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PAR SAKOPTĀKU
   NOVADU!

ĀDAŽNIEKI -
LATVIJAI

    GROZĪTI NOTEIKUMI 
    PAR TERITORIJU
               KOPŠANU

IERAKSTI SAVU
VELTĪJUMU ĪPAŠĀ 
GRĀMATĀ!

Top futbola un pludmales volejbola laukums Kadagā
NOVADĀ 3. lpp.NOVADĀ 14. lpp. SPORTS 7. lpp.

“Lai izveidotu jaunu sporta laukumu, 
kur darboties jauniešiem Kadagā, 
tika veikta meža zemes atmežošana, 
teritorija bija jāatbrīvo no celmiem, 
bija jāizlīdzina un jāiemēra pats lau-
kums. Lai izveidotu pludmales volej-
bola laukumu, tika atvestas 100m3 

skalotās smiltis. Volejbola laukumā 
jau ir iebetonētas volejbola stabu pa-
matu čaulas. Šobrīd jāveic iepirkums 
futbola laukuma vārtu, āra trenažie-
ru un arī volejbola tīklu iegādei. Plā-
nots uzstādīt arī ielu vingrošanas tre-
nažierus, lai Ādažu iedzīvotāji varētu 

veikt dažādus vingrojumus,” stāsta 
Sporta daļas vadītājs Pēteris Sluka.  
Laukumā atrodas arī rotaļu laukums 
bērniem no 10 gadu vecuma. 
Plānots, ka jūlijā jaunais futbola un 
volejbola laukums Kadagā būs at-
klāts.

 ĀDAŽNIEKI APGŪST
   AIRĒŠANAS 
PRASMES

ĀDAŽOS
  AIRĒ

Ādažu novada domes informatīvais izdevums
Nr. 

198
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  Ūdens šļakatas un atraktivitāte Ādažu 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
izlaidumā!

  Prieks un jautrība arī Ādažu vidusskolas 12. a un b klašu 
izlaidumā!

  Ne mazāk jautri arī Ādažu vidusskolas 9.b, 9.c un 9.e klašu 
izlaidumā!

  Un arī Ādažu vidusskolas 9.d klases izlaidumā!

  Starptautiskajā konkursā “Klusā daba ar zilo šķīvi” Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkne Evelīna Misāne ieguvusi III vietu, Toms Čaune – 
Atzinību. Apsveicam skolēnus un pedagoģi Sandu Fārenhorsti.

 Lepojamies ar 
Maksima Ogorod-
ņikova iegūto 2. 
vietu (starp 27 
dalībniekiem) XV 
S t a r p t a u t i s k ā 
akordeonistu – 
solistu konkursā 
“Naujene – 2017”.

 Apsveicam Alisi Vidzupi un viņas pedagoģi Ingu Tardena-
ku ar iegūto atzinību 45. Starptautiskajā bērnu mākslas 
konkursā “Lidice 2017”.
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Foto – Aija Valtmane
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu kausa izcīņa pludmales volejbolā rit pilnā sparā! Foto – Vasilijs Naumovs

 Spraiga 
cīņa Ādažu 
kausa izcīņā 
strītbolā!
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 Atklāta Aļonas Kaļevičas pirmā gleznu personā-
lizstāde “Krāsu burvība” Ādažu Kultūras centrā.
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Iesaisties Ādažu novada nākotnes veidošanā,
izsaki viedokli par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju! 
Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas
un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2017. gada 23. maijā Ādažu novada dome 
pieņēma lēmumu Nr.110 “Par Ādažu no-
vada teritorijas plānojuma un Vides pār-
skata projekta pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un in-
stitūciju atzinumu saņemšanai un izstrā-
des laika gra�ka izmaiņām”.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 
no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 

24. jūlijam. 
Publiskās apsprieša-
nas sanāksme notiks 
2017. gada 3. jūlijā 
plkst. 18.00 Ādažu 
novada pašvaldības 
administratīvās ēkas 
Ceriņu zālē, Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā.
Ar teritorijas plā-
nojuma pilnveidoto 
redakciju un Vides 
pārskata projektu var 
iepazīties Ādažu no-

vada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu Būvval-
des darba laikā. Elektroniskajā vidē ar te-
ritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju 
un Vides pārskata projektu var iepazīties 
Ādažu novada pašvaldības interneta viet-
nē www.adazi.lv, sadaļā Būvniecība – Te-
ritorijas plānojums, kā arī Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus par izstrādāto teritorijas plānojuma 
un Vides pārskata projekta pilnveidoto 
redakciju lūdzam iesniegt Ādažu nova-

da domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, katru darba dienu domes darba 
laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta ad-
resi: silvis.grinbergs@adazi.lv, vai arī re-
ģistrējoties Teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmā (TAPIS) https://
geolatvija.lv
Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 
2017. gada 24. jūlijam.

Ādažnieki! Ierakstiet savu veltījumu valsts 100. dzimšanas dienā grāmatā,
ko tauta raksta savai Latvijai! 
Aicinām visus ādažniekus ierakstīt savu 
vēlējumu Latvijai 100. dzimšanas dienā! 
Grāmata, ko tauta raksta savai Latvi-
jai,  ceļo no novada uz novadu, no cil-
vēka pie cilvēka. No 15. jūnija līdz Līgo 
svētkiem Ādažu bibliotēkā Jūs gaidīs šī 
īpašā grāmata, lai arī Jūs tajā ierakstī-
tu savu īpašo vēstījumu. Valsts jubileju 
gaidot, valdība aicinājusi katru iedzīvo-
tāju aktīvāk iesaistīties pasākumos, at-
rast ideju, kā atzīmēt šo īpašo notikumu. 
Biedrība “RASA” veido Latvijas Tautas 
Saimes grāmatu, aicinot katru līdzcilvē-
ku Latvijā uzrakstīt veltījumu, vēlējumu, 
pārdomas, apsveikumu, attīstības ideju 
Latvijas valstij jubilejā. Par vēsturiskiem 
laikmeta griežiem, emocijām, cerībām. 
Par sava dzīves gājuma spilgtākajām 
epizodēm, emocijām un to, kādu cilvēki 

