
Ādaži ir novads, kas bagāts ar skais-
tiem ezeriem, ko caurvij Gaujas upe, 
un Ādažus ieskauj arī Vējupe. Ūdens 
tēma – ziedošas ūdensrozes izskatā ir 
arī Ādažu ģerbonī. Ūdens kā simbols 
aizvien vairāk ienāk novada ārtelpā 
jaunu dekoratīvo apstādījumu izskatā, 
kuros dominē zilganie krāsu toņi. Šo-
gad Gaujas svētku ieskaņā Vējupē tika 
atklāta strūklaka, kas ir simbolisks 
ūdens zieds. Lai šis zieds varētu priecēt 
ādažniekus, palīdzēja SIA “Akvedukts”, 
un liels paldies SIA “Akvedukts” val-
des loceklim Gintam Jaudzemam, kurš 

idejai palīdzēja īstenoties konkrētā ob-
jektā. Strūklakas vakara izgaismojumu 
vēlams baudīt līdz plkst. 1.00 naktī, pēc 
tam strūklaka izslēdzas, lai jau 7.00 no 
rīta atkal ieslēgtos un čalotu visas die-
nas garumā. Strūklaka priecēs ādažnie-
kus un viesus visu vasaras sezonu, bet 
ziemā tā tiks noņemta un līdz pavasa-
rim ziemos noliktavā. Strūklakas ziedu 
veido tās uzgalis ar ūdens izplūdes aug-
stumu līdz pat 12 metriem, sešas vidē-
jas pakāpes sprauslas, kuru augstums ir 
seši metri un 12 zemākā līmeņa spraus-
las četru metru augstumā. Iestājoties 

tumsai, strūklaku izgaismo astoņi pro-
žektori, kas dod iespēju baudīt ūdens 
ziedu arī vakarā un naktī.
Svarīgi – strūklakas darbību nodroši-
na elektrības padeve, zem tās atrodas 
elektrības vadi, tādēļ lūgums vecākiem 
neļaut bērniem peldēt strūklakas tu-
vumā, lai tajos nesapītos. Strūklakas 
konstrukcija  iegremdēta 1,5m dziļu-
mā. Par strūklakas bojāšanu piemēro-
jama administratīvā atbildība.
Lai jaunais vides objekts Ādažos priecē 
gan rīta, gan vakara stundās!

Iveta Grīviņa 

2016. gada jūnijs Ādažu novada dome www.adazi.lv

PERSONĪBA 
9. lpp.

IZGLĪTĪBA 
7. lpp.

VASARAS SAULGRIEŽI
UN BALTU TRADĪCIJAS 
                         ĀDAŽOS

INESE KRŪZE

Nr. 
187

Ādažu centru turpmāk rotās strūklaka
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MĒNESIS BILDĒS

 Latvijas skolu teātru festivāls un labāko kolektīvu parāde “Spē-
lēsim Te–Ātri” no 2.-4. junijam Liepājā.

 Pirmo reizi Ādažu novadā apbalvo 
centīgākos, čaklākos un talantīgākos 
Ādažu novada izglītības iestāžu skolēnus 
un audzēkņus!

 Vēstures mīļotāji Muzeju naktī 
Ādažos piedalās intelektuālajā 
spēlē Vēstures un mākslas galerijā 
un bauda kino Līgo laukumā.

 Ādažu vidusskolas padomes priekšsē-
dētājs J. Grasis un “Mazo eiropiešu” kluba 
pārstāvis, 7.e klases skolnieks Niklāvs 
Grasis pēc Eiropas Parlamenta deputāta 
Krišjāņa Kariņa ielūguma apmeklēja 
Eiropas Parlamentu. Ar K. Kariņu  disku-
tēts par aktualitātēm ES un Latvijā, kā arī  
pārrunātas sadarbības iespējas ar Ādažu 
vidusskolu.

 Lieli un mazi censoņi “Ādaži-
Velo” organizētajās veloorientēša-
nās sacensībās "Uz zvaigznēm 
Ādažos III: Dārgumu meklētāji"

 Vasarīgā un priecīgā noskaņā aizvadīts 12.a un 12.b 
klases izlaidums!

 Pie Ādažu Sporta centra 
atjaunota ūdens novadīša-
nas rene.


Koncerta – konkursa “Talants 
Latvijai 2015./2016.” 1. vietu 
ieguvusi Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkne 
Daniela Muižniece.
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Foto – www.adazumms.lv

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

 Foto – Ilze Filipova
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Kandavā motokrosa seriāla “Bosch 
Superkauss” otrajā posmā koman-

du ieskaitē, tikai par vienu 
punktu apsteidzot Rodeo MX 
RT, uzvaru izcīnīja MX Ādaži.
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Līgo vakarā aicinām visus ādažniekus uz sadziedāšanos Līgo laukumā! 
Godātie ādažnieki, 
Šā gada Līgo vakars Ādažos solās būt īpaši skanīgs un košs!  Ādažu Kultūras centrs 
Līgo laukumā organizē plašu tautas sadziedāšanos kopā ar īpašo Līgovakara kori ar 
dziedātājiem no koriem “Jumis”, “Mundus”, “Spārni”, “Sēja”,  “Garkalne” un “Stella 
Vitalis”, kā arī Ādažu vīru vokālo ansambli un solistiem Daumantu Kalniņu, Ievu 
Sutugovu, aktieriem Ievu Segliņu un Gintu Andžānu. Tautas sadziedāšanās sākums 
plkst. 19.00, bet ap 22.00 notiks lielā ugunskura iedegšana. Pēc tam līdz rīta gaiļiem 
balle kopā ar grupu “COOLMANS REPORT” un dažādi Jāņu gardumi brīvdabas 
kafejnīcā! 
Tiksimies Līgo svētkos, lustīgu svinēšanu! 

Cieņā, Māris Sprindžuks, 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Ādažu novada dome noslēdz finanšu stabilizāciju
31. maijā finanšu ministre Dana Reiznie-
ce–Ozola parakstīja rīkojumu par Ādažu 
novada pašvaldībai 2010. gadā noteiktās 
finanšu stabilizācijas izbeigšanu. 
Finanšu ministrijas rīkojumā norādīts, 
ka pašvaldības finanšu stāvoklis ir stabils, 
nepastāv neviena no likuma “Par pašval-
dību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību 
finansiālās darbī-
bas uzraudzību” 
2. pantā minē-
tajām pazīmēm 
(augsts uzņemto saistību apmērs pret 
pamatbudžeta ieņēmumiem, nodokļu 
parādu esamība vai kavēti maksājumu 
par aizņēmumiem), un ir sekmīgi izpil-
dīti visi stabilizācijas projektā noteiktie 
uzdevumi.
Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes 
priekšsēdētājs: “Pašvaldība ir izpildījusi 
visus finanšu stabilizācijas projektā no-
teiktos uzdevumus, atjaunojot finanšu 
stabilitāti, paaugstinot budžeta plānoša-

nas un izpildes disciplīnu, nosakot aktīvu 
pārvaldības un ieguldījumu kārtību, kā 
arī pilnveidojot iekšējās kontroles sistē-
mu un darba procedūras. Īpaši atzīmēju 
produktīvo sadarbību ar Finanšu minis-
triju.”
Guntis Porietis, domes izpilddirektors: 
“Tas bija smags darbs piecarpus gadu ga-

rumā, lai ne tikai 
nomaksātu parā-
dus un izveidotu 
racionālu izpildes 

grafiku uzņemtajām kredītsaistībām, bet 
arī radītu priekšnoteikumus, lai pašval-
dība turpmāk spētu rīkoties kā rūpīgs 
un gādīgs saimnieks. Tā bija rūgta, bet 
vajadzīga mācība, lai domātu un strādātu 
atbildīgāk. Šodien ir tāda kā “absolventa 
eiforija” – ar gandarījumu par paveikto 
un apņemšanos nenonākt finanšu stabi-
lizācijas ciešajā satvērienā.”
Pēteris Balzāns, Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks: “Esmu 

ļoti gandarīts, stabilizācija bija milzīgs 
pārbaudījums un atbildība. Stabilizāciju 
uzsākot, kavētie maksājumi bija 602’071 
eiro (423’138 Ls), bet jau 2013. gada 1. 
janvārī finanšu līdzekļu atlikums pamat-
budžetā bija 1’357’371 eiro (953’966 Ls). 
Stabilizācijas laikā tika sakārtotas, piln-
veidotas un nostiprinātas iekšējās kon-
troles sistēmas un procedūras.” 
Ādažu novada dome 2010. gada oktob-
rī pieņēma lēmumu Nr.166 “Par Ādažu 
novada finanšu stabilizācijas procesa uz-
sākšanu” un iesniedza finanšu ministram 
pieteikumu finanšu stabilizācijai. Finan-
šu ministrs E. Repše 29.10.2010. izdeva rī-
kojumu Nr.616 “Par finanšu stabilizācijas 
procesa uzsākšanu Ādažu novada paš-
valdībā”. 17.12.2010. Pašvaldību finan-
šu stabilizācijas projektu saskaņošanas 
patstāvīgā komisija apstiprināja Ādažu 
novada pašvaldības finanšu stabilizācijas 
projektu.

Monika Griezne

Tas bija smags darbs
piecarpus gadu garumā.

NOVADĀ

Ikmēneša zemnieku un amatnieku tirdziņā ieskandina Līgo svēkus!

Spītējot lietum un vējam, ikmēneša zem-
nieku un amatnieku tirdziņā Ādažos tika 
ieskandināti Līgo svētki! Vīru vokālais 
ansamblis priecēja ar dziesmām, folkloras 
kopa “Ābols” vārīja sieru, pina vainagus un 
aicināja arī citus uzzināt, kā pēc seno baltu 
tradīcijām svinēt Līgo svētkus. Līgo noska-
ņu tirdziņā apmeklētāji varēja iegādāties 
arī dažādas lietas, kas noderēs Līgo svēt-
kiem – lāpas, seno baltu zīmes, rotas, kā 

arī daudz dažādus citus labumus.  
Pasākuma organizatori – biedrī-
ba “Ādažu uzņēmēji” stāsta, ka šo 
tirdziņu būtiska sastāvdaļa būs 
arī latvisko gadskārtu un tradi-
cionālo svētku atzīmēšanas pa-
sākumi. Pieteikties dalībai 
tirdziņos interesenti 
var rakstot uz e-pas-
tu: adazutirgus@
gmail.com. 

Monika Griezne
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Eiropas kultūras mantojuma dienas arī Ādažu novadā
Šā gada pavasarī Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcija ro-
sināja vietu īpašniekus, pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas, izglītības 
un kultūras iestādes apzināt, izcelt 
nozīmīgas kultūrvēsturiskas aina-
vas un pieteikt tās dalībai 2016. gada 
Eiropas kultūras mantojuma dienās, 
kas notiks septembra otrajā nedēļas 
nogalē. Eiropas kultūras mantojuma 
dienas ir starptautiska iniciatīva, kas 
katru gadu septembrī aicina kultū-
ras pieminekļu saimniekus uzņemt 
ieinteresētus ciemiņus, lai dalītos zi-
nāšanās un sniegtu iespēju ikvienam 
veidot saikni ar kultūras mantojumu, 
iepazīstot to neikdienišķā veidā. Ādažu 
pašvaldībā Eiropas kultūras mantoju-
ma dienās tiks godināti divi kultūras 

pieminekļi - Baltezera baznīca un Alde-
ru parks. Eiropas kultūras mantojuma 
dienās plānots organizēt ekskursiju pa 
Alderu apkārtni un izvietot fotogrāfiju 

izstādi, kas atspoguļos šo vietu Mazā 
Baltezera krastā kā spilgtu Latvijas 
kultūrvēstures ainavas liecinieci.
Alderu parka veidošanās pirmsāku-
mi meklējami vēl pirms laika, kad 
1903.gadā sāka darboties Alderiem 
cauri ejošā unikālā inženiertehnis-
kā būve Gaujas-Daugavas kanāls. 
Objekts, kurš radās  līdz ar saim-
nieciskās rosības uzplaukšanu, Rīgai 
kļūstot par Krievijas lielāko koku 
eksporta ostu. “Vidzemes zelts” jeb 
vērtīgais kokmateriāls no Gaujas pa 
jaunradīto kanālu tika pludināts uz 
Rīgu. Šogad šī skaistā, kultūras man-

tojuma ideālus vienojošā tradīcija, kas 
katru gadu vieno vairāk nekā 20 miljonu 
cilvēku visā Eiropā, notiks jau 25. reizi.

Monika Griezne

NOVADĀ

Foto – 30. gados, kad toreizējais prezidents Kārlis 
Ulmanis, diplomāti un viesi bija devušies izbrau-
kumā ar kuģīšiem pa Gaujas-Baltezera kanālu un 
piestājuši Alderos, kur viņiem sniegts koncerts.

