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Dienas aprūpes un rehabilitācijas centram 17. septembrī tika 
nosvinēti Spāru svētki. Pašvaldības vadība atzinīgi novērtēja  
projektētāju, būvuzraugu un celtnieku paveikto. 
Būvnieki, izbūvējot ēkas karkasu un uzslejot spāres, ir pabei-
guši noteiktu būvniecības posmu, un Dienas centrs ir ieguvis 
kopskata veidolu. Tiek turpināti ēkas fasādes apšūšanas, starp-
sienu siltināšanas, grīdu ieklāšanas un bruģēšanas darbi, kā arī  
uzsākti terases izbūves darbi.
Būvdarbu veikšanai šā gada 17. februārī dome noslēdza līgumu 
ar SIA “Marels būve” par Dienas aprūpes centra un Rehabilitā-
cijas centra būvniecību. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Māris 
Apelis. Būvuzraudzību nodrošina SIA “P.M.G.” Tālis Sedulis, 

bet autoruzraudzību nodrošina SIA “Alberta projekts”.
Īstenojot šo projektu*, tiks izveidots Sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu centrs 34 bērniem ar funkcionālās attīstības traucē-
jumiem un Dienas aprūpes centrs 38 pieaugušajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda �nansējumu. Sociālās rehabilitācijas 
centrs būs liels atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcio-
nāliem traucējumiem.
Dienas aprūpes centrs būs būtisks atbalsts ģimenēm, kurās 
dzīvo cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jo centrs radīs 
iespēju ģimenēm pilnvērtīgāk atgriezties darba tirgū un citās 
dzīves aktivitātēs. →  3. lpp.

IZGLĪTĪBA  9. lpp.
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 Pozitīvā gaisotnē “Iečāpo” pārgā-
jienā čāpo un dabu bauda kā lieli, tā
pavisam mazi, kā divkājaini, tā arī
četrkājaini draugi.  Pēc 10km pārgājie-
na – atelpas brīdis ar gardu zupu!

 Ādažu novada pašvaldības sadarbības vizītes laikā Šaķu pašvaldībā Lietuvā tiek parakstīts Sadarbības memorands ar Šaķu pašvaldī-
bu, Dušeti pašvaldību un Slobožanskas novada domi, lai stiprinātu sadarbību veselības aprūpes, vides aizsardzības, uzņēmējdarbības 
veicināšanas, izglītības, tūrisma, sporta un kultūras jomās, kā arī kopīgi piedalītos starptautiskās iniciatīvās un investīciju projektos. 
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 Noras Bumbieres fonda
rīkotajā Jauno vokālistu
konkursā mazā sešgadniece
Aleksa Kampenusa ieguvusi
2. vietu! Vokālā pedagoģe –
Žanete Jansone. Sveicam un
lepojamies!

 Ādažu novada pašvaldības vārdā domes
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sveic
Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku
brigādi 15. gadadienā!

 Ādažu novada pašvaldības vadība un izglītības
speciālisti tiekas ar Latvijas Jaunatnes padomi, apzino-
ties, ka jaunatnes nevalstiskās organizācijas ir būtisks
papildinošs resurss darbā ar jaunatni pašvaldībās.

 Rīgas gatvē 5, Ādažos, tirdznie-
cības centrā “Apelsīns” atvērta
jauna fitnesa studija “Evolution
Fitness Studio”, kas darba dienās
atvērta no 7.30–22.00, sestdienās
no 9.00–16.00, bet svētdienās no
11.00–16.00

 Dziedātāja Krista pīse Noras
Bumbieres fonda organizētajā
Latvijas jauno vokālistu konkur-
sā ieguvusi visaugstāko novēr-
tējumu (Grand Pri ) un starptau-
tiskajā jauno vokālistu konkursā

.  Ukrai-
nā izcīnījusi otro vietu. Sveicam
un lepojamies!

 Bērnudārzs “Strautiņš” klusi
aizvadījis savu 38. dzimšanas
dienu! Sirsnīgi sveicam!

 Latvijas čempionāta posmā vindsērfingā otro vietu
izcīnījis carnikavietis Romualds Zelčs. Sveicam un
lepojamies!
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Savukārt mums, Ādažu novada iedzīvotājiem un mūsu bēr-
niem, tā būs iespēja kļūt iejūtīgākiem, saprotošākiem un līdz-
jūtīgākiem. Gunta Dundure

*Projekts SAM 9311 ietvaros, MK noteikumiem Nr.871 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. speci�skā atbalsta 
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeni-

skā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrāci-
jai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās 
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

1. lpp. → Nosvinēti Dienas centra Spāru svētki

Aicinām piedalīties aptaujā par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā!
Ādažu novada pašvaldības dome aicina no 
šā gada 18. oktobra līdz 16. novembrim* 
Ādažu novada iedzīvotājus izteikt viedokli 
par azartspēļu organizēšanu pašvaldības 
teritorijā. Iedzīvotāju aptaujā aicināts pie-
dalīties ikviens Ādažu novada iedzīvotājs, 
kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ir 
deklarēts novadā, vai tam novadā pieder 

nekustamais īpašums. 
Aptaujā iespējams piedalīties: 
✓ Elektroniski tīmekļ-
vietnē www.lemejs.lv, 
saite uz tīmekļvietni 
www.lemejs.lv šeit: 
✓ VAI, izgriežot un aiz-
pildot aptaujas anketu 

no izdevuma “Ādažu Vēstis”. Carnikavas 
pagasta iedzīvotāji aizpildītu anketas ku-
ponu var iemest pastkastītē pie Carnika-
vas administrācijas ēkas, Stacijas ielā 5, 
Carnikavā, bet Ādažu pagasta iedzīvotāji 
– Gaujas ielā 33A, Ādažos, domes past-
kastītē pie Kultūras centra ieejas.
Lūdzu atzīmējiet savu atbildes variantu!

Vai pašvaldībai būtu jāaizliedz
azartspēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā? 

 Jā 

 Drīzāk jā

 Drīzāk nē

 Nē  

 Nezinu

Kā, Jūsuprāt, sabiedrību ietekmē
azartspēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā? 

 Pozitīvi

 Drīzāk pozitīvi nekā negatīvi

 Drīzāk negatīvi nekā pozitīvi

 Negatīvi

 Nezinu

*Piedaloties aptaujā, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas datus apstrādās pārzinis – Ādažu  novada pašvaldība, (reģistrācijas Nr.90000048472, ju-
ridiskā adrese – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) nolūkā noskaidrot sabiedrības attieksmi pret azartspēļu organizēšanu novadā.

Jūsu vārds Deklarētā dzīvesvieta

Jūsu uzvārds Personas kods

Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) apakš-
punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumī-
gi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Jebkurus fizisko personu datus Ādažu novada dome izmanto atbilstoši privātuma politikai 
(www.adazi.lv/wp-content/uploads/2018/08/Privatuma-politika_Adazi_apstiprinatie.pdf) un ārējo normatīvo aktu prasībām. Pa-
pildu informācija par minēto personas datu apstrādi atrodama Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā Paš-
valdība/Dokumenti/Privātuma politika.

Notiek Skolas ielas bruģēšana Ādažos

Izbūvēta gājēju ietve un jaunas auto stāvvietas Pirmajā ielā, Ādažos
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“Carnikavas Komunālservisa” labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi septembrī:
■ Attīrīts gājēju tilts pār Gauju no gra�ti.
■ Sniegts atbalsts dažādu sporta pasākumu organizēšanā, uz-
turēšanā, sakopšanā (bērnu futbola sacensības Carnikavas sta-
dionā, kamanu suņu sacensības Zibeņu trasē).
■ Savākti 8 m3 nejaušo atkritumu pagasta teritorijā
■ Nopļauti 74 ha zāliena.
■ Pludmalē savākts un utilizēts 1 ronis. 
■ Attīrītas koka laipas pludmalē no smilšu sanesumiem. 

■ Sauso, nokaltušo un bīstamo koku nozāģēšana pagasta teri-
torijā (16 gab.).
■ Carnikavas kapu teritorijā veikti bīstamo koku nozāģēšanas 
un koku sakopšanas darbi ar arboristu palīdzību.
■ Veikti zemes līdzināšanas un planēšanas darbi Carnikavas 
parka, Svētku laukuma, Novadpētniecības muzeja teritorijās, 
iesēts zāliens.
■ Sastādīti tulpju sīpoli Carnikavas centra dobēs.

Pabeigta ielu apgaismojuma pārbūve Carnikavā, Cēlājos

Pabeigta ielu apgaismojuma pārbūve Carnikavā, Cēlājos – Grīvas, Gobas, Griezes un Laivu ielās. Ielu apgaismojumam ir izmantoti 
energoefektīvi LED gaismekļi ar automātisku dimmēšanu (apgaismojuma intensitātes samazināšanu nakts stundās). Pārbūves 
rezultātā gaismekļu skaits ir dubultots – tagad 18 gaismekļi, bet elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo situāciju, ir 
samazināts par 70%. Būvdarbi tika veikti vienlaicīgi ar AS “Sadales tīkls” elektrotīkla atjaunošanu. Būvdarbu un projektēšanas 
izmaksas 16192,07 eiro ar PVN.

“Carnikavas Komunālserviss” izgatavojis piecas jaunas atkritumu urnas
uzstādīšanai atpūtas vietās uz dambja, tāpat uz Carnikavas dambja izvietoti četri koka soli

Turpinās būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros

Turpinot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Carnikavā, III kārta”, sākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi 
Kokgaujas un Cīrulīšu ielās. Būvdarbu laikā īpašumiem šajās 

ielās būs ierobežota piekļuve ar autotransportu. Autovadītājiem 
jāvadās pēc uzstādītajām ceļa zīmēm.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem būvdarbu laikā! Ne-
skaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” Ūdenssaimniecības nodaļu pa 
tālruni 26108289.
Jau vēstīts, ka projekta īstenošanas gaitā līdz 2022. gada jūnijam 
Carnikavā tiks izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 2230 m kopgaru-
mā un sadzīves kanalizācijas tīkli 4485 m kopgarumā. Projekta 
kopējās izmaksas ir 1 280 560 eiro, kas tiek īstenots ar ES fondu 
atbalstu. Būvdarbus veic SIA “Woltec”. 
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Sagatavoja “Carnikavas Komunālserviss”
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Veikti uzturēšanas darbi Carnikavas pagasta ielās un ceļos
Carnikavas pagasta ielām un ceļiem ar asfaltbetona segumu 
veikta bedrīšu labošana ar sīkšķembām un bitumena emulsiju, 
šādi uzlabojot ielas un ceļus 199 m2 kopplatībā un asfaltbetona 
plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku 1997m.

Carnikavas pagasta ielās (Gaujas ciema Priedīšu un Meldru 
ielās) veikti uzturēšanas darbi, izlietojot šim nolūkam 200m3 
pārstrādāta asfaltbetona maisījuma. 
Nogreiderētas ielas un ceļi ar grants segumu.

Atkritumu kontrolsvēršanas
rezultāti Carnikavā
27. septembrī atkritumu apsaimniekotājs “Clean R” sadarbībā 
ar Carnikavas komunālservisu novadā veica trešo (no četrām 
šogad paredzētajām) konteineros savākto sadzīves atkritumu 
kontrolsvēršanu, lai noteiktu masas un tilpuma attiecību. Jau 
vēstīts, ka šādu kārtību paredz Ministru kabineta noteikumi.
Šoreiz svēršanai tika savākti atkritumi no konteineriem 
Kalngalē un Carnikavā. Kontrolsvēršanā novērots, ka kontei-
neros izmests daudz stikla iepakojuma, kas ir smags, kā arī 
dārza atkritumi, ko varētu kompostēt. Novērojumi atspogu-
ļojas kontrolsvēršanas rezultātā: aprēķinātais viena atkritu-
mu kubikmetra svars bija 100,6 kg. Iegūtais rezultāts ir tikai 
nedaudz labāks nekā apsaimniekošanas tarifā �ksētās masas 
un tilpuma attiecība, un tas liecina par to, ka aizvien varam 
labāk šķirot atkritumus un piedomāt pie izmetamo atkritu-
mu  svara.

Garciemā turpinās kanalizācijas tīklu izbūve

Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “Media Būve” šobrīd veic 
kanalizācijas tīklu izbūvi daudzdzīvokļu namiem Garciemā. 
Kopumā tiks izbūvēti 370m kanalizācijas tīklu. Būvdarbu 
izmaksas 79 537 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būv-
darbus paredzēts pabeigt šā gada novembra vidū.

Sagatavoja “Carnikavas Komunālserviss”

Nodod lapas bez maksas!
Līdz šā gada 1. decembrim Ādažu novada iedzīvotāji sa-
grābtās koku lapas var nodot SIA “Ādažu Ūdens”, “Centra 
attīrīšanas ietaisēs”, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā!

Lapas iespējams nodot katru 
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Sestdienās, svētdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00,
iepriekš sazinoties ar operatoru
pa tālruni 26559020 (Dzintars)

vai 29429302 (Viesturs).
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Ārkārtas situācijas laikā Ādažu un Carnikavas Valsts un
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centros klientu
apkalpošana klātienē notiek tikai ar iepriekšējo pierakstu
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no š.g. 11. 
oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim Ādažu un Carnikavas 
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centros  
klātienē tiks apkalpoti tikai klienti ar sadarbspējīgu vakci-
nācijas vai pārslimošanas serti�kātu, vai ar Covid-19 testē-
šanas serti�kātu, vai negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, 
kas nav vecāks par 72 stundām.
Klātienē tiek apkalpoti arī klienti, kuri vēlas izdrukāt vakcinā-
cijas vai pārslimošanas serti�kātu. VPVKAC klientu apkalpo-
šana klātienē notiek tikai ar iepriekšējo pierakstu. Ierodoties 
VPVKAC, klientam ir jālieto sejas aizsargmaska. Vēršam uz-
manību, ka VPVKAC klientu apkalpošana notiek epidemiolo-
ģiski drošā vidē.
Atgādinām, ka iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus var saņemt:
1. elektroniski, apmeklējot pašvaldības tīmekļvietni: 
https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
2. konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumu 
pieteikšanu: Ādažos – pašvaldības pakalpojumi: 67997350; 
29486570; valsts pakalpojumi: 66954800; kase – 67997684; 
Carnikavā – pašvaldības pakalpojumi: 67993814; 29124828 un 
29840610; valsts pakalpojumi: 66954812;

3. rakstot uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv vai 
dome@carnikava.lv;
4. iesniegumu domei var iesniegt portālā latvija.lv sadaļā “Ie-
sniegums iestādei”:
https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts. Šī pakalpo-
juma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes 
kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautā-
jums, atbilstoši Iesniegumu likumam;
5. iesniegumu var iesniegt, atstājot to pašvaldības pastkastē (at-
rodas pie domes ieejas durvīm).
Iedzīvotāji, kuri vēlās iesniegt gada ienākumu deklarācijas, to 
var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta  (turpmāk – VID) Elek-
troniskajā deklarēšanas sistēmā: https://eds.vid.gov.lv/login/, 
kā arī zvanot uz VID konsultatīvo tālr.: 67120000 vai uzdodot 
savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā  “Sarakste ar VID”.
Aktuālā informācija par VPVKAC pakalpojumu pieejamību 
tiks operatīvi publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv 
un sociālajās platformās.
Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par sapratni! Esam pie-
sardzīgi un uzmanām savu un tuvinieku veselību!

Jevgēnija Sviridenkova
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Carnikavas pamatskolā jau izveidota paraugklase
Carnikavā, Nākotnes ielā 1, kopš 04.11.2020. tiek veikti Car-
nikavas pamatskolas ēkas rekonstrukcijas darbi, lai attīstītu 
izglītības infrastruktūru, sekmētu plānoto kompetenču pieejā 
balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un 
pilnībā modernizētu vispārējās izglītības mācību vidi Carni-
kavas pagastā. Rekonstrukcijas darbi paredz Carnikavas pa-
matskolas ēkas paplašināšanu, nodrošinot modernu un ergo-
nomisku vispārējās izglītības mācību vidi līdz 660 skolēniem 
un vismaz 30 klases. Kamēr notiek rekonstrukcijas darbi, Car-
nikavas pamatskolas mācību process tiek organizēts pagaidu 
telpās – Carnikavā, Garajā ielā 20.

Augusta beigās Ādažu novada pašvaldības vadība apmeklēja 
Carnikavas pamatskolas ēku Nākotnes ielā 1, novērtējot jau 
paveiktos būvdarbus, kā arī apskatot izveidoto demonstrā-
cijas klasi. 
Kopā skolā plānoti 43 kabineti, bibliotēka ar lasītavu, gaiteņi ar 
plašām atpūtas zonām, sporta zāle, kā arī multifunkcionāla zāle. 
Plānojot multifunkcionālo zāli, tika ņemta vērā Eiropas Savienī-
bas dalībvalstu pieredze apvienoto telpu būvniecībā.
Īpaša uzmanība projektā paredzēta eksakto mācību priekšme-
tiem. Pamatskolas ēkā tiek būvēts eksakto mācību priekšmetu 
korpuss ar dabaszinātņu mācību kabinetiem, mācību virtuvi, 
darbnīcu, divām datorklasēm, �zikas un ķīmijas laboratoriju. 
Lai izveidotajos kabinetos pēc projekta īstenošanas varētu no-
drošināt kvalitatīvas mācības, plānots iegādāties atbilstošu ap-
rīkojumu: datorklases aprīkojumu, demonstrējumu iekārtas, 

eksperimentu un laboratorijas darbu komplektus, laboratorijas 
darbu piederumus, mērinstrumentus, konstruktorus, kā arī datu 
uzkrājējus un sensorus. Pārējos mācību kabinetos plānots iegā-
dāties interaktīvās tāfeles, displejus, datortehniku un mēbeles.
Teritorijas labiekārtošanas darbi paredz ierīkot 17 autostāv-
vietas skolas apmeklētājiem, velo novietnes 136 velosipēdiem, 
rotaļu laukumu un iekšpagalmu. Gājēju pārvietošanās pamat-
skolas teritorijā paredzēta pa gājēju ietvēm, veicot būtisku ātru-
ma ierobežošanu transportlīdzekļiem satiksmes organizācijas 
plānojumā, ko noteiks teritorijā izvietotās ceļa zīmes. Visā teri-
torijas posmā būs atrisināti vides pieejamības jautājumi. 
Būvdarbus veic SIA “NEWCOM Construction”, būvuzrau-
dzību – SIA “Prokrial”. Ar SIA “NEWCOM Construction” 
noslēgtais līgums paredz skolas ēkas būvdarbus, būvprojekta 
izmaiņu veikšanu SIA “Firma L4” un SIA “Baltex Group” iz-
strādātajā būvprojektā, un būvprojekta autoruzraudzību.
Būvdarbi notiek ERAF līdz�nansētā projekta “Carnikavas pa-
matskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros. Kopējās pro-

jekta izmaksas plānotas 11 600 000 EUR apmērā. Rekonstruētā 
pamatskolas ēka ar visu aprīkojumu skolēniem un skolas perso-
nālam būs pieejama 2022./2023. mācību gadā.

Inga Pērkone

Carnikavā Stacijas ielas laukuma pārbūve tuvojas noslēgumam
Jau kopš augusta sākuma Carnikavas pagastā norit Stacijas ie-
las laukuma pārbūve. Projekta ietvaros Stacijas ielas laukumā 
tiks izbūvētas jaunas autostāvvietas un jauna apgaismojuma 
līnija, uzlabota lietus kanalizācija, kā arī uzstādītas jaunas vi-
deo novērošanas kameras. Stacijas ielas, ietvju un jaunās auto-
stāvvietas segums pēc pārbūves būs bruģakmens. Bruģakmens 
seguma ieklāšana tika uzsākta septembra beigās un noslēgta 
oktobra pirmajā pilnajā nedēļā. Tam seko noslēdzošais būvdar-
bu etaps – labiekārtošana, zāles sēšana, ceļazīmju uzstādīšana 

un citi darbi. Sta-
cijas ielas laukuma 
pārbūvi plānots 
noslēgt līdz 1. 
novembrim.  Uz 
būvniecības laiku 
ir slēgta satiksmes 
stacijas ielas lau-
kumā pie pašvaldības ēkām Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7.

Izveidota gājēju pāreja Attekas ielā pie Skolas ielas Ādažos
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Viņa bija mīlestība un gaisma: Sanitu Pundiņu mūžības ceļā pavadot
2021. gada 27. septembrī dzīves pavediens 

negaidīti pārtrūka Carnikavas pagasta 
ilggadējai Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 

Sanitai Pundiņai
(30.03.1967.–27.09.2021.)

Pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā Sanita nostrādāja vairāk nekā 12 gadu, salaulājot daudz pāru ne tikai pašvaldības ad-
ministrācijas telpās, bet arī Novadpētniecības muzejā, jūras krastā un citviet Latvijā. 
Kolēģiem, draugiem un laikabiedriem Sanita atmiņā vienmēr paliks ar atvērtību, dzīvesprieku, enerģiju, sirsnību, atbal-
stu un atsaucību, kā cilvēks, uz kuru vienmēr varēja paļauties, kurā ieklausīties, vērsties pēc padoma vai mierinājuma. 
Sanita vienmēr bija atklāta, spēja atrast laiku ikvienam, mācēja dalīties priekā un dzīves zināšanās. Viņa bija cilvēks ar 
lielo burtu, kura ar saviem darbiem un attieksmi labākus un laimīgākus padarīja gan  līdzcilvēkus, gan pasauli sev apkārt.

Sanita bija vispozitīvākais un smaidīgākais cilvēks mūsu 
kolektīvā! Ik nedēļu ar kolēģiem dalījās ar mazajām as-
troziņām, ļaujot uz ikdienu paskatīties no kosmosa ska-
tupunkta. Pati arī bija mazliet kā apgarota, pacēlusies 
virs ikdienas raizēm.

Sanita prata dzīvi dzīvot viegli, aicināja nesteigties un 
palīdzēja uz pelēko ikdienu paraudzīties nedaudz  citādāk – 
krāsaināk un skaistāk.

Sanita bija tik harizmātiska, optimistiska... Viņai bija tā 
īpašā spēja pulcināt ap sevi cilvēkus, tāda īpaša aura no 
viņas izstaroja... Viņā bija kaut kas tik īpašs, kas vārdos 
pat nav izstāstāms...

Gaišums, prieks, vieglums, viedums, atbalsts 
grūtā brīdī... Mēs esam izredzētie, kuriem bija 
ļauts būt kopā ar Sanitu.  Pateicība Visumam.

Vieglums un dzirksts ir manas atmiņas par Sanitu!

Viens no pozitīvākajiem cilvēkiem, kādu esmu 
pazinis.

Sanita bija viens no nozīmīgākajiem kolektīva stūrak-
meņiem, kolektīva dvēsele. Cilvēks, pie kura varēja 
vērsties vienmēr un nekad netapt atraidīts, lai kāds arī 
būtu jautājums vai vajadzība. Skumji un sāpīgi, ka viņas 
vairs nav starp mums!

Sanita vienmēr atrada siltu vārdu un vēl siltāku smaidu kolē-
ģu, jauno pāru vai kāzu ceremonijas viesu uzmundrināšanai un 
svētīšanai. Viņa mīlēja dzīvi, visumu un izprata vārda “mīlestība” 
visīstāko nozīmi. Viņa pati bija mīlestība, gaisma un skaistums. 
Katram no mums ir simtiem atmiņu par Sanitu, mīlestības un 
brīnuma pilnas atmiņas sasildīs sirdis vēl ilgus gadus pēc Sanitas 
došanās Mājās. Tā viņa pati mēdza teikt...

Sanita vienmēr atrada laiku citiem. Pie Sanitas 
es meklēju patvērumu un atbildes uz dzīves 
jautājumiem. Viņas devums ir novērtējams ne 
tikai profesionālā, bet arī cilvēcīgā ziņā. Sa-
nita bija piepildīta ar pozitīvu enerģiju, spēju 
ieklausīties un sadzirdēt, pateikt taisnību un 
neliekuļot. Viņa bija ļoti patiesa! 

Ādažu novada pašvaldības
Carnikavas administrācijas kolēģi un draugi
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Atceroties Sanitu, vienmēr gribas smaidīt – viņa bija cilvēks 
ar plašu sirdi un dvēseli!
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Sveicam komponistu Gunāru Freidenfeldu 80 gadu jubilejā!

30. septembrī Ādažu Kultūras centra 
Vēstures un mākslas galerijā sirsnīgā 
gaisotnē kopā ar darba kolēģiem mūsu 
novadnieks, komponists Gunārs Frei-
denfelds, atzīmēja savu 80 gadu dzīves 
jubileju.
Jubilāru sveica LR Kultūras ministrijas 
pārstāve Sarmīte Pāvulēna un pasnie-
dza Gunāram Īpašo Atzinības rakstu 
par mūža ieguldījumu Latvijas vokālās 
mākslas attīstībā un novada kultūrvides 
veidošanā.
Sveicēju vidū bija arī Ādažu novada do-
mes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, 
kurš dalījās atmiņās par savu skolas laika 
sadarbību.
Visa Gunāra Freidenfelda dzīve ir biju-
si saistīta ar mūziku. Pēc 
vecāko brāļu parauga arī 
Gunārs sāka spēlēt trom-
peti. Tālākais ceļš veda uz 
pūtēju orķestri, un Gunārs 
Freidenfelds iestājās Emīla 
Dārziņa speciālās mūzikas 
vidusskolas trompetes kla-
sē, 1960. gadā – Latvijas 
Valsts konservatorijā.
Paralēli akadēmiskajām 
mācībām Gunārs aizrā-
vās ar džezu un estrādes 
mūziku – spēlēja trompe-
ti Bolderājas džezbendā, 
tad slavenajā “Armatūrā” 
– Ivara Mazura vadītajā 
džeza zvaigžņu orķestrī. 
1963. gadā tiek uzaicināts 
pievienoties Rīgas estrā-

des orķestrim (REO). Sekoja neskaitāmi 
koncertceļojumi 12 gadu garumā.
60. gadu vidū Gunārs pievienojās karavī-
ru ansamblim “Zvaigznīte”, kurā tajā lai-
kā muzicēja Uldis Stabulnieks, Gunārs 
Rozenbergs u.c.
REO laikā Gunārs sāka komponēt arī 
dziesmas un tādēļ otro reizi iestājās 
augstskolā kompozīcijas klasē pie Ģeder-
ta Ramana (1973–1975).
Gunārs Freidenfelds paralēli citiem 
darbiem strādājis arī metodiķa amatā 
E. Melngaiļa Tautas mākslas namā un 
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikumā par pedagogu. 
No 1976.–1978. gadam vadīja estrādes 
ansambli “Ceļavējš”. 1978. gadā “Ceļa-
vējš” Kauņas estrādes festivālā “Zelta 
trompete” izcīnīja 1. vietu.
1978. gadā Gunārs Freidenfelds pārcēlās 
dzīvot uz Ādažiem un kļuva par estrādes 
ansambļa “Ādaži” vadītāju (1978–1982). 
Jau rudenī ansamblis ieguva 1. vietu Rī-
gas rajona estrādes ansambļu skatē, 1979. 
gadā – uzvaras lauri festivālā “Liepājas 
dzintars” un Gunāra apdare tautasdzies-
mai “Tēvs man taisa oša laivu” tiek atzīta 
kā labākā.
1982. gadā Gunārs sāka strādāt Latvijas 
Radio un izveidoja un vadīja tautā popu-
lāro raidījumu “Rupjmaize”. 
80. gados Gunārs kopā ar dzīvesbiedri 
Margaritu dibināja Ādažu bērnu vokālo 
ansambli, kuru vadīja 20 gadus.
Paralēli visiem darbiem Gunārs Freiden-
felds komponē. No 1970. gada Gunārs ir 
radījis apmēram 300 skaņdarbus: dzies-
mas, bērnu dziesmas, teātra un instru-
mentālo mūziku. Dziesmas tika rakstī-
tas arī konkrētām balsīm – Zdislavam 
Romanovskim, Viktoram Lapčenokam, 
Margaritai Vilcānei, Norai Bumbierei, 

Ojāram Grīnbergam u.c. Viņa dziesmas 
izpildīja arī Mirdza Zīvere, Ingus Pē-
tersons, Māra Krievkalne, Aija Kukule, 
Žoržs Siksna, Normunds Rutulis, Niks 
Matvejevs, Olga Rajecka, Zigfrīds Muk-
tupāvels, Andris Daņiļenko u.c.
1992. gadā sākās Gunāra sadarbība ar 
bērnu vokālo ansambli “Dzeguzīte”, 
2004. gadā – ar grupu “Zeļļi”, bet pēdējos 
gados – ar dziedātāju Inetu Rudzīti.
Gunāra dziesmas ir apkopotas un izdo-
tas 2 skaņuplatēs un 6 diskos.
2020. gadā iznāca Gunāra Freidenfelda 
bērnu dziesmu nošu krājums.
Šā gada septembrī tieši uz viņa jubileju 
mūzikas izdevniecība Muzica Baltica 
klajā laida dziesmu grāmatu “Gunārs 
Freidenfelds. Dziesmas 80+20”.

Gunāra Freidenfelda augstākie apbalvo-
jumi: 2001. gadā nopelnīta Mūzikas gada 
balva, 2009. gadā kļūst par Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieri, 2016. gadā iegūst 
Ādažu novada augstāko apbalvojumu – 
“Goda Ādažnieks”.
Gunārs joprojām ir aktīvs – rada jaunas 
dziesmas un jau 12 gadus turpina vadīt 
Ādažu Kultūras centrā vīru vokālo an-
sambli, kurā pats ir gan koncertmeistars, 
gan dziesmu aranžētājs, gan vokālais 
pedagogs, gan dziedātājs. Ansamblis 
sniedzis koncertus daudzos Latvijas no-
vados un dziedāts pat koncertzālē “Gors” 
– Margaritas Vilcānes 75 gadu jubilejas 
koncertā.
Lepojamies un suminām Gunāru Frei-
denfeldu – cilvēku, kurš mūzikai veltījis 
visu savu mūžu.

Maija Drunka
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Gunārs Freidenfelds saņēmis Īpašo Atzi-
nības rakstu, ko Kultūras ministrija pa-
sniegusi par mūža ieguldījumu Latvijas 
vokālās mākslas attīstībā un novada kul-
tūrvides veidošanā.

Gunārs Freidenfelds un Māris Sprindžuks 
tur rokās nošu grāmatu, kuras izdošanu 
līdzfinansēja Ādažu novada pašvaldības 
dome. Grāmatu būs iespējams apskatīt 
Ādažu bibliotēkā, bet iegādāties - izdev-
niecības Musica Baltica interneta veikalā.

Komponistu sveic raksta autore Maija Drunka.
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Ādažniece Līva Eglīte ieguvusi Latvijas Universitātes fonda
iedibināto mecenātes Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs stipendiju* 

Ādažniece Līva Eglīte šoruden uzsākusi studijas Latvijas 
Universitātes Datorikas fakultātes 1. kursa bakalaura studiju 
programmā. 1. līdz 9. klasei Līva mācījās Ādažu vidusskolā, 
bet no 10. līdz 12. klasei zināšanas apguva Rīgas Tehniskās 
universitātes  Inženierzinātņu vidusskolā. Viņa  absolvējusi 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolu, kā arī vairākkārt apbal-
vota Ādažu novada izcilāko skolēnu godināšanas pasākumā 
“Ādažu izcilnieks”. Stipendiju, ko Līva ieguvusi šajā mācību 
gadā, piešķir Latvijas Universitātes bakalaura studiju 1. kur-
sa studentiem, kuriem pabeidzot vidusskolu, bijušas izcilas 
sekmes un augsti sasniegumi mācībās un citās aktivitātēs 
ārpus mācību darba, taču nav pietiekama materiālā nodro-
šinājuma studijām.

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie 
sasniegumi līdz šim? 
Tikko uzsāku studijas Latvijas Universitātes Datorikas fakul-
tātē. Iepriekš esmu sevi izpaudusi skolas un ārpusskolas akti-
vitātēs – mākslā, mūzikā, sportiskās aktivitātēs, apvienojot 
eksakto un radošo pusi. Man dzīvē prieku sniedz dažādas iz-

došanās, cilvēki man apkārt, daba un izkāpšana no komforta 
zonas. Protams, ir nozīmīgi akadēmiskie sasniegumi mācībās, 
olimpiādēs vai zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, kas 
sniedz apstiprinājumu ieguldītajam darbam un paceļ pašapzi-
ņu, tomēr tikpat svarīgas man ir tās mazās ikdienas uzvaras, ko 
bieži palaižam garām un nepamanām, taču  uz brīdi var sniegt 
pat lielāku gandarījumu! 
Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?  
Stipendijas iegūšanu uztveru kā lielu pagodinājumu, tā kalpos 
gan kā materiālais, gan morālais atbalsts mērķu īstenošanā, uz-
sākot jaunu posmu savās dzīves gaitās. 
Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?  
Uzskatu, ka manai dzīvei nav viena misija, ik dienu ir kādi jau-
ni izaicinājumi, tomēr ar savu iesaisti vēlos savu un citu dzīvi 
padarīt par iespējami labāko. Manī vienmēr iekšā ir bijis dzi-
nējspēks doties pretī augstākām virsotnēm un nepadoties grū-
tībām. Ar iniciatīvu un darbu es vēlos palīdzēt mūsu pasaulei 
kļūt par labāku vietu ikvienam, neatkarīgi no apstākļiem.  
Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?  
Pirmkārt, ieteiktu lasīt tādas grāmatas, kas pašam šķiet intere-
santas, lai nezūd lasīšanas prieks. Tomēr visiem ieteiktu izlasīt 
Imanta Ziedoņa “Epifānijas”, jo ticu, ka katrs tur atradīs ko at-
bilstošu sev. 
Kādu kino�lmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendi-
ātiem? 
Es ieteiktu noskatīties �lmas “Lady Bird: Laiks lidot”, “Atsi-
tiens” un “Kā pieradināt pūķi”. 
Kāds ir tavs dzīves sauklis?  
Lai gan cilvēki, kam es šo saku, to ne vienmēr uztver nopietni, 
tomēr man patīk viņiem teikt šādus vienkāršus vārdus “Dzīve 
ir skaista!”, lai neaizmirstas, ka apkārt notiek labas lietas. 

Annika Arone, Latvijas Universitātes fonds

* Stipendija radīta, pateicoties Minnas Petkevičs testamentārajam 
novēlējumam. Minnas M.V. Petkevičs stipendija pirmoreiz tika 
piešķirta 2002. gadā. Stipendijas apmērs ir 2200 eiro akadēmis-
kajā gadā.

Ādažos viesojas Rīgas Uzņēmēju biedrība

Septembrī Ādažos viesojās Rīgas Uzņēmēju biedrība (RUB), trešajā no četriem reģionālajiem pasākumiem norvēģu granta pro-
jekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros. Ar RUB biedriem tikās Ādažu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, priekšsēdētāja vietnieki – Karīna Miķelsone un Imants Krastiņš, Ādažu militārās bāzes koman-
dieri un biedrības “Ādažu uzņēmēji” biedri. Viesi no Rīgas, Mārupes, Ķekavas un Siguldas apmeklēja Ādažu novada uzņēmumus 
Čill easy, SIA Felici un SIA RUBRIG, apskatīja Baltezera baznīcu, dalījās pieredzē un veidoja pārnovadu kontaktus.
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Aizvadīts saiets Ādažu un Carnikavas novada ģimenēs augošiem
brāļiem un māsām, kurās ir personas ar funkcionāliem traucējumiem
Biedrība “Ādažu bērniem un jauniešiem” ar Sabiedrības integrā-
cijas fonda atbalstu par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem orga-
nizēja divas aktivitātes “Ģimenei draudzīga pašvaldība projektu 
pieteikuma konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” ie-
tvaros: Saietu Ādažu un Carnikavas novada ģimenēs augo-
šiem brāļiem un māsām, kurās ir personas ar funkcionāliem 
traucējumiem un Pierīgas ģimeņu saliedēšanas aktivitātes.
Projekta aktivitātēs uzsvars tika likts uz nedalītu uzmanību 
šiem brāļiem un māsām, kuru ģimenēs ir personas ar funkcio-
nāliem traucējumiem. Caur dažādām aktivitātēm, terapijām,  
tai skaitā dažādu vērtību mācīšanu, tika veicināta kopēja ģi-
menes mikroklimata uzlabošana un vērtību stiprināšana – lai 
persona ar funkcionāliem traucējumiem kļūtu par ģimenes 
saliedēšanas, nevis šķelšanas iemeslu.
Brāļi un māsas varēja baudīt nedalītu uzmanību, jo klāt vien-
mēr bija asistenti, kas projekta ietvaros tika piesaistīti no  Bēr-
nu Īpašās Aprūpes un Attīstības fonda.
Kāpēc tieši šādas projekta aktivitātes:
Ģimenes, kurās ir personas ar  funkcionāliem traucējumiem, ir 
pakļautas dažādām �ziskām, emocionālām un materiālām grū-
tībām. Bērnu un personu ar invaliditāti ģimenes locekļi – vecāki, 
brāļi un māsas – bieži sastopas ar dažādiem izaicinājumiem ik-
dienas dzīvē. Viens no lielākajiem ir vajadzību līdzsvarošana ar 
pārējo ģimenes bērnu vajadzībām. Vecāki lielāko daļu laika un 

enerģijas velta ģimenes loceklim, kuram ir vislielā-
kās vajadzības, līdz ar to brāļi un māsas bieži 

vien jūtas pamesti novārtā vai izjūt greiz-
sirdību pret to ģimenes locekli, kuram 
tiek pievērsta papildu uzmanība. Tāpat 
no brāļiem un māsām dabīgā ceļā iz-
veidojas atbildības un rūpju prasības 
par personu ar funkcionāliem traucē-
jumiem.

Ģimenes saņem dažāda veida valsts un 
pašvaldības atbalstu, taču tas neaptver 

visas ģimenes vajadzības. Iztrūkst jebkāds 
atbalsts ģimenēs augošajiem brāļiem un māsām, 

kaut gan viņi ir pakļauti gan psiholoģiskajai spriedzei, kas rodas 
ģimenē, kurā ir persona ar funkcionāliem traucējumiem, gan 
materiālajai situācijai, gan brīvā laika pavadīšanas iespēju izvēlei 
ģimenē. Vēl viens izaicinājums ir vecāku sociālā izolācija – to 
rada sabiedrības neizpratne par bērna ar funkcionāliem traucē-
jumiem vajadzībām, sabiedrības noliegums, sabiedrības nevēlē-

šanās mazināt savas komforta iespējas bērna ar FT vajadzībām 
dēļ. Ja bērnam ir izteikti uzvedības traucējumi, bieži vien ģime-
nēm ir apgrūtinoši kopā doties sabiedrībā, piemēram, iepirkties, 
apmeklēt pasākumus un sabiedriskas vietas. Šāda stigmatizācija 
no sabiedrības puses, bērna speci�skās vajadzības un sensitīvā 
pasaules uztvere, ģimeni izolē.  Projekta aktivitāte ir vērsta uz sa-
biedrības izpratnes veicināšanu par ģimenēm, kurās ir personas 
ar funkcionāliem traucējumiem, ģimeņu sadraudzību tuvākajā 
apkārtnē un kopēju sabiedrības stigmatizācijas mazināšanos.
Šiem brāļiem un māsām būtu jāļauj izbaudīt patiesu bērnību, ne-
vis jāpilda vecāku aizvietotāju loma. 
2021. gada jūnijā un jūlijā notika orientēšanās pasākums Pierīgā. 
Ģimenes saņēma īpaši sagatavotas kartes ar punktiem un uzdevu-
miem. 14. augustā Ādažos biedrības “Ādažu bērniem un jaunie-
šiem” dienas centra slēgtā teritorijā notika dārza svētki par godu 
Starptautiskajai draudzības dienai projektā iekļautajām ģimenēm. 
Dārza svētku laikā visām ģimenēm bija iespēja atkal redzēties vai 
tuvāk iepazīties, dalīties ar gūto pieredzi, aktīvi pavadīt laiku, iz-
mantot sajūtu un maņu telpu, piedalīties lekcijās un diskusijās ar 
speciālistiem – supervizoru, pedagogu un PEP mammu Līgu Zel-
mani-Laizāni un noskatīties iepriekšējā projektā izveidoto �lmu. 
Dienas garumā baudījām mūzikas terapiju un kopā būšanu.
Biedrība izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās un atbalstīja 
projektu. Tā bija prieka un patīkamu emociju piepildīta vasara! 
Ceram, ka ģimenes ir ieguvušas savai vērtību krājkasei kaut ko 
jaunu un vērtīgu! 
Aicinām ikvienu noskatīties projekta ietvaros izveido-
to �lmu “Īpašais bērns Ādažu un Carnikavas novadā”   
https://youtu.be/iJd4-zgnDPI vai biedrības FaceBook konktā.

Sandra Bukovska
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Uzsāk Mežaparka ceļa pārbūvi

Uzsākta Mežaparka ceļa pārbūve Ādažu novada Kadagā. No Kadagas ceļa līdz Smilšu ielai plānots pārbūvēt brauktuvi, izbūvēt velo 
celiņu un gājēju ietvi, kā arī apgaismojumu. Tāpat šajā ceļa posmā izveidos 2 jaunas autobusu pieturas, gājēju pārēju uz Kadagas 
bāzi, bet no Kadagas ceļa līdz A1 šosejai izbūvēs jaunu optisko kabeli.
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Septembrī Ādažus organizētās tūrisma
grupās apmeklējuši vairāk nekā 100 ceļotāju
Pandēmija rosinājusi Latvijas iedzīvotājos lielāku interesi 
par vietējo tūrismu. Carnikavas Novadpētniecības centrs, 
kas nākamgad svinēs savas pastāvēšanas 10 gadu jubileju, 
tūrisma maršrutos kļuvis par ļoti populāru apskates vietu. 
Šobrīd pamanīti ir arī Ādaži – ar mūsdienīgo un dinamisko 
vidi, ģimenēm un bērniem draudzīgo dzīvesvietu, Latvijā lie-
lāko militāro pilsētiņu, aktīvo uzņēmējdarbību, kultūrvēstu-
risko pagātni, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju un, protams, 
dabas vērtībām – Gauju, krāšņajiem apkārtnes ezeriem un 
pēc novadu apvienošanās – arī jūras piekrasti. 