vēlas nākotnē redzēt savu Latviju. 
Kāds bijis manas dzimtas, manas 
ģimenes, mans ceļš valsts pirmās 
simtgades nogrieznī? Dažādu tautī-
bu cilvēki, kuru dzīve ritējusi kopā 
ar Latviju, kuri dzimuši un auguši 
gan reizē ar Latviju, gan brīdi pirms 
Latvijas valsts dibināšanas, gan vē-
lākos gados, pieredzējuši laikmeta 
griežus un saglabājuši mīlestību, 
uzticību un ticību Latvijai. Iespēja 
izteikties un piedalīties grāmatas 
rakstīšanā ikvienam tiek nodroši-
nāta visos novados, pilsētās. Grā-
matas mērķis ir izveidot šīs 100-gades 
gleznu, lai pētnieki pēc vairākām paau-
dzēm uzzinātu par tradīcijām, kultūras 
daudzveidību, cilvēku pašaizliedzību un 
patriotismu, par to, kāda Latvija biju-

si savos pirmajos 100 gados. Personiski 
pārdzīvotais ļaus ieskatīties kultūrvēstu-
riskā mantojuma un tradīciju dažādības 
krāšņumā. 

Pēc biedribarasa.lv informācijas

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis” (Nr.198) izdots informatīvs pielikums (Nr.195), kurā publicēti šādi Ādažu novada 
domes saistošie noteikumi:
Nr.10/2017 (25.04.2017.) Grozījumi Ādažu novada domes 2012. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Saistošie noteikumi 
par Ādažu novada pašvaldības līdz�nansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
Nr.16/2017 (23.05.2017.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada 
pašvaldības budžetu 2017. gadam”. 
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada 
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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Mēs esam!  Aktivitātes Ādažu bibliotēkā maijā

Ādažu bibliotēkā šogad maijs bija rosīgs 
- “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 
dalībnieki ciemojās pie leļļu meistares 
Ingunas Radziņas  un Aspazijas Dubul-
tos, bibliotēkā visu mēnesi varēja skatīt  
jauku Ādažu Mākslas un mūzikas skola 
bērnu darbu izstādi, kā arī nu jau tradi-
cionālā dalība Gaujas svētkos.
Noslēdzot lielo gada lasīšanas maratonu, 
16. maijā 2016. gada “Bērnu žūrijas”  46 
čaklākie dalībnieki devās godam nopelnī-
tā ekskursijā uz Dubultu bērnu bibliotēku 
ciemos pie leļļu meistares, aktrises Ingu-
nas Radziņas un uz muzeju – Aspazijas 
māju.
Dubultu bērnu bibliotēkā mūs gaidīja In-
guna ar saviem pašas darinātajiem drau-

giem – Zaķi bez ausīm un viņa draugu 
ausaino Cālīti, Raganu Vinniju, Tīģerēnu 
Ņuku, Runci Punci un interesanto kleitu. 
Bija jautri visiem skatīties un interesanti 
klausīties Ingunas atraktīvajā stāstījumā. 
Noslēdzot jauko tikšanos, ar dziesmu svei-
cām leļļu meistari  jubilejā.
Ar lielu interesi devāmies uz muzeju – As-
pazijas māju, kur varēja uzklausīt gides 
stāstījumu un skatīt atjaunoto ekspozīciju 
par dzejnieces, dramaturģes un tā laika 
sabiedriskās darbinieces Aspazijas dzīvi 
Dubultu mājā. Apskates noslēgumā visiem 
bija iespēja iesaistīties interesantās projek-
cijas tehnikā radītās hologrammās un iz-
zinošās interaktīvās spēlēs par dzejnieces 
dzīvi un darbiem.

Jaukās noskaņās par redzēto un dzirdēto 
varējām doties mājup. Uzsākot atpakaļce-
ļu visiem “Bērnu žūrijas” dalībniekiem bija 
sarūpētas pārsteiguma dāvaniņas no LNB 
un Ādažu bibliotēkas. Tika nominēti čak-
lākie un aktīvākie dalībnieki, kuri saņēma 
balviņas par padarīto darbu. Liels prieks 
par ādažnieku aktīvo dalību lasīšanas vei-
cināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”!
Un vēl! Bibliotēka ir pieteikusies jaunajai 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai 2017” 
un ir iegādāta jaunā  grāmatu kolekcija! 
Gaidām bibliotēkā jaunos lasīšanas ek-
spertus un – varam sākt lasīt! Lai veicas!
Bibliotēkas apmeklētājus patīkami priecē-
ja Ādažu Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēkņu darbu izstāde. Daudzi bērnu darbi 
bija arī mūsu bibliotēkas lasītāju veidoti 
darbiņi – gan zīmējumi, gra�kas un inte-
resanti māla veidojumi. Prieks par bērnu 
radošumu, kas tika novērtēts plašā lokā 
– gan no draugiem, gan – pašiem tuvāka-
jiem.
Gatavojoties ikgadējiem novada svētkiem, 
Ādažu bibliotēka jau otro gadu piedāvāja 
grāmatmīļiem un ikvienam interesentam 
grāmatu maiņu. Šoreiz grāmatu maiņas 
punkts atradās bibliotēkas telpās. Priecēja, 
ka uz grāmatu maiņu bija nākuši intere-
senti, un kopumā tika samainītas aptuve-
ni 48 grāmatas, papildinot  savu grāmat-
plauktu ar vajadzīgo literatūru. Pateicoties 
grāmatu maiņas punktam  arī Ādažu bib-
liotēka savus plauktus papildināja ar vēl 
nebijušām grāmatām!