Apbalvo izcilākos skolēnus un audzēkņus

Pirmo reizi Ādažu novadā apbalvoti 
izcilākie skolēni un audzēkņi. 1. jūni-
jā, Bērnu aizsardzības dienā, notika 
Ādažu novada izglītības iestāžu izcilā-

ko audzēkņu un skolēnu apbalvošana. 
Kopumā apbalvojumus ieguva 85 bērni 
un jaunieši. 32 jaunieši saņēma naudas 
balvas izcilnieku nominācijā – vidē-
jā atzīme vismaz 8,5 un augstāka, no 
tiem 7 – ieguvuši godalgotas vietas mā-
cību priekšmetu olimpiādēs un viens 
– valsts mēroga mūzikas konkursā. 39 
jaunieši saņēma apbalvojumu par augs-
tiem sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā 
darbā. 5 jaunieši saņēma naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā, pie-
ci – par sasniegumiem mūzikā un tik-

pat daudz – par sasniegumiem mākslā. 
Iniciatīvu atbalstīt talantīgos Ādažu 
jauniešus un apbalvot viņus ar naudas 
balvām domes deputāti nolēma šī gada 
marta domes sēdē.  “Ādažu izglītības 
iestāžu vadītāji atzinuši, ka otrajā se-
mestrī jauniešu motivācija mācīties 
strauji pieauga, jo izdevība iegūt kādu 
no naudas balvām par izcilību šķita 
gana vilinoša,” stāsta izcilāko skolēnu 
apbalvošanas iniciatīvas ierosinātāja, 
domes izglītības darba un jaunatnes lie-
tu speciāliste Ināra Briede. 

Monika Griezne

Ādažu bibliotēka iedibina jaunu tradīciju – brīvdabas grāmatu plauktu
Gaujas svētku laikā Ādažu bibliotēka piedāvāja ikvienam lasītājam izvēlēties un pa-
ņemt sev kādu no grāmatām, ko bibliotēkai atdāvinājuši citi lasītmīļotāji! Tā tapa 
brīvdabas grāmatplaukts, kurā kopumā tika liktas ap 150 grāmatām. Tās Ādažu  bib-
liotēka no dažādiem cilvēkiem bija saņēmusi kā dāvinājumu. Gaujas svētku laikā – 
brīvdabas grāmatplauktā kopumā tika samainītas un izdalītas ap 70 grāmatu! Prieks, 
ka varam dot grāmatai “otro elpu” un iespēju atkārtoti nokļūt pie lasītmīļiem! 

Ādažu bibliotēka

Ādažu bibliotēka aicina kļūt par ekspertiem
lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
Lielā lasīšana ir sākusies, gaidām Žūrijas 
ekspertus bibliotēkā! Būt ekspertam ir 
aizraujoši! Ādažu bibliotēka pieteikusi 
dalību “Lasīšanas veicināšanas prog-
rammā”  un piedāvā saviem lasītājiem 
kļūt par “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” ekspertiem – visi, kas vēlas ie-
saistīties projektā, tiek aicināti pieteik-
ties Ādažu bibliotēkā. 
Arī šogad aizraujošā 
grāmatu lasīšanas un 
vērtēšanas maratonā ir 
iespēja piedalīties visai 
ģimenei. Grāmatas ir 

ļoti daudzveidīgas un sadalītas atbilsto-
ši vecuma grupām, tās būs interesanti 
lasīt un vērtēt visiem – gan lieliem, gan 
maziem. Gadu gaitā Bērnu žūrija ir pie-
rādījusi, ka bērni grib domāt, tātad - la-
sīt! Lasīšanas veicināšanas programma 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrā-

dāta un Latvijas Bibliotekāru biedrības 
īstenota programma, ko daļēji finansiāli 
atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Tā 
ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas 
programma, kas pastāv jau 15 gadus, un 
bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. Katru 
gadu tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grā-
matu lasīšanā un vērtēšanā. Informācija 

par vērtēšanai piedā-
vāto grāmatu kolekciju 
– bibliotēkā un Ādažu 
mājaslapā www.adazi.lv, 
sadaļā “Kultūra”. 

Ādažu bibliotēka
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NOVADĀ

Nojauc graustus Ādažu centrā 

Lai atbrīvotu vietu skolas būvniecībai, nojauktas garāžas Attekas ielā 16

Attekas ielā 16 nojauktas vairākas būves 
– ūdens spiediena paaugstināšanas stacija 
(pretī centra katlu mājai), nepabeigtā trans-

formatora apakšstacija (pamati pļavā, kas 
bija ieauguši krūmos), kanalizācijas sūkņu 
stacija (apaļā lielā būve ar koku uz jumta) 

kanalizācijas spiedvadu sadales kamera 
(ēka blakus kanalizācijas sūkņu stacijai) u.c. 

Monika Griezne

Noslēgts līgums par Laveru ceļa būvprojekta izstrādi
Ādažu novada dome  plāno iesniegt 
projekta “Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos La-
veru ceļa pārbūve Ādažu novadā” pie-
teikumu  Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi un ciema-
tu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 

projektu konkursā. ELFLA atbalsta in-
vestīcijas publiskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību un sagla-
bātu apdzīvotību. 
Projekta ietvaros  ir noslēgts līgums ar 
SIA “Ceļu komforts” par Laveru ceļa 
pārbūves būvprojekta izstrādi. Plānots, 
ka būvprojekts tiks  izstrādāts līdz 2016. 
gada septembrim. 

Gunta Dundure

Turpinās ceļu remonti novadā, jūlijā uzsāks Baltezera, Alderu un Kanāla ielu seguma atjaunošanu

Tuvojas nobeigumam Saules ielas bruģē-
šanas darbi, kā arī Draudzības ielas posma 

no Rīgas gatves līdz Saules ielai ceļu segu-
ma atjaunošana. Tāpat līdz jūlijam tiks sa-

kārtots ceļa posms uzreiz aiz Kadagas tilta 
un pie Ādažu vidusskolas. Jūlijā Ādažu 
novada dome uzsāks seguma atjaunošanas 
darbus pilnā ielas platumā Baltezera, Al-
deru un Kanāla ielās. 
Aicinām sekot līdzi norādēm un informā-
cijai pašvaldības mājaslapā, sadaļā “Ielu re-
montdarbi novadā” un sociālajos tīklos, kā 
arī aktīvi dalīties ar mūsu publicēto infor-
māciju draugiem, kolēģiem un paziņām!

Laima Jātniece

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.186) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes sais-
tošie noteikumi:
Nr.11/2016 (22.03.2016.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2012.gada 29. maija saistošajos 
noteikumos Nr.20 “Ādažu novada pašvaldības 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””

Nr.14/2016 (26.04.2016.) “Grozījumi 2015.gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 
“Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei””
Nr.17/2016 (31.05.2016.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2016 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada paš-
valdības budžetu 2016.gadam””

Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-
kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu nova-
da Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 
33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā 
Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā 
Gaujas ielā 27B.
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Ādažu uzņēmēji viesojās Biržu lidlaukā Lietuvā, lai iepazītos ar bērnu 
planierisma skolu, tās darbību un tehniskajiem risinājumiem. Ādažu 
uzņēmēji plāno izveidot šādu planierisma skolu arī Ādažu lidlaukā – 
turklāt gan bērniem, gan pieaugušajiem, lai veicinātu interesi par aviā-
ciju un lidošanu. Lietuvā ir ievērojami vairāk lidlauku, turklāt planie-
risma skolas finansē  valsts.

Biedrība “Ādažu uzņēmēji”
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Ādažu pašvaldība piedalās V Starptautiskajā ekonomikas forumā

Ādažu novada pašvaldības pārstāvji pie-
dalījās V Starptautiskajā ekonomikas 

forumā “Inovācijas. 
Ieguldījumi. Perspek-
tīvas”, kas no šā gada 
11. – 14. maijam noti-
ka Vitebskā. Forums 
kalpoja par platformu 
biznesa sadarbības iz-
veidošanai starp Rīgas 
plānošanas reģiona 
Ādažu pašvaldību un 
Vitebskas Brīvo ekono-
misko zonu. Forums  ir 
ne tikai moderna plat-

forma konstruktīvu dialogu veidošanai 
starp uzņēmējiem un valsts pārvaldi, 

bet arī vieta, kur risinās starptautiskās 
biznesa tikšanās augstākajā līmenī, kā 
arī viens no reģiona lielākajiem notiku-
miem energoefektivitātes jomā. Vizītes 
laikā notika svinīga pieņemšana, kad 
VARAM pārstāvis A.Draudiņš pauda 
kopēju Latvijas viedokli par iespējām un 
perspektīvām abu valstu attīstībai un sa-
darbības iespējām. Forums kalpoja par 
platformu mijiedarbībai starp trīs gal-
venajām valstu integrācijas asociācijām: 
Eirāzijas Ekonomikas savienību, Eiropas 
Savienību un Šanhajas Sadarbības orga-
nizāciju.

Karīna Miķelsone, Monika Griezne

Vitebskas Brīvās ekonomiskās zonas pārstāvji tiekas ar pašvaldību un Ādažu uzņēmējiem 
31. maijā un 1. jūnijā Vitebskas Brīvās 
ekonomiskās zonas pārstāvji (Vitebs-
kas Brīvās ekonomiskās zonas vadītāja 
palīdze Jūlija Menžinskaja un vadītāja 
vietniece Olga Baturkina) atbildes vizītē 
viesojās Ādažu novadā. Delegācija tika 
iepazīstināta ar novadu, tika apmeklēti 
uzņēmumi, tai skaitā arī ORCLA – LAT-
FOOD, kurā Baltkrievijas pārstāvji ie-
pazinās ar pilnu tehnoloģisko procesu. 
Tāpat šajās dienās norisinājās sanāksme 
ar domes un Ādažu Uzņēmēju biedrības 

vadību. Vizītes noslēgu-
mā Baltkrievijas delegā-
cija kopā ar pašvaldības 
un Ādažu uzņēmēju pār-
stāvjiem klātienē tikās 
ar Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras 
pārstāvjiem, kur pārru-
nāja Brīvās ekonomiskās 
zonas darbības principus 
un uzņēmējdarbības izai-
cinājumus. Karīna Miķelsone, Monika Griezne

UZŅĒMĒJDARBĪBA
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Ādažu uzņēmēji viesojas lidlaukā Lietuvā

Līdz š.g. 16. augustam turpinās projektu pieteikumu iesniegšana
Ādažu novada domes konkursā jaunajiem uzņēmējiem komercdarbības uzsākšanai!

Konkursa mērķis:
Veicināt jauno komersantu darbību Āda-
žu novadā.
Konkursa pretendents: 
Fiziska persona, kas uzvaras gadījumā 
reģistrēsies kā saimnieciskās darbības 
veicējs vai komersants.