Novada tūrisma attīstības veiksmīgs papildinājums būtu Gaujas 
–Daugavas plostnieku tradīciju mājas izveidošana Alderos, par 
šīs vietas savdabību apmeklētājiem ir patiesa interese. Savukārt 
Carnikavas seno kultūras tradīciju akcentēšanu rosinātu Ama-
tu mājas iekārtošana bijušajā Blusu krogā – jauna kultūras un 
mākslas telpa ar izglītojoši – iesaistošu 
ekspozīciju tūristiem. Septembrī Āda-
žus organizētās tūrisma grupās apmek-
lēja vairāk nekā 100 ceļotāju. Šī raksta 
autore iejutās gida lomā – kā novada 
pazinējai man ir savas mīļākās vietas, 
stāsti un maršruti, ar kuriem dalījos. 
Ventspils un Āgenskalna foto klubu ko-
pīgo izstādi “Pamanīt sarkano” Ādažos 
septembra vidū atzinīgi novērtēja arī 52 
ventspilnieki, kuri kultūrvēsturiskās 
ekskursijas laikā ieradās iepazīt Āda-
žus. Viesiem pēc Ādažu Kultūras cen-
tra apmeklējuma bija unikāla iespēja 
baudīt ērģeļmūzikas koncertu Balteze-
ra baznīcā Līgas Dejus izpildījumā, kā 
arī septembra Dzejas dienu gaisotnē 
apmeklēt Latvijas izcilāko dzejnieku – 
Ārijas Elksnes un Ojāra Vācieša piemi-
ņas vietas. Pie Ojāra Feldberga veidotās 
piemiņas vietas Ārijai Elksnei ventspil-
nieki dalījās ar viņas dzejas rindām, jo 
ekskursantu vidū bija arī bijušās sko-
lotājas, �loloģes un latviešu literatūras 
pārzinātājas. 
Aplūkojām Vijas Dzintares veidoto 

pieminekli “Ciešanu vārti”, kā arī operdziedātāja Miķeļa Fišera, 
Ārijas Elksnes dzīvesbiedra, pieminekli. Svētku laukumā Car-
nikavā novērtējām Viļņa Titāna veidoto skulptūru “Atceroties”, 
kas simbolizē nepadošanos, mūžīgu celšanos un došanos tālāk. 
No 1974. gada tēlnieka radošā dzīve pagāja Garupes ciemā, kur 
atradās viņa darbnīca un tēlniecības darbi. Kopīgi pārrunājām 
tēlnieka devumu Latvijai, nozīmīgām piemiņas vietām, piemē-
ram, Viļņa Titāna roku darinājums ir arī atjaunotais Zemdegas 
Koklētājs Talsos, tāpat Latvijas četras robežzīmes, Valpenes pi-
ramīda. 
Pusdienu pauzi ieturējuši “Medzābakos” pie Lilastes ezera, vēlāk 
braucām garām Ādažu militārajai bāzei, iepazīstoties gan ar se-
najiem lībiešu vietvārdiem šai apvidū, gan mūsdienu militārās 
bāzes milzīgajām pārvērtībām un poligona vēsturi. Aplūkojām 
Gaujas–Daugavas kanāla sākumu pie Strautkalnu ciema un de-
vāmies apskatīt atjaunotās pirmās slūžas pie Gaujas.
Alderos uzklausījām atraktīvā Ērika Gumbeļa, bijušā plostnie-
ka, stāstījumu par plostnieka amata niansēm, iepazinām Astes 
plosta namiņu, kā arī atcerējāmies vienu no Satversmes tēviem, 
intelektuāli, Alderos dzimušo Fēliksu Cielēnu. Kājām devāmies 

līdz kanāla otram galam pie Mazā Bal-
tezera, kur mūs priecēja burvīgs skats! 
Ekskursijas noslēgumā devāmies uz 
Rīgas ūdensapgādes muzeju Baltezerā, 
lai iepazītos ar četrus gadsimtus ilgo 
Rīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmu. 
Atgriežoties Ādažu centrā, aplūkojām 
Valdorfa skolas mūsdienīgās būves, 
Ādažu sākumskolu, Dzīvo sapņu dārzu 
un Ādažu pagasta namu, ko projektējis 
viens no slavenākajiem latviešu profe-
sionālajiem arhitektiem – Konstantīns 
Pēkšēns. Ādažu pagasta Tautas namam 
jeb, kā šobrīd ierasts teikt, vecajai domes 
ēkai ir 128 gadi. Savulaik politiķa un 
rakstnieka Fēliksa Cielēna māte kopā 
ar Ādažu pagasta aktīvākajām dāmām 
vāca no saimniekiem ziedojumus, rīkoja 
loterijas, lai sapnis par namu īstenotos. 
Patiess prieks, ka Latvijas cilvēkiem 
vēlme ceļot, izzināt un pieredzēt nav 
pazudusi! Lai cieņa pret kultūru, mūsu 
pagātnes mantojumu, apkārtējo vidi un 
dabas vērtībām kļūst par mūsu novada 
vizītkarti. 

Elita Pētersone

Bijušais plostnieks Ēriks Gumbelis ekskursantiem demonstrē 
Gaujas‒Baltezera kanāla senos stiprinājumus un rāda, ar kādiem 
darbarīkiem plostnieki strādāja. Viņš arī demonstrēja baļķu sa-
siešanas dažādos veidus, kas tūristus ļoti ieinteresēja.

Tūristu grupa Rīgas ūdensapgādes muzejā Baltezerā.

Muzicēšana Ādažu Vēstures un mākslas galerijā. 
Grupas dalībniece, pianiste un ērģelniece, sajūs-
mā par restaurēto Ādažu pagasta nama harmo-
niju, kas klusi bija noslēpies pagastmājas bēni-
ņos līdz pat 2015.gadam. Unikālais instruments 
savulaik tapis J. Estey & Co Brattleboro ražot-
nē ASV, uzņēmumā, kas mūzikas instrumentus 
ražo vēl šodien.
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Kultūrvēsturiskā rudens pastaiga. Dzirnezera aicinājums un senie stāsti
Par spīti tam, ka vasaras saulītes svelmi nu ir nomainījusi ru-
dens rāmā saule, nebeidzas ne tūrisma sezona, ne arī jaukais 
dabas baudīšanas laiks. Tikpat stipri kā rudens vēsā un vēt-
rainā jūra gan novada iedzīvotājus, gan viesus tagad arvien 
vairāk vilina meža takas, krāšņās lapotnes, bagātīgās sēņu 
vietas un ezeru rāmais miers un apcerīgums. Ziemas guļai vēl 
ir par agru, bet nekad nav par agru aizdomāties par tagadni, 
nākotni un pagātni, ka arī, baudot mieru un trenējot apzinā-
tās dzīvošanas prasmes, ir vērts kādu mirkli pakavēties pār-
domās par pagātni, atklājot, vai tiešām viss mūsu dzīvē virzās 
pa spirāli un piedzīvo augšāmcelšanos atkal un atkal.

Daba palīdz no jauna atklāt savu un novada sirdi, tāpēc šodien 
piedāvājam interesentus novada iepazīšanu sākt ar tuvāko un 
tālāko Piejūras dabas parka ezeru apskati. Mūsu novads ir īsta 
ezeru zeme. Ja Garezeru vārds vēl 20. gs. 30. gados asociējās ar 
Latvijas skautu organizācijas dalībnieku vasaras un ziemas pie-
dzīvojumiem, tad Dzirnezers savās dzīlēs glabā citus, ne mazāk 
interesantus, stāstus. Tieši šī ezera vēsture atnesa mums vairā-
kus nostāstus un leģendas, arī pati vēsture neskopojas slēpt un 
atklāt šī dabas objekta šarmu. 
Dzirnezers atrodas Gaujas labajā krastā, un to ar upi savieno 
Dzirnupe. Pēc formas ezers atgādina trīs savienotus ezerus ar 
četrām saliņām. Kopējā ezera platība ir 1,73 km2, vidējais dzi-
ļums ir 1,9 metri, bet maksimālais dziļums – 5 metri – visnotaļ 
pieklājīgi. Ezera dienvidu daļu mēdz dēvēt arī par Mazo Dzirne-
zeru. Kopumā Dzirnezerā bija vismaz 16 vietu nosaukumi; līdz 
mūsdienām zināmākie ir tieši salu nosaukumi: Vadoņa sala, 
Krievu sala, Sidrabiņsala, Grīnberga sala un Garā sala. Pārējie 
vietu nosaukumi, kā jau zvejnieku iecienītā vietā pienākas, ra-
dušies no zvejas vietu nosaukumiem. Savulaik katrai zvejas vie-
tai Carnikavas novadā tika dots vārds, tas noderēja par ceļa zīmi 
un palīdzēja zvejniekiem identi�cēt konkrēto vietu. Dzirnezers 
nav izņēmums, zvejas vietas te tika dēvētas šādi – Baļķu loms, 
Baznīckakts, Darviņa apakša vai Miebolta kakts u.c.

Agrāko laiku ziņas par Dzirnezeru saistītas gan ar tā ūdens 
izmantošanu, gan arī dažādiem vēsturiskiem notikumiem. 
Dzirnezers enciklopēdiskajos avotos minēts saistībā ar 1832.
gada 14. martu, kad notika metāna (purva gāzes) izvirdums, 
kas salauzis aptuveni pusmetru biezo ledus segu, piesaistot lielu 
uzmanību. Nostāstiem un leģendām bagātākā ir slavenā Va-
doņa sala, kas saukta arī par Kārļa Ulmaņa salu. Pirms 20. gs. 
30. gadiem salai bijuši romantiski nosaukumi – tā tika dēvēta 
par Ozolsalu jeb Mīlestības saliņu. Mīlestības sala ir teju katrā 
Latvijas novadā, bet Vadoņu sala vel ir jāpameklē. Jaunais kar-
tēs un aprakstos atrodamais nosaukums saistīts ar 1935. gadu, 
kad valsts prezidents Kārlis Ulmanis devies ar valdības locek-
ļiem un ārvalstu pārstāvjiem uz Carnikavu. Viņi apmeklējuši 
daudz vietu novadā, tai skaitā arī Dzirnezeru, uz kuru dele-
gācijas pārstāvji devušies laivā pa Dzirnupīti. Brauciena laikā 
noskaidrojies, ka ezers un tā apkārtne dažiem diplomātiem ir 
pat ļoti pazīstama. Viesi sarunu gaitā dēvējuši ezeru par “dip-
lomātu ezeru” un apbrīnojuši tā mieru un klusumu. Sasniedzot 
Dzirnezera salu, visi sapulcējušies zem simtgadīgā ozola, kur, 
kā rakstīja tā laika prese, zemkopības ministrs, sakot uzrunu, 
nosaucis šo salu par Vadoņa Kārļa Ulmaņa salu. 

Pirms Otrā pasaules kara Vadoņa salā Latvijas darba kame-
ras sporta un atpūtas birojs iekārtoja vasaras nometni strād-
niekiem. Tika iekārtota virtuve, ierīkots ūdenspumpis. 30. 
gadu beigās šeit tika rīkotas arī vasaras nometnes strādnie-
ku bērniem. No tā laika preses ir zināms, ka 1938. gadā pie 
Dzirnezera, pretī Vadoņa salai, tika rīkota arī pamatskolas 
mazpulku nometne, kuras laikā dalībnieki gan atpūtušies pie 
ūdeņiem, gan arī strādājuši. Daļa mazpulcēnu strādāja tuvējā 
Grandskalna saimniecībā, citi vākuši ārstniecisko augu parau-Zveja Dzirnezerā. Ap 1917. gadu.

Brauciens uz Vadoņu salu Dzirnezerā. 1935. gads.

Fotoattēls no 1937. gada preses (Talsu Balss). Strādnieki – atpūt-
nieki pie Dzirnezera.
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gus un pētījuši Dzirnezera apkārtni. Neizpalika arī bez salie-
dēšanās aktivitātēm, ierindas mācībām un vakara ugunskuru 
dedzināšanas. 
Arī padomju laikā tūrisma tradīcija turpinājās, un Dzirneze-
ra krastā tika ierīkota Tramvaju un trolejbusu tresta vasaras 
nometne. Atpūtnieki baudīja vasaru makšķerējot, spēlējot vo-
lejbolu un vizinoties pa Dzirnezeru ar laivām. 1957. gadā pie 
Dzirnezera tika sarīkots Rīgas pilsētas tūrisma – alpīnisma 
salidojums un sacensības, kur 14 komandas sacentās telšu cel-
šanā, tūrisma stafetēs, kuru laikā vajadzēja pārdzīt laivu pāri 
Dzirnupītei ar vienu airi. 
Vēlāk, 20. gs. 70. gados senās Dzirnezera zvejas vietas sāka iz-
mantot zivsaimniecībā. 1975. gadā kolhozā tika uzsākta reto 
zivju – foreļu, lašu, ar laiku – arī nēģu mākslīga pavairošana 
un audzēšana. Zivju audzēšanas bāzē “Brasla” izaudzētie foreļu 
mazuļi tika ielaisti kolhoza zivju audzētavās Dzirnezerā, kur 
foreles “ganījās” linuma aplokos. Carnikavas zivsaimniecības 
speciālisti arī centās slēgtajos ūdensbaseinos pavairot jaunas 

zivju sugas – piemēram, no Astrahaņas atvestos storu mazuļus. 
Neskatoties uz centieniem, atražošanai pēc vairāku speciālistu 
atzinumiem, Dzirnezers nebija derīgs, 70.–80. gados Dzirneze-
ra zivju audzētava nesa lielus zaudējumus, tāpēc zivju pavairo-
šanas stāsts šajā vietā beidzies uz neatgriešanos, atstājot vietu 
citiem stāstiem. 

Mūsdienās Dzirnezeru kā lielisku atpūtas vietu iecienījuši 
daudz atpūtnieku kā daudzveidīgo zivju sugu, tā arī atpūtas ie-
spēju dēļ. Aicinām ne tikai izmantot mūsu dabas bagātības un 
iepazīt Carnikavas pagastu no jauna, bet arī dalīties savos ie-
mīļotajos dabas maršrutos. Lūdzam rakstīt Carnikavas Novad-
pētniecības centra un Ādažu Kultūras centra speciālistiem par 
saviem iemīļotiem dabas objektiem. Veidosim rudens pastaigu 
maršrutus un skaistus stāstus jau šodien, lai tos varētu stāstīt 
un aprakstīt mūsu pēcteči. Olga Rinkus 

Raksta sagatavošanā izmantoti 30. gadu un padomju laika pre-
ses materiāli no LNB vietnes www.periodika.lv, kā arī U. Siliņa 
grāmata “Mēs esam carnikavieši”.
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Kārlis Ulmanis Vadoņa salā. 

Zivju audzētava Dzirnezerā padomju gados.

Katru svētdienu
Ādažos, Gaujas ielā 16
(vecajā pagastmājā)

Sv. Mise plkst. 17.00
Pirms katras sv. Mises 16.00
Rožukronis un Grēksūdzes

sakraments.

Plašāka informācija
pa tālr. 26434830

Ievērosim epidemioloģiskās
prasības!

Gaujas ielā 16, Ādažos

20. oktobrī
plkst. 13.00.

 17. novembrī
plkst. 13.00

(svinīgs saiets).

Piedalīties var tikai
tie seniori,

kuriem ir derīgs
Covid-19 sertifikāts.

“Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu 
dzīvību nodod par saviem draugiem.” 

/Jāņa vēstule 15:13/

Šī gada 11. novembrī no plkst. 18:00 aicinām ikvienu, kam 
ir svarīgi pieminēt Latvijas brīvības cīņu dalībniekus, darīt 
to, noliekot piemiņas svecītes un veidojot gaismas sienu uz 

akmens mūra pie Baltezera baznīcas.
Vakara gaitā notiks svētbrīdis, uzrunas teiks bruņoto spē-
ku kapelāni, Ādažu novada draudžu mācītāji, Ādažu nova-
da pašvaldības pārstāvji. Muzicēs vīru koris “Gaudeamus”. 
Notiekošais tiks translēts uz ekrāna pie baznīcas un tieš-

saistē.

Ievērosim visus valstī noteiktos drošības pasākumus!
Sīkāka informācija sekos

www.baltezerabaznica.lv, FaceBook.com/BaltezeraBaznica 

KATOĻU DIEVKALPOJUMI SENIORU
IKMĒNEŠA SAIETI

11. novembrī plkst. 18.00 svecīšu nolikšana pie Baltezera baznīcas



P
E
R
S
O
N
Ī
B
A

ĀDAŽU VĒSTIS   15. OKTOBRIS (245) 202114

Komponiste Agneta Krilova: “Pirmie panākumi mani iedvesmoja turpināt” 

Komponistes Agnetas Krilovas darbu sarakstā ir aptuveni 70 
kompozīciju – ap 40 kora dziesmu, simfoniskie darbi, tostarp 
divas simfonijas kamerorķestrim – “Polārsimfonija” un “Uz 
Jauno pasauli”, etno opera “Mēmā” (Latvijas Nacionālās operas 
ģildes Ņujorkā, ASV Atzinības balva par piedalīšanos jaunas 
latviešu operas radīšanas konkursā), kā arī virkne ērģeļmūzi-
kas un dažādu sastāvu kamermūzikas darbu. Viņas darbi at-
skaņoti ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet pasaulē – Lietuvā, 
Igaunijā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Čehijā, Slovēnijā, 
Norvēģijā, Šveicē, Krievijā, Izraēlā un ASV. Agneta Krilova dzi-
musi Ventspilī, dzīvo Ogres novadā, bet jau vairāk nekā gadu 
ir cieši saistīta ar Carnikavu, strādājot Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolā par direktora vietnieci. Pavisam nesen notika 
Agnetas Otrās simfonijas pirmatskaņojums, kas izpelnījās ļoti 
augstu novērtējumu mūzikas cienītāju un kritiķu vidū. Viņa ir 
daudzpusīga, enerģiska un talantīga, ar milzīgām darbaspē-
jām, par ko liecina gan maģistra grādi mūzikā, medicīnā un 
vadības zinībās, gan spēja apvienot vairākus darbus vienlaikus, 
paralēli dziedot arī korī un veltot laiku ģimenei.