Ādažu bibliotēka

Ā AŽU VĒSTIS   15 .  JŪNIJS (198) 20174

N D

Stādījumi pie daudzdzīvokļu mājām
Atnākot pavasarim, daudziem ādažniekiem 
rodas vēlme uzrakt zemi un kaut ko iestādīt. 
Ar domu, ka iestādītais priecēs pašu un vi-
sus apkārtējos cilvēkus. Bet reizēm ir tā, ka 
mēs pārcenšamies ar stādīšanas vai dārza 
ierīkošanas darbiem tam pavisam nepie-
mērotās vietās. Vai arī – nezinām, kur un 
ko mēs drīkstam un ko nedrīkstam. It īpaši, 
ja to gribam darīt pie daudzdzīvokļu ēkām 
pieguļošajās teritorijās. Pēc Ādažu novada 
Saistošajiem noteikumiem daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmu apstādījumu teri-
torijas labiekārtošana, t.sk., bērnu laukumu 
būvniecība, apsaimniekošana, atjaunošana, 
dažādu ierīču uzstādīšana un remonts ir jā-
veic atbilstoši higiēnas prasībām. Tātad šeit 
ietilpst arī visa veida jau esošās puķu dobes 
vai citi jau agrāk izveidoti apstādījumi. Iz-
strādājot otrās un trešās grupas ēku un in-
ženierbūvju būvprojektus, labiekārtojuma 
un apstādījumu plānā ir jāatzīmē izcērtamos 
kokus un krūmus, likvidējamos stādījumus, 
kā arī no jauna ierīkojamos stādījumus, no-

rādot augu sugu, kokiem - arī 
stādāmā materiāla lielumu 
(diametrs, augstums), veidu 
(konteinera stādi, kailsakņi) 
un piesaisti zemes gabalam. 
Ja ir nodomāta esošo stādīju-
mu nozīmīga rekonstrukcija 
vai jaunu stādījumu ierīkoša-
na daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apbūves teritorijās, tad tā 
ir veicama saskaņā ar apstādī-
jumu labiekārtojuma skici vai plānu, ko būv-
niecības ierosinātājs pievieno paskaidrojuma 
rakstam. Apstādījumu skice izstrādājama 
uz topogrā�skā plāna vai zemes robežu plā-
na. Visos iepriekšminētajos gadījumos gan 
inženierbūvju paskaidrojuma raksts, gan 
ēku un inženierbūvju būvprojekta labiekār-
tojuma un apstādījumu plāns ir jāsaskaņo ar 
pašvaldības ainavu arhitektu pirms iesnieg-
šanas būvvaldē. Apstādījumu veidošana vai 
esošo apstādījumu rekonstrukcija jāveic sa-
skaņā ar būvvaldē akceptētu paskaidrojuma 

rakstu vai būvprojektu. Pēc darbu veikšanas 
apstādījumu labiekārtojumu, apsaimnie-
košanu un aizsardzību veic īpašnieks vai 
valdītājs, bet pārrauga pašvaldības ainavu 
arhitekts.

Ādažu Namsaimnieks

Materiāls sagatavots, balstoties uz Saistošajiem no-
teikumiem “Par apstādījumu teritoriju labiekārto-
šanu un aizsardzību”, Ādažu novadā, Nr. 24/2016; 
http://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2016/08/
SNOT_Apstadijumu-projektesana-un-ierikosa-
na_22092016.pdf
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Veselības maratons Eiropas Savienības projekta ietvaros
arī Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē! Augsim aktīvi, veselīgi un stipri!
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 
maijs un jūnijs sagaidīts, aktīvi sportojot 
– “Move Week 2017” noskaņā! Nedēļas 
garumā tika organizēti dažāda veida pa-
sākumi un aktivitātes ne tikai mazajiem, 
bet arī viņu vecākiem ar mērķi veicināt 
veselīgu dzīvesveidu. 
Visas nedēļas garumā, katru rītu mazie 
ķipari kopā ar audzinātājām 
devās uz rīta rosmi, piedalījās 
dažādās sporta spēlēs, balso-
ja par veselīgā uztura TOP 3. 
Grupiņas savā starpā sacentās 
pasākumā “Katram savi ki-
lometri”, kuras grupiņas bēr-
ni vairāk noskries distances. 
Distancēs varēja piedalīties arī 
vecāki un iestādes darbinie-
ki. Katru dienu tika akcentēts 
kāds sporta veids vai aktivitā-
te, kas saistīta ar veselīgu dzī-

vesveidu – pirmdiena bija bumbu diena, 
otrdiena – zumbas diena, trešdie-
na – veselīgā uztura diena u.c. 
Bērni ar lielu interesi un 
aizrautību piedalījās ikvie-
nā aktivitātē – vingroja ar 
bumbām, zumboja, ga-
tavoja veselīgas maizītes 

un našķus, balsoja par veselīgāko augli 
un dārzeni, kopā ar audzinā-

tājām radošajās darbnīci-
ņās veidoja sajūtu taku. 

Arī bērnu vecāki aktīvi 
iesaistījās veselīgajās 
aktivitātēs – mammas 
zumboja un piedalījās 
jogas nodarbībās, tēti 

ar lielu aizrautību sa-
centās basketbola turnī-

rā. Šī nedēļa vēl ilgi paliks 
mazo audzēkņu atmiņās!

Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Sanda Kaša
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Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta
pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 
11.05.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/152, adresē Pirmā iela 
37-42, Ādaži, Ādažu novadā, Herbertam Osvaldam Škerbelim 
(dzim. 30.01.1926.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas li-
kuma 12.panta pirmās daļas pirmo punktu. Pilns lēmuma teksts 

personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 
232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strī-
du komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena 
mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā 
“Ādažu Vēstis”.

Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā
Veicinot sabiedrības iesaistīšanos aktīvā 
tūrisma un drošas velo infrastruktūras 
izmantošanā, Ādažu novada dome ir 
uzsākusi LEADER projekta “Velo infra-
struktūras uzlabošana Ādažu novadā”  
īstenošanu. Projekta mērķis ir labiekār-
tot ārtelpu un nodrošināt informāciju 
par Ādažu novadā esošajiem un plāno-
tajiem velo maršrutiem, izveidojot trīs 
publiski pieejamus velo infrastruktūras 
objektus.
Objektus plānots izveidot Ādažos – At-
tekas ielā pie krustojuma ar Gaujas ielu 
un stāvlaukumā pie Gaujas tilta, un Al-

deros – Alderu pludmalē. Katrā objektā 
tiks uzstādīti  velostatīvi, velopumpji un 
velosipēdu remontu stendi. Lai nodroši-
nātu informāciju par Ādažu novadā eso-
šajiem un plānotajiem velo maršrutiem, 

paredzēts  katrā  izveidotajā  velo infra-
struktūras objektā  uzstādīt informa-
tīvos stendus ar velomaršrutiem, veikt 
velo maršrutu  numurzīmju nomaiņu un 
jauno maršrutu marķēšanu, kā  arī izdot  
informatīvos materiālus – bukletu par 
velomaršrutiem Ādažu novadā.
Projekta plānotās kopējās izmasas ir 16 
321,44 EUR, t.sk. ELFLA �nansējums ir 
12 004.83 EUR. 