Balvā domes līdzfinansējums:
1. vietas ieguvējam - 2000 eiro
2. vietas ieguvējam – 1000 eiro
3. vietas ieguvējam – 1000 eiro
Domes līdzfinansējuma mērķis:
• preces izstrādes izmaksas
• licenču iegādes izmaksas
• izejmateriālu iegādes izmaksas komerc-
darbības uzsākšanai
• mārketinga pakalpojumu izmaksas
• specifiskas tehnikas un/ vai iekārtas ie-
gādes izmaksas u.c.
Ar Konkursa nolikumu un pieteikuma 
formu var iepazīties:
Ādažu novada domes mājas lapā: http://
www.adazi.lv/page/1283
Konkursa kontakttālrunis: 67996900.
Projekta pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 
16. augustam:

Vienā eksemplārā, drukātā formātā, pie-
vienojot elektronisko versiju CD vai USB 
datu nesējā, personīgi Klientu apkal-
pošanas centrā vai, nosūtot to pa pastu 
Ādažu novada domei – Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.
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IZGLĪTĪBA

Šā gada 16. martā pašvaldība izsludināja 
iepirkumu “Jauna skolas ēka Ādažos”. Ie-
pirkums notika metu konkursa formā, kurā 
galvenā balva ir projektēšanas līgums. Metu 
konkursa nolikums tika sagatavots ar ļoti 
striktām prasībām pret projektējamo ēku un 
arhitektu darbu. Vērtēšanas punkti tika sa-
dalīti proporcijā 50:50, viena daļa vērtēšanas 
punktu bija veltīti mākslinieciskai daiļradei, 
bet otra daļa funkcionālitātei. Piemēram, 
tika vērtēts telpu apjoms, jo tas ietekmē gan 
būvizmaksas, gan ekspluatācijas izmaksas. 
Atsevišķi bija noteikti ēkas energoefektivitā-
tes parametri, kuri saistošo normatīvo aktu 
veidā būs spēkā brīdī, kad ēka tiks nodota 
ekspluatācijā un pēc kuriem ēkai ir jābūt 
gandrīz nulles patēriņa ēkai. Tāpat bija sva-
rīgi jau šajā projekta sta-
dijā pieprasīt un izvērtēt 
piedāvāto līgumcenu par 
projektēšanu un termiņu, 
kurā arhitekti apņemas 
pabeigt projektēšanas 
darbus. Īpaša prasība bija 
izvirzīta par to, lai skolas 
projektu varētu attīstīt 4 
kārtās – tā lai pašvaldība 
atbilstoši tās finanšu ie-
spējām varētu būvēt sko-
lu soli pa solim. Ievērojot 
to, ka skolas projektam ir 
izstrādāts laika grafiks, 
pēc kura visi darbi tiek 
plānoti un veikti tā, lai 
skola tiktu atklāta 2018. 
gada septembrī, metu 
konkursam bija atvēlēts 

ļoti īss laika posms – meti bija jāiesniedz 2 
mēnešu laikā. Šā gada 17. maijā tika iesniegti 
2 meti. Gaujas svētkos abu metu vizuālā daļa 
tika izlikta apskatei Gaujas ielā tieši pre-
tī  vietai, kura atvēlēta jaunajai skolas ēkai. 
Vēlāk šīs vizualizācijas tika pārceltas un šo-
brīd ir pieejamas apskatei Gaujas ielā, tirgus 
laukumā paviljonu aizmugurējā daļā. Pēc 
žūrijas vērtējuma uzvaru guva projekts ar 
devīzi LIIN0000. Projekta kopējā telpu pla-
tība ir 9726 m2, tas ir ap 12 m2 uz 1 skolnie-
ku, un tas ir ievērojami mazāk nekā jebkurā 
citā pēdējos gados Latvijā būvētā skolā, kur 
šis cipars sasniedz pat 20 m2 uz 1 skolnieku. 
Tāds milzīgs telpu platības ietaupījums ir ti-
cis sasniegts, pateicoties arhitektu veiksmīgi 
risinātam blakustelpu un saimniecisko telpu 

izvietojumam, saglabājot plašas klašu telpas. 
Ir labi pārdomāts arī kopējais telpu apjoms, 
kas ir par 60% mazāks, salīdzinot ar konku-
renta metā iekļauto kopējo telpu apjomu. 
Šie ir tikai pirmie soļi pretim jaunai skolai 
Ādažos. Nākotnē paveicams laikietilpīgs 
darbs, lai iecere kļūtu par realitāti - ir  rīko-
jama sarunu procedūra ar uzvarējušā meta 
autoru, būs slēdzams līgums par projektēša-
nas un autoruzraudzības darbiem, ja saru-
nās tiks panākta vienošanās, kā arī nākot-
nē būs rīkojams būvniecības iepirkums. Ja 
sarunu procedūrā tiks panākta vienošanās, 
tad tiks slēgts projektēšanas un autoruzrau-
dzības līgums, un tuvākos 8 mēnešus notiks 
tehniskā projekta izstrāde. 

Normunds Masaļskis

Metu konkurss “Jauna skolas ēka Ādažos”
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Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2016. gadā
noslēgti 18 projektu līgumi un uzsākta projektu īstenošana

Ādažu novada domes iedzīvotāju ini-
ciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar 
dvēseli” no 23 iesniegtajiem projektu pie-
teikumiem par kopējo domes pieprasīto 

finansējumu 29 631,89 eiro ir noslēgti 18 
līgumi par projektu ieviešanu ar kopējo 
domes finansējuma 19 844,27 eiro un uz-
sākta to īstenošana.
Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti Ādažu novadā, veicināt 
novada iedzīvotāju līdzdalību savu inicia-
tīvu īstenošanā un dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanā. Konkursa ietvaros tiek atbals-
tīti projekti teritorijas labiekārtošanas, ēku 

remonta un izglītojošu, kultūras, sporta, 
sociālo pasākumu attīstības vai uzlaboša-
nas jomās. Vērtējot projektus, projektu ie-
sniedzēju starpā pastāvēja sīva konkuren-
ce, jo pieprasītais domes finansējums par 
vairāk kā 9500 eiro pārsniedza domes pie-
ejamo finansējumu Konkursa īstenošanai. 
Augstāku novērtējumu saņēma projekti, 
kuru īstenošanā piedalīsies paši projekta 
iesniedzēji (iedzīvotāji) un kuros plānotie 

rezultāti būs pieejami plašākai sabiedrības 
daļai. No 18 īstenošanā esošajiem projek-
tiem 10 projekti plānoti teritoriju labie-
kārtošanas jomā ar domes finansējumu 12 
595 eiro, 2 projekti – ēku remontu jomā ar 
domes finansējumu 2 000 eiro un 6 projek-
ti - izglītojošo, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstības jomā ar pieprasīto fi-
nansējumu 5 249 eiro. Ādažos tiek īstenoti 
14 projekti, Garkalnē – 2 projekti, Kadagā 
– 1 projekts un 1 projekts ietver aktivitā-

tes gan Baltezerā, gan Ādažos. Projektus 
plānots īstenot līdz 2016. gada 30. septem-
brim. Labākajam īstenotajam projektam 
tiks piešķirta balva – dāvanu karte 100 eiro 
vērtībā un būs iespēja pretendēt uz Latvi-
jas Pašvaldību nodibinājuma “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” Pierīgas reģiona labā-
kā projekta balvas iegūšanu, kā arī uz Na-
cionālās balvas ieguvēja statusu!

Inita Henilane

Projektā plānota ārtelpu koka aktivitāšu 
kuba izveidošana bērniem

Projektā plānota celiņu, taku un daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas lieveņu atjaunošana

Projektā plānota sporta svētku organizē-
šana

Projektā plānots daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas kāpņu telpas remonts

PROJEKTI

Ādažu novads tiecas uz energoefektivitātes kāpināšanu

Ādažu novada domei 
ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība ar uzņēmu-
mu SIA “Ekodoma”, 
kurš nodarbojas ar 
energoefetkivitātes kā-
pināšanu Latvijā valsts 
līmenī. Līdz šim SIA “Ekodoma” palīdzēja 
Ādažu novada domei izstrādāt Ilgtspējī-
gās enerģētikas rīcības plānu, veikt auditu 
un saņemt energosertifikātus visām paš-
valdības ēkām, kas bija obligāta prasība 
pēc likuma. Bet turpmāk SIA “Ekodoma” 
sniedza bezmaksas pakalpojumus, vei-
dojot Ādažu novada energopārvaldības 

sistēmu pēc ISO 50001 standartiem, vai 
iesaistot Ādažu novada domes ēku starp-
tautiskā energokomandu sacensību pasā-
kumā, turklāt sniedzot bezmaksas atbalstu 
ar konsultācijām un mērāmiem rīkiem. 
Šobrīd SIA “Ekodoma” atbalsta arī jaunā 
amatā iecelto Ādažu novada domes ener-
gopārvaldnieku, kura uzdevums drīz būs 

patstāvīgi plānot un īstenot energoefikti-
vitātes veicināšanas pasākumus mūsu no-
vadā. 12.maijā Rīgā tika rīkota konference 
“Potenciāls enerģētikā šodien un rīt”, kurā 
piedalījās arī 3 Ādažu novada domes pār-
stāvji. Konferences beigās tika prezentēta 
jauna grāmata “Energopārvaldnieka ceļve-
dis”, kura pirmajiem tika pasniegta Ādažu 

novada pārstāvjiem ar pateicības vārdiem 
par īpašiem sasniegumiem energoefekti-
vitātes kāpināšanas virzienā izdarītajiem 
soļiem. 26. maijā Ādažos notika seminārs 
“Projekts save@work Ādažos”, kura gaitā 
tika izskatītas praktiskas iespējas paaug-
stināt energoefektivitāti pašvaldības ēkās, 
kā arī konstatēts, ka energokomandu sa-
censībās Ādažu novada dome uz doto brī-
di ir 13. vietā starp 17 pašvaldībām, kas 
nav slikti, ņemot vērā, ka mūsu pašvaldība 
sacensībās piedalās ar jaunbūvēto Kultū-
rizglītības centra  ēku, kurā grūti panākt 
ļoti lielus energoefektivitātes uzlabojumus, 
bet mēs ceram panākt labākus rezultā-
tus un mūsu mēŗķis ir iekļauties pirmajā 
desmitniekā. 30. maijā Ādažos notika se-
minārs “Līdzvērtīgas sadarbības seminārs 
pašvaldībām”, kurā piedalījās pārstāvji no 
vairākām Latvijas pašvaldībām un vienas 
Grieķijas pašvaldības (Atēnu reģiona). 
Seminārā notika pieredzes apmaiņa par 
aktuālākajiem energoefektivitātes veicinā-
šanas jautājumiem pašvaldībās un to risi-
nāšanas iespējām.

Normunds Masaļskis
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“Tā ir mūsu dzīve. Mēs neesam kopa, 
kas satiekas tikai mēģinājumos un 
koncertos. Bija laiks, kad bagātinājā-
mies paši, bet tagad esam gatavi dot arī 
citiem. Organizējam gadskārtu svēt-
kus, esam atvērti un aicinām darboties 
mums līdzi,” atzīst Inese Krūze, viena 
no Ādažu tradīciju kopas “Ābols” da-
lībniecēm, šīs tradīciju kopas izveides 
idejas autore, kuras pasaules redzējums 
balstās latviskajā dzīvesziņā. 

Ar ko vasaras saulgrieži ir īpaši?  
Jau izsenis senajiem baltiem dzīves 
riti ir saistījušies ar Saules ceļu. Kat-
ros gadskārtu svētkos atbilstoši Saules 
virzībai notiek svinēšana, darbošanās, 
kas ietekmē gan fiziskā, gan enerģētis-
kā līmenī. Saulgriežos Saule beidzot ir 
sasniegusi augstāko punktu. Šajā laikā 
zeme ir pilnībā pamodusies, viss ir uz-
plaucis. Tā ir viskošākajā plaukumā, savā 
pilnbriedā. 

Skaistas radības daļa
Vai daba šajā laikā cilvēkam var palī-
dzēt vairāk nekā citkārt? 
Svinot svētkus un vairāk izprotot mūsu 
tradīciju, saprotu, ka šajā tradīcijā nekad 
nav bijis tā, ka cilvēks būtu radības kro-
nis, kas no dabas var ņemt neprasot. Šie 
svētki parāda, cik ļoti daba tikusi cienīta, 
cik ļoti cilvēks dabai bijis pateicīgs, kas 
izpaužas savstarpēji dodot un ņemot. 

Arī saulgriežos, pinot vainagus, ziedus 
nekad neplūca un zarus nekad nelauza 
tāpat vien, bet, dziedot dziesmas, piedo-
mājot, lūdzot dabas svētību. 
Ja ziedu plūc ar īpašu domu, tas kalpo 
cilvēkam un netiek izpostīts. Vasaras 
saulgriežos pin vainagus un mājas puš-
ķo ne tikai, lai izrotātos, bet arī, lai 
sevi pasargātu. Kad enerģētiski daba 
ir savā visaugstākajā punktā, tad 
līdzās labajam ir arī ļaunais. Dau-
dzi šodien pieraduši pie domas, ka 
Jāņu nakts jāpavada, esot nomodā, 
jāsagaida saullēkts, bet senie balti 
bērnus atstāja mājās kopā ar dzim-
tas vecākajiem ļaudīm. Visu Jāņu 
nakti negulēja cilvēki spēka gados.  
Viņus naktī sargāja Jāņuguns, bet 
mājas, kurās gulēja bērni, aizsar-
dzībai pušķoja ar meijām. Vasaras 
saulgriežu burvība neaprobežojas 
ar vienu vakaru, nakti. Tie ir ri-
tuāli vairāku dienu garumā, sā-
kot ar to, ka brauc uz mežu pēc 
meijām, iet pirtī, tīra un pušķo 
māju, gatavo sieru, kur visa ģi-
mene darbojas kopā. Sēdēt pie 
ugunskura ar šašliku un alu 
– tas ir tāpat kā nedarīt neko. 
Dziedot un dejojot, piesaisti sev dabas un 
Visuma palīdzību visam nākamajam ga-
dam. Jo vairāk esi saistīts ar dabu, jo dzi-
ļāk pats dzīvo kā skaistas radības daļa. 