Mūzika no paaudzes paaudzē 
Kad tev radās interese par mūziku?
Interesi par mūziku manī atklāja mamma, kura ir profesionāla 
mūziķe un klavierspēles pedagoģe. Viņa arī mājās bieži spēlēja 
klavieres un piecu gadu vecumā aizveda mani uz mūzikas skolu. 
Un tur tad arī viss sākās. 
Tātad zināšanas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. 
Šajā gadījumā jā. Manai mammas mammai jeb vecmāmiņai ir 
laba balss, viņa vienmēr ir dziedājusi koros. Mūzika ļoti mīļa ir 
arī manam tētim. Viņš vairāk ir ekonomiski un matemātiski do-
mājošs cilvēks, taču mūzika viņam allaž bijusi tuva. Jaunībā ļoti 
daudz to klausījies – smagāku un vieglāku metālu vai roku, bet 
katrā ziņā ļoti kvalitatīvu mūziku. Tētim vienmēr bijis svarīgi, kā 
mūzika tiek atskaņota, jābūt kvalitatīvām skandām. 
Mūzika tevi uzreiz ieinteresēja?
Man viss viegli padevās. Ja viss padodas, tad nav grūti, bet, ja 
nav grūti, tad bērnam patīk to darīt. Man bija ļoti laba un jau-
ka klavierspēles skolotāja. Lai kaut kas patiktu, vienalga, vai tas 
ir mūzikā, sportā vai mākslā, vienmēr jābūt trīspusējai sadarbī-
bai starp bērnu, viņa ģimeni un pedagogu. Ja bērnam kaut kas 
nepadodas, viņu spēcina un [mācību] taktiku maina gan ģimene, 
gan pedagogs. Mēdz gadīties, ka bērnam ir interese, bet skolotājs 
nav savu uzdevumu augstumos. Un otrādi – no ģimenes un bērna 
nav nekādas atdeves. Mūzikā ārkārtīgi svarīgs ir ieguldītais darbs, 

nepietiek pāris reizes aiziet uz mūzikas skolu, kaut 
ko padarīt, bet mājās kājas uzreiz ielikt dīvānā, kur 
priekšā televizors, dators vai telefons. Ja nebūs šīs 
trīspusējās sadarbības, nekas neizdosies. 
Jums ģimenē visi bija muzikāli, tātad šāda iespēja 
bija mazticama?
Es dzīvoju arī citā laikā – man nebija ne mobilo te-
lefonu, ne datoru, pat televizors bija reta parādība. 
Kas gan tur bija 80. gados – kaut kādas multenes, 
protams, parādīja, bet tas arī viss. Mēs bērnībā savu 
laiku aizpildījām daudz radošāk un vērtīgāk. Mums 
bija vairāk sava laika, jo nebija viedierīču.
Taču vienlaikus viedierīces var arī palīdzēt darbā.  
Protams, bez tā arī nevar. Tā ir cita pasaule un 
sistēma, kurā šobrīd dzīvojam. Jaunākās tehnolo-
ģijas ir jāizmanto, taču vecāki šajā ziņā ļoti grēko 
attiecībā pret bērniem, ļaujot izmantot viedierīces 
pārāk ilgi un bieži. Tehnoloģijām nav ne vainas, 

pati tās izmantoju, kad tas ir nepieciešams. Bez datora, telefona 
un interneta darbā jau neiztikt (smejas). 
Panākumi kā motivācija turpināt iesākto 
Kad sakomponēji savu pirmo skaņdarbu?
Precīzi neatceros, bet šķiet, ka tas bija laika posms, kad mācījos 
sestajā, septītajā vai astotajā klasē. Man piedāvāja apgūt vēl vie-
nu mācību priekšmetu – kompozīciju. Skolotāja Rita Grīnberga 
mani diezgan ātri virzīja dalībai konkursos. Kādā Latvijas mēroga 
konkursā piedalījos ar klavieru skaņdarbu “Progress un regress”, 
kā arī dziesmu, ko pati spēlēju uz klavierēm un dziedāju. Nospē-
lēju, nodziedāju un beigās ieguvu “Grand Prix”, par ko biju ļoti 
pārsteigta. Šie panākumi bija pirmais solis manā nākotnes profe-
sijas izvēlē. Mūzikas un mākslas skolas vienmēr cenšas savus au-
dzēkņus virzīt uz konkursiem, jo tas liek viņiem darīt lietas daudz 
augstākā līmenī, tiekties pēc rezultātiem un izkāpt no komforta 
zonas. Ne tikai sēdēt klasītē, bet iziet arī ārpusē, parādīt sevi, pa-
skatīties, ko spēj citi. Man gan pašai nepatīk konkursi, uzskatu, ka 
mākslu nevar novērtēt kā sportu. 
Sportā viss ir vienkāršāk – uzvar tas, kurš noskrien ātrāk, aizlec 
tālāk vai augstāk. 
Tieši tā, sportā uzvar tas, kurš ir pirmais pāri �niša līnijai, bet 
mākslā tas nav iespējams. Mākslā ir speci�ski un subjektīvi vērtēša-
nas kritēriji, pēc kuriem tiek noteikti labākie. Jāatzīst gan, ka pirmā 
uzvara konkursā mani iedvesmoja turpināt komponēt. 1997. gadā, 
kad es jau mācījos Ventspils Mūzikas vidusskolā, pirmoreiz braucu 

uz slavenajiem Ogres starptautiskajiem meistarkursiem instrumen-
tu spēlē, vokālajā mūzikā un arī kompozīcijā, ko latviešiem orga-
nizēja Amerikas latviešu diasporas mūziķi. Tur bija augstas klases 
pasniedzēji no dažādām valstīm. Meistarklašu laikā tika organizēts 
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Tautas spēku veido stipras dzimtas: Agnetas ģimene četrās pa-
audzēs.

Simfonija kamerorķestrim “Uz jauno pasauli” izpelnījusies augstu novērtējumu.
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arī kompozīciju konkurss, 
kurā es atkal ieguvu pir-
mo vietu un “Grand Prix”. 
Tur es arī radīju savu pir-
mo skaņdarbu orķestrim 
(ierakstu), ko bija atska-
ņojis Ventspils Mūzikas 
vidusskolas simfoniskais 
orķestris. Par šo darbu 
ieguvu ļoti lielu atzinību, 
vecākie kolēģi mani mu-
dināja stāties akadēmijā. 
Ventspils Mūzikas vidus-
skolu pabeidzu vienu gadu 
agrāk, lai ātrāk varētu 
tikt uz Latvijas Mūzikas 
akadēmiju. Tolaik bija ļoti 
grūti iestājeksāmeni – no 
sešiem studēt gribošajiem 
komponistiem akadēmijas 

pirmajā kursā tiku tikai es. Četrus gadus mācoties bakalaura studi-
jās, esmu ieguvusi absolūti ekskluzīvu izglītību – visas nodarbības 
bija man vienai. Ja es neierados uz lekciju, tad neieradās neviens 
(smejas). Pēc bakalaura studijām iestājos maģistrantūrā, mūzikā – 
kompozīcijā ieguvu arī maģistra grādu.
Trīs maģistra grādi, un studijas turpinās
Šobrīd tev jau ir trīs maģistra grādi, turklāt ne tikai mūzikā! 
Tieši tā! Otrais maģistra grāds tika iegūts medicīnā, esmu mākslas 
terapeits mūzikas terapijā. Esmu ārstniecības persona, līdz ar to, 
viss, kas attiecas uz ārstiem, attiecas arī uz mani – serti�cēties, 
reserti�cēties, supervizēties, ik pēc pieciem gadiem iziet neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības kursus. Man ir privātprakse Ogrē, 
jo strādāju arī šajā jomā – pārsvarā tie ir rīti, vakari un sestdienas. 
Lai pilnveidotu sevi, ieguvu arī trešo izglītību – man ir maģistra 
grāds vadības zinībās, izglītības vadībā. Tas man noder gan strā-
dājot šeit, gan projektu darbā. 
Kā nonāci līdz medicīnas studijām? 
Medicīna mani vienmēr ir interesējusi. Draugi un pasniedzēji jau 
zina, ka Latvijas Mūzikas akadēmijas 3. kursā es gandrīz aizgāju 
prom, jo ļoti gribēju studēt medicīnu, tomēr, visu pārdomājot, iz-
lēmu, ka nav ko skriet prom – pabeigšu akadēmiju un skatīšos, ko 
darīt tālāk. Mūzikā bija ieguldīts milzīgs darbs, ko būtu bijis žēl 
pamest. Pēc bakalaura grāda iegūšanas visi teica: “Agneta, tu taču 
stāsies arī maģistrantūrā”. Iestājos. Vienu maģistrantūras gadu 
mācījos arī Helsinkos, Sibeliusa Mūzikas akadēmijā. Pēc tam man 
piedzima meitiņa, kurai bija ļoti smagas veselības problēmas. Kad 
tas viss notika, sapratu, ka pēc maģistrantūras pabeigšanas no-
teikti gribēšu studēt medicīnu. Vienlaikus, protams, domāju, vai 
tie vismaz seši gadi, kas jāstudē medicīnā, ir tā vērti, lai atņemtu 
laiku savai meitai, kura tobrīd bija pavisam maza. Taču tieši to-
gad Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rehabilitācijas fakultātē 
parādījās jauna programma – mākslas terapija ar četriem virzie-
niem – mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas, deju un kustības, kā 
arī drāmas terapija. Sapratu, ka šī ir tā alternatīva, kur es varu sa-
vienot savas zināšanas mūzikā ar medicīnu. RSU iesāktās studijas 
vēlāk pabeidzu jau Liepājas Universitātē. Tagad šajā jomā esmu jau 
desmit gadus. 
Un turpini izglītoties? 
Jā, šobrīd mācos Rīgas Geštalta institūtā, lai savu mūzikas terapei-
tes pieredzi papildinātu ar pamatīgām psihoterapijas zināšanām. 
Šobrīd ir otrais studiju gads no pieciem. Man ļoti patīk studēt geš-
taltterapiju – tas ir viens no radošākajiem un mākslinieciskāka-
jiem psihoterapijas virzieniem. Protams, daudz kas no tā, ko tagad 

apgūstu, man jau ir zināms. Visas manas izglītības viena otru lie-
liski papildina. 
Laiku izmanto lietderīgi un jēgpilni 
Laika visam pietiek? 
Lai pietiktu, reizēm jāpastrādā arī naktīs, agri no rīta vai vēlu va-
karā, sestdienās un svētdienās. Visu daru ātri un intensīvi, man 
viss ir sīki saplānots. Stingri plānojot savu laiku, var ļoti daudz iz-
darīt. Man nepatīk bezjēdzīga laika tērēšana. Ja es jūtu, ka tas no-
tiek, atradīšu lietderīgāku nodarbi. Ja es esmu bezjēdzīgā “Zoom” 
sēdē, kurā man ir obligāti jābūt, tad paralēli darīšu vēl kaut ko 
citu. Es nekad neizniekošu laiku, momentā atradīšu, ko padarīt. 
“Covid” laikā tādas sēdes ir bijušas. Tā ir mana attieksme pret 
savu dzīves laiku. 
Cik laika atliek miegam, ņemot vērā intensīvo ikdienu?
Pietiek. Es izguļos (smejas). Man nevajag astoņas stundas, lai izgu-
lētos, pietiek ar sešām. Ja ir iespēja, brīvdienās paguļu ilgāk. Vados 
pēc sajūtām – ja jūtu, ka jāiet gulēt agrāk, tad tā arī daru. Ja ne, 
lasu vai daru citus darbus. 
Kā atpūties, kad ir iespēja?
Man ļoti patīk ceļot. Kā emocionāls cilvēks, enerģiju gūstu dažā-
dos veidos – lasot grāmatas, braucot ar auto. Piemēram, pa ceļam 
no Ogres uz Carnikavu vēroju skaisto dabu. Patīk izbaudīt dzīvi, 
labu ēdienu, vīnu, teātrus, koncertus, pastaigas mežā. Ļoti patīk 
Carnikavas promenāde, to posmu līdz jūrai esmu gājusi bieži. Ar 
vīru un meitu speciāli esam braukuši uz Carnikavu, lai pastaigā-
tos pa dabas parku “Piejūra”. 
Uz jauno pasauli 
Septembrī pirmatskaņojumu piedzīvoja tava otrā simfonija “Uz 
jauno pasauli”. Cik ilgā laikā tā tapa? 
Tie bija pāris mēneši. Strādāju diezgan ātri, bet paralēli, protams, 
man bija jāstrādā šeit, arī Emīla Dārziņa mūzikas skolā jāorganizē 
lieli koncerti. Sēdēt lotosa pozā un komponēt simfoniju nevarēju 
(smaida). Komponēju tajos brīvajos brīžos, kas man atlika – rīti, 
vakari, sestdienas un svētdienas, ja tās bija brīvas. Nedaudz brīvā-
ka man bija vasara, kaut kādas iestrādes bija tapušas jau iepriekš. 
Ja es zinu, ko gribu pateikt, kas man kurā [simfonijas] daļā būs, 
tad darbs ir vienkāršāks. Tas, kāda būs kompozīcija, atkarīgs no 
sīkām niansēm – cik ilgā laikā tā ir tapusi, mierīgos vai nemierī-
gos apstākļos un citām lietām. Rezultātu nekad nevar paredzēt. 
“Uz jauno pasauli” tapa intensīvi un diezgan stresainos apstākļos. 
Man pašai par pārsteigumu, rezultāts bija ļoti labs. Simfoniju at-
zinīgi novērtēja ļoti kompetenti mūzikas kritiķi. Bija lielisks pir-
matskaņojums, par šo darbu esmu ļoti gandarīta. 
“Sinfonietta Rīga” diriģents Normunds Šnē tevi slavēja, uzsve-
rot, ka simfonija bijusi ļoti apjomīga – 40 minūtes. 
Pirmā simfonija bija pat 50 minūtes gara (smejas). Arī tai pēdējā 
daļa laika trūkuma dēļ tapa ļoti ātri. Tā jau māksliniekiem bieži 
vien ir, ka beigās ir jāsarauj! 
Vai tiek jau domāts arī par nākamo simfoniju? 
Nekad neko nevar paredzēt, ar mākslu ir tāpat kā ar bitēm, taču 
trešā simfonija varētu būt pēc diviem gadiem. 
Tev notiek arī autorkoncerti.
Jā, Ogrē un Rīgā uz 40 gadu jubileju bija vairāki autorkoncerti. 
Bija sakrājies, ko parādīt – daudz kora dziesmu, ērģeļu, vokālā un 
instrumentālā mūzika. Četru koncertu vietā gan notika tikai trīs, 
jo sākās “Covid”. Tagad koncerti notiek regulāri – 3. oktobrī tika 
izpildīti divi pirmatskaņojumi. 
Vai tavus skaņdarbus kādreiz varētu dzirdēt arī Ādažu vai Car-
nikavas kultūras centros? 
Saprotu, ka ir interese simfoniju “Uz jauno pasauli” atvest uz Ādažiem. 
Sarunas ar “Sinfonietta Rīga” ir bijušas, kamerorķestris labprāt uzstā-
tos Ādažu Kultūras centrā. Tas ir tikai gribas un naudas jautājums. 

Jānis Pārums

Komponistes lielākais atbalstītājs ir 
vīrs Andrejs.
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Jaunā apkures sezona – esošā situācija un izaicinājumi
Rekordaugstā dabasgāzes 
tirdzniecības cenu pieaugu-
ma dēļ jaunā apkures sezo-
na gan Eiropā, gan Latvijā 
tiek gaidīta ar pamatotām 
bažām, jo daudzviet pieaugs 
siltumenerģijas tari�. Kādus 
rēķinus šajā ziemā savās pa-
stkastītēs ieraudzīs Ādažu 
novada iedzīvotāji un ko gai-
dīt tālākā nākotnē? Lai atbil-
dētu uz svarīgākajiem jautā-
jumiem, esmu veicis izpēti 

un pārrunājis tarifu politiku 
ar vadošajām amatpersonām.

Abu pagastu siltumsistēmu salīdzinājums
Apvienotajā Ādažu un Carnikavas novadā ir divas atšķirīgas 
siltumapgādes sistēmas, tāpēc var rasties pamatots jautājums, 
kā tas ietekmēs abu pagastu iedzīvotājus. 1. tabulā ir redzami 
galvenie abu saimniecību rādītāji.

Attiecībā uz karstā ūdens padeves trūkumu Ādažos skaidro-
jums ir rodams vēsturiskajā mantojumā. Proti, Ādažos 90. ga-
dos tika pieņemts lēmums karsto ūdeni neražot centralizēti, un 
iedzīvotāji silda nepieciešamo ūdeni individuāli ar boileriem. 
Carnikavā ir otrādi – tika nolemts nodrošināt karstā ūdens pa-
devi cauru gadu, taču tas rada tarifa sadārdzinājumu, jo vasarā 
ir vislielākie siltumzudumi. Sanāk, ka vasarā kaltu mājas strā-
dā, taču labumu no tā gūst tikai karstā ūdens lietotāji (neliels 
patēriņa apjoms), bet pārējais siltums “izkūp gaisā”, jo apkure 
ir atslēgta.
Carnikavas pagastā siltumu gan ražo, gan piegādā pašvaldī-
bas aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”. Ādažos atbilsto-
ši pagarinātajam 10 gadu līgumam faktiski visu siltumu ražo 
komercuzņēmums SIA “Balteneko”, bet klientiem piegādā 
pašvaldības SIA “Ādažu Namsaimnieks”, pieliekot klāt savas 
izmaksas pārvadei un sadalei. Arī šīs ir vēsturiski izveidojušās 
sistēmas, un katrai ir savas priekšrocības.
Pašvaldības aģentūra nevar aizņemties līdzekļus, un jebkurai 
saimniecības attīstībai ir jānotiek uz kopējā pašvaldības budže-
ta rēķina, kas praktiski nozīmē ierobežotas attīstības iespējas. 
No otras puses, aģentūra ir bezpeļņas organizācija, atšķirībā 
no SIA, un tas ļauj piemērot zemākus tarifus. Savukārt “Āda-
žu Namsaimnieks” var daudz brīvāk plānot sistēmas attīstību, 
jo, kamēr vien jauns projekts ir ekonomiski pamatojams, SIA 
var piesaistīt kredītdevēju līdzekļus lielos apjomos un, kas sva-
rīgi, “neatņemt” �nansējumu pašvaldības budžetam. Projekta 

izmaksas vēlāk tiek segtas ar ieņēmumiem no tiešajiem pakal-
pojumu saņēmējiem.
Pagātnē svarīgs lēmums Ādažos ir bijis par to, vai siltums jāra-
žo pašvaldībai pašai, vai jāatdod kā ārpakalpojums komercuz-
ņēmumam. Toreizējie aprēķini rādīja, ka izdevīgāks tarifs ie-
dzīvotājiem būs, piesaistot ārpakalpojumu.
Carnikavā tarifs nemainīsies, Ādažos, visticamāk, pieaugs
Arī Latviju ir skārusi Eiropas energoresursu cenu krīze. Pie-
vienotajā gra�kā ir attēlots straujais gāzes cenu pieaugums 
starptautiskajā biržā. Atbilstoši publiski pieejamajam ekspertu 
viedoklim ir skaidrs, ka nākamgad gāzes cena, kas pēdējo 14 
mēnešu laikā pieaugusi 12 reizes, kritīsies, taču nav zināms pie 
kāda skaitļa tā apstāsies. Taču šajā ziemā visiem gāzes lietotā-
jiem, kam nav līguma par �ksētu gāzes iepirkuma cenu, ir sa-
gaidāms būtisks kāpums.

2020. gada 1. jūlijā p/a “Carnikavas Komunālserviss”, sekojot 
energoekspertu prognozēm par gaidāmo gāzes cenu pieaugu-
mu, noslēdza līgumu ar dabasgāzes tirgotāju AS “Latvenergo” 
uz maksimālo divu gadu periodu par �ksētu dabasgāzes cenu. 
Tas nozīmē, ka Carnikavas iedzīvotājiem izmaksas par apkuri 
šoziem nepieaugs, saglabājoties aptuveni 35–37 eiro/MWh ro-
bežās. Šajā summā gan nav iekļauta siltummezglu apsaimnie-
košana. 
Citādāka situācija ir Ādažos, kur nav līguma par �ksētu gā-
zes cenu, tāpēc tarifs kļūs lielāks. Ādažu pagastā ir divas lielās 
katlu mājas – Ādažu centrā un Kadagā. Labā ziņa šajos tirgus 
apstākļos ir Ādažu centra jaunās šķeldas katlu mājas pieņem-
šana ekspluatācijā, kas ļaus centrā faktiski pilnībā atteikties no 
gāzes. Pateicoties jaunajam šķeldas katlam, centrā ražošanas 
tarifs plānots par 40% zemāks (57 eiro/MWh), nekā tas būtu 
bijis gadījumā, ja apkure tiktu nodrošināta ar dabasgāzi. Kada-

ĀDAŽI CARNIKAVA

Katlumāju jauda 13.69 MWh 6.27 MWh

Siltumtrašu 
garums 5074m 2729m

Siltumapgādei 
pieslēgtās ēkas

36 daudzdzīvokļu 
mājas, 8 pašvaldības 
iestādes

38 daudzdzīvokļu 
mājas, 8 pašvaldības 
iestādes, 
7 uzņēmumi

Karstā ūdens 
padeve 3 ēkās 53 ēkās

Apkures
energoresurss šķelda/gāze gāze/granulas (Siguļu 

bērnudārzs)

1. attēls. Gāzes cenu pārdošanas dinamika starptautiskajā biržā.

2. attēls. Paredzamie siltumapgādes tarifi Ādažu novadā 2021./2022. 
gada ziemā.

1. tabula. Siltumsistēmu rādītāji Ādažos un Carnikavā.

Imants Krastiņš, Ādažu no-
vada domes priekšsēdētāja 
vietnieks.
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gas ciemā, kur apkure tiek nodrošināta ar dabasgāzi, situācija ir 
sarežģītāka, jo tarifs var sasniegt pat 100 eiro/MWh. Lai būtu 
godīgi pret visiem iedzīvotājiem, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
piemēro vidējo tarifu gan Ādažu ciemā, gan Kadagā. Pašreiz ir 
spēkā vēl vecais apkures tarifs (tikai par gāzi), un oktobrī tas ir 
78.33 eiro/MWh. Maijā tarifs vēl bija 60,02 EUR/MWh.
Savukārt Ādažu pagasta siltuma ražotājs SIA “Balteneko” ir 
iesniedzis apstiprināšanai jaunos tarifus Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijā (SPRK). Tas varētu notikt novem-
brī vai decembrī, un tad mēs uzzināsim precīzus skaitļus. Īpaši 
jāuzsver tālredzīgais lēmums būvēt šķeldas katlu māju, kurai 
pateicoties, jaunie tari� būs krietni zemāki, nekā tikai ar gā-
zes apkuri. Aprēķins ir vienkāršs – ja nebūtu šķeldas katla, tad 
visā pagastā jaunais tarifs varētu pieaugt līdz 100 EUR/MWh. 
Tā vietā aptuveni tas būs 78,50 EUR/MWh jeb oktobra tarifa 
līmenī. Jāpiebilst, ka gala ciparu turpinās iespaidot gāzes cenu 
svārstības.
Apkures tarifu struktūras salīdzinājums
Tālāk piedāvāju salīdzināt abu tarifu veidošanās komponen-
tes. Redzamas būtiskas atšķirības tarifu sadaļās, kas ļauj mums 
skaidrot atšķirīgos gala ciparus. Vislielāko ietekmi rada fakts, 
ka Carnikavā kurināmā izmaksas veido 73% no tarifa, bet sil-
tuma ražošanai, pārvadei un sadalei tiek tērēti 27%. Tarifā nav 
ietverts katlu māju nolietojums, kas nozīmē, ka aģentūrai nav 
arī nekādu uzkrājumu, par kuriem veikt nākotnē plānoto kaltu 
nomaiņu. Tātad, nākotnē tarifs Carnikavā noteikti augs, kad 
pienāks laiks atjaunot siltumražošanas sistēmu.
Ādažu gadījumā kurināmais veido tikai 36% no kopējām iz-
maksām. Iemesls tam ir investīciju izmaksas 29% apmērā, ku-
rās ir ietverts gan nolietojums, gan Altum kredīta atmaksa par 
šķeldas katlu. Saprotams, ka Ādažu apkures modernizācija un 
pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem nav par velti. Tie-
sa, arī šajā gadījumā uzkrājumi iekārtu nomaiņai netiek veikti. 
Tomēr efekts no gāzes aizvietošanas ar šķeldu ir lielāks. Kā man 
apliecināja “Balteneko” valdes priekšsēdētājs Edgars Vīgants, 
tarifu samazinājums varētu notikt pēc 5 gadiem, kad būs at-
maksāts Altum kredīts, ar nosacījumu, ka netiks veiktas jaunas 
investīcijas.