Gunta Dundure

EI OPAS SAVIEN BA
EI OPA INVEST  LAUKU APVI OS
Eiropas Lauksaimniecības onds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Uzsākti projektēšanas darbi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
ēkas energoefektivitātes projekta ietvaros

Noslēgts projektēšanas līgums starp Ādažu 
novada domi un SIA “Grand Eko” par pro-
jektēšanas darbu veikšanu Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes (ĀPII) ēkas ener-

goefektivitātes paaugstināšanas projektam. 
Projekta īstenošanai plānotais ERAF līdz�-
nansējums ir 451 000 eiro. SIA “Grand Eko” 
plāno pabeigt projektēšanas darbus  š.g. sep-
tembrī, lai Ādažu novada dome savlaicīgi 
pabeigtu projekta pieteikuma sagatavošanu 
un iesniegtu to Centrālajā �nanšu un līgu-
mu aģentūrā (CFLA) līdz š.g. 29. novem-
brim. Būvdarbus plānots īstenot pēc projek-
ta līguma noslēgšanas ar CFLA 2018. gadā. 
Projekta ietvaros paredzēta ĀPII nesiltināto 
ārsienu siltināšana, ēkas pagraba pārsegu-
ma siltināšana ar 150 mm biezu siltumizo-

lāciju, ēkas bērnudārza daļas cokola (zem 
zemes līmeņa esošo sienu) siltināšana, ēkas 
bērnudārza daļas savietotā jumta siltināša-
na, ēkas bērnudārza daļas divslīpju jumta 
daļas papildus siltināšana, ēkas nemainīto 
ārdurvju nomaiņa pret jaunām siltinātām 
durvīm, ēkas nemainīto logu nomaiņa pret 
trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos. 

Inita Henilane

Fo
to

 –
 

an
da

 
aš

a



Ā AŽU VĒSTIS   15 .  JŪNIJS (198) 20176

N D

Ādažu skolēni piedalās Drošības dienā 

Lai vasara Ādažu 
skolēniem būtu 
patiesi izdevusies 
un droša, Ādažu 
vidusskolā notika 
Drošības diena, ko 
organizēja Ādažu 
pašvaldības poli-
cijas nepilngadīgo lietu inspektore 
Inga Meija. Lai bērnus iepazīstinātu 
ar dažādiem drošības jautājumiem, uz 
Drošības dienas Ādažos kopumā ie-
radās 11 dažādu institūciju pārstāvji. 
Skolēni tika iepazīstināti ar ceļu satik-
smes noteikumiem, kā jāsniedz pirmā 
palīdzība, līdz ierodas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigāde, kas jā-
ievēro, dodoties mežā ogot, kādi uguns-
drošības noteikumi jāievēro un kas 
jāņem vērā, atrodoties uz ūdens. Skolē-
niem bija iespēja iepazīties ar glābēju un 

ūdenslīdēju aprīkojumu, uzzināt, 
kā var kļūt par jaunsargu, spēlēt 
dažādas izzinošas spēles kopā ar 
Rīgas pašvaldības policijas ta-
lismanu – suni Rotto un Valsts 
policijas pārvaldes Nepilngadīgo 
lietu nodaļas galveno tēlu – runci 
Rūdi. Skolēni varēja spēlēt ūdens 

boulingu, ar 
u g u n s d z ē -
sēju šļūteni 
mēģinot nogāzt 
ūdens pudeles, 
iejusties aiz-
turētā lomā, 
piedalīties uz-

pleču un lego spēlē, kā arī uzzināt vairāk 
par to, kas ir emocionālā vardarbība un 
kādēļ svarīgi otram nedarīt pāri. Drošī-
bas dienā Ādažos piedalījās Ādažu paš-
valdības policija, Valsts policijas Rīgas 

reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknis, 
Latvijas Valsts policijas pretterorisma 
vienība “Omega”, valsts ieņēmumu die-
nesta Muitas policijas pārvalde, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rī-
gas 6. daļa, biedrība “Latvijas Sarkanais 
Krusts”, Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Nepilngadīgo lietu nodaļa, 
Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likum-
pārkāpumu pro�lakses nodaļa, Rīgas 
reģiona pārvaldes Kārtības policijas pār-
valdes Patruļpolicijas vienības Ceļu po-
licijas bataljons, Valsts Robežsardzes Rī-
gas pārvaldes Tirdzniecības osta, kā arī 
Jaunsardzes un informācijas centrs. Pa-
sākuma organizatore Inga Meija izsaka 
pateicību Ādažu vidusskolas direktores 
vietniecei Anitai Milancejai par palīdzī-
bu pasākuma organizēšanā. Lai visiem 
skolēniem jauka vasara! 

Monika Griezne

Ādažu novadā jauns sociālais pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem 

Ādažu novada dome lēmusi par jaunu 
saistošo noteikumu pieņemšanu, kas no-
saka pabalsta apmēru un kārtību, kādā 
to izmaksā aizgādnībā esošo pilngadīgo 
personu aizgādņiem. Jauno pabalstu var 
saņemt persona, kuru bāriņtiesa iecēlusi 

par aizgādni vai pagaidu aizgādni piln-
gadīgai personai, kurai tiesa ierobežojusi 
rīcībspēju. Tāpat pabalstu var saņemt arī 
persona, kurai ir nodibināta pagaidu aiz-
gādnība, ja aizgādnībā esošas personas 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā un ja aizgādnī-
bā esošas personas deklarētā dzīvesvieta 
ir bijusi Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā līdz ievietošanai ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā vai specializētajā ārstniecības 
iestādē personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem. Pabalsta apmērs aizgādnim 
par katru aizgādnībā esošo personu ir 30 
eiro mēnesī. Pabalsta apmērs – 15 eiro 

mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzī-
vo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā vai specializē-
tajā ārstniecības iestādē personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem. Pabalsta sa-
ņemšanai aizgādnis iesniedz iesniegumu 
Sociālajā dienestā par pabalsta piešķir-
šanu un uzrāda personu apliecinošu do-
kumentu. Ja aizgādnībā esošai personai 
ir divi vai vairāki aizgādņi, pabalsts tiek 
izmaksāts vienam aizgādnim. Pabalstu 
piešķir Ādažu novada domes Sociālais 
dienests. Plašāka informācija par pabal-
stu Sociālajā dienestā, Ādažos, Gaujas 
ielā 13/15 vai zvanot pa tālruni 67997977.