Enerģētiskā izlīdzināšanās
Vai, svinot šos svētkus lielā pūlī, nezūd 
svētku īpašais gars, noskaņa?
Brīnišķīgi, ka mūsu tautas apziņā vispār 
vēl ir saglabājies impulss svinēt šos svēt-
kus. Protams, apzinoties šo svētku spē-
ku, nav saprātīgi piedzerties un aizvadīt 
šo Jāņu nakti bezjēdzīgi. Tautas vienotī-
bas izjūta veidojas uz stingra pamata, kas 
balstīts dabas procesos. Tāpat kā citos 
svētkos, kas saistās ar dabas ritu, arī va-
saras saulgriežos notiek enerģētiskā izlī-
dzināšanās. Un šī enerģijas apmaiņa no-
tiek ne tikai dabā, bet arī starp cilvēkiem. 
Vecāku – bērnu attiecībās, dzimtā, kā arī 
visu to cilvēku vidū, kuri sanāk kopā, lai 
veiktu vasaras saulgriežu rituālus. Ener-
ģētiski tiekam savienoti. Arī ģimene tiek 
stiprināta. Gatavošanās Jāņu naktij ir ko-
mandas darbs.  Lai viens kolektīvs, kuru 
grūti saliedēt, kopā nosvin Jāņus, veicot 
visus rituālus. Internetā šodien var atrast 
tik daudz pamācību, kā iegūt veiksmi, 
naudu utt. Es saku – nosviniet parei-
zi Jāņus! Ja esi draudzīgs dabai, mainās 
dzīves uztvere. Zinu, ka daudziem ir aiz-
spriedumi, ka rituāli ir kaut kas garīgi 
netīrs. Cilvēki baidās, domā, ka, piedalo-
ties rituālā, sevi garīgi piesārņo. Manu-
prāt, garīgo izaugsmi tādējādi iespējams 
tikai bagātināt un paplašināt.  

Līdzsvars ir dažādībā
Tas nozīmē, ka arī kristietis var svinēt 
šos svētkus…
Daudzi nesaredz, ka caur savas tautas tra-
dīciju var garīgi bagātināties. Līdz ar to – 
garīgo piepildījumu meklē citās reliģiskās 

praksēs 

vai mācībās. Ir daudz latviešu, kuri 
svin šos svētkus, taču ir kristieši vai bu-
disti. Katram ir savs ceļš. Ir tādi mācību 

Saulgriežu spēksSaulgriežu spēks
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sekotāji, kuri domā, ka viss, kas ir ārpus 
viņa reliģiskās kopienas, viņu degradē, 

neredzot vispārējas 
sakarības. Man 

šķiet, ka gudrs 
k r i s t i e t i s 

saprot – 
dzīvot sa-
skaņā ar 
dabu un 
tās prin-
cipiem ir 

tikai labi. 
Ikdienā no-

darbojos ar rai-
dījumu veidošanu, 

un kādā Lieldienu raidījumā pareiz-
ticīgo mācītājs stāstīja gan par Kristus 
augšāmcelšanos, gan arī atmodu dabā. 
Manuprāt, tas nozīmē, ka šis viedais 
cilvēks stāv pāri dogmatismam, redzot 
visa dziļāko jēgu. Ja izproti visu proce-
su saistību, nav arī baiļu. Bailes rodas 
no nezināšanas – ārprāts, šie pagāni! Ja 
veic latviskos rituālus, stiprini latviešu 
tautu. Ja atzīmē ieražas, kas raksturīgas 
citai tautai, attiecīgi stiprini citu tautu. 
Katrai tautai ir savs uzdevums. Ne velti 
katra reliģija ir radusies citā vietā.  Prob-
lēmas rodas, kad visus grib padarīt vie-
nādus. Mēs visus nevaram padarīt par 
latviešiem, likt svinēt svētkus pēc Saules 
kalendāra. Līdzsvars ir dažādībā – vie-
ni svin pēc Mēness kalendāra, citi – pēc 
Saules. Ja gribam, lai vienas tautas reliģi-
ja ir tā īstākā visiem, izaugsme apstājas. 

Vienmēr ir iespēja būt labam
Vai tiesa, ka, atšķirībā no citām reliģi-
jām, balti patiešām nav citus galināju-
ši, vēloties pievērst savai mācībai? 
Latviskā dzīvesziņa nav reliģija, bet gan 
dzīves skatījums. Reliģiska mācība un 
dzīves izpratne nav viens un tas pats. Tā 
ir dzīves filozofija, gudrība, pēc kuras 
zinām, kā dzīvot. Kad dzīvo pēc dzīves 
gudrības, nerodas vēlme otru pārmācīt 
vai uzspiest savu gudrību. Tāpat – nav 

vēlēšanās kādu nogalināt ti-
kai tādēļ, ka kāds atšķiras, jo 
redzam, ka dabas procesi ir 
tikpat atšķirīgi, cik cilvēki.  
Kad mācība kļūst par instru-
mentu, ar kuru valdīt, sākas 
kari, un tā vairs nav dievi-
zpratne. Kurā vietā Bībelē 
Jēzus aicina nogalināt viņa 
vārdā… Krusta kari – tā ir 
Dieva pārprašana, sevis ie-
celšana Dieva vietā, pasakot, 
kas kā būs. Latviskā dzīveszi-
ņa to nemāca. Tajā cilvēks ir 
labs vai nelabs. Nevis slikts. 
Vienkārši  kādā brīdī labā ir 

mazāk. Nosaucot kādu par grēcīgu vai 
sliktu, vairs nav iespēju būt labam. Va-
jag kādu, kurš šo iespēju dod. Latviskajā 
dzīvesziņā nav vajadzīgs kāds, kurš pār 
mani valda. Līdz ar to – ne pār mani kāds 
valda, ne man ir vēlme valdīt pār kādu. 

Uguns attīra un dod spēku
Kāpēc uguns šajos svētkos ir tik būtiska?
Tā ir gaismas avots. Kad Saule noriet, 
uguns palīdz pārlaist tumšo nakti. Līgo 
nakts ugunsrituāli ir dažādi – dedzina 
pūdeli, no kalna laiž 
Saules riteni, ūdenī 
stumj plostu, uz kura 
sakurta uguns. Tagad 
pūdeli ierasts likt stabu 
galos, bet agrāk to lika 
augstākajā kalnā, ozolā, 
lai uguns būtu pēc ie-
spējas augstāk. Lai gais-
mas ritējums nebeigtos. 
Uguns un dūmi simbo-
lizē tiekšanos uz augšu. 
Pārim – vīram un sievai 
– lekt pāri ugunskuram 
ir īpaši svarīgi, jo tā var 
stiprināt ģimeni. Dūmi 
attīra, nošķirot veco 
no jaunā. Domu, kas ir 
prātā, lecot pāri uguns-
kuram, dūmi palīdz 
aiznest līdz debesīm. 
Uguns attīra un dod 
spēku un, protams, sa-
dedzina arī visu slikto. 

Dvēsele barojas
arī no dziesmas
Un dziesma – tāpat? 
Dziedot sevi dziedinām.  Izdziedot spē-
cīgus vārdus, bagātinās un spēcinās arī 
pats dziedātājs. Jo dziesma ir senāka, jo 
monotonāka tā ir, līdz ar to –  tā vairāk 
līdzinās meditācijai. Dziedot senajā dzie-
dāšanas manierē var just, kā viss ķer-
menis it kā skan, kā pa to plūst enerģija. 
Dziesma arī māca, stāstot par lietu kārtī-

bu. Dziedot sevi gan izglīto, gan dziedi-
ni. Dziedāt var visi. Ja vari runāt, vari arī 
dziedāt. Daudzos gan šī pārliecība zūd, 
līdzko skolas kora vadītājs paziņo, ka zi-
lonis uz ausīm uzkāpis. Pieaugušie sāku-
mā kautrējas, bet, līdzko sāk dziedāt, viss 
tomēr izdodas! 
Kā radās doma atkal iedzīvināt folklo-
ras dzīvi Ādažos?
Mēs paši veidojam vidi sev apkārt. Savu 
ģimeni, sabiedrību. Ja man ir izpratne 
par to, kā gribu dzīvot, kādā vidē vēlos 
audzināt savus bērnus, pašai šī vide arī 
jāveido. Sākotnēji vairākas ģimenes pul-
cējāmies ap folkloristi Andu Ābeli, kura 
Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā bērniem 
māca etnogrāfisko kokles spēli. Vairāki 
vecāki lūdzām, vai arī mēs to varētu ap-
gūt. Kultūras centra iepriekšējā tradīci-
ju kopa pārtrauca savu aktīvo darbību, 
sapratu, ka šis brīdis jāķer ciet. Ja gribi 
būt tuvāk ādažniekiem, kuri latvisko 
dzīvesziņu vēlētos apgūt, tradīciju kopai 
jābūt pieejamai. Kļūstot par Ādažu Kul-
tūras centra tradīciju kopu, mēs tādi arī 
esam. Lūdzām folkloristi Andu Ābeli 
būt par mūsu kopas vadītāju, un tā mēs 

darbojamies kopš 2015. gada. Visiem, 
kuriem ir interese par latvisko dzīveszi-
ņu, aicināti mums pievienoties! Arī tie, 
kuri nevēlas nākt uz mēģinājumiem un 
uzstāties koncertos, var pievienoties, lai 
kopā svinētu svētkus vai piedalītos no-
metnēs. 

Monika Griezne
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VIDE

Aicinām pieteikties konkursam “Sakopta vide Ādažu novadā 2016”
Ādažu novada dome aicina iedzīvotājus un 
uzņēmumus pieteikties konkursā “Sakopta 
vide Ādažu novadā 2016”.
Konkursa mērķis – veicināt Ādažu novada 
teritorijas sakopšanu, apstādījumu un vi-
zuālā tēla pilnveidošanu, radīt interesi un 
motivāciju novada iedzīvotājiem sakopt sa-
vus īpašumus un veicināt atbildību par sava 
īpašuma sakārtošanu, kā arī apzināt sakop-
tākos īpašumus novadā.

Konkursa rī-
kotājs ir Ādažu 
novada domes 
Attīstības un 
investīciju daļa. 
Pieteikt īpašu-
mus konkursam 
var līdz 2016. 

gada 8. jūlijam. Ādažu novada domes iz-
pilddirektora izveidota neatkarīga konkur-
sa rezultātu izvērtēšanas komisija vismaz 
5 locekļu sastāvā veiks pieteikto īpašumu 
apskati dabā laikā no 25. jūlija līdz 19. au-
gustam.
Konkursam var pieteikt fizisku un juri-
disku personu īpašumus 
Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā šādās 
nominācijās:
1. “Sakoptākais individu-
ālais īpašums vai viensēta”;
2. “Sakoptākais daudzdzī-
vokļu māju īpašums vai cita 
koplietošanas teritorija”;
3. “Sakoptākā biznesa vide”.
Konkursa nolikumu un 

pieteikuma anketas 
meklējiet Ādažu no-
vada mājaslapā www.
adazi.lv sadaļā Pašval-
dība/Konkursi.
Aicinu ādažniekus 
paskatīties apkārt. Ne-
kautrējieties un pie-
sakiet savus skaistos 
dārzus. Kaimiņi un 

draugi, piesa-
kiet konkur-
sam īpašu-
mus, kurus 
ir vērts ap-
skatīt, iecelt 
saulītē, kuru 

saimnieki ieliek sirdi un dvēseli 
savas apkārtnes uzkopšanā. Arī uzņēmumi, 
kuri vērību pievērš savai ārtelpai, neaizmirs-
tiet pieteikt savu īpašumu šim konkursam. 
Lai katra radītais košums ir labs piemērs un 
motivācija līdzināties, lai veselīgais sacensī-
bu gars veicina čakli pastrādāt savos dārzos, 
un Ādažu novads kļūtu par vienu no skaistā-
kajiem un sakoptākajiem novadiem Latvijā!

Māra Rugaine-Murāne, konkursa “Sakopta 
vide Ādažu novadā 2016” koordinatore

2016. gada 31. maijā Ādažu nova-
da dome pieņēma lēmumu Nr.105 
“Par Kadagas ciema centrālās daļas 
detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. Publiskās 
apspriešanas termiņš noteikts no 
2016. gada 17. jūnija līdz 2016. gada 
15. jūlijam. Publiskās apspriešanas sa-

nāksme notiks 2016. gada 4. jūlijā plkst. 17.00. 
Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānoju-
ma projektu var iepazīties Ādažu novada Būv-
valdē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. 
Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma pro-
jektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldī-

bas interneta vietnē www.adazi.lv. rakstiskus 
priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto 
detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu, domes dar-
ba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta ad-
resi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus 
iespējams iesūtīt līdz 2016. gada 15. jūlijam.