Otra būtiskā atšķirība abos tarifos ir darbaspēka izmaksas. 
Ādažos tās veido 28%, bet Carnikavā – 13% no tarifa. Kā skaid-
roja “Balteneko” valdes priekšsēdētājs, iemesls tam ir darbie-
tilpīgāka šķeldas katla apkalpošana. Katrā ziņā, tā ir vēl viena 

izmaksu pozīcija, kas ir jāņem vērā, plānojot dažādos apkures 
risinājumu scenārijus nākotnei.

Meklēsim risinājumus tarifu samazināšanai nākotnē
Uzņēmuma “Balteneko” valdes priekšsēdētājs Edgars Vīgants 
un “Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis Juris Krūze 29. sep-
tembra domes sēdē uzstājās ar prezentāciju, norādot, ka jaunas 
šķeldu katlu mājas būvniecība ir labākais no iespējamajiem ri-
sinājumiem, kas nākotnē nodrošinās iespējami zemus tarifus. 
Tas vieš optimismu, ka nākotnē Ādažos tarifs samazināsies. 
Esmu lūdzis izpētīt ekonomisko pamatojumu un nepiecieša-
mās investīcijas, lai arī Kadagā nomainītu gāzes katlu pret šķel-
das katlu.
Pozitīvas izvērtās pārrunas ar “Balteneko” valdes priekšsēdētāju 
Edgaru Vīgantu par iespējām piemērot jaunākos organizatoris-
kos un tehnoloģiskos risinājumus, lai jau tuvākajā nākotnē pār-
skatītu Ādažu tarifus. Jāuzsver, ka līgumiski nav nekāda pama-
tojuma “Balteneko” to darīt, un tarifu pamatotības kontroli veic 
tikai SPRK. Tā būtu tikai uzņēmēja labā griba un spējas pielietot 
modernākās pieejas siltuma ražošanā, ja izdosies samazināt at-
sevišķas tarifa komponentes. Cerēsim uz pozitīvām ziņām.
Pats personīgi turpināšu pētīt un veikt sarunas par apkures 
tarifu problemātiku un to iespējamu samazināšanu novadā. 
Esmu uzdevis p/a “Carnikavas Komunālserviss” līdz 2022. 
gada janvārim veikt izpēti un izstrādāt stratēģiju par siltum-
saimniecības attīstību, iespējams, arī izbūvējot šķeldas katlu 
māju, piesaistot Eiropas Savienības �nansējumu. 
Taupīt siltumu un uzlabot telpu mikroklimatu varam paši
Jāatgādina, ka iedzīvotājiem arī pašiem ir iespēja rūpēties par 
energoefektivitāti dzīvokļos un ēkās, pieņemot lēmumus par 
ēkas tehniskā stāvokļa un siltumnoturības uzlabošanu. Carni-
kavai ar steigu ir jāņem piemērs no Ādažiem, kur lielākā daļa 
daudzdzīvokļu mājas jau ir siltinātas. Ādažnieki tagad var bau-
dīt augļus šādai pieejai, jo, lai gan tarifs ir augsts, tas būtu vēl 
lielāks, ja mājas nebūtu siltinātas.
Kā akcentē p/a “Carnikavas Komunālserviss”, uzlabot mik-
roklimatu un taupīt siltumu iespējams vienkāršā veidā, pie-
mēram, atbrīvojot sildķermeņus no aizkariem, mēbelēm, 
putekļiem un citām lietām, kas traucē siltumapmaiņu, aiz sil-
dķermeņiem novietojot siltumu atstarojošus materiālus, uz īsu 
brīdi izvēdinot telpas ar plaši atvērtu logu, veicot logu un durv-
ju spraugu blīvēšanu.

3. attēls. Carnikavas tarifa izmaksu struktūra.

4. attēls. Ādažu tarifa izmaksu struktūra.
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Ādažu novada Ādažu pagastā iedzīvotāji un biedrības
2021. gadā konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” īsteno 21 projektu
Projekti teritorijas labiekārtošanai:
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa (NIG) 
“Vecāki bērnu priekam” projekts “Krā-
sainā bērnība”

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
(ĀPII) “Strautiņš” tika radīta atbilstoša, 
interesanta, izzinoša mācību vide pirms-
skolas vecuma bērniem, lai attīstītu viņu 
dažādās prasmes – pētniecību, pašvadītu 
mācīšanos, vērošanu, atbildību u.c. Pro-
jekta ietvaros izgatavota viena trīsstāvīga 
augu kaste un divās telpās uzlīmētas at-
kārtoti lietojamas sienas uzlīmes.
NIG “Velo Draugi” projekts “Pump 
track Kadaga velotrases izveide”

Lai piesaistītu Kadagas un Ādažu bērnus 
un jauniešus riteņbraukšanai, teritorijā 
blakus BMX trasei Kadagā izveidota ne-
liela izmēra velo trase, kas māca bērniem 
pārvaldīt velosipēdu, kā arī sniedz iespē-
ju aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Projekta 
mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecu-
mā 4–18 gadiem. Trases garums ~150m 
un platums ~1,5m.
NIG “Ādažu PII “Strautiņš” “Bitīšu 
grupiņa”” projekts “Bitīšu saimes mācī-
bas un rotaļas svaigā gaisā”

ĀPII “Strautiņš” grupiņā “Bitītes” ir la-
biekārtotas un pilnveidotas grupiņas 
iekštelpas, ārējā teritorija un esošais 
bērnu rotaļu laukums. Tādejādi tika uz-
labota grupiņas infrastruktūra un dota 
iespēja bērniem nodoties kvalitatīvām 

mācību un �ziskajām aktivitātēm gan 
iekštelpās, gan svaigā gaisā drošā, pārdo-
mātā, daudzveidīgā, estētiskā un ilgtspē-
jīgā vidē. Grupiņas iekštelpās izveidota 
korķa šūnu siena. Teritorijā – nolīdzinā-
ta, atjaunota un nokrāsota esošā rotaļu 
iekārta – koka autobuss, atjaunots un no-
krāsots esošais basketbola grozs, izvei-
dota koka brusu līdzsvaru taka, sagādāta 
balansa lente starp kokiem, ierīkotas 3 
gumijas 3D puslodes, ierīkots gumijas 
paklājs zem šūpolēm, iesēts zāliens. No-
īsināti, atjaunoti 2 galdi ar krīta virsmu. 
Izgatavots koka muzikālais instruments, 
nolakoti 8 koka soli.
NIG “Pasaku Valstības Pelītes” projekts 
“Pasaku Valstības Gaujas ielas 4 bērnu 
rotaļu laukuma labiekārtošana un pie-
ejamības nodrošināšana”

PPII “Pasaku Valstība” Ādažos, Gaujas 
ielas 4 pagalmā radīts bērniem drošs, 
ērts, funkcionāls rotaļu laukums, kas 
pieejams visos laikapstākļos un gada-
laikos. Pa izveidotajām koka takām 
62m garumā bērni var mācīties jaunas 
prasmes pārvietoties ar dažādiem brau-
camrīkiem, justies droši laukumiņā. Arī 
audzinātājām un auklītēm būs daudz 
vieglāk darboties ar bērniem, mācot kus-
tību virzienu, pārvietošanos pa konkrētu 
taku pusi, ievērot satiksmes principu, kā 
tas tiek darīts uz ielas.
Biedrības “Par sakoptu Kadagu” pro-
jekts “Kadagas aktivitāšu mežs”

Kadagā izveidota vēl viena aktivitāšu 
un atpūtas vieta bērniem un jauniešiem, 
veikta teritorijas apzaļumošana, izvei-
dots jauns pastaigu maršruts Kadagas 
PII grupiņām (savas grupas dzīvnieci-
ņa meklēšana un uzdevumu pildīšana). 
Aktivitāšu uzdevumi pie skulptūrām 
bērniem un jauniešiem periodiski tiks 
mainīti. Pastaigu mežs iedzīvotājiem ir 
kļuvis daudz pievilcīgāks arī diennakts 
tumšajā laikā. Āra klasīte – pasēdnīca ir 
lieliska vieta, kur bērniem vai vecākiem 
apsēsties, nolikt mantas vai ūdens pude-
li. Izgatavots un uzstādīts attālumu no-
rāžu stabs. Izveidota šķēršļu taka. Blakus 
2020. gadā uzstādītajiem burtiem, kas 
veido vārdu “KADAGA”, izveidota dobe 
un iestādīti košumkrūmi.
NIG “Brīvās Austras skolas vecāku apvie-
nība” projekts “Sajūtu un maņu ārtelpa”

Turpinot labi iesākto praksi ar sensoro 
istabu, Ādažos, Ādažu Brīvās Austras 
skolā izveidota Sajūtu un maņu ārtelpa. 
Skolas dārzā zem ābelēm blakus āra kla-
sei ierīkota īpaša sajūtu un maņu ārtelpa, 
pārnesot terapeitiskus elementus maņu 
veicināšanai, kairināšanai vai tieši pre-
tēji – nomierināšanai. Smaguma sensoro 
maisu elements, līdzsvara un sajūtu tilts, 
kustību meža elements, kā arī 2 atpūtas 
soli ļauj bērnam justies brīvāk un drošāk, 
piedāvātie elementi aktivizē līdzsvaru, 
kustību un uzmanības noturību.
NIG “PII “Strautiņš” 11. grupa” pro-
jekts “Gribam izzināt pasauli un dzīvot 
interesantāk”

ĀPII “Strautiņš” 11. grupas āra lauku-
miņā tika izgatavota un uzstādīta mini 
siltumnīca 2 m x 0,4 m x 0,4 m, atpūtas 
nojume 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m un āra spē-
ļu virtuve 1,5 m x 1,5 m x 1.5 m. Ādažu 
pirmsskolas apmeklētājiem vēl vairāk ir 
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iespējas iepazīt vidi, strukturēti pavadīt 
brīvo laiku. Ir labiekārtota bērnudārza 
teritorija. 
NIG “Alderu ielas nama atjaunotāji” 
projekts “Mūsu simtgadīgā”

Vēsturiskā nama Baltezera ciema Alderu 
ielā 27 pagalmā tika veikta gājēju celiņa 
atjaunošana, turpinot labiekārtot ēkas 
apkārtni. Projekta laikā ar betona plāk-
snēm (bruģi) noklāta gājēju ietve 30 m2 

platībā.
NIG “PATNIS Zaļie draugi” projekts 
“Zaļā dzīve”

Domājot par globālajām klimata problē-
mām, Ādažos PPII “Patnis” āra teritorijā 
tika radīta “zaļāka ikdiena”. Tā veidos 
arī bērnu priekšstatus par to, ka izaudzēt 
daļu no pārtikas produktiem varam mēs 
paši. Lai radītu “zaļāku” vidi, tika iestā-
dīti 5 augļu koki, dekoratīvie augi un 11 
melleņkrūmi. Tika izveidota arī kukaiņu 
māja un darbarīku novietne ar darbarī-
kiem. Ir liels gandarījums, ka bērni izjūt 
saikni ar dabu, jo ar projekta palīdzību 
viņi tiek mācīti uzņemties rūpes par ci-
tiem.
“Ādažu evaņģēliski luteriskās drau-
dzes” projekts “Pārdomas pie Baznīcas”

Baltezerā, pie Baltezera baznīcas ādaž-
niekiem, baznīcas apmeklētājiem, vie-
siem un tūristiem tika radīta iespēja bau-
dīt baznīcas apkārtni, ainavu un baznīcu 
kā kultūrvēsturisku pieminekli. Vienlai-
kus tika radīta vieta (7 masīvkoka soli un 
ziņojumu stends), kur atpūsties ikdienas 
steigā, pavadīt laiku pirms dievkalpoju-
ma vai arī gaidīt autobusu pēc dievkal-

pojuma. Uzstādītajā uzziņu stendā var 
iegūt informāciju par Ādažu novadu, tā 
aktualitātēm, plānotajiem baznīcas un 
novada notikumiem, kā arī informāciju 
par baznīcu kā kultūrvēsturisku piemi-
nekli. Ir radīta vieta, kur uzkavēties pie 
baznīcas pārdomās, apstāties velo brau-
ciena laikā.
Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” 
projekts “Mazā lauku saimniecība 
ĀBVS”

Šogad projekta darba grupa vēlējās uzla-
bot un dažādot to Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas (ĀBVS) parka daļu, kur ikdienā 
uzturas skolas visjaunākie audzēkņi – 
bērnudārza bērni, kā arī ieviest bērniem 
jaunu nodarbi – rūpes par dzīvu radību. 
Rezultātā ĀBVS teritorijā tika izgatavota 
trušu būda ar aploku, kā arī 4 dārza ins-
trumenti – divi velkami un divi stumja-
mi rati. 
NIG “Taurenīšu priekam” projekts “Ro-
sīgais ķipars”

ĀPII “Strautiņš” 12. grupas pagalmā tika 
uzlabota bērnu mācību/dzīves vide. Tika 
izgatavota rotaļu āra virtuve, divi soliņi, 
līdzsvara baļķis, ierīkota mācību dobe 
un apstādījumu puķu dobe, uzstādīts 
basketbola grozs. Atjaunots krāsojums 4 
vingrošanas riepām un 2 āra galdiņiem. 
Grupas ārtelpā bērni varēs ne tikai ļau-
ties vēl plašākam un daudzveidīgākam 
�zisko aktivitāšu lokam, bet arī attīstīt 
spēju radoši, brīvi domāt, spēju sadarbo-
ties un attīstīt savas sociālās prasmes. 
Biedrības “Garkalnes olimpiskais 
centrs” projekts “Garkalnes ciema rek-
reācijas un Gaujas skatu vietas izveide”

Garkalnes ciema Garkalnes parkā tika 
īstenota publiskās zaļās zonas labiekārto-
šana, veicot rekreācijas un Gaujas skatu 
vietas izveidi, uzstādot skatu krēslu 2,5m 
augstumā un pēdu refeksoloģijas apli 7m 
diametrā ar nosaukumu “GOC IMPUL-
SI”, tādejādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju 
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
uzlabojot dzīves kvalitāti un veicinot da-
žādu sociālo grupu iniciatīvu un integrā-
ciju vietējā sabiedrībā. Mandalas betonē-
šanas darbi notika vienā dienā laikā no 
plkst. 10:00–23:00, ar betona maisītāju 
lejot sauso betonu pa ziedlapiņām, tajās 
liekot dažādu krāsu akmentiņus, lai iz-
veidotu mandalas formu. Savām rokām 
Garkalnes ciema iedzīvotāji pārcilāja 8 
tonnas sausā betona un 2 tonnas dekora-
tīvo akmeņu.
NIG “Strautkalni” projekts “Viedo pil-
sētvides tehnoloģiju apgaismojums”

Garkalnes ciema “Strautkalnu” iedzīvo-
tāji vēlējās saimniekot videi draudzīgā 
veidā, samazinot gāzu emisiju un siltum-
nīcu efektu, aizvietojot esošo novecojušo 
ielas apgaismes risinājumu ar viedajām 
pilsētvides tehnoloģijām, tādējādi sama-
zinot arī elektroenerģijas patēriņu. Pro-
jekta rezultātā visi 12 apdzīvotajā vietā 
esošie gaismekļi ar nātrija gāzu izlādes 
spuldzēm tika nomainīti pret viedajām 
LED.
Projekti izglītojošu, kultūras, sporta 
un sociālo pasākumu attīstībai:
NIG “Par motivējošu izglītības telpu 
skolā” projekts “Motivējošas izglītojošas 
telpas izveide Ādažu vidusskolā”

Vienā no Ādažu vidusskolas skolēnu iz-
glītības telpām tika izveidota mājīga un 
motivējoša vide, pārkrāsojot klases sie-
nas, ievietojot tajā pašu šūtus pufus un 
aizkarus, logos uzstādot vārstu sistēmu, 
veicot esošo skapīšu krāsošanu un aplī-
mēšanu ar līmplēvi, uzstādot žalūzijas 
un plauktus, uzstādot LED gaismu vir-
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teni, uzliekot spoguli, uzstādot ziņojumu 
dēļus, iekārtojot tāfeles sienu, uzstādot 
kartes, bildes u.c. Iekārtotā telpa dod ie-
spēju piemērot daudzveidīgus mācīšanās 
stilus, rada harmonisku vidi, nodrošina 
labāku gaisa kvalitāti un ērtu, drošu un 
mācības stimulējošu atmosfēru skolē-
niem, kā arī veicina skolēnu mācīšanās 
progresu ilgtermiņā.
NIG “Viss bērniem” projekts “Mežavēju 
pasaka”

Kadagas PII tika radītas košas, vizuāli es-
tētiskas, daudzveidīgi pielietojamas, dro-
šas bērniem un viegli transformējamas 
dekorācijas – ilustrācijas (lietošanai gan 
ārā, gan telpās). Tika izgatavoti dažādi 14 
rūķi (burtu, Ziemassvētku, meža u.c.), 6 
zaķi ar Lieldienu olām un informatīvais 
stends. Ar šo dekorāciju palīdzību pro-
jekta grupa vēlējās ievadīt bērnus pasaku 
pasaulē, izkopt viņu estētisko gaumi, ļaut 
pašiem iejusties dažādās pasakās, tādejā-
di sekmējot bērna zināšanas par latviešu 
folkloru un cittautu literatūru, bagātinot 
viņu fantāziju un emocionālo pasauli, 
attīstot valodas prasmes un skatuves kul-
tūru.
Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa”” 
projekts “Orientēšanās spēles”

Projekta rezultātā Ādažu novadā tika 
popularizēts veselīgs un aktīvs dzīves-
veids, izmantojot orientēšanās iemaņas. 
Tika izveidotas 3 foto orientēšanās tra-
ses Ādažu vidusskolas, sākumskolas un 

ĀBVS tuvumā, sagatavota Vējupes–Pod-
nieku orientēšanās karte, izveidots Āda-
žu pilsētvides poligons ar 20 QR kodiem, 
nodrošinātas orientēšanās apmācības.
NIG “Tradīciju kopa “ĀBOLS”” pro-
jekts “Ādažu tradīciju kopas “Ābols” ar-
heoloģisko tērpu darināšana”

Ādažu Kultūras centra tradīciju kopas 
“ĀBOLS” dalībniekiem tika darināti ar-
heoloģiski tērpi: vīriem, t.sk. puišiem – 3 
vamži, 3 sietavas, 1 apmetnis, 1 kapuce; 
sievām, t.sk. meitenēm – 4 plecos sprau-
žamie brunči, 3 sietavas, 3 villaines, 3 
galvas auti, 4 arheoloģiskās krelles. Tra-
dīciju kopai būs iespēja sevi un novadu 
cienīgi pārstāvēt dažādās skatēs un citos 
pasākumos.
NIG “ĀMMS pedagogu radošā grupa” 
projekts “Staro Ādaži”

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
(ĀMMS) pedagogu radošā grupa kopā 
ar skolas audzēkņiem izgatavoja gaismo-
tus objektus un aksesuārus, lai sniegtu 
Ādažu novada iedzīvotājiem un viesiem 
pozitīvas emocijas gada tumšākajā laikā. 
Kopā ar ĀMMS audzēkņiem tika radītas 
dažādas gaismas instalācijas (5 lieli gais-
mas objekti, 21 vidējs gaismas objekts – 
tumsā spīdošas pastkastītes un 50 mazie 
gaismas objekti) un izgaismoti objekti, 
kas rotās ĀMMS priekšpusi.