Monika Griezne

No 31. maija noteikts satiksmes organizācijas ierobežojums
iebraukšanai Saules ielā no Attekas ielas puses
Pēc iedzīvotāju lūguma no 31. maija VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” apstiprinājusi pagai-
du satiksmes organizācijas ierobežojumu 
iebraukšanai uz Saules ielu no Attekas ielas 
puses. Ielā nav noteikta vienvirziena kustī-
ba, ir aizliegts tikai iebraukt/nogriezties uz 
Saules ielu no Attekas ielas puses. Trans-
portlīdzeklim, izbraucot no pagalma vai 

iebraucot Saules ielā no jebkuras citas ielas, 
ir atļauts braukt abos virzienos. Tā kā au-
tobraucēji neievēro satiksmes noteikumus 
Saules ielā (ceļa zīmes Nr. 528 darbības 
zona – 20 km/h, priekšroka gājējiem utt.), 
turpmāk, līdz Gaujas ielas pārbūves būv-
darbu beigām, Saules ielas sākumā (Saules 
iela 25), pie Attekas ielas tiks uzstādīta ceļa 

zīme Nr. 301 “Iebraukt aizliegts”, tādējādi 
samazinot satiksmes plūsmu cauri dzīvo-
jamajai zonai. Saules ielas iedzīvotāji lūdza 
risināt situāciju, jo autobraucēji pārsniedza 
ātrumu, apdraudot gan kājāmgājēju, gan 
bērnu drošību. Atvainojamies par sagādā-
tajām pagaidu neērtībām!

Saimniecības un infrastruktūras daļa
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“Galvenais, lai viņi izaugtu par labiem 
cilvēkiem, un sports ir viens no veidiem, 
kā par tādiem kļūt,” tā par saviem au-
dzēkņiem saka Ādažu Airēšana klu-
ba trenere Santa Krauja. Atjaunotais 
Ādažu Airēšanas klubs Ādažos darbo-
jas kopš 2015. gada rudens. Otrdienu, 
trešdienu un piektdienu vakaros tepat, 
Vējupē, Santa apmāca savus uzcītīgos 
audzēkņus. Jaunākajam ir 7 gadi, vecā-
kajam – 15. Pati Santa ar airēšanu sāka 
nodarboties 8. klasē un ir bijusi pat Lat-
vijas U-23 izlasē. Santa ir vairākkārtēja 
Latvijas vicečempione C-1 sieviešu laivu 
klasē airēšanas slalomā. Tagad trenere 
vairāk nodarbojas ar sacensību organi-
zēšanu: “Ja sacensībām jāgatavojas gan 
pašai, gan jāpalīdz audzēkņiem, tad 
katrai no jomām sanāk atvēlēt 50%, bet 
rezultātam jābūt 100%. Tādēļ mani au-
dzēkņi šobrīd ir prioritāte.” 

Kas Jūs pašu šajā sporta veidā visvairāk 
saista? 
Man patīk, ka, airējot pa trasēm, esmu 
iemācījusies izmantot savas zināšanas uz 
ūdens tā, lai nonāktu tur, kur pati vēlos. 
Un tās izjūtas ir tik foršas! Airēju, reizēm 
krāces pārmet mani pāri, bet turpinu cī-
nīties. Uzvarēt, pakļaut krāces nav iespē-
jams, bet tagad zinu, kā krāces izmantot 
savā labā. 
Lai dotos cīņā ar dabu, jābūt 
drosmīgam…
Laikam jau ir tā, ka cīnīties neva-
jag, krāces uzvarēs, bet jāiemācās 
sadzīvot, saprast, kā ūdens strau-
me uzvedīsies. Var mēģināt to 
mazliet piemānīt. Man patīk arī tā 
izjūta, kad apzinos – mazāk spē-
ka pieliekot, var panākt vairāk. 
Ja ūdens straumi izmanto pareizi, 
var sērfot, atrodoties pat straujas 
upes vidū. Tā saucamās mucas 

(straumes forma red.), kas gāžas lejā un 
maļas pa riņķi, ir grūtākās vietas, no ku-
rām visiem ir bail. Ir vēl arī atstraumes. 
Tās izveidojas, kad aiz akmens, kas ir upē, 
straume plūst uz augšu, pretējā virzie-
nā. Vienu paņēmienu, kā atstraumē tikt 
uz priekšu, dēvē par “iekārienu” – ieliec 
straumē airi, noturi, laiva apgriežas ap 
savu asi, un jau esi pretējā virzienā – brauc 
nevis uz leju, bet augšu. Izstāstīt to nav ie-
spējams, tikai tad, kad pati ar to nodar-
bojos, sāku izjust ūdens plūsmu. Zinu, 
ka daudzi brauc pa Amatu, bet bieži vien 
nepieredzējuši laivotāji līdz galam neap-
zinās, ko ūdens var izdarīt. Piemēram, 
cilvēku, ietērpušos garajos gumijas zāba-
kos, bez vestes, bez ķiveres, iekrītot ūdenī, 
tūlīt var paraut zem ūdens. Ja esi trenējies 
ūdenssportā, vismaz zini pamatlietas, kas 
jāievēro, esot uz ūdens. Piemēram, reiz 
Valmierā vietējais bērns iegāja dziļi upē 
un sāka slīkt. Airēšanas kluba audzēkņi 
bija blakus, viņiem bija vestes, un viņi bija 
gatavi doties palīgā.  
2015. gada rudenī atsāka darboties Āda-
žu Airēšanas klubs, tagad ir 2017.gada 
vasara. Vai redzat, kā audzēkņi ir mai-
nījušies, ko iemācījušies pa šo laiku?  
Kad braucam uz nometnēm un sacen-
sībām, viņi mācās ar visu tikt galā paši. 
Prieks redzēt, kā viņi kļūst patstāvīgi. 