Paziņojums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

2016. gada 31. maijā Ādažu novada 
dome pieņēma lēmumu Nr.104 “Par 
nekustamo īpašumu “Marikas”, “Le-

jasgundegas” un Priežu iela 9 detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. 
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 
2016. gada 17. jūnija līdz 2016. gada 15. jūli-
jam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 

2016. gada 27. jūnijā plkst. 17.00. Ādažu nova-
da Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu 
var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba 
dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā 
vidē ar lokālplānojuma projektu var iepazīties 
Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē 

www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma 
projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada 
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no-
vadā, katru darba dienu, domes darba laikā, 
vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.
grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams 
iesūtīt līdz 2016. gada 15. jūlijam.

Paziņojums par Ādažu ciema nekustamo īpašumu “Marikas”,
“Lejasgundegas” un Priežu iela 9 detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Sargāsim savus novada dižkokus!
Pirms gada Ādažu novada domes deputāte 
Adrija Keiša vērsa pārējo deputātu uzmanī-
bu uz ozolu, kas katru dienu ir mums līdzās 
Rīgas gatvē pa ceļam uz t/c “Apelsīns”, jo, 
pārmērot šo koku, izrādījās, ka savos izmē-
ros tas ir sasniedzis dižkoka lielumu. De-
putāte rosināja domē izskatīt jautājumu par 
īpašas informācijas zīmes uzstādīšanu šim 
kokam. Domes deputāti lēma, ka dižkoku 
informatīvās zīmes būtu pelnījuši visi nova-
da dižkoki. Ādažu novada ainavu arhitekte 
aicināja Ādažu novada iedzīvotājus paskatī-

ties uz kokiem sev apkārt un apzināt esošos 
dižkokus. Lai arī iedzīvotāji nebija ļoti vērīgi, 
pagājušās vasaras laikā novada teritorijā tika 
apzināti 15 potenciālie dižkoki. Visi šie koki 
tika apsekoti, nomērīti un nofotografēti, un 
iesniegti apstiprināšanai Dabas aizsardzības 
pārvaldē (DAP). Dome saņēma apstiprināju-
mu, ka visi 15 koki ir iekļaujami aizsargāja-
mo koku sarakstā. Lai katrs varētu pamanīt 
dižkoku dabā, šā gada maijā pie visiem diž-
kokiem tika uzstādītas dižkoku informatī-
vās zīmes – zaļš kvadrātveida laukums baltā 

ietvarā ar stili-
zētu ozollapas 
piktogrammu.
S a u d z ē s i m 
kokus, kas ir 
mūsu apstādī-
jumu rota, un 
jo īpaši sau-
dzēsim kokus, 
kas ar savu vareno izmēru ir pelnījuši nest 
dižkoka vārdu!

Iveta Grīviņa
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Kā veidojas rinda uz bērnudārzu un kā saņemt pašvaldības līdzfinansējumu? 
Ādažu novada domē ik pa laikam vēršas 
bērnu vecāki, kuri vēlas uzzināt par iespēju 
bērniem apmeklēt pašvaldības bērnudārzu. 
Kā zināms, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācība tiek nodrošināta visiem mūsu 
novadā deklarētajiem bērniem. 

Ar šī gada 1. septembri Ādažu bēr-
nudārzs uzsāk pašu mazāko bērnu 
uzņemšanu vecuma grupā no pus-
otra līdz diviem gadiem – kopskai-
tā 16 bērnu, vecuma grupā no divu 
līdz trīs gadu vecumam – 16 bēr-
nus un  jau esošo bērnu grupiņās 
vēl  tiks uzņemti 19 bērni, tādējādi 

nodrošinot papildu 51 bērna uzņemšanu 
pašvaldības bērnudārzā. Tomēr visiem 
mazajiem novadniekiem vecumā no pus-
otra līdz četriem gadiem šobrīd vietu paš-
valdības bērnudārzos nodrošināt nevaram, 
tāpēc bērnu vecākiem ir pilnīga izvēles brī-
vība, izvēloties privātā bērnudārza pakal-
pojuma sniedzēju un viņu piedāvātās  licen-
cētās pirmsskolas izglītības programmas.
Salīdzinot bērnudārza rindā reģistrēto bēr-
nu skaitu no 2013. gada līdz 2016. gadam, 
redzams, ka ik gadu bērnu rindā uz bērnu-
dārzu tiek reģistrēti vidēji 170 bērni vecumā 
no 0 līdz 6 gadiem. Tomēr šī rinda nemitīgi 
tiek papildināta ar jauniem bērniem, kuri 
kopā ar ģimeni pārceļas dzīvot uz Ādažu 
novadu un te deklarē savu dzīvesvietu. Un 
tas ir iemesls, kādēļ bērnu skaits rindā attie-
cīgā laika posmā (no gada sākuma līdz bei-
gām), salīdzinot ar kārtējā gadā dzimušiem 
bērniem, palielinās  par 30 – 100%, tāpēc 
pašvaldība izmanto privāto bērnudārzu pa-

kalpojumu, noslēdzot ar tiem līgumus un ik 
mēnesi līdzfinansējot pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi EUR 202,26 apmērā 
par vienu bērnu. Šī gada maijā pašvaldī-
bas  līdzfinansējums 322 bērnu pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei bija EUR 
65127,72. Ir noslēgti līgumi  par līdzfinan-
sējumu ar 32 privātajām  pirmsskolas izglī-
tības iestādēm, taču to skaits var pieaugt, ja 
bērna vecāki būs izvēlējušies kādu citu pri-
vāto bērnudārzu.
Ādažu novada dome ir pieņēmusi saistošos 
noteikumus “Ādažu novada pašvaldības lī-
dzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas iz-
glītības apguvei”, kur noteikts, pēc kādiem 
principiem tiek sniegts atbalsts mūsu nova-
dā deklarētajiem bērniem, kuri pakalpoju-
mu saņem privātajā izglītības iestādē.
Ņemot vērā, ka valsts atbalsta apjoms (Āda-
žu gadījumā tas bija EUR 25,74 mēnesī 
vienam bērnam) no šī gada 1. jūnija ir pār-
traukts, uzliekot par pienākumu šo jautāju-
mu risināt pašvaldībai, Ādažu novada dome 
apliecina, ka pašvaldības līdzfinansējuma 
apjoms EUR 202,26 mēnesī vienam bērnam, 
kas apgūst pirmsskolas izglītības program-
mu privātajā pirmsskolā, tiks turpināts. 
Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnam 

un vienam no bērna vecākiem ir 
jābūt deklarētiem Ādažu novadā. 
Bērnam jābūt reģistrētam rindā uz 
pašvaldības bērnudārzu. 
Lai pretendētu uz pašvaldības 
līdzfinansējumu, neatkarīgi no 
tā, kurā pašvaldībā bērnudārzs 
atrodas, ir svarīgi saglabāt pie-

rakstu Ādažos un nedeklarēties prom un 
atpakaļ. Pārtraukums līdzfinansējuma 
saņemšanā gadījumos, kad bērns vai ve-
cāks pārdeklarējies uz citu pašvaldību, 
ģimenei ir finansiāli “sāpīgs”, jo domes 
līdzfinansējumu saņem tikai Ādažu no-
vadā deklarētie iedzīvotāji, un bērna un 
vecāka deklarētā dzīvesvieta tiek pārbau-
dīta pirms ikviena rēķina apmaksas. 
Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērna vecā-
kam domes Klientu apkalpošanas centrā 
(KAC), Gaujas ielā 33A, Ādažos, jāiesniedz 
iesniegums, kurā norādīts bērna vārds, uz-
vārds, personas kods, kā arī, kādā privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē bērns apgūst 
pirmsskolas izglītības programmu, jānod-
rošina līguma kopija ar privāto pirmssko-
las izglītības iestādi (uzrādot oriģinālu). 
Pēc rēķina saņemšanas un  personas datu 
pārbaudes pašvaldības līdzfinansējums 
(EUR 202,26 par 1 bērnu mēnesī)  tiks ie-
skaitīts privātā bērnudārza bankas kontā.
Tātad, ja privātajā bērnudārzā ar viena 
audzēkņa izglītošanu saistītās izmaksas ir 
EUR 230,00 mēnesī, bērna vecākam būs 
jāsedz starpība (tā veidojas pēc aprēķina: 
230–202,26=EUR 27,74). Ēdināšanas izde-
vumus gan pašvaldības, gan privātajā bēr-
nudārzā sedz bērna vecāki.
Savukārt, ja bērna vecāki ir izvēlējušies auk-
les pakalpojumus, tad, lai saņemtu pašval-
dības atbalstu EUR 86 apmērā, auklei jābūt 
reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā, bet bērna vecākam KAC 
jāiesniedz iesniegums un līguma kopija.

Ināra Briede

Ādažu vidusskolas atbalsta komandas  skolotāji izglītojas
“Erasmus +” projektā un izstrādā jaunu pedagogu kursu programmu

Pateicoties Eiropas Savienības “Erasmus+” 
programmai, Ādažu novada domes un 
Ādažu vidusskolas vadības atbalstam, mēs, 
Ādažu vidusskolas atbalsta komandas  
skolotāji – Svetlana Stepane,  Jolanta Osīte 
un Irita Skaistkalne – Virka, kā arī angļu 
valodas skolotāja Linda Kalniņa piedalījā-
mies  “Erasmus+” projekta “IKT inovācijas 
un neformālās izglītības metodes sinerģija 

ar formālās izglītības procesu – mūsdie-
nīgs risinājums skolēniem ar mācīšanas 
traucējumiem”  kursos (2015-2016.m.g.).
Projekta 1. posms (2015. g. oktobrī) norisi-
nājās Maltā, kur guvām jaunas zināšanas 
un papildinājām savu profesionālo piere-
dzi kā neformālās izglītības metodes siner-
ģiju ar mūsu formālo izglītības sistēmu. 
Savukārt 2. posms  (2016. g. maijā) nori-
sinājās Portugālē, kur varējām pilnveidot 
un apgūt jaunas IKT tehnoloģijas un pa-
augstināt digitālās prasmes. Tas kopumā 
dod iespēju mācību procesu padarīt ne 
tikai  radošāku, aktīvāku un interesantā-
ku, bet skolēniem ar mācīšanas grūtībām 
sniedz iespēju  jauno mācību vielu uztvert, 
saprast un iegaumēt uzskatāmākā, izpro-
tamākā un pieejamākā veidā. Par to liecina 
jauno metožu paņēmienu  ieviešana mācī-
bu stundās. 
Jauniegūtās zināšanas aktīvi izplatām 
tālāk. Esam bijušas pieredzes apmaiņā 

Alūksnes novada Ziemeru pamatskolā. Uz 
Maltā gūto pieredzes un zināšanu pama-
ta izstrādājām kursu programmu “Darbs 
grupās un sadarbības veidošana kā iespē-
ja motivētai sadarbībai un komunikācijai 
mācību stundās”. Mērķauditorija bija Pie-
rīgas sākumskolas skolotāji. Kursu mērķis: 
iepazīstināt pedagogus ar inovatīvām ide-
jām un citu valstu pieredzi. 
Kursu ietvaros tika aplūkoti un analizēti 
praktiski piemēri, ko skolotājs varētu iz-
mantot mācību procesa dažādošanai un 
sadarbības prasmju sekmēšanai.
Turpmāk plānojam iepazīstināt kolēģus 
un citu skolu skolotājus ar Portugālē ap-
gūto IKT tehnoloģiju un e-apmācības plat-
formu izmantošanu interaktīva mācību 
procesa nodrošināšanai skolās. 
Pateicamies  “Erasmus+” programmai un 
ikvienam atbalstītājam par mums doto ie-
spēju sevi pilnveidot un gūt jaunu pieredzi.

Ādažu vidusskolas atbalsta komanda
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Ugunsdrošība Ādažos - toreiz un tagad

Kaut arī ugunsdzēsības funkciju Āda-
žos nodrošina Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, novada iedzīvotāji 
nejūtas droši, jo ugunsdzēsēji notikuma 
vietā ierodas novēloti. Iecere izveidot 
Ādažu un blakus esošo pašvaldību sa-
darbību ar VUGD joprojām nav vaina-
gojusies ar rezultātu. Tiek domāts par 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību Āda-
žos un apkaimē, kas nav nekas neiespē-
jams. Tādēļ šobrīd meklējam brīvprātī-
gos. Kā stāsta Aivars Janelsītis, Siguldas 
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības val-
des priekšsēdētāja vietnieks, arī Ādažos 
tāda savulaik bijusi, turklāt tā tikusi at-
zīta par vislabāko Pierīgā. Aivars Janel-
sītis Ādažos savulaik strādājis par brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju un dalās pieredzē.
 