NIG “Ādažu vidusskolas pirmsskola” 
projekts “Apkārt pasaulei”

Ādažu vidusskolas pirmsskolā tika labie-
kārtots lielais gaitenis, izveidojot telpu 
papildu mācībām, dažādiem pasāku-
miem un atpūtai. Projekta rezultātā ies-
tādes gaitenī tika uzlīmēta 1 foto tapete, 
izveidoti 3 izstādes rāmji, iekārtots pa-
klājs, uzšūti 24 spilveni, iegādāti 13 pu-
ķupodi, izveidoti 2 smilšu un gaismas 
galdi, izveidotas 2 runājošas sienas, kā 
arī uzlīmēti aptuveni 100 dekori (uzlī-
mes) uz grīdas un sienām.
Projekti ēku remontam:
NIG “Entuziasti” projekts “Kāpņu telpas 
remonts Pirmā iela 28”

Projekta ietvaros Ādažos, Pirmā ielā 28 
1–8 dzīvokļu kāpņu telpā tika veikts 230 
m2 sienu un 90 m2 griestu kosmētiskais 
remonts un sakopta šī koplietošanas telpa, 
lai iedzīvotājiem un viņu bērniem būtu 
tīra un patīkama vide. Kāpņu telpas gries-
ti tika attīrīti no vecās kārtas, nogruntēti, 
aizšpaktelēti un nokrāsoti balti. Sienas tika 
attīrītas no vecās kārtas, aizšpaktelētas un 
nokrāsotas neitrālā kapučīno tonī. Projek-
ta grupa ar projektu vēlējās arī pateikties 
tiem kāpņu telpas iedzīvotājiem, kas šeit 
dzīvo jau no ēkas uzbūvēšanas gada.
Patiess PALDIES ikvienam cilvēkam, 
ikkatrai ģimenei, kas iesaistās kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu 
ideju radīšanā, plānošanā un īstenoša-
nā! Paldies par sakārtoto vidi Ādažu 
novadā, ko redz un var izbaudīt ikviens 
iedzīvotājs! Paldies par labo piemē-
ru bērniem un citiem iedzīvotājiem! 
Paldies par laiku, ko veltāt projektu 
īstenošanai! Paldies, ka aicināt bērnus 
iesaistīties projektu tapšanā! Paldies, 
ka iesaistāties sievu, vīru, kaimiņu un 
draugu idejās! Mēs lepojamies ar jums!

Inga Pērkone
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā
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

Daiļliteratūra 
• Judina, Dace “Pārcēlājs”/ 5. grām.
• Birze, Miervaldis “Rozā zilonis”
• Tilaks, Dzintars “Kūlenis”
• Bauere, Inguna “Elīza fon der Reke. Soļi 

rītausmā”
• Migla-Streiča, Maija “Nenopietni nopiet-

nie TV aizkadri”
• Aizsila, Ilze “Dzīvot naktij”
• Korelica, Džīna Hanfa “Sižets. Nozagtā 

dzīve”
• Filipsa, Sūzana Elizabete “Kad zvaigznes 

apvienojas”
• Hofmans, R. Dž. “Klaunu smaidi” 
• Harana, Maeva “Īstas franču kāzas”
• Vaita, Kārena “Pēdējā nakts Londonā. 

Pārradīšana”
• Ričmonda, Mišela “Brīnumu tests”
• Pārksa, Adele “Man tev kaut kas jāatklāj”
• Menase, Roberts “Lamančas Dons Žuans 

jeb Baudas audzināšana”
• Stēna, Kamilla “Mirušo dvēseļu ciems”
• Patersons, Džeims “Melnā grāmatiņa” 
• Pirro, Viesturs “Burleska polārajam dino-

zauram jeb divi gadi ziemeļos Padomju 
ķēnišķīgajā karaspēkā – strojbatā”

• Mariņina, Aleksandra “Cita patiesība”/ 
2. sēj.

• Rušmane-Vēja, Andra “Divatne”
• Aljende, Isabella “Japāņu mīļākais”
• Hermanis, Voldemārs “Mana skiču klade”
• Kamī, Albērs “Mīts par Sīsifu”
• Vuds, Toms “Noslēpumainais”
• Hietamies, Eve “Tētis skolā”
• Hariss, Roberts “Pompeji”

Bērnu literatūra 
• Skuratova, Jeļena “Delfs un viņa komandas piedzīvojumi”
• Kravale, Vineta “Vāverēns Sams”
• Zandere, Inese “Divas Almas”
• Bakše, Ilona “Mārīte Punktīte smaida un spēlējas”
• Zīgners, Ingo “Mazais pūķis Kokosrieksts meklē Atlan-

tīdu”
• Pitseps, Juhani “Ir mēness zelta kuģis”
• Vollēbens, Pēteris “Vai zini, kur dzīvnieki mīt?”
• Olsone, Kristīna “Tukšās pils noslēpums”
• Ozoliņa, Daina “Pandēmijas detektīvi”
• Vebstere, Džīna “Dārgais ienaidniek!”
• Volunds, Eliass “Rokasgrāmata Supervaroņiem”/ 1. daļa
• Rozentāle, Līga “Vislabākā vasara”

Uzziņu literatūra 
• Reita, Hetija van de “Re, kā es augu!”
• Montgomerija, Hedviga “Bērnudārza 

laiks”
• Kerija, Tanita “Ko domā mans pusau-

dzis”
• “Mēs tiksimies mūžībā”
• Mazvērsīte, Daiga “melnbaltās dzies-

mas”/2. grām.
• Ruka, Elvita “Paradīze ir tikai vieta uz 

zemes”
• “Supervienkārša bioloģija”
• Makenna, Pols “Tūlītēja pašapziņa!”
• Šterna, Māra “Aušana”

Literārās izstādes
• “Kad zeme sapņo paradīzes sapni…” 
Rakstniecei Annai Brigaderei – 160 
(1861-1933)
• “Es un šis laiks” 
Literātam Aleksandram Čakam – 120 
(1901–1950)
• “Ir daudz pie debesīm zvaigžņu…” 
Rakstniekam Jānim Porukam – 150 
(1871–1911)

Tematiskās izstādes
• “Gunārs Astra. Un citi” 
Cilvēktiesību aizstāvim Gunāram Astram – 90 (1931–1988)
• “...arī sapņu zīmētājs”  
Gleznotājam, grafiķim Kārlim Padegam – 110 (1911–1940)
• “Latvija – ANO 30” 24. oktobris – ANO diena

Bērnu literatūras nodaļā
• “Pulkstenis bonbongas dala”  
Dzejniekam, izdevējam Uldim Auseklim – 80 (1941)

Izstādes Ādažu bibliotēkā oktobrī

Ādažos turpinās Gaujas krasta stiprināšana ar rievsienām
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā, Jūras ielā 1A

Daiļliteratūra 
• Bērziņš, Māris “Nākotnes kalējs. Es esmu Vilis 

Lācis”
• Ritenberga, Dzidra “Atmiņas. Es atradu laimi”
• Puče, Armands “Jauna vīrieša portrets”
• Stumbre, Lelde “Perfekcioniste”
• Judina, Dace “Nemodiniet mirušos”
• Ruka, Elvita “Paradīze ir tikai vieta uz zemes”
• Zīle, Monika “Naktsgrāmata”
• Rušmane-Vēja, Andra “Divatne”
• Aljende, Isabella “Japāņu mīļākais”
• Railija, Lūsinda “Mīlestības vēstule”
• Hietamies, Eve “Tētis skolā”
• Gilberta, Elizabete “Meiteņu pilsēta”
• Grebe, Kamilla “Nemaņa”

Bērnu un jauniešu literatūra 
• Gailīte, Skaidrīte “Aleksandras pasakas par vasaru”
• Vebstere, Džīna “Dārgais ienaidniek!”
• Zandere, Inese “Divas Almas”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un Jauktasiņu princis”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un noslēpumu kambaris”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un Uguns biķeris”
• Viška, Signe “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu”
• Ņekrasova, Jevgēņija “Katja un Kikimora”
• Reinika Veronika, Reiniks Lauris “Ričijs Rū rīko koncer-

tu” + CD
• Gverra Tonīno, Malerba Luidži “Saulesbrāļi un tumšo 

viduslaiku stāstiņi”
• Sirsnīgi miedziņa stāsti Vinnijs Pūks

Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt arī elektroniskajā katalogā
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx
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Nozaru literatūra 
• Līdums, Gatis

“Pāru (ne) būšanas”
• Makenna, Pols

“Tūlītēja pašapziņa!”
• Prozers, Džims

“Mežonīgais mesija”
• Šetijs, Džejs

“Domā kā mūks”
• Perija, Filipa

“Jūs vēlēsieties, kaut šo 
grāmatu būtu izlasījuši jūsu 
vecāki”

• Kerija, Tanita
“Ko domā mans pusaudzis”

 Kā arī iepirktas jaunas grāmatas krievu valodā

Svētki dvēselei Dzejas dienās Ādažos

Pirms gada pasaules pandēmijas iespaidā Dzejas dienu moto 
Latvijā aicināja – “Dzeja dziedē”, šogad moto dod vairāk cerī-
bu – “Dzeja dzīvo!” “Ja dzeja dzīvo, tad dzeja ir jāsvin,” kovid-
serti�kātu stingro pārbaudi pie ieejas Ceriņu zālē izturējušie, 
ar smaidiem sejā vienojās mākslas mīļotāji. 
Mūzika un dzeja – divi neatšķetināmi, mū-
žam līdzās pastāvošie mākslas žanri priecēja 
klausītājus Ādažu Kultūras centra Ceriņu 
zālē. 
Ar savām vārsmām un dzīves izjūtu Dzejas 
vakarā dalījās dzejas rakstītāji Iveta, Līva, Krista, Olga, Aivars, 
Ivars un Rolands. Muzikālajās pauzēs iemirdzējās Evitas Zā-
lītes-Grosas dzidrais soprāns un pianistes Leldes Tīreles, Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavierpavadījuma 
katedras docentes, tēlainā izteiksmība. “Kā nokļuvāt līdz dze-
jošanai? Kādos brīžos atnāk dzeja? Kā izjūtat dzejas klātbūtni 

savā dzīvē?” Atbildes uz šiem jautājumiem vakara viesiem bija 
atšķirīgas, bet vienojošais – vēlējums atrast brīdi klusuma, lai 
radošums spētu ienākt ikvienā no mums. Turpinot pagājušā 
gada tradīciju, aicinot dalīties ar savām dzejas rindām, septi-

ņi mūsu novada ļaudis iesūtīja savus dzejas 
darbus Ādažu bibliotēkai. Paldies visiem, ka 
uzdrošinājāties dalīties – paldies Līvai Ru-
bezei, Kristai Špīsai, Annai Siminai, Egilam 
Vitautam Upelniekam, Olgai Rinkus, Vijai 
Krols, Rolandam Jurēvicam.

“Bijām noilgojušies, un mums visiem šai laikā tik ļoti pietrūka 
dalīšanās prieka,” pauda klātesošie. Šis Dzejas dienu pasākums 
bija mazi, bet patiesi svētki dvēselei, šodienas straujajā ritmā 
dzīvojot.
Krāsim radošumu atkal nākamajiem dzejas svētkiem!

Elita Pētersone

“Vakarzvaigzne manam logam
Gluži tuvu pienākusi — 
Zvaigznīt, tu nekad tik skaisti 
Neesi vēl spīdējusi.” 

(Aspazija)
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Ādažu Kultūras centrā apskatāma foto izstāde “Pamanīt sarkano”

Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, 
apskatāms divu Latvijas foto klubu – Rī-
gas foto kluba “Āgenskalns” un Ventspils 
foto kluba “Moments” kopīgs mākslas 
projekts.
“Sarkanā krāsa simbolizē uguni, asinis, 
dzīvību, mīlestību un erotiku, arī dros-
mi, cīņu, brīdinājumu par briesmām 
un tamlīdzīgi. Mūsu izstādes “Pamanīt 
sarkano” devīze ir – nekad neapstāties, 
kas sasaucas arī ar šodienas “attālinā-
to dzīvi” – neapstāsimies arī mēs”, saka 
foto kluba “Āgenskalns” vadītājs Valters 
Poļakovs un piebilst, ka idejas “Pamanīt 
sarkano” autori bijuši ventspilnieki.
Radošā kopā būšana
Abi foto klubi izstādei gatavojās nopietni 
– gan pārskatot savus arhīvus, gan radot 
jaunus darbus. Pēc tik ilga laika attālinā-

tās dzīves izstādes atklāšana Ādažos bija 
īpaša svētku diena – beidzot dalībnieki 
varēja satikties un izbaudīt radošo kopā 
būšanu.
Nav pirmā reize, kad foto klubs “Āgen-
skalns” ar saviem darbiem iepriecinājis 
Ādažu Kultūras centra apmeklētājus. Sa-
darbība ar klubu aizsākās pirms četriem 
gadiem ar dalībnieka Pētera Kirikova fo-
togrā�ju izstādi “Mirkļi iz dabas”. 2019.
gadā foto klubs Ādažos sarīkoja divas 
– Dainas Burves un Daigas Eglītes foto-

izstādes, un 2020. gadā vēl divas – Dag-
nijas Āboltiņas un Ritas Bormanes per-
sonālizstādes.
Barikāžu laika
fotogrāfijas agrofirmā “Ādaži”
Ar Pēteri Kirikovu šī raksta autore ie-
pazinās 2017. gadā, gatavojot reportāžu 
par ādažnieku lomu 1991. 
gada barikāžu notikumos 
Rīgā. Aicināts uz tikšanos 
“barikāžu laika” intervijai, 
atsaucīgais un šarmantais 
kungs ar lietpratēja skatie-
nu atzinīgi novērtēja Kul-
tūras centra izstāžu telpas. 
Novembra sākumā šeit tika 
atklāta viņa, bijušā ādaž-
nieka, fotogrā�ju personā-
lizstāde. Pēteris Kirikovs 

1991. gada 
janvāra barikāžu notikumu 
brīdī strādāja agro�rmā 
“Ādaži” (agro�rma – kol-
hoza “Ādaži” pēctece) par 
Autotransporta uzņēmuma 
galveno dispečeru, kustības 
un darba drošības inženie-
ri. Starp citu, notikumu fo-
tografēšana bija viņa ama-
ta sastāvdaļa, un tā laika 
fotokamera bija ZENIT. 
Barikāžu laika fotogrā�jas 

Pēteris drosmīgi izvietoja agro�rmas 
“Ādaži” Autotransporta uzņēmumā pie 
ziņojuma dēļa. Vieta ļoti redzama, tai 
neviens nevarēja paiet garām neapstā-
jies, tādā veidā Pēteris atbalstīja Latvijai 
tik nozīmīgo tautas pretošanās kustību. 
Un piebilst, ka priekšniecība, garām-
ejot fotogrā�ju stendam, skatienu gan 
nodūra, bet rīkojums noņemt barikāžu 
fotoreportāžas tomēr nesekoja. Pēteris 
piezīmē, ka barikāžu notikumu repor-
tāžās pārsvarā tomēr tika izmantoti citu 

fotogrāfu darbi, jo pašam tajā laikā bija 
jābūt darbā.
Šodien Pēterim Kirikovam fotografē-
šana un foto māksla ir kļuvusi par no-
zīmīgu dzīves sastāvdaļu. Viņš arī ir 
galvenais rosinātājs foto kluba kolēģu 
izstādēm Ādažos.

Būt stilā!
“Būt stilā!” ir visatbilstošākais moto, kas 
raksturo šī foto kluba izstādes. Tās iz-
ceļas ar perfektu vizuālo noformējumu. 
Dalībnieki savu ekspozīciju kārto ar bal-
tiem cimdiem rokās – tā ir īpašā attiek-
sme pret fotogrā�ju. Regulāri veidojot 
dalībnieku izstādes, klubam ir iegādāti 
vienota stila ietvari, kurus izmanto visi 
tā dalībnieki. Pelēkās krāsas rāmējums 
fotogrā�jām piešķir izsmalcinātību un 
eleganci, reizē izceļot arī košos toņus, tā 
panākot stilā ieturētu fotogrā�jas un tel-
pas mijiedarbību izstāžu zālē. Ventspils 
un Āgenskalna foto klubu 
kopīgo izstādi Ādažos 
septembra vidū atzi-
nīgi novērtēja arī 52 
ventspilnieki, kuri 
kultūrvēsturiskās 
ekskursijas lai-
kā ieradās iepazīt 
Ādažus.

Elita Pētersone
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Carnikaviete Valtere startē prestižajā Londonas maratonā

Oktobra sākumā Anda Valtere no Carnikavas piedalījās prestižajā 
Londonas maratonā, kas vienlaikus bija arī pasaules čempionāts 
maratonā vecuma grupām (AbbottWMM Wanda Age Group World 
Championship). 
Dalību Londonā Anda nodrošināja ar startu 2018. gada Berlīnes 
maratonā, kur savā vecuma grupā bija labākā no Latvijas, kvali�-
cējoties pasaules čempionātam vecuma grupās. 
Londonā latviete 42.195 km garo distanci veica trijās stundās, 
piecās minūtēs un 18 sekundēs (3:05:18), sasniedzot personisko 
rekordu un izcīnot 27. vietu savā vecuma grupā (40–44 gadi) 390 
dalībnieču konkurencē. Pēc Latvijas Vieglatlētikas savienības in-
formācijas datiem un jaunākās informācijas vecumā virs 40 ga-
diem Latvijā ātrāk par Valteri skrējušas tikai trīs sportistes. 
Šis ir desmitais gads kopš carnikaviete skrien. Viņa sāka ar piecu 
kilometru distanci Rīgas maratonā, ko ar katru nākamo gadu pa-
lielināja (10,21 un 42 km) un 2015. gadā veica pirmo maratonu Lat-
vijas galvaspilsētā, bet starts Londonā bija jau septītais maratons. 
Pasaules čempionāts maratonā vecuma grupām šogad notika pir-
mo reizi, bet nākotnē norisināsies katru gadu. Sacensībās piedalījās 
82 valstu sportisti, kurus pasākuma organizatori arī īpaši godināja. 

Tas šo pasākumu padarījis emocionāli piesātinātu.  
“Londonā bija grandiozākais maratons, kādu esmu piedzīvojusi. 
Ņujorka ir pasaules Meka, kur arī gribas skriet maratonus, bet 
Bostona ir grūta. Šķita, ka pēc pauzes, kas saistīta ar pandēmiju, 
šogad Londonā visa pasaule bija aizturējusi elpu un tagad pūta 
laukā visu, ko varēja izpūst – gan skriešanas tempā, gan emocijās, 
gan līdzjutēju ziņā. Neticami aizkustinoši bija skriet pāri “Tower 
Bridge”, vēl vairākas reizes trasē man pa muguru skrēja skudriņas. 
Tās bija emocijas, kuras var baudīt un baudīt. Man uz krekla bija 
uzdrukāts vārds, tāpēc gandrīz visu laiku bija jāskrien ar paceltu 
īkšķi, atsaucoties atbalstītājiem trases malā,” norāda carnikaviete, 
kura uzsver, ka pēc sacensībām līdz pat pusnaktij Londona bur-
tiski burbuļojusi – maratona dalībnieki atpūtušies krogos, ielās, 
laukumos. 
Andas treneri kopš 2019. gada nogales ir titulētie Aleksandrs un 
Jeļena Prokopčuki, tādējādi arī sasniegtais augstvērtīgais rezultāts 
ir likumsakarīgs. Gatavojoties Londonas ma-
ratonam, Anda nedēļā veikusi septiņus 
līdz astoņus treniņus tepat, Ādažu no-
vadā, kas izskriets krustu šķērsu.
“Esmu daudz strādājusi – šogad līdz 
šim brīdim noskrieti vairāk nekā 
3000 km. Ieguldītais darbs un tre-
neri noteikti ir viena no panākumu 
atslēgām,” atzīst skrējēja. “Alek-
sandra ieteiktā sacensību stratēģija, 
kā arī Jeļenas laba vēlējumi pirms star-
ta ir vainagojušies ar rezultātiem. Iemesls, 
kāpēc tieši tagad Londonā es varēju sasniegt 
tik labu rezultātu, ir Jeļenas un Aleksandra kopdarbs un padomi.”
Pēc �niša Anglijā Anda veikusi piecus no sešiem pasaules presti-
žākajiem maratoniem jeb “Abbott World Marathon Majors”– Lon-
donā, Bostonā, Ņujorkā, Čikāgā un Berlīnē. Pietrūkst tikai Tokijas 
maratona, taču tas tik drīz varētu arī nenotikt – šogad tas jau tika 
atcelts pandēmijas dēļ, bet 2022. gada sacensības pagaidām ieplā-
notas 6. martā.

Orientēšanās un MTB velomaratons Ādažos
Septembra beigās Ādažos norisinājās divi nozīmīgi sporta no-
tikumi – Latvijas orientēšanās nakts un Ādažu novada MTB 
velomaratons. Latvijas orientēšanās nakts notika pirmo reizi, 
un tās ietvaros 15 Latvijas pilsētās un novados, tai skaitā Āda-
žos, bez maksas varēja izmēģināt spēkus orientēšanās rogai-
ningā tumsā. Kopumā Latvijā piedalījās ap 2800 dalībnieku, 

no kuriem 218 startēja tieši Ādažu novadā. Daudzskaitlīgi tika 
pārstāvēts arī velomaratons, kur labus rezultātus uzrādīja mūsu 
novadnieki. Savukārt 9. oktobrī Carnikavā tika aizvadīts šī ru-
dens nozīmīgākais skriešanas pasākums novadā – tradicionā-
lais “Rudens Zibens kross”. Par to plašāk rakstīsim “Ādažu Vēs-
tis” novembra numurā.