Sports šajā ziņā ļoti palīdz, jo ir mērķi, 
apņemšanās, un bērni iemācās, kā iece-
rēto sasniegt. Galvenais, lai viņi izaug 
par labiem cilvēkiem, un sports ir viens 
no veidiem, kā par tādiem kļūt. Pirmajās 
nometnēs daži bērni pārdzīvo, ka ir prom 
no vecākiem, bet, kad pierod, ir priecīgi. 
Vasarās nometnes parasti notiek Valmie-
rā. Kad bērni ir lielāki, trenējušies jau 2, 3 
gadus, braucam uz ārvalstīm, kur ir lielā-
kas krāces, piemēram, uz Čehiju. Pirmās 
nometnes ir nevis �ziski, bet psiholoģiski 
grūtas, jo bērniem jāsaskaras ar savām 
bailēm. Kad brauc krācēs, ir viļņi, atstrau-
mes, vari apgāzties, laiva var salūzt. Sāku-
mā viņi iemācās pareizi iebraukt straumē, 
iemācās, kas kurā brīdī jādara, tad kļūst 
priecīgi, ja vien nenobīstas tik ļoti, ka 
aiziet prom no šī sporta veida pavisam. 
Arī tā reizēm notiek. Ne visiem šis sporta 
veids ir piemērots. Trenera darbs arī tādā 
ziņā ir grūts, ka pieķeries bērniem, kurus 
māci, bet viņiem jāļauj izmēģināt dažādas 
nodarbes, lai  paši saprastu, kas tad ir tas, 
kas vislabāk patīk. 
Kā ir būt par treneri 25 gados?
Lai gan es pati nodarbojos ar šo sporta 
veidu profesionāli, biju arī Latvijas izlasē 
U-23 grupā, sevi tomēr tik ļoti neizjūtu 
kā sportisti. Es zinu, ko pati varu izdarīt, 
bet vēl interesantāk ir redzēt, kā mani au-
dzēkņi mainās un kā viņos atspoguļojas 
viņos ieguldītais darbs. Tas ir tiešām vēr-
tīgi. Patīk redzēt, kā viņi aug. 
Cik bieži notiek sacensības?
Pavasara un vasaras sezonā sacensības 
notiek divas, trīs reizes mēnesī. Tajās visās 
piedalīties – bērnu vecākiem tas �nansiāli 
nav viegli, tādēļ paldies Ādažu novada 
domei, ka tā radusi iespēju atbalstīt bērnu 
nometnes vasarā, piešķirot �nansējumu 
klubam nometņu organizēšanai. 
Vai airēšana ir dārgs sporta veids?
Jebkurš sporta veids ir dārgs. Tas atka-
rīgs arī no tā, cik vecāki gatavi ieguldīt 
un cik daudz bērni paši vēlas sasniegt. 
Airēšanas inventārs ir derīgs kādus 3, 
4 gadus, vieglatlētikā – apavi nodilst un 
jāmaina, iespējams, reizi 4 mēnešos. Ai-
rēšanai nepieciešams hidrotērps, speciāli 

apavi. Iesākumā klubs nodrošina 
airus, laivas un vestes. Tieši tādēļ 
bērnus aicinām uzsākt nodarbības 
vasarā, lai, kamēr pārbaudītu, vai 
šis sporta veids vispār iet pie sirds, 
nebūtu jāiegādājas speciālais hid-
rotērps. Vasarā hidrotērps nav ne-
pieciešams. 
Ko cilvēkā attīsta gan airēšanas 
slaloms, gan citi ūdenssporta vei-
di? 
Līdzsvara izjūtu, koordināciju, 
spēju ātri novērtēt situāciju, pie-

Pielāgoties 
upei

Pielāgoties 
upei
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Ādažu pašvaldības policijai iegādāts aprīkojums
zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Ādažu pašvaldības policija īstenojusi pro-
jektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumi 
Ādažu novada ūdenstilpēs”. Projekta ietva-
ros iegādātas divas nakts redzamības iekārtas 
un vieni elektroniskie svari. Lai nodrošinātu 

zivju resursu aizsardzības pasākumus Ādažu 
novada ūdenstilpēs, šī gada maijā un jūnijā 
ar Zivju fonda �nansiālu atbalstu Ādažu no-
vada dome iegādājās aprīkojumu un nodeva 
to pašvaldības policijai, kas veic nelikumīgas 
makšķerēšanas apkarošanas reidus. Pašval-
dības policijas prakse rāda, ka nelikumīgi 
zivju zvejas tīkli tiek izlikti naktī un izņemti 
ļoti agri no rīta, un līdz šim pašvaldības po-
licijai nebija iespējams tumšajā diennakts lai-
kā notvert pārkāpējus. Lai to varētu operatīvi 
izdarīt, bija nepieciešams iegādāties nakts re-
dzamības iekārtas, ar kā palīdzību iespējams 
tumsā saskatīt pārkāpējus rādiusā līdz 1800 
metriem un gaisa temperatūrā no -25C līdz 

+50C. Projekta kopējās izmaksas – 5625,00 
eiro, kas ir 100% Zivju fonda �nansējums.
Par iespējamiem likumpārkāpumiem lū-
dzam Ādažu novada iedzīvotājus informēt 
Ādažu pašvaldības policiju pa tālr. 67997005 
vai 27762020.

Oskars Feldmanis,
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks

Ā AŽU VĒSTIS   15 .  JŪNIJS (198) 20178

S S N D

ņemt pareizo lēmumu, kā arī ie-
māca ātri domāt. Ir ātri un pareizi 
jānoreaģē, lai zinātu, kā risināt sarežģītas 
situācijas. Attīsta arī vizuālo atmiņu, pie-
mēram, katrā vietā trase ir nedaudz citā-
dāka. Atbraucot uz jaunu vietu, audzēkņi 
novērtē trasi, kopā ar treneri to izvērtē, 
atceras, kas katrā vietā sagaida. Sporta 
spēlēs ir viens laukums, kur iznākums 
ir ļoti atkarīgs no citiem spēlētājiem, šajā 
sporta veidā viss atkarīgs no paša un spē-
jas pielāgoties upei. No sākuma saviem 
audzēkņiem vienmēr mācu tā saucamo 
“eskimosa apgriezienu”. Tas ir veids, kā 

Treniņu process airēšanas trasē 
Vējupē.

no apgāšanās piecelties atpakaļ, neiz-
lienot no laivas. Ja pirmo reizi gāzies 
sacensībās lielā upē, tas ir daudz bai-
līgāk, nekā, ja esi to jau darījis un zini, 
kā maksimāli pareizi pārvarēt šo situā-
ciju. Ļoti svarīgi, ka bērni un jaunieši 

mācās palīdzēt arī citiem grupas 
biedriem, atrodoties uz ūdens. 