Aivars Janelsītis stāsta, ka brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju kustības dibināšanas ie-
mesls bija pirmais veiksmīgi nodzēstais 
ugunsgrēks Rīgas apriņķī. Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju kustības dibināšanas pa-
matā bija apstāklis, ka vēsturiski valsts 
organizētie ugunsdzēsēju depo bija tikai 
apriņķu centros. Lai saprastu, ko nozīmē 
jēdziens “apriņķis”, jāiztēlojas Rīgas ap-
riņķi – sākot no Kalnciema, gar Jelgavu, 
līdz Skultei, gar Gaujas malu, tad gar Lī-
gatni, Nītauri, līdz Ērgļiem un Aiviekstei. 
Aivaram Janelsītim pie sienas ir liela kar-
te, uz kuras vienkārši ir parādīt toreizējā 
apriņķa robežas.
Ko nozīmē būt par brīvprātīgo uguns-
dzēsēju?
Aivars Janelsītis stāsta, ka brīvprātīgā 
ugunsdzēsēja darbs netika apmaksāts no 
valsts vai pagasta, bet gan par to maksāja 
darba devējs, pie kura brīvprātīgais strādā-
ja. Nedēļā tāda varēja būt viena diena, ku-
ras laikā brīvprātīgais varēja tikt izsaukts 
uz notikuma vietu. Biedrības priekšsēdē-
tājam maksāja algu valsts, gan tikai pus-
slodzi, bet vietniekam (jeb kā toreiz sauca 

p r i e k š s ē d ē t ā j a 
biedram) maksāja 
pilnu slodzi. 
Arī Ādažos bi-
jusi brīvprātīgo 
u g u n s d z ē s ē j u 
biedrība/koman-
da, ko kādu laiku 
vadījis Ādažu kol-
hoza priekšsēdē-
tājs Josefs Kukelis 
(kolhozu vadīja 
tieši pirms Alber-
ta Kaula). Viņš 
izveidoja brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju 
komandu, kas tika 

atzīta par vislabāko Pierīgā. Tai bija sava 
izbraukuma dzēšanas tehnika un vairāk 
kā simts brīvprātīgo biedru, kas veica lielu 
profilaktisko darbu dzīvokļos un sabiedris-
kajā sektorā. Vietējie ugunsdzēsēju spēki 
toreiz bija ļoti nozīmīgi, jo saziņa bija ļoti 
vāja. Aivars Janelsītis atceras, ka uz 10 mā-
jām bija viens radio, bet TV toreiz vispār 
skaitījās tikpat tāls un nesasniedzams kā 
ceļojums uz Mēness: ““Bezdrāts telefons” 
bija galvenais saziņas līdzeklis. Sākumā uz 
ciemu bija tikai 4 telefoni.”
Ugunsdrošība daudzdzīvokļu ēkās
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, tāpat 
kā pirms daudziem gadiem, arī šobrīd 
publicē materiālus par ugunsdrošību. Pats 
svarīgākais, dzēšot ugunsgrēku daudzdzī-
vokļu mājā, ir operatīva un ātra rīcība. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvok-
ļu īpašnieku pamatpienākums ir rūpēties 
par sava dzīvokļa, individuālo pagrabtel-
pu un koplietošanas telpu ugunsdrošību, 
zināt ugunsdrošības noteikumus, kā rīko-
ties ugunsgrēka un evakuācijas gadījumā, 
kā izmantot ugunsdzēsības līdzekļus un 
kur tie atrodas. Jāatceras, ka ugunsgrēka 
gadījumā jāzvana uz tālr. nr. 112.
Jautājot par kūlas dedzināšanu, Janelsītis 
ir pavisam lakonisks: “Līdz 90. gadiem 
kūlas kā tādas vispār nebija, jo itin viss 
tika sakopts un pārvaldīts. Šī problēma ir 
paradījusies tikai pēdējos 25 gados.”
Sargā sevi jeb ugunsdrošības profilakse
Janelsītis uzsver, kā jebkurā lietā, arī 
ugunsdrošībā, pats svarīgākais ir profi-
lakse. Ādažos Kukeļa un vēlāk arī Kaula 
laikos, katrā lielākā celtnē – cehā, fermā – 
bija nozīmēts brīvprātīgais ugunsdzēsējs. 
Šie cilvēki rūpējās par to, lai tiktu ievē-
rotas ugunsdrošības normas – pie ēkām 
bija obligātie komplekti ugunsgrēku sā-
kotnējai dzēšanai – spainis, ķeksis, ūdens 
caurule, u.c. lietas, blakus smilšu kaste un 
ūdens ņemšanas vieta. Tas nozīmēja, ka 
vietējie paši varēja uzsākt dzēšanu ēkas 

brīvprātīgā ugunsdzēsēja vadībā, kamēr 
sagaidīja palīdzību.
Janelsītis domā, ka šobrīd cilvēki pā-
rāk daudz paļaujas uz ārējo palīdzību. Ja 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji paši pa-
rūpētos par to, lai nebūtu vietu un lietu, 
kas varētu viegli uzliesmot vai traucētu 
ugunsliesmas dzēst, ugunsdzēsējiem būtu 
daudz vairāk laika nodarboties ar profi-
laksi. Arī privātmāju īpašniekiem ir jā-
domā par ugunsdrošību, piemēram, tiem, 
kuriem dzīvoklī ir kamīns, būtu jānodro-
šinās ar ugunsdzēšamajiem aparātiem. 
Ugunsdzēšamie aparāti un dūmu de-
tektori 
Savukārt visi pārējie var laicīgi pasar-
gāt sevi vismaz no dūmiem, iegādājoties 
dūmu detektorus. Dūmu detektors nepa-
sargās no ugunsgrēka, bet brīdinās par to, 
ka, iespējams, kaut kur varbūt ir izcēlies 
ugunsgrēks. Janelsītis joko, ka daudzi bai-
dās no dūmu detektoriem, domājot, ka tad 
vairs nebūs iespējams neko enerģiski ga-
tavot virtuvē, bet arī gatavot ir jāprot. Arī 
skursteņus nepieciešams uzturēt kārtībā. 
Kad Aivars Janelsītis Ādažos strādāja par 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju, te bija 25 skur-
steņslauķi, 5 krāšņu būvētāji un 3 zibens-
novedēju speciālisti.
Jāņu svinēšana
Uzsākot brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-
bas darbu, tika domāts ne tikai par dro-
šības pasākumu organizēšanu, atlika laiks 
arī atpūtai. Pat Jāņi tika svinēti. Biedrības 
telpas bija pagasta būtiskākā tikšanās vie-
ta. Tika izrādīts pat teātris. Ap biedrības 
telpām veidojās un pulcējās arī visi paš-
darbības kolektīvi. Piemēram, orķestris 
“Ādažu suvenīrs”, kas bija būtiska sastāv-
daļa arī Jāņu zaļumballē. Par drošību at-
bildēja kārtībnieks (šodien policists), bet 
uz zaļumballi brauca tikai tad, ja svinētāji 
sakāvās.
Kā tad īsti notika svinēšana? “Visi lustējās 
līdz otrajai dienai. Lai varētu rīkot bufe-
ti, tika speciāli rīkota izsole. Reiz bija pat 
piecas vietējās saimnieces, kas visas gribē-
ja tikt pie prestižās Jāņu pasākuma bufetes 
vadīšanas. Par izsolē ieņemto naudu uztu-
rēja biedrību. Būt par bufetnieci skaitījās 
prestiži. Dāmas pašas gatavoja un arī tir-
goja. Paštaisīto miestiņu veda no Cēsīm. 
Vēl tirgoja Jāņu vainagus un pušķus. Inte-
resanti, ka piedāvāja arī drukātas instruk-
cijas par to, kā meklēt un atrast papardes 
ziedu,” smejoties atceras Aivars Janelsītis. 
Tuvojoties Līgo svētkiem, viņš kā brīv-
prātīgais ugunsdzēsējs iesaka svinēt Jāņus 
atbilstoši vislabākajām brīvprātīgo uguns-
dzēsēju tradīcijām – ar jāņugunīm, kas 
neapdraud savu un kaimiņu drošību.

 Maira Leščevica, “Ādažu Namsaimnieks”

NOVADĀ
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Pabeigts laukuma pie Ādažu Kultūras centra  pamatnes sagatavošanas posms

Pabeigts pamatnes sagatavošanas posms laukumam pie Ādažu Kultūras centra, tajā var novietot auto. Jaunais laukums tika izmēģi-
nāts arī Gaujas svētku laikā, uzņemot daudz ādažnieku un viesu! Uz tā tika uzbūvēta Gaujas svētku skatuve.

NOVADĀ

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību un mieru, sabiedriskās kārtības noteikumi papildināti ar
sodu par mehānisko transporta līdzekļu vadīšanu sānslīdē pa ceļu kompleksā ietilpstošām būvēm
Ādažu novada domes saistošajos notei-
kumos par sabiedrisko kārtību (saistošie 
noteikumi Nr.20 “Ādažu novada pašval-
dības sabiedriskās kārtības saistošie no-
teikumi”) izdarīti grozījumi, lai tos pa-
pildinātu ar noteikumiem, ka par riepu 

izspolēšanu ar mehānisko transporta lī-
dzekli vai mehāniskā transporta līdzekļa 
vadīšanu sānslīdē (drifts) pa ceļu kom-
pleksā ietilpstošām būvēm, transporta 
līdzekļa vadītājam tiks piemērots naudas 
sods no 50 līdz 250 euro. Savukārt par 

braukšanu uz aizmugurējā vai priekšējā 
riteņa ar motociklu vai mopēdu pa ceļu 
kompleksā ietilpstošām būvēm, trans-
porta līdzekļa vadītājam var piemērot 
naudas sodu no 20 līdz 200 euro.

Ādažu novada dome

Atļauts peldēties Ādažu novada peldvietās 
Veselības inspekcija informē, ka vi-
sās Ādažu novada peldvietās: Vējupē 
(Ādažu centrā, Ūbeļu peldvietā,  Kras-
tupes ielas peldvietā), Lielā Baltezera 
peldvietā “Baltezera pludmale”, Alderu 
peldvietā, Mazā Baltezera peldvietā pie 
kanāla un peldvietā “Bajāri”, Dūņezera 
peldvietā, Kadagas ezera peldvietā, kur 

ūdens paraugi paņemti 16. maijā  un 
kuru testēšanas pārskatus Ādažu nova-
da dome saņēmusi no “Bior”, peldēties 
ir atļauts.
Peldvietu ūdens analīžu rezultāti tiek 
apkopoti un publicēti Veselības inspek-
cijas mājas lapā.

Veselības inspekcija

Muzeju nakti Ādažos atzīmē ar brīvdabas kino Līgo laukumā,
erudīcijas spēli Vēstures un mākslas galerijā un mielastu viesu namā “Gungas”

Muzeju naktī ādažniekiem tika piedāvātas 
vairākas iespējas pavērt durvis uz pagātni. 
Ādažnieku un Ādažu viesi varēja doties uz 
Kultūras centru Gaujas ielā 33A, lai pār-

kāptu Ādažu Vēstures un mākslas gale-
rijas durvju slieksni un piedalītos kopīgā 
erudīcijas spēlē “Atveram kultūras manto-
juma durvis Ādažos”, kuru vadīja vēstur-
niece Elita Pētersone. Spēle bija patiesi aiz-
raujoša, apmeklētāji uzzināja daudz jauna, 
ielūkojoties arī vēsturiskos, unikālos foto 
kadros.   
Muzeju naktī ikvienam bija iespēja atvērt 
“Durvis uz Dūņuciemu”, kur  stāstniece 
Ivonna aizveda  ceļojumā uz sava vectēva 
un vecvectēva dzimto Dūņuciemu, kur 
katra ēka, katrs priekšmets raksturo mūsu 
tautas radošo izdomu, amata prasmi un 

mūžīgi mainīgo modi. Gungu viesi varēja 
mieloties ar gardo Gungu bukstiņputru!
Līgo laukumā ikviens garāmgājējs varēja 
atvērt “Kino durvis”, jo uz lielā brīvdabas 
ekrāna varēja vērot gan senākas, gan ne 
tik senas kino liecības par notikumiem 
Ādažos. 
Uz tikšanos nākamajā Muzeju naktī 
Ādažos!  
Ja vēl varat paspēt, tad 16. jūnijā viesu 
namā “Gungas” – brīvdabas kino – Jāņa 
Streiča filma “Līmuzīns Jāņu nakts krā-
sā”! Darbosies arī brīvdabas kafejnīca.  

Elita Pētersone, Monika Griezne

Kā Vējupe pie strūklakas tika...
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Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā 
norisinājās džudo atklātās meistarsa-
cīkstes baltajām un dzeltenajām  jostām, 
kurās piedalījās sportisti no Alūksnes 
Bērnu un jauniešu sporta skolas, “Zie-
meļblāzma” Rīga, BJAC “Gauja”, kā arī 
pašmāju censoņi – Ādažu Bērnu un jau-
natnes sporta skolas audzēkņi. Kopvērtē-
jumā Ādažu BJSS izcīnīja 1. vietu.

