī plkst. 18.00

Tautas deju festivāls 
“Jādejo, lai būtu prieks..."

Carnikavas pamatskolas lielajā zālē

28. janvārī plkst. 11.00
Zvaniņu ceļa skanīgā silto dzērienu pastaiga

14. janvārī plkst. 13.00

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

Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”

Ieeja brīva

25. februārī plkst. 14.00

Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās
“Dziesmu putenis” 

Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē

Ieeja brīva

24. janvārī plkst. 19.00
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

11. februārī plkst. 13.00

Radošā darbnīca ar mākslinieci Elīnu Strodi 
"Dalies mīlestībā!"

Carnikavas Novadpētniecības centrā

Dokumentālā filma “Zemnieki” caur sešām ļoti 
atšķirīgām ģimenēm parāda lauku dažādību 21. 
gadsimtā, lauku dzīves pretrunas, provinciālismu, 
ekoloģiskās problēmas, kā arī ilūzijas par zemnieka 
dzīvi. Mūsu filmas varoņi dzīvi viensētās, prom no 
pilsētas kņadas izvēlējušies ļoti atšķirīgu iemeslu dēļ. 
Daži vairs nevēlējās pavadīt savu dzīvi birojā, 
sastrēgumos un virtuālā pasaulē, viņi vēlējās kaut ko 
īstu un patiesu.

Pastaigas un dabas mīļotāji tiek laipni aicināti 
apmeklēt Zvaniņu Ceļu. Viesiem būs iespēja satikt 
ceļa veidotāju Tomu, baudīt bezmaksas karstos 
dzērienus. Zvaniņu ceļa apceļotājiem tiks dāvināti 
zvaniņi, ar kuriem atzīmētsavu ierašanos, taču to 
skaits ir ierobežots!