Ir šaurākas, ir platākas upes, 
ir arī tik seklas, ka apgāžo-
ties var piecelties kājās un 
doties atkal tālāk.  

Kāpēc to dēvē par “eskimo-
sa apgriezienu”? 

Jo ar kajakiem vēsturiski airēja 
eskimosi. Kajaki nāk no eskimosiem, 

kanoe – no indiāņiem. 
Kā radās doma – atkal atjaunot šo klubu? 
Jau tagad, kamēr bērni ir mazi,  jāsāk 
veidot vide – atbilstošas sporta grupas. 
Ar domu, ka tad, kad šie bērni izaugs, 
viņi būs gatavi lielajam sportam, jo nekas 
ne no kā nerodas. Darbojamies ar skatu 
nākotnē, sapņojot par atjaunoto Gau-
jas – Baltezera kanālu, kurā varēs notikt 
treniņi.  Arī kluba vadītājs Ivars Sīmanis 
uzskata, ka bērniem vajag kustēties ārā, 

svaigā gaisā, viņš pats ir airētājs un vēlas, 
lai arī citi iepazītos ar šo lielisko sporta 
veidu. 
Ja klubā ir salīdzinoši nedaudz dalībnie-
ku, tas ietekmē arī sacensību rezultātus?
Viens no šī kluba veidotājiem – Aivars 
Rodčenko – pērn Latvijas olimpiādē, pār-
stāvot Ādažus, izcīnīja 4. vietu. Jaunatnes 
olimpiādē var piedalīties no 15 gadiem, 
bet šobrīd visi mūsu audzēkņi ir jaunāki. 
Vienīgais, kuram ir 15, treniņus uzsāka 
tikai šogad. 
Ar ko Ādažu Airēšanas kluba audzēkņi 
nodarbojas ziemā?
Ziemās mēs spēlējam sporta spēles, vin-
grojam un mācāmies peldēt Ādažu Sporta 
centrā! Ziemā skrienam arī krosus vai slē-
pojam. Trenējam izturību. 
Kādi sapņi, kas jāpiepilda?
Airēšanas slaloma attīstībai ļoti svarīgi 
būtu atjaunot Gaujas-Baltezera kanālu. 
Sanāktu viens lielisks airēšanas kanāls un 
ūdenstūrisma maršruts – pa kanālu var 
aizbraukt līdz Baltezeram, no Baltezera 
līdz Ķīšezeram, tālāk līdz Daugavai, līdz 
jūrai…

Monika Griezne

Lilastes ezerā pieķer divus maluzvejniekus ar 80 metru garu tīklu
Valsts vides dienesta (VVD) inspektors ko-
pīgi ar Ādažu novada pašvaldības policiju 
par nelikumīgu zveju ar 80 metrus garu 
tīklu Lilastes ezerā aizturējuši divus vīrie-
šus, informēja VVD. Ap pulksten vieniem 
naktī abi vīrieši aizturēti brīdī, kad no ezera 
izņemto zivju tīklu ar zivīm gatavojās ielikt 
automašīnā. Ādažu novada pašvaldības po-
licijas darbinieku klātbūtnē zivis tika iz-
ņemtas no tīkla un atlaistas atpakaļ Lilastes 
ezerā. Lomā bija seši līņi, sešas karūsas un 
viens plaudis. Pārkāpējiem Ādažu novada 
pašvaldības policija noformējusi divus ad-
ministratīvā pārkāpuma protokolus. Tāpat 
kārtības sargi izņēma vīriešiem piederošo 80 
metrus garo zvejas tīklu un aizturējuši gu-

mijas laivu. VVD informē, ka iepriekšējā va-
karā, apsekojot Dūņezeru un Lilastes ezeru 
pirms tumsas, inspektors no pretējā krasta 
pamanījis, ka pie ezera piebrauc automašīna. 
No transportlīdzekļa izkāpuši divi vīrieši un 
sākuši pumpēt gumijas laivu. Pēc tam ezerā 
gar ūdenszālēm viņi ievietojuši tīklu. Vīrie-
šiem līdzi bijušas arī divas makšķeres, kuras 
pirms un pēc tīkla ievietošanas viņi laiku pa 
laikam izmantojuši. Sniedzot paskaidroju-
mus, viens no pārkāpējiem skaidrojis, ka tīk-
lu esot aizķēruši makšķerējot un nolēmuši 
to ar zivīm izņemt. Tomēr VVD inspektors 
uzsver, ka šis nav tas gadījums, kad godīgi 
makšķernieki, nezināšanas dēļ nevienam 
neziņojot, tīklu izņem un izmet to krastā, 

norāda VVD. Inspektors iepriekš binoklī 
bija novērojis, kā viens no vīriešiem airējās, 
bet otrs ievietoja tīklu. Pārkāpēju paskaidro-
jums par nejauši aizķertu tīklu neiztur kriti-
ku arī tāpēc, ka viņiem līdzi bija plastmasas 
kaste tīklam, informē VVD.

Del�.lv



Dūņezerā un Mazajā Baltezerā jūlijā ielaidīs 30 000 līdaku mazuļus

Ādažu novada Dūņezerā un Mazajā Bal-

tezerā šī gada jūlijā tiks ielaisti 30 000 
līdaku mazuļi, attiecīgi Mazajā Balteze-
rā – 22 500  un Dūņezerā – 7 500 ziv-
ju mazuļu. Līdaku mazuļu piegādi un 
ielaišanu organizēs �rma SIA “Rūjas 
zivju audzētava”. Zivju resursu krājumu 
papildināšana ezeros notiek, pateicoties 
Lauku atbalsta dienesta un Valsts Zivju 
fonda atbalstam.
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Arī šogad novada iedzīvotāji un viņu 
ciemiņi gaidīti atpūsties ne tikai Ādažu 
centra peldvietā pie Vējupes, bet arī la-
biekārtotajā peldvietā pie Mazā Baltezera 
Alderos, kur, sākoties peldsezonai, uz-
stādīta laipa, nopļauta zaļā atpūtas zona 
un uzstādīta sausā biotualete.