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi
izcīna 1. vietu džudo cīņā baltajām un dzeltenajām jostām

Ādažu stadionā pie skolas basketbola – volej-
bola laukums tagad kļuvis daudz krāšņāks! 
Tas ticis pie jaunā sintētiskā seguma. Uz eso-
šā asfaltbetona klājuma basketbola – volejbo-
la laukumā tagad ieklāts sintētiskais segums, 
kas ļaus izbaudīt spēles azartu daudz pilnī-
gāk, jo vairs nebūs jākreņķējas par nobrāz-
tajiem ceļgaliem un citām traumām. Ikdienā 
tas kalpos kā basketbola laukums, bet būs 
arī iespēja volejbola spēļu laikā uzkārt tīklu. 
Sporta laukumā sintētiskais segums uzklāts 

divos slāņos. Apakšējo slāni 8mm biezumā 
veido SBR granulas un saistviela, bet augšējo 

slāni 7mm biezumā veido EPDM granulas 
un saistviela sarkanbrūnā krāsā. Laukuma 
izmērs ir 17x30m. Basketbola – volejbo-
la laukumā uzstādīti volejbola stabi, kā arī 
stabu konstrukcijas, kas ļauj regulēt tīkla 
augstumu 3 pozīcijās. Tāpat – abos sporta 
stadiona laukumos atjaunots marķējums – 
baltas 5mm platas līnijas. Kopējās sintētiskā 
seguma izmaksas – 18765.89 eiro. Sintētiskā 
seguma ieklāšanu veica SIA “Ārēna sports”. 

Monika Griezne

Ādažu stadionā pie skolas basketbola – volejbola laukumā uzklāts sintētiskais segums

“ĀdažiVelo” pavasara svētki
21. maijā pie Ādažu vidusskolas pul-
cējās ap 300 velo mīļu, lai kopā svinē-
tu velo svētkus “ Uz zvaigznēm Āda-
žos III: Dārgumu meklētāji”. Svētku 
ietvaros, kā katru gadu, dalības mak-
sas vietā tika vākti ziedojumi cēlam 
mērķim. Šogad tika saziedoti 672,41 
euro. Paldies visiem par atsaucību – 
pateicoties jums, jau septembrī Āda-
žu vidusskolas skolēniem būs jauni 
velo statīvi, kur droši pieslēgt velo-
sipēdus. Svētku laikā lielākā daļa no 
222 veloorientēšanās dalībniekiem 
devās 25km garajā piedzīvojumu trasē. 
Sporta distances braucējiem bija jāveic uz 
pusi garāka distance. Orientējoties Ādažu 
novada teritorijā, dalībniekiem bija jāatrod 
dārgumu lādes. Visveiksmīgāk ar uzde-
vumu sporta distancē galā tika komanda 
“HPK”- Viktors 
Novikovs un Jānis 
Sprukts, aiz sevis 
atstājot “JanKri” 
– Jāni Vītolu un 
Kristapu Kučins-
ki. 3. vietu izcīnīja 
dāmu komanda 
“Mēs ar putniem” 
– Gunta Blūzma, 
Evija Prauliņa un 
Ieva Beitāne. Ģimeņu distancē ātrākie bija 
komanda “Stapriņi” - Vjačeslavs un La-
risa Studņevi un Ilja Fialkovskis. 2. vietā 
komanda “Locinieki” – Edvīns, Ralfs un 
Reinis Alkšņi. 3. vietā komanda “Adventu-
re Time” – Jānis, Olga un Olīvija Neilan-

di. Tautas distancē uzvaru izcīnīja 
“Laimīgie” - Valdis un Dace Kokini 
un Baiba Puriņa. 2. vietā “Izmek-
lētāju komanda “Kur ir?”” – Raivis 
Butāns, Niklāvs Linde, Linda Kuhta, 
Aija Gulbe. 3. vietā komanda “Musc-

le mountain” 
– Jānis Olšteins, 
Jānis Leja, Agnese 
un Anna Binderes. 
Pasākuma laikā 
notika arī dragrei-
sa sacensības uz 
trīsriteņiem, kā arī 
kopīgiem spēkiem 
tika krāti kilomet-
ri, minoties uz ve-

lotrenažiera. Kā jau velobraucienā tas mēdz 
notikt, arī šis braucamais divreiz salūza 
un divreiz arī tika salabots, kā rezultātā 
sakrāti 43km. Īpašs prieks, ka katru gadu 
arvien vairāk komandas ierodas svētku 
noformējumos, tāpēc par centību tika ap-

balvotas ežu, pirātu, visas zvaigžņo-
tās un citādi atraktīvi noformētās 
komandas. Pateicoties “ĀdažiVelo” 
atbalstītājiem, varējām sarīkot lote-
riju dalībniekiem, kuri tika pie da-
žādiem noderīgiem laimestiem. Vis-
veiksmīgākās izrādījās komandas 
“Trakie eži”, 

“JanKri” un 
“Ātrie braucēji”, kas izlozē tika pie dāvanu 
kartēm 100 euro vērtībā no “ZZK”. “Āda-
žiVelo” pirmo gadu sagādāja pārsteigumu 
mazākajiem velobraucējiem, kuriem tika 
sagatavota īpaša, piedzīvojumiem bagāta 
Pasaku trase. Vairāk nekā 40 bērni kopā ar 
pieaugušajiem pavadoņiem devās meklēt 
pazudušo ceļotāju, pa ceļam satiekot dažā-
dus pasaku tēlus. Bērniem bija jāveic dažādi 
sarežģīti uzdevumi un jāpārvar šķēršļi, bet, 
tuvojoties finišam, varēja kārtīgi izballēties 
Ēzelīša dzimšanas dienas svinībās. Bērnu 
prieks un vecāku pozitīvās atsauksmes liek 
“ĀdažiVelo” biedriem jau tagad sākt domāt, 
kā jūs pārsteigt nākamgad.

Aija Valtmane, “ĀdažiVelo”
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Foto – Monika Griezne, Laima Jātniece, Sanda Tūtere, Kerijs Staškevičs
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NOVADĀ

Ir noslēgusies pieteikšanās biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātā projektu iesniegumu
pieņemšanas 1. kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros un sākusies projektu vērtēšana

Laika posmā no 20.04.2016. līdz 20.05.2016. 
interesentiem bija iespēja iesniegt savus 
projektu iesniegumus biedrības “Gaujas 
Partnerība” izsludinātajā projektu iesnie-
gumu pieņemšanas 1.kārtā Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
(turpmāk – LAP) ietvaros. Pieteikšanās 
tika izsludināta LAP pakšpasākuma 19.2. 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai ak-
tivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stip-
rināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Kopējais 1. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums abās aktivitātēs bija 284 439 
EUR. Projektu iesniegumus varēja ie-
sniegt kādā no 6 izsludinātajām rīcībām: 
• 4 rīcībās, kas paredzēja uzņēmējdarbī-

bas un nodarbinātības veicināšanu, varēja 
pieteikties, iesniedzot projekta iesniegumu 
šādās rīcībās: 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. (kopējais 
pieejamā atbalsta apmērs 170 663 EUR);
• 1 rīcībā (2.1.rīcībā), kas paredzēja vietējās 
teritorijas sakārtošanu (pieejamā atbalsta 
apmērs 71 110 EUR);
• 1 rīcībā (2.2.rīcībā), kas paredzēja sabied-
risko aktivitāšu dažādošanu (pieejamā at-
balsta apmērs 42 666 EUR).
Kopumā tika iesniegti 18 projektu ie-
sniegumi kuros pieprasītā publiskā fi-
nansējuma summa ir 485 591,02 EUR. 
Lielākā interese bija par 1.1.rīcību (atbalsts 
jaunu produktu / pakalpojumu radīšanai 
vai esošo produktu / pakalpojumu attīs-
tībai), kur tika iesniegti 8 iesniegumi par 
kopējo pieprasīto publisko finansējumu 
300 194,08 EUR (pieteikšanās šai rīcībai 
tika izsludināta uz 71 110 EUR). Pietrūkst 

finansējums arī 1.2. rīcībai (atbalsts lauk-
saimniecības produktu pārstrādei), kā arī 
2.2. rīcībai (atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai). Līdz 2016. gada 20. jūnijam 
biedrības “Gaujas Partnerība” projektu 
vērtēšanas komisija vērtēs iesniegto pro-
jektu iesniegumu atbilstību vietējai attīsī-
bas stratēģijai, piešķirot attiecīgu punktu 
skaitu, pēc iepriekš noteiktiem vērtēšanas 
kritērijiem un atbalstītos projektus nodos 
Lauku atbalsta dienestam, kur notiks to 
turpmākā vērtēšana – projektu iesniegu-
mu atbilstībai Ministru Kabineta noteiku-
mu prasībām.
Paldies visiem projektu iesniedzējiem 
par piedalīšanos izsludinātajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas atklātajā kon-
kursā un vēlmi sekmēt Ādažu novada 
attīstību!

“Gaujas Partnerība”

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests

Ādažu novada dome iesniedz projektu ideju konceptus publisko ēku
energoefektivitātes uzlabošanai ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā

Ādažu novada dome š.g. 31. maijā iesnie-
dza Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā (VARAM) projektu ideju 
konceptus projektam “Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana” un projektam “Ēkas Gaujas ielā 
16 energoefektivitātes uzlabošana” ES 2014.-
2020. gada plānošanas perioda Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības prog-
rammām sekmēt energoefektivitātes paaug-
stināšanu un atjaunojamo energoresursu iz-
mantošanu pašvaldības ēkās” otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivi-
tātes paaugstināšana un atjaunojamo ener-
goresursu izmantošana ārpus nacionālās 
nozīmes attīstības centru pašvaldībām” 
ietvaros. Projektu ideju konceptu priek-
šatlase ir pirmais posms ceļā uz iespējamo 
projektu īstenošanu, kurā jārēķinās ar sīvu 
konkurenci pašvaldību starpā un ierobežo-
tajām investīcijām. VARAM otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir uzaici-
nājusi piedalīties 110 novadu pašvaldības, 

un pieejamais kopējais ERAF finansējums 
projektu īstenošanai ir 18,47 milj. eiro. 
Projektu ideju koncepti tiks vērtēti pēc da-
žādiem ēku energoefektivitāti un plānoto 
investīciju raksturojošiem kritērijiem, pie-
mēram, pēc ieguldītā ERAF finansējuma uz 
vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovat-
stundu gadā un uz vienu ietaupīto ogļskā-
bās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā, 
sākotnējā ēkas primārās enerģijas patēriņa 
apkurei pirms plānotā projekta īstenošanas 
u.c. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pro-
jekta ietvaros plānots izveidot 51 jaunu iz-
glītojamo vietu, kas dos papildus punktus 
pie projektu idejas koncepta izvērtēšanas. 
Projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības ies-
tādes ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
un projekta “Ēkas Gaujas ielā 16 energoefek-
tivitātes uzlabošana” kopējās investīcijas 
veido indikatīvi 780 tūkstoši eiro. Saskaņā 
ar š.g. maijā aktualizētajiem ēku energoau-
ditiem ir identificēti primārie energoefek-
tivitātes uzlabošanas pasākumi, kas veica-
mi abās ēkās un paredzēti projektu idejas 

konceptā projektam “Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana” un projektam “Ēkas Gaujas ielā 
16 energoefektivitātes uzlabošana”. Ādažu 
pirmsskolas izglītības ēkā plānota ēkas ne-
siltināto ārsienu siltināšana, pagraba pārse-
guma siltināšana, bērnudārza daļas cokola 
siltināšana, ēkas bērnudārza daļas savietotā 
jumta siltināšana, ēkas bērnudārza daļas 
divslīpju jumta papildus siltināšana, ēkas 
nemainīto ārdurvju nomaiņa pret jaunām 
siltinātām durvīm, ēkas nemainīto logu 
nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem. Ēkā 
Gaujas ielā 16 plānota ārsienu siltināšana no 
telpas puses, ēkas bēniņu grīdas siltināšana, 
ēkas pagraba pārseguma un pārkares gries-
tu siltināšana, ēkas cokola siltināšana, ēkas 
ārdurvju, vējtvera durvju, pagraba durvju 
un bēniņu durvju nomaiņa pret jaunām sil-
tinātām, blīvi noslēdzamām durvīm, ēkas 
visu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakeša lo-
giem. Ņemot vērā, ka VARAM, balstoties uz 
citu pašvaldību lūgumu, ir pagarinājusi pro-
jektu ideju konceptu iesniegšanas termiņu 
par vienu mēnesi, t.i., līdz š.g. 30. jūnijam, 
jārēķinās, ka rezultāti par domes iesniegto 
projektu ideju konceptu tālāku virzību va-
rētu būt zināmi ne ātrāk kā š.g. augustā. Par 
turpmāko projektu ideju konceptu virzību 
informēsim, līdzko būs zināma aktuālākā 
informācija.