Publicēti saistošie noteikumi
O�ciālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi: 
Nr.6/2021 (24.08.2021.) “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām 
un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situāci-
jās Ādažu novada pašvaldībā.”
Nr.11/2021 (29.09.2021.) “Par līdz�nansējumu Ādažu novada pašval-
dības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.”

Nr.12/2021 (29.09.2021.) “Par pašvaldības līdz�nansējumu privātām 
vispārējās izglītības iestādēm.”
Nr.13/2021 (29.09.2021.) “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bēr-
nu rotaļu un sporta laukumos.”

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās 
daļas 2. punktu, Ādažu novada pašvaldība ir anulējusi ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu šādām personām: 
1. ar 10.09.2021. lēmumu Nr.ĀNP/5-24/21/183 Jekaterinai Ulibinai 
un Oksanai Radčenko adresē “Kadaga 7”-64, Kadaga, Ādažu pag., 
Ādažu nov.; 
2. ar 10.09.2021. lēmumu Nr.ĀNP/5-24/21/184 Nikolajam Ivanovam 
adresē “Tiltiņi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov.;
3. ar 17.09.2021. lēmumu Nr. ĀNP/5-24/21/185 Aigaram Mihailo-

vam adresē Zaraines iela 8, Divezeri, Ādažu pag., Ādažu nov.;
4. ar 20.09.2021. lēmumu Nr. ĀNP/5-24/21/186 Karīnai Ērglei un 
Braienam Adrianam Ērglim adresē Attekas ielā 22-27, Ādaži, Ādažu 
pag., Ādažu nov.
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 
novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad 
adresātam paziņots administratīvais akts.
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Trīs uzvaras Latvijas čempionātā akvatlonā 
Ādažu triatlona un peldēšanas kluba “TRI KAN” 
sportisti Artūrs Liepa, Māris Liepa un Raimonds 
Garenčiks sekmīgi nostartējuši Latvijas čempio-
nātā akvatlonā, kur apvienota peldēšana ar skrie-
šanu. 
Pārliecinošu uzvaru savā vecuma grupā (M19, 
2002.–2003. g. dz.) izcīnīja talantīgais kalngalietis 
Artūrs Liepa, kurš šovasar izcīnīja uzvaru arī Ei-
ropas junioru kausa posmā triatlonā, būdams la-
bākais abās akvatlona disciplīnās. Artūra tēvs un 
treneris Māris Liepa izcīnīja uzvaru M50 grupā 
(1962.–1971. g. dz.), savukārt Raimonds Garen-
čiks bija labākais M60 (1942.–1961. g. dz.) grupā.

Septiņas uzvaras kamanu
suņu sporta pasaules kausa posmā 
Pasaules kausa 
izcīņas posmā 
kamanu suņu 
sportā “Zibeņu” 
trasē veiksmīgi 
startējuši pašmāju 
sportisti, iegūstot 
septiņas uzvaras. 
Divas uzvaras Lat-
vijai nodrošināja 
carnikaviete Elīna 
Klindžāne, kura 
bija nepārspēta 
baikdžoringā sie-
vietēm gan Nordic, 
gan Open klasē. 
Divas uzvaras iz-
cīnīja vēl viena Carnikavas pārstāve Aija Krieva, kura pārspēja 
visus konkurentus gan viena suņa, gan divu suņu skūtera ka-
tegorijā Nordic klasē.  Prestižajā viena suņa skūtera kategorijā 
Open klasē abas dienas ātrākais bija Artūrs Jakobsons. 
Stafetē ar trim etapiem (kanikross, skūters, baikdžorings) Open 
klasē 6 komandu konkurencē uzvarēja “Dog Sport Carnikava” 
komanda (Igors Martinovs, Artūrs Jakobsons, Aleksis Merga).

Skujiņam 60. vieta
pasaules čempionātā

2020. gada Carnikavas labākais sportists Toms Skujiņš izcīnījis 
60. vietu pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā, kas no-
risinājās Beļģijā. 268 kilometrus garo un sarežģīto trasi Toms 
veica nedaudz vairāk nekā sešās stundās (6:03:41), uzvarētājam 
zaudējot septiņas minūtes. Vēl priekšpēdējā aplī Skujiņš sa-
glabāja labas izredzes veiksmes gadījumā pacīnīties par vietu 
labāko divdesmitniekā. Uz starta izgāja 195 dalībnieki no 45 
pasaules valstīm, taču �nišu grūtajā trasē sasniedza tikai 68 ri-
teņbraucēji, tostarp divi no četriem latviešiem.

Rodionova uzvar MTB maratonā, Pauloviča trešā
Ar teicamiem panākumiem Vivus.lv MTB riteņbraukšanas ma-
ratona sacensību sezonu noslēgušas Ādažu novada riteņbraucē-
ju komandas. 
MTB maratona noslēdzošais, septītais, posms norisinājās Bal-
donē, kur carnikaviete Renāte Rodionova palika nepārspēta 
maratona jeb 50 kilometru distancē. Sezonas pirmajos sešos 
posmos viņa startēja pusmaratonā (25km), kur nodrošināja 

sev uzvaru gan absolūtajā vērtējumā, 
gan U-23 vecuma grupā. Šajā distan-

cē Ādažu novads ieņēma divas no 
trim vietām uz goda pjedestāla, 
jo trešajā vietā ierindojās “Ādaži 
Velo” pārstāve Monta Pauloviča. 
Savās vecuma grupās labāko 
trijniekā iekļuva arī Ieva Kalniņa 
(VeloRīts/Carnikava) un Kristaps 

Leibuks (Carnikava). Kalniņa iz-
cīnīja trešo vietu S14 grupā (2007.–

2008. g. dz.), bet Leibuks – jauniešu (2005.–2006. g. dz.) konkurencē.

Sporta ziņas sagatavoja Jānis Pārums
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Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklātā konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās eko-
nomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 17. 
novembra līdz 2021. gada 17. decembrim.
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbal-
sta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā https://eps.lad.gov.lv/login. 

Septītajā kārtā pieejamais publiskais �nansējums ir 140 773,79 
EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projek-
tam 1.1. rīcībā – 35 000 EUR. 
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta 
īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta at-
tiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgo-
juma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% 
no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lau-
ku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcības un to apraksti
Stratēģijas mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana

Rīcība Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistī-
tai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes 
kāpināšanai

Atbalsta apmērs  140 773,79 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts

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

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīša-
nai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba aps-
tākļu radīšanai;
5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī 
jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG 
darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan 
pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbi-
nieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un 
uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
- jaunu uzņēmumu veidošana;
- esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
- produktu ražošana un pārstrāde;
- jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
- jaunu realizācijas veidu ieviešana;
- esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrā-
dātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, 
kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās). Rīcība neatbalsta 
veselībai kaitīgu preču ražošanu/pakalpojumu sniegšanu (tabaka, alkohols, azartspēles u.c.). 
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai 
nepieejamu un/vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot teritorijas, kas atrodas publis-
kās apbūves/sabiedrisku iestāžu zonējumā vai teritorijas, kurās paredzēts attīstīt mājražoša-
nu).

Rezultatīvie rādītāji Radīti jauni produkti/pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti/pakalpojumi
Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
Izveidotu/labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits
Apmācīto darbinieku skaits

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši 
kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē-
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5. Kritēriju gradācija ir 
ne vairāk kā pieci (0, 1, 2, 3, 4, 5), atsevišķos kritērijos pieļau-
jot soli 0,5. Vērtēšanas kritērijos 2.1. un 2.3. jāiegūst vismaz 2 
punkti; ja tie netiek iegūti, projekts tālāk netiek vērtēts un tiek 
noraidīts kā neatbilstošs SVVA stratēģijai. Minimālais punktu 
skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu at-
zinumu, ir 17. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas iegu-
vis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā 

noteiktajam speci�skajam kritērijam, kas nav ieskaitīts mak-
simālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 
tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata 
vērtēšanas kritērijos).
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāie-
sniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas 
sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedza-
mā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteikta-
jam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts (Stratēģijas 
73.lpp., pie 2.6.vērtēšanas kritērija); cilvēkresursi, zināšanas un 
prasmes projekta sekmīgai realizācijai (Stratēģijas 63.lpp., pie 
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2.1.vērtēšanas kritērija); pašvaldības vidējā termiņa prioritātes 
un uzdevumi (atbilstoši Ādažu novada attīstības programmas 
(2021-2027) II sējumam –“Stratēģiska daļa”), kādām atbilst 
projekts (Stratēģijas 65.lpp., pie 2.2.vērtēšanas kritērija); akti-
vitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas 
izplatīšanai (Stratēģijas 67.lpp., pie 2.3.vērtēšanas kritērija). Kā 
viens no projekta pieteikuma papildus pielikumiem jāiesniedz 
�nanšu institūcijas apliecinājums (garantija) vai konta izraksts, 
kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts pro-
jekta priekš�nansējums (Stratēģijas 63.lpp., pie 2.1.vērtēšanas 
kritērija). Īpaša uzmanība jāpievērš iepirkumiem, ar īpašumtie-

sībām saistītiem dokumentiem, kā arī tirgus izpētei (Stratēģi-
jas 74.lpp., pie 2.7.vērtēšanas kritērija). Jāiesniedz arī Atbalsta 
pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību 
vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem pro-
jektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbil-
stošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Iepazīties ar pilnu sludinājuma tekstu, vietējās attīstības stra-
tēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības 
“Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā 
ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības 
“Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv.

Informatīvs ziņojums par Ādažu novada plānošanas dokumentu apstiprināšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 
“Kārtība, kādā veicams  ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtē-
jums” VII. nodaļas 27. punktu
Ādažu novada pašvaldība informē, ka ar Ādažu novada pašval-
dības domes 27.07.2021. sēdes lēmumu Nr.16 “Par aktualizētās 
Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. ga-
dam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprinā-
šanu” un 21.07.2021. sēdes lēmumu Nr.17 “Par Ādažu novada 
Attīstības programmas 2021.–2027. gadam un Vides pārskata 
par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizā-
ciju un Attīstības programmu apstiprināšanu” ir apstiprināta 
Ādažu novada attīstības programma 2021.–2027. gadam (turp-
māk tekstā – Attīstības programma) un aktualizētā Ādažu no-
vada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037. gadam (turp-
māk tekstā – aktualizētā Stratēģija). 
Ādažu novada Attīstības programmai un aktualizētajai Stratē-
ģijai ir veikta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma proce-
dūra un izstrādāts Vides pārskats, pamatojoties uz likuma “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” (4. panta trešo daļu, 23.2 pantu, 
23.3 pantu, 23.5 pantu), Ministru kabineta 23.03.2004. notei-
kumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi no-
vērtējums”, Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) 
28.09.2020. lēmumu Nr.4-02/61 un VPVB 2020. lēmumu Nr. 
4-02/74. 
Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši VPVB 31.08.2021. 
sniegtajā atzinumā Nr.4-03/6 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam aktualizācijas un Āda-
žu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam Vides 
pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un Ministru kabineta 
23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietek-
mes uz vidi novērtējums” VII. nodaļas 27. punktam.
Ādažu novada Attīstības programmu izstrādāja Ādažu no-
vada pašvaldības speciālisti, aktualizēto Stratēģiju sadarbībā 
ar Ādažu novada pašvaldības speciālistiem – SIA “Grupa 93” 
un Vides pārskatu sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldības 
speciālistiem – SIA “Reģionālie projekti”. Vides pārskatā at-
spoguļots esošais vides stāvoklis novadā, vides stāvoklis teri-
torijās, kuras plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski 
ietekmēt, ar plānošanas dokumentu īstenošanu saistītās vi-
des problēmas, un būtiskākās ietekmes uz vidi novērtējums, 
piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un mazinā-
šanai, pamatotas un izvērtētas alternatīvas, kā arī paredzēti 
pasākumi plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa 
nodrošināšanai.
Aktualizētā Stratēģija ir apvienotā Ādažu novada hierarhiski 
augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas doku-

ments, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums 
(vīzija), stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva. Stratēģijā apzināti nozīmīgākie esošie 
telpiskās struktūras elementi un noteikta vēlamā novada teri-
torijas telpiskā struktūra, t.sk. apdzīvojuma struktūra, galvenie 
transporta koridori un infrastruktūra, dabas teritorijas, kul-
tūrvēsturiskā mantojuma teritorijas, ražošanas un loģistikas 
teritorijas, Ādažu militārais poligons un Kadaga (militāro ino-
vāciju teritorija). Nozīmīgākās ilgtermiņa izmaiņas telpiskajā 
struktūrā balstītas uz pamatprincipiem: dzīvojamās apbūves 
koncentrācija pilsētās un ciemos, mobilitātes daudzveidība un 
pakalpojumu pieejamība un dabas teritoriju turpmākās attīstī-
bas vadlīniju izstrāde.
Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas Ādažu novada attīstības 
vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un pasā-
kumi septiņu gadu periodam no 2021. gada līdz 2027. gadam, 
lai īstenotu Stratēģijā izvirzītos ilgtermiņa stratēģiskos uzstā-
dījumus.
Vides pārskatā ietverts plānošanas dokumenta teritorijas vis-
pārīgs raksturojums, iekļauta informācija par vides aspektiem 
un apkopojums par teritorijas dabas vērtībām. Informācija 
sniegta kontekstā ar plānošanas dokumentos noteiktajiem rīcī-
bas virzieniem un to īstenošanas risinājumiem. Veicot Attīstī-
bas programmas un aktualizētās Stratēģijas īstenošanas ietek-
mes uz vidi novērtējumu, tika analizēta tajā noteikto mērķu un 
plānoto pasākumu/projektu iespējamā ietekme uz vidi. Attīstī-
bas programmas ietvaros plānotās rīcības, kas var radīt ietekmi 
uz vidi, galvenokārt ir saistītas ar transporta, uzņēmējdarbības 
attīstību, komunālās saimniecības infrastruktūras un tūrisma 
attīstību. Svarīgi, ka komunālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība, lielākoties, radīs pozitīvu ietekmi.
Saskaņā ar VPVB 31.08.2021. atzinumu Nr. 4-03/6 “Par Āda-
žu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. ga-
dam aktualizācijas un Ādažu novada attīstības programmas 
2021.–2027. gadam Vides pārskatu” Ādažu novada Attīstības 
programma, aktualizētā Stratēģija un Vides pārskats kopumā 
atbilst normatīvo aktu prasībām, taču tajā veicami papildinā-
jumi un precizējumi. Ņemot vērā minēto, Vides pārskats tika 
papildināts un 29.09.2021. precizēts atbilstoši VPVB norādī-
jumiem. Izstrādājot Ādažu novada Teritorijas plānojumu, tiks 
ņemtas vērā VPVB atzinumā sniegtās rekomendācijas un pirms 
Teritorijas plānojuma apstiprināšanas tas tika nodots VPVB at-
zinuma sniegšanai.
Ar pilnu informatīvā ziņojuma tekstu var iepazīties Ādažu no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē:
https://www.adazi.lv/attistiba/attistibas-programma-2021-2027/. 

Kontaktinformācija: 
 Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja 
(mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
 vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.
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Sociālā prakse Austrijā un Zviedrijā

Visas pasaules valdorfskolu 11. klašu skolēni dodas sociālajās 
praksēs, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem šāda palīdzība ir ļoti 
nepieciešama. Septiņpadsmit–astoņpadsmit gadi ir vecums, 
kad jaunietis var sākt dot sabiedrībai savas zināšanas, prasmes 
un palīdzību. Tā kā pagājušais mācību gads epidemioloģiskās 
situācijas dēļ nebija labvēlīgs šādām aktivitātēm, mēs – šā gada 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 12. klase – augustā devāmies 
sociālajā praksē Austrijā un Zviedrijā. Dziļi Zviedrijas mežos 
atrodas neliels ciemats Vedum, kuru apdzīvo nedaudz mazāk 
par tūkstoš cilvēkiem. Šajā ciematā atrodas iestāde, kas ir kā 
otrās mājas deviņiem jaukiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
pie kuriem devās četri mūsu klases skolēni, savukārt, netālu no 
Vīnes mazā ciematiņā Braitenfurtē atrodas sociālais ciemats 
(camphill), kurā dzīvo gandrīz simts pastāvīgo iedzīvotāju, ku-
riem izveidotais ciemats sniedz labvēlīgus apstākļus pilnvēr-
tīgai dzīvei. Ar iedzīvotājiem darbojas un tos aprūpē gandrīz 
divsimt darbinieku un brīvprātīgo no dažādām pasaules val-
stīm. Uz šo ciematu brīvprātīgo darbu veikt devās pārējie mūsu 
klases skolēni.
Sociālo ciematu iemītnieki nodarbojas ar dažādām ikdieniš-
ķām aktivitātēm, piemēram, strādā dārzā, gatavo ēdienu, tre-

nē zirgus vai veic dažādus remontdarbus. Austrijas ciematā 
skolēni ar iedzīvotājiem katru dienu devās uz dažādām darba 
ēkām, piemēram, beķereju, kur cepa maizi un citus gardumus, 
vai palīdzēja vienkāršos mājas darbos. Šajās iestādēs jāievēro 
stingrs noteikums – “viens par visiem un visi par vienu”. Cie-
matu iemītniekiem ir lieliska iespēja redzēt, kā viņu paveiktais 
darbs kalpo par labu kopienai un apkārtējiem cilvēkiem – pašu 
audzētos augļus un dārzeņus viņi pārdod vietējos tirdziņos vai 

aicina cilvēkus uz zirgu jāšanas nodarbībām, kā arī pārdod iz-
cepto maizi un uz�lcētās čības. No visas pasaules uz šo vietu 
brauc palīgstrādnieki un brīvprātīgie, kas piedalās ciemnieku 
ikdienas dzīvē. Prakses ietvaros nācās ciema iedzīvotājiem palī-
dzēt arī dažādās radošās nodarbēs – gleznošanā, kulinārijā, te-
ātrī un muzicēšanā. Zviedrijas grupai bija jādara saimnieciskie 
lauku darbi – jārok tranšeja topošajai labības lauka laistīšanas 
sistēmai, jākrāso fermas žogs, jāsagatavo griesti krāsošanai, jā-
palīdz gatavot vakariņas un strādāt dārza darbos. 
Prakses laikā jutām, ka iedzīvotājiem bija prieks ar mums ie-
pazīties un sadarboties, un, šķiet, ka pozitīvā pieredze paliks 
atmiņā gan mums – skolēniem, gan ciematu iedzīvotājiem.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 12. klases skolēni
Laine Zvejniece, Violeta Pavlova, Kārlis Rožkalns

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr.109 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekusta-
majam īpašumam Smilgas 139” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot vieglās ražošanas uzņēmuma izvietošanu. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu no-
vada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr.110 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekusta-
majam īpašumam “Lipsti”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu Savrupmāju apbūves te-
ritorijā (DzS). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu no-
vada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdē ir apstiprināti detālplānojums “Luksti” grozījumi nekustamajā īpašumā Viršu 
ielā 13, Stapriņu ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.111). Ar detālplānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties Ādažu no-
vada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr.108 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekusta-
majam īpašumam “Lībieši 4”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu šajā zemes 
vienībā, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski – ekonomiski pamatotai izmantošanai – ūdenssporta 
ēku attīstībai un tai atbilstošas infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtošanai. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir 
apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu no-
vada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.
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Pašvaldības domes ārkārtas sēde (07.09.2021.)
Sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Bra-
kovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Geno-
vefa Kozlovska (LZS), Jānis Leja (S), Daiga 
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 
Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kris-
tīne Savicka (LRA).
1. Par Pierīgas pašvaldību nodibinājuma 
“Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde” likvidāciju
Lēmums: Likvidēt Pierīgas pašvaldību no-
dibinājumu “Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde”. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
2. Par Ādažu novada pašvaldības vienrei-
zējas dotācijas pieteikšanu
Lēmums: Pieteikties vienreizējai dotācijai 
131 822 eiro apmērā administratīvi teritoriā-
lās reformas īstenošanas rezultātā radušos 

administratīvo izdevumu līdz�nansēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
3. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldī-
bas 2021. gada 24. augusta nolikumā Nr.5 
“Ādažu novada pašvaldības Administratī-
vās komisijas nolikums”
Lēmums: Pieņemt grozījumus Ādažu nova-
da pašvaldības Administratīvās komisijas 
nolikumā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (14.09.2021.)
Sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Bra-
kovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), 
Imants Krastiņš (JKP) (no plkst. 8.44), Jānis 
Leja (S) (no plkst. 8.43), Daiga Mieriņa (LZS), 
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA).
1. Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa 
un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas cie-
mā, Ādažu novads” īstenošanai.
Lēmums: Projekta būvniecības �nansēša-
nai ņemt aizņēmumu līdz 702 050,61 eiro 
apmērā no Valsts kases.
Balsojums: “Par” – 12, “Nebalso” – 1 
(Imants Krastiņš (JKP)).
2. Par jauniešu iniciatīvu projektu kon-
kursa vērtēšanas komisijas izveidi
Lēmums: Izveidot konkursa “Jauniešu ini-

ciatīvu projektu konkurss” vērtēšanas ko-
misiju šādā sastāvā: Kerola Dāvidsone, Arta 
Deniņa, Sarmīte Mūze, Alise Timermane – 
Legzdiņa, Ināra Briede, Laura Adrijonoka. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
3. Par nolikuma “Jauniešu iniciatīvu pro-
jektu konkursa nolikums” projektu
Lēmums: Apstiprināt jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursa nolikumu. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
4. Par atbalsta sniegšanu projekta pietei-
kumam “SILENT. From capacity to capa-
bility building with silent communities”.
Lēmums: Apstiprināt atbalsta sniegšanu 
projekta pieteikumam un noteikt pašvaldī-
bas administrācijas Attīstības un plānoša-
nas nodaļas vadītāja vietnieku Vili Zinkevi-
ču par pašvaldības pārstāvi minētā projekta 
īstenošanā.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
5. Par grozījumu Ādažu novada domes 
2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr.22 “Par 
pašvaldības galvojumu sniegšanu paš-
valdības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu 
Ūdens””.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada 
domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā un 
izteikt 1. punktu šādā redakcijā: “Sniegt 
galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai 
SIA “Ādažu Ūdens” līdz 2 300 000  eiro ap-
mērā aizņēmumam Valsts kasē ar Valsts ka-
ses noteikto gada procentu likmi, būvpro-
jektu “Ādažu centra notekūdens attīrīšanas 
iekārtu jaudas palielināšana”, uz 30 gadiem, 
ar atlikto pamatmaksājumu līdz 3 gadiem, 
sākot no Aizņēmuma līguma ar Valsts kasi 
noslēgšanas dienas”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.

Pašvaldības domes kārtējā sēde (29.09.2021.)
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks 
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Bra-
kovska (JV) (piedalās attālināti videokonfe-
rences režīmā), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP) (pie-
dalās attālināti, videokonferences režīmā), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš 
(JKP), Jānis Leja (S) (piedalās attālināti vi-
deokonferences režīmā), Daiga Mieriņa (LZS), 
Gatis Miglāns (LZS) (piedalās attālināti vi-
deokonferences režīmā), Karīna Miķelsone 
(LRA), Raivis Pauls (LZS) (no plkst. 10.26), 
Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA) 
(piedalās attālināti videokonferences režīmā).
1. Par deputāta pilnvaru nolikšanu.
Lēmums: Atbrīvot Gundaru Bojāru no Ādažu 
novada pašvaldības domes deputāta pienāku-
mu pildīšanas ar 01.10.2021. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
2. Par Raita Kubuliņa ievelēšanu pašval-
dības domes komitejās.
Lēmums: Ievēlēt deputātu Raiti Kubuliņu Fi-
nanšu komitejā un Tautsaimniecības komitejā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēša-
nu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašval-
dības vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Agate 
Berkmane, Ilze Bērziņa, Antra Meola, Rita 
Rossoha-Sadoviča, Ervīns Lukstiņš, Antra 
Stradiņa, Svetlana Lauce. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
4. Par O. Vācieša prēmijas dzejā pretenden-
tu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ojāra Vācieša prēmijas 
dzejā pretendentu vērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: Jānis Hvoinskis, Ieva Ķīse, Aivars 
Krūkliņš, Daiga Mieriņa, Elita Pētersone, Ilze 
Vāciete. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
5. Par izglītojamo skaita samazināšanu 
PII “Strautiņš” ģimenes grupās.
Lēmums: Līdz 2022./2023. mācību gadam 
pakāpeniski samazināt izglītojamo skaitu PII 
“Strautiņš” ģimenes grupās.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
6. Par grozījumiem Ādažu vidusskolas bu-
džetā.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu vidusskolas 2021. 
gada budžeta grozījumu, pārceļot EUR 3150 
apmērā no mērķa “Soma.lv” uz mērķi “Mācību 
metodiskā literatūra”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
7. Par pedagogu palīgu atalgojumu pirms-
skolas izglītības iestādēs Carnikavas pagastā.
Lēmums: Palielināt pedagoga palīga slodzes 
likmi no EUR 630 uz EUR 650 (bruto) mēnesī 
CPII “Piejūra” un CPII “Riekstiņš”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
8. Par pašvaldības atbalstu sacensību or-
ganizēšanai.
Lēmums: Piešķirt biedrībai “Latvijas Bērnu un 
Jauniešu sporta asociācija” 800 eiro skriešanas sa-
censību “Veselības skrējiens 2021” organizēšanai. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
9. Par subsīdiju orientēšanās seriāla “ie-
SĀC” organizēšanai.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības 
subsīdijas piešķiršanu EUR 500 apmērā biedrī-
bai “Orientēšanās klubs “KĀPA”” orientēšanās 
seriāla “iesSĀC” organizēšanai Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
10. Par subsīdiju dalībai Pasaules čempio-
nātā Techno 293 vējdēļu burāšanā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības 
subsīdijas piešķiršanu EUR 450 apmērā bied-
rībai “Burāšanas klubs 360”, Eduarda Niedras 
dalībai Pasaules čempionātā Techno 293 vējdē-
ļu burāšanā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
11. Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas 
nodaļas nodarbībām.
Lēmums: Nomāt no SIA “Super Party “telpas 
nekustamajā īpašumā Pirmā iela 42, Ādaži, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads, no 2021. gada 1. 
oktobra līdz 2022. gada 30. aprīlim. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
12. Par āra telts iegādi Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas treniņu procesam.
Lēmums: Atbalstīt lielizmēra pārvietojamās 
telts – nojumes iegādi ĀBJSS mācību procesa 
uzlabošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
13. Par viena izglītojamā uzturēšanas iz-
devumiem Ādažu novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs no 2021. gada septembra.
Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uztu-
rēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs no 01.09.2021.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
14. Par aptaujas organizēšanu sabiedrības 
attieksmei pret azartspēlēm.
Lēmums: Publicēt aptaujas anketu par sabied-
rības attieksmi pret azartspēļu organizēšanu 
Ādažu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, izmantojot www.manabalss.lv plat-
formu www.lemejs.lv, apmaksājot platformas 
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izmantošanas izmaksas no pašvaldības budže-
ta, kā arī publicēt aptauju informatīvajā izde-
vumā “Ādažu Vēstis”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
15. Par sadarbības līgumu vides objekta 
“Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai.
Lēmums: Atbalstīt “Dzīvo sapņu dārza” dar-
bību pašvaldībai piederošā zemes gabalā Līgo 
laukumā, Gaujas ielā 10A, Ādažos, saskaņā ar 
gra�sko pielikumu un noslēgt sadarbības līgu-
mu ar nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds” par 
zemes gabala bezatlīdzības lietošanu līdz 2022. 
gada 30. septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
16. Par izlases un kopšanas cirtes sagatavo-
šanu.
Lēmums: Pašvaldības administrācijas Saim-
niecības un infrastruktūras daļai līdz 2021. 
gada 30. oktobrim veikt augošo koku sagatavo-
šanu atsavināšanai izsoles ceļā – veikt koku uz-
mērīšanu, cirsmas inventarizāciju pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Ādažu novada meži” un 
“Ūdensrožu parks” 15 nogabalos.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
17. Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas 
iznomāšanu.
Lēmums: Iznomāt bez apbūves tiesībām AS 
“LPB” pašvaldībai piederošā nekustamā īpašu-
ma Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts, Āda-
žu novads, zemes vienības daļu 36 m2 platībā 
līdz 2030. gada 2. jūnijam. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
18. Par zemesgabala Kauguru iela 3 domā-
jamās daļas piešķiršanu nomā.
Lēmums: Slēgt zemes nomas līgumu par 1/5 
domājamo daļu no zemes vienības 0.039 ha 
platībā, kas atrodas Kauguru iela 3, Baltezers, 
Ādažu pag., Ādažu nov., uz 10 gadiem. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
19. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31. de-
cembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” maz-
dārziņus bez apbūves tiesībām. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par transportlī-
dzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada do-
mes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par trans-
portlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada 
pašvaldībā” un izteikt tā pielikumu “Ādažu 
novada pašvaldības amatu saraksts ar degvie-
las patēriņa normu personīgajam transportlī-
dzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpil-
dei” jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
21. Par transportlīdzekļa nodošanu pašvaldī-
bas aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”.
Lēmums: Nodot Ādažu novada pašvaldības 
īpašumā esošo transportlīdzekli VW SHA-
RAN, valsts Nr. JT-2655 pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” lietošanā. 
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
22. Par grozījumiem nomas līgumā par 
zemi “Āres–Jaunāres.
Lēmums: Slēgt vienošanos par grozījumiem 
zemes nomas līgumā Nr. 02-14.3/21. 
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
23. Par nekustamo īpašumu nodošanu 

pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Car-
nikavas komunālserviss”.
Lēmums: Nodot pašvaldības aģentūrai “Car-
nikavas komunālserviss” pārvaldīšanā Ādažu 
novada pašvaldības nekustamos īpašumus: 
Grīvas iela 8, Salenieku skvērs, Gaujas iela 2, 
Jūras ielā 60A, Zvejnieku iela 23, Ziedoņu mežs, 
Kalmju iela 4D, Kalmju iela 4E Carnikavā. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
24. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
1” izsoles atzīšanu par nenotikušu un at-
kārtotas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt Ādažu novada pašvaldības 
mantas - nekustamā īpašuma Muzeja iela 1, 
Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. iz-
soli par nenotikušu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
25. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 
2” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldī-
bas mantas – nekustamā īpašuma Muzeja iela 
2, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. 
izsoles rezultātus. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
26. Par nomas līguma slēgšanu par zemi 
“Cīruļu iela 13”.
Lēmums: Slēgt līgumu par apbūvētas zemes 
vienības 0,2002 ha platībā Cīruļu ielā 13, Kaln-
galē, Carnikavas pag., Ādažu nov., 1/5 domāja-
mās daļas nomu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
27. Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnika-
va, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nomu.
Lēmums: Slēgt zemes nomas līgumu par zemes 
vienības 630 m2 platībā, Mazā Gaujas iela 19, 
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu no-
vads, nomu uz 10 gadiem. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
28. Par atļauju atsavināt Ādažu novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu - apbū-
vētu zemesgabalu Alksneņu ielā 15, Garu-
pē, Carnikavas pag., Ādažu nov. 
Lēmums: Atļaut atsavināt Ādažu novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu – ap-
būvētu zemesgabalu 0,0717 ha platībā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
29. Par piekrišanu zemes Mencu iela 11, 
Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. ie-
gūšanai īpašumā.
Lēmums: Dot piekrišanu zemes, kas atrodas 
Mencu ielā 11, Garupē, Carnikavas pag., Āda-
žu novadā, ar kopējo platību 0,15 ha, iegūšanai 
īpašumā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
30. Par piekrišanu zemes Vanagu ielā 11 
iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist zemes – nekustamā īpašu-
ma Vanagu ielā 11, Kalngalē, Carnikavas pag., 
Ādažu nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības 
0,3121 ha platībā iegūšanai īpašumā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
31. Par piekrišanu zemes Mencu ielā 3 ie-
gūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist zemes - nekustamā īpašuma 
Mencu ielā 3, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu 
nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,1558 
ha platībā, iegūšanai īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
32. Par zemes ierīcības projekta apstipri-

nāšanu nekustamiem īpašumiem Svirlīšu 
iela 3, Svirlīšu iela 5 un Svilpju iela 4.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ierīko-
tājas Gijas Guļānes izstrādāto zemes ierīcības 
projektu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
33. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam Lejupes ielā 8.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Lejupes ielā 8 zemes 
vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
34. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam Draudzības ielā 36.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma Draudzības ielā 36 
zemes vienībai Ādažu pagastā, Ādažu ciemā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
35. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jiem īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Silāres” un nekusta-
mā īpašuma “Vecslejas” zemes vienībām Gar-
kalnes ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
36. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Līvzemnieki”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Līvzemnieki” ze-
mes vienībai Eimuru ciemā, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
37. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajiem īpašumiem Pod-
nieku ielā 24 un Podnieku ielā 26.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ierīko-
tāja Mārča Mistra izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma Podnieku ielā 24 
zemes vienībai. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
38. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Lībieši 4”.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, Ādažu 
pagastā, Ādažu novadā zemes vienībai. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
39. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam Smilgas 139.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu 
nekustamā īpašuma Smilgas-139 zemes vienī-
bai Ādažu ciemā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
40. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Lipsti”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu 
nekustamā īpašuma “Lipsti” zemes vienībai 
Kadagas ciemā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
41. Par detālplānojuma “Luksti” grozī-
jumu nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13 
apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Āda-
žu pagasta Stapriņu ciema detālplānojuma 
“Luksti” detālplānojuma grozījumus nekusta-
mā īpašuma Viršu ielā 13 zemes vienībai. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
42. Par detālplānojuma atcelšanu nekus-
tamajā īpašumā Baltkrastu ielā 4.
Lēmums: Atcelt Ādažu novada domes 27.06.2008. 
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lēmumu Nr.89 “Par detālplānojuma Ādažu nova-
da Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem 
“Baltkrasti”, Čiekurkrasti”, “Avijas”, ”Stabiņi” un 
“Kalndores” 3.z.g. apstiprināšanu” daļā, kas attie-
cas uz nekustamo īpašumu Baltkrastu ielā 4. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
43. Par nekustamo īpašumu “Augšvairo-
gi” un “Mazvairogi” apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā 
nekustamos īpašumus “Augšvairogi” un “Ma-
zvairogi”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
44. Par Gaujas labā krasta nostiprināšanu 
Upmalas ielas galā.
Lēmums: Novada pašvaldības 2022. gada bu-
džetā iekļaut �nansējumu hidromodelēšanas 
izstrādei Gaujas upē novadā esošo apdzīvoto 
teritoriju applūšanas mazināšanai, tostarp Up-
malām (Pārgaujas pusē, labajā krastā).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
45. Par Ādažu novada pašvaldības pār-
stāvniecību biedrībā “Jūras Zeme”.
Lēmums: Pilnvarot Ingu Pērkoni, Ādažu no-
vada pašvaldības administrācijas Attīstības un 
investīciju daļas projektu vadītāju, pārstāvēt 
pašvaldību biedrībā “Jūras Zeme”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
46. Par augstas detalizācijas topogrā�skās 
informācijas un citas ģeotelpiskās infor-
mācijas uzturēšanas deleģējumu.
Lēmums: Slēgt deleģēšanas līgumu uz 5 ga-
diem ar SIA “Mērniecības Datu Centrs”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
47. Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanu.
Lēmums: Ieguldīt SIA “Ādažu Ūdens” pamat-
kapitālā Tīklu pamatlīdzekļus EUR 579 212 
vērtībā. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
48. Par Carnikavas novada pašvaldības 
šā gada konsolidētā slēguma (01.01.-
30.06.2021.) �nanšu pārskatu.
Lēmums: Apstiprināt Carnikavas novada paš-
valdības 2021. gada konsolidēto slēguma �nanšu 
pārskatu un budžeta izpildes pārskatu pēc nau-
das plūsmas principa.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa parā-
da dzēšanu.
Lēmums: Dzēst V.U. nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
50. Par domēna adazunovads.lv reģistrēšanu. 
Lēmums: Reģistrēt domēnus: adazunovads.
lv, adazupagasts.lv un carnikavaspagasts.lv uz 
Ādažu novada pašvaldības vārda. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem projektam “Austrumu ielas 
seguma dubultās virsmas apstrāde.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 90 % apmērā par veikto 
ieguldījumu sabiedriskās infrastruktūras ceļu 
seguma atjaunošanā. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
52. Par Ādažu novada kultūras centra izvei-
došanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada domes 
iestādi “Ādažu Kultūras centrs” un Carnikavas 

novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
struktūrvienības “Carnikavas Tautas nams 
“Ozolaine””, “Carnikavas novadpētniecības 
centrs” un “Informācijas centrs”. 
Balsojums: “Par” – 9, “Atturas” – 3 (Dai-
ga Mieriņa (LZS), Genovefa Kozlovska 
(LZS), Raivis Pauls (LZS)).
53. Par nolikuma “Ādažu novada kultūras 
centra nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt Ādažu novada kultūras 
centra nolikumu. 
Balsojums: “Par” – 12, “Atturas” – 2 (Daiga 
Mieriņa (LZS), Genovefa Kozlovska (LZS)).
54. Par Ādažu novada sociālā dienesta iz-
veidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada domes soci-
ālo dienestu un Carnikavas novada pašvaldī-
bas sociālo dienestu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
55. Par nolikuma “Ādažu sociālā dienesta 
nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt Ādažu novada sociālā die-
nesta nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
56. Par Administratīvās nodaļas izveidošanu. 
Lēmums: Apvienot Ādažu novada administrā-
cijas Kanceleju un Carnikavas novada pašval-
dības Centrālās administrācijas Administratī-
vo nodaļu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
57. Par Ādažu novada būvvaldes izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada būvvaldi un 
Carnikavas novada Centrālās administrācijas 
būvvaldi. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
58. Par Ādažu novada dzimtsarakstu no-
daļas izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada dzimtsa-
rakstu nodaļu un Carnikavas novada pašval-
dības Centrālās administrācijas Dzimtsaraks-
tu nodaļu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
59. Par Ādažu novada dzimtsarakstu no-
daļas amatu saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2022. gada 1. janvāri apstiprināt 
Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas amatu 
un mēnešalgu sarakstu. 
Balsojums: “Par” – 12, “Atturas” – 1 (Ge-
novefa Kozlovska (LZS)). 
60. Par Finanšu nodaļas izveidošanu. 
Lēmums: Izveidot Ādažu novada pašvaldības 
iestādes “Ādažu novada administrācija” struk-
tūrvienību “Finanšu nodaļa”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
61. Par Grāmatvedības nodaļas izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada adminis-
trācijas Grāmatvedības daļu un Carnikavas 
novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
Finanšu vadības nodaļu. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
62. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas 
izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada administrā-
cijas amatus “informācijas tehnoloģiju drošības 
un komunikāciju sistēmas administrators” un 
“informācijas tehnoloģiju drošības un komu-
nikāciju sistēmas administratora palīgs”, un 
Carnikavas novada pašvaldības Centrālās ad-
ministrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļu. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
63. Par Izglītības un jaunatnes nodaļas iz-
veidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada administrā-
cijas vadības grupas amatus “izglītības darba un 
jaunatnes lietu speciālists” un “interešu izglītības 
koordinators”, un Carnikavas novada pašvaldī-
bas Centrālās administrācijas Izglītības nodaļu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
64. Par Juridiskās un iepirkumu nodaļas 
izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada administrā-
cijas Juridisko un iepirkuma daļu un Carnika-
vas novada pašvaldības Centrālās administrā-
cijas Juridisko nodaļu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
65. Par Personāla nodaļas izveidošanu.
Lēmums: Reorganizēt Ādažu novada pašval-
dības administrācijas struktūrvienību “Per-
sonāldaļa” par Ādažu novada pašvaldības 
iestādes “Ādažu novada administrācija” struk-
tūrvienību “Personāla nodaļa”. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
66. Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada administrā-
cijas Sabiedrisko attiecību daļu un Carnikavas 
novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
67. Par Sporta nodaļas izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada adminis-
trācijas Sporta daļu un Carnikavas novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas Sporta 
stratēģijas nodaļu. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
68. Par Ādažu novada pašvaldības polici-
jas izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada domes 
iestādi “Ādažu pašvaldības policija” un Carni-
kavas novada pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas struktūrvienību “Pašvaldības policija”. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
69. Par Ādažu novada bāriņtiesas izveidošanu.
Lēmums: Apvienot Ādažu novada bāriņtiesu 
un Carnikavas novada bāriņtiesu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
70. Par nolikuma “Ādažu novada bāriņ-
tiesas nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt Ādažu novada bāriņtiesas no-
likumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
71. Par nolikumu “Ādažu novada bāriņtie-
sas amatu konkursa nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt Ādažu novada bāriņtiesas 
amatu konkursa nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
72. Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu 
saraksta apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2021. gada 1. novembri apstipri-
nāt Ādažu novada bāriņtiesas amatu un mē-
nešalgu sarakstu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
73. Par izmaiņām Attīstības un investīciju 
daļas struktūrā.
Lēmums: Ar 2021. gada 30. septembri likvidēt 
Attīstības un investīciju daļas struktūrā amatu 
“Tehniskais projekta vadītājs ” un ar 1. oktobri 
apstiprināt jaunu amatu “Projekta vadītājs”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.