Inita Henilane
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (10.05.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(neatkarīgā deputāte), V.Klebeko (S), J.Neilands 
(RA), E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), E.Šēpers (ZZS), E.Verners (RA), N.Zviedris (V).
1. Par finansējumu projektam "Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi Ādažu novada admi-
nistratīvās teritorijas ūdenstilpēs".
Lēmums: Atbalstīt projekta īstenošanu ar sa-

mazinātu finansējuma atbalstu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par finansējumu projektam "Timpānu ie-
gāde Ādažu kamerorķestrim".
Lēmums: Piešķirt domes līdzfinansējumu EUR 
808 apmērā projekta īstenošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
atbrīvošanu no nomas maksas.
Lēmums: Atbrīvot privāto pirmsskolas izglītī-

bas iestādi "Patnis" no nomas maksas par Āda-
žu Kultūras centra Ceriņu zāles izmantošanu 
š.g. 27.maijā (plkst. 17.00.-18.30).
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par maksas noteikšanu par elektroenerģi-
jas pieslēgumiem.
Lēmums: Noteikt maksu par elektroenerģijas 
pieslēgumu pašvaldības elektrotīkliem publis-
ko pasākumu laikā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (16.05.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), J.Neilands (RA), E.Plūmīte (ZZS), 
L.Pumpure (RA), E.Šēpers (ZZS), E.Verners (RA).
1. Par finanšu stabilizācijas izbeigšanu.
Lēmums: Apstiprināt iesniegumu "Ādažu nova-

da domes pieteikums finanšu stabilizācijas iz-
beigšanai".
Balsojums: "par" - 7, "pret" - nav, "atturas" – 3 
(J.Antonovs (SC), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers 
(ZZS).
2. Par dalību projektā "Sporta inventāra iegāde 

vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā".
Lēmums: Sagatavot projekta iesniegumu par 
sporta inventāra iegādi Ādažu pirmsskolas iz-
glītības iestādei, Kadagas pirmsskolas izglītības 
iestādei un Ādažu vidusskolai.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".

Ādažu novada domes kārtējā (31.05.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers (RA), V.Bu-
lāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (neatkarīgā de-
putāte), J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), 
E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), 
E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādē.
Lēmums: Uzņemt F.S. un J.J.Z. ārpus rindas Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestādē ar 01.09.2016.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
Lēmums: Atļaut SIA "Taču būda" organizēt ielu 
tirdzniecību ar lietotām precēm "Salniekos".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par detālplānojuma projekta nodošanu publis-
kajai apspriešanai.
Lēmums: 1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai nekustamo īpašumu "Marikas", 
"Lejasgundegas" un Priežu iela 9 detālplānojuma 
projektu. 2. Nodot publiskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai Kadagas ciema centrālās daļas 
detālplānojuma projekta pilnveidoto redakciju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam "Baltais rags", Baltezera 
ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, 
gājēju celiņus uz Mazo Baltezeru veidojot kā atse-
višķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes 
vienības izveidošanu un adreses un lietošanas 
mērķa noteikšanu.
Lēmums: 1. Atļaut apvienot vienā zemes vienībā 
nekustamā īpašuma "Pērkoni" zemes vienības. 2. 
Atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamos 
īpašumus "Priežuzeme" un "Priežumalas".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
6. Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes 
vienības izveidošanu un adreses un lietošanas 
mērķa noteikšanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā ne-
kustamos īpašumus Attekas ielā 35.
Balsojums: "par" - 13, "pret" - nav, "atturas" – nav, 
"nebalso" - 1 (K.DĀVIDSONE (RA)).
7. Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas 
struktūrā.

Lēmums: Ar 2016.gada 1.jūniju apstiprināt Attīs-
tības un investīciju daļas struktūrā jaunu amatu 
"Projekta vadītājs" uz noteiktu laiku - divi gadi.
Balsojums: "par" - 10, "pret" - 4 (A.Keiša (neatka-
rīgā deputāte), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS), 
N.Zviedris (V)), "atturas" – nav.
8. Par izmaiņām Ādažu novada domes Kancelejas 
struktūrā un pašvaldības amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 2016.gada 31.maiju likvidēt amatus 
"Arhīva pārraudzības speciālists" Kancelejā un "Ie-
dzīvotāju reģistrēšanas speciālists" Iedzīvotāju uz-
skaites dienestā. Ar 2016.gada 1.jūniju apstiprināt 
Kancelejā jaunu amatu "Iedzīvotāju reģistrēšanas 
un arhīva pārraudzības speciālists".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
9. Grozījumi domes 2016.gada 26.janvāra lēmu-
mā Nr.15 "Par pašvaldības amatpersonu un dar-
binieku mēnešalgām 2016.gadā".
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības amatpersonu 
(darbinieku) mēnešalgu sarakstu.
Balsojums: "par" - 11, "pret" - 2 (A.Keiša (neatka-
rīgā deputāte), N.Zviedris (V)), "atturas" – 1 (I.Pē-
tersone-Jezupenoka (V)).
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem.
Lēmums: Piešķirt K.U. nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu 90% apmērā par nekustamo īpašu-
mu Zelmeņu ielā, Ādaži, par ieguldījuma summu 
EUR 5869,95.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piešķirt A.B., K.L. un L.D. nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par 
nekustamo īpašumu Stūrīšu ielā, Ādaži, par iegul-
dījuma summu EUR 1773,14. Atteikt piešķirt J.U. 
nekustamā īpašuma atvieglojumu par nekustamo 
īpašumu Stūrīšu ielā, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar projektu "Maģis-
trālā ūdensvada Skola ielā izbūve" izbūvētais ūdens-
vads Skolas ielā, Ādaži, pēc tā izbūves un nodošanas 
ekspluatācijā ir izmantojams sabiedrības vajadzī-
bām, kā rezultātā A.A. ir tiesības saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja ir iestājušies visi 
nepieciešamie nosacījumi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
13. Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu no-

dibināšanu.
Lēmums: Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma Gau-
jas iela 17, Ādaži, kopīpašniekiem par ceļa servitūta 
nodibināšanu uz 99 gadiem par labu domei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
14. Par grozījumiem domes 2016.gada 26.janvāra 
lēmumā Nr.18.
Lēmums: Grozīt domes 26.01.2016. lēmuma Nr.18 
"Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas 
izveidošanu" 4.punktu un izteikt to šādā redakci-
jā: "4. Darba grupai līdz 05.07.2016. iesniegt domei 
priekšlikumus tirgus laukuma attīstības risināju-
miem un to realizācijas plānu."
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
15. Par ēku energoefektivitātes projektiem.
Lēmums: Piedalīties projektu "Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšana" un "Ēkas Gaujas ielā 16 ēkas energoefek-
tivitātes paaugstināšana" īstenošanā, kuru kopējās 
prognozētās izmaksas ir 781054,27 eiro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
16. Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļu pienā-
kumu pildīšanu.
Lēmums: Atbrīvot no Ādažu novada bāriņtiesas lo-
cekļa amata pienākumu pildīšanas Zinaidu Johan-
soni un Gunu Galūzu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
17. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašu-
mā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot I.G. īpašumā bez atlīdzības daudz-
dzīvokļu dzīvojamas mājas Pirmā ielā, Ādaži, dzī-
voklim piekrītošās 7336/213693 domājamās daļas 
no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
18. Par dalību projektā.
Lēmums: Iesniegt domes projekta "Velo infrastruk-
tūras uzlabošana Ādažu novadā" iesniegumu biedrī-
bas "Gaujas Partnerība" izsludinātajā atklātajā kon-
kursā. Piedalīties projekta īstenošanā, kura plānotā 
kopējā summa ir 16321,44 EUR, ieskaitot PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
19. Par sadarbības līguma pagarināšanu par te-
matiskā dārza izveidošanu.
Lēmums: Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma 
daļai sagatavot vienošanos par sadarbības līguma 
Nr.JUR 2016-03/198 par tematiskā dārza izveidoša-
nu pagarināšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

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

Ādažu novada dome ar 09.06.2016. lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/16/111 anulējusi ziņas par deklarē-
to dzīvesvietu adresē Pirmā iela 31-1, Ādaži, 
Ādažu novadā, LV-2164, Uldim Gailišam (dzim. 

04.03.1951.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarē-
šanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu. 
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas at-
tiecas, pieejams Ādažu novada domes Iedzīvotāju 

uzskaites dienestā (232.kab.), un tās lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā 
(Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.



ĀDAŽU VĒSTIS  15. JŪNIJS (187) 201620

PAZIŅOJUMI

Līdz 10. jūlijam
IZSTĀŽU ZĀLĒ

DZIDRAS BAUMAS
personālizstāde

ES AR PINDZELI
2. jūlijā plkst. 20.00 

LĪGO LAUKUMĀ
Deju lielkoncerts

DEJU DIENA ĀDAŽOS
plkst. 22.00 

Balle kopā ar grupu
LUSTĪGAIS BLŪMĪZERS

KULTŪRA

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES 
JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ

Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164,
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171

www.adazikultura.lv
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18. JŪNIJĀ  LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA 

Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGABARĪTA 
SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot  mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 kg personai)       

2016. gada 18. jūnijā SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:

1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā) 09.00 – 09.30

2. KADAGA (vecais veikals) 10.00 – 10.30

3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43) 10.45 – 12.00

4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8) 12.15 – 12.45

5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem) 13.00 – 13.30

6. ALDERI (pie veikala) 13.45 – 14.15

7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas) 14.30 – 15.00

8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums 15.15 – 15.45

No 7. maija līdz  5. jūnijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Beāte, Otīlija Felisa, 
Karlīna, Kate, Grieta;

zēni – Artūrs, Rojs, Emīls,
Viesturs, Aksels, Ārons. 

Apsveicam jaunos vecākus!

No sirds sveicam
jūnija jubilārus!
Ņinu Kulmani 70 g.
Jēkabu Ķezi 70 g. 
Dainu Reisoni 70 g. 
Vladimiru Sozinovu 70 g.
Aivaru Tralli 70 g.
Jāni Vaivadu 70 g.
Mariju Balodi 75 g. 
Anfisu Bediķi 75g.
Lolitu Cintiņu  75 g.
Māru Ģederti 75 g.
Staņislavu Homku 75 g.
Augustu Bērziņu 80 g.
Gaidu Valeri 80 g. 
Ernu Brežinsku 85 g. 
Nadeždu Širjakovu 85 g.
Mudīti Tabori  85 g.
Vladilenu Luhmanovu 90 g. 
Dainu Mitriķi 90 g.
Jefrosiņiju Strogonovu 90 g. 
Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

KĀRTĒJIE IKMĒNEŠA SENIORU SAIETI 
Gaujas ielā 16 

• 15. jūnijā plkst. 13.00 Jāņu ielīgošana ar novada 
senioru vokālajiem ansambļiem. Būs tradicionālais 

Jāņu cienasts! Mīļi aicināti visi novada seniori!
• 17. augustā plkst.13.00

KAPUSVĒTKI 2016 
Svētdien, 5. jūnijā 13:00 Baltezera kapos


Sestdien, 2. jūlijā 12:00 Carnikavas kapos


Sestdien, 27. augustā 12:00 Garkalnes kapos


Svētdien, 28. augustā 12:00 Saulkrastu kapos


Tuvākā informācija:

t. 25909060 priesteris Ilmārs
t. 26434830 kapelāns Raimonds

VECĀKU ATBALSTA SKOLA
Vēstures un mākslas galerijā

29. jūnijā plkst. 18.00

Skolēnu vecāku un skolotāju ballīte 
Ādažu vidusskolā!

2. septembrī plkst. 21.00 Ādažu vidusskolā
Ierašanās no plkst. 20.00

Pirmo reizi Ādažos!
Lai kopā nosvinētu Ādažu vidusskolas 30 gadu 
jubileju, pirmo reizi Ādažos tiek rīkota skolēnu 

vecāku un skolotāju ballīte!
Šī gada 2. septembrī visi Ādažu vidusskolas skolē-

nu vecāki aicināti uz ballīti Ādažu vidusskolā. 
Dalības maksa ballītei 10 eiro (divi vecāki kopā – 

15 eiro), līdzi ņemot groziņu un labu garastāvokli.
Pieteikšanās līdz 5. jūlijam elektroniski 

www.e-klase savam klases vecāku pārstāvim 
Ādažu vidusskolas padomē.

Maksājumus var veikt arī ar pārskaitījumu Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrībai – konta numurs  
LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi 

“Vecāki skolai rudenī”!
Sāksim visi jauno mācību

gadu priecīgā noskaņojumā!