Sakārtota peldvieta pie Mazā Baltezera Alderos

Atļauts peldēties Ādažu novada peldvietās
Veselības inspekcija informē, ka Ādažu novada visās peldvietās, kur ūdens paraugi 
paņemti 24. maijā, peldēties ir atļauts. Latvijas Republikas Veselības ministrijas Vese-
lības inspekcija ūdens paraugus ņēma Kadagas ezera pludmalē, Dūņezera un Bajāru 
peldvietās, Mazā Baltezera peldvietā “Pie Lielā un Mazā Baltezera kanāla”, Lielā Bal-
tezera peldvietā, Vējupes peldvietā Ādažu centrā, Vējupes peldvietā Krastupes ielā, 
peldvietā Mazā Baltezera krastā Alderos un Vējupes peldvietā Ūbeļu ielā. 

Informācija pēc LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas datiem

Atjaunotas sabiedriskā transporta
pieturvietu nojumes
Visā novadā atjaunotas 20 sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes. Veikta lietus 
ūdens tekņu tīrīšana un atjaunošana, atsevišķu detaļu pilnīga nomaiņa vai pārkrāso-
šana.  Tika nomazgātas arī visas nojumes.

Izveidos apgaismojumu 
Garkalnes sabiedriskā 
transporta pieturvietā

2017. gada maija beigās uzsākti Garkal-
nes sabiedriskā transporta pieturvietas 
apgaismojuma remontdarbi, kā rezultātā 
līdz 21. jūnijam tiks uzstādīti divi jauni 
apgaismes stabi, ievērojami uzlabojot 
iedzīvotāju ikdienas sadzīves kvalitāti 
diennakts tumšajā laikā.

Turpinās vasaras sezonas ikdienas ceļu uzturēšanas darbi!

Maijā veikts bedrīšu remonts 1020 m2 apjomā un atjaunoti horizontālie ielu apzīmējumi, kā arī turpinās grants ceļu greiderēšanas 
darbi vienu reizi mēnesī visā novadā.

N D
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Energopārvaldības sistēmas ieviešana Ādažu novadā 
Ar 2017. gada 25. maija lēmumu Nr. 96 
Ādažu novada dome pieņēma lēmumu 
uzsākt energopārvaldības sistēmas ie-
viešanu Ādažu novada pašvaldībā.
Ar 2016. gada 29. martu spēkā esošais 
“Energoefektivitātes likums” – 5. pants, 
punkts 3 paredz, ka “Novadu pašval-
dības, kuru teritorijas attīstības līmeņa 
indekss ir 0,5 vai lielāks, un iedzīvotāju 
skaits ir 10 000 vai lielāks, un valsts tie-
šās pārvaldes iestādes, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmetru 
vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ie-
vieš energopārvaldības sistēmu (turpmāk 
EPS). Novadu pašvaldības un valsts tiešās 
pārvaldes iestādes attiecīgo sistēmu ievieš 
viena gada laikā no minēto nosacījumu 
iestāšanās dienas.” Savukārt iepriekš pie-
minētā likuma pārejas noteikumu punkts 
5 paredz, ka iestādes un novadu pašvaldī-

bas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā 
atbilst šā likuma 5. panta 3. daļā minēta-
jiem kritērijiem, nodrošina EPS ieviešanu 
līdz 2017. gada 1. novembrim. Ādažu no-
vadam saistošs ir teritorijas attīstības lī-
menis (lielāks par 0,5, kā arī iedzīvotāju 
skaits ir lielāks par 10 000).
Energopārvaldības sistēma jāveido at-
bilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standarta 
principiem.
LVS EN ISO 50001:2012 standarts ir Ei-
ropas standarts, kas bez pārveidojumiem 
tā saturā pārņemts nacionālā standarta 
statusā. ISO standarta mērķis de�nē 
pamatnosacījumus, kā izveidot, ieviest, 
uzturēt un uzlabot energopārvaldības 
sistēmu. Energopārvaldības sistēmas 
mērķis ir nodrošināt pašvaldībai iespēju 
ieviest sistemātisku pieeju nepārtrauk-
tam enerģijas rādītāju uzlabojumam, 

ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas lie-
tojumu un patēriņu. Tādējādi pašvaldībai 
ir iespēja:
• veidot enerģijas patēriņa uzskaiti un 
analīzi;
• noskaidrot energoefektivitātes pasāku-
mu nepieciešamību objektos;
• iegūt energoefektivitātes rādītāju uzrau-
dzības plānu, lai plānotu jaunus pasāku-
mus un novērtēt realizēto energoefekti-
vitātes uzlabošanas pasākumu sniegumu 
pašvaldības ēkās un citos objektos, kas 
iekļauti EPS;
• racionāli apsaimniekot pašvaldības īpa-
šumā esošās ēkas un citus energopārval-
dības sistēmā iekļautos infrastruktūras 
objektus, samazināt izmaksas, uzlabot 
konkurētspēju, novirzot ietaupītos lī-
dzekļus attīstībai.

Anrijs Zēbergs, energopārvaldnieks 

Sadzirdēt klusumu un Gauju 

Atjaunojot pagājušā gadsimta 70. gadu 
tradīciju – akustisko mežraga solokon-
certu Siguldā pa Gauju slīdošā laivā 
vasaras saulrietos –, šovasar desmit 
piektdienu vakarus notiks klusuma 
pārgājieni ar Gaujas klausīšanos.  Klu-
suma un Gaujas klausīšanās pārgājiens 
Ādažu novadā notiks 4. augustā pie 
Baltezera kanāla Ādažos, vietā, kurā 
sākas vēsturiskā Gaujas – Daugavas 
kanāla ceļš. Akustiskās mūzikas kon-
certā Ādažu novadā muzicēs trompe-
tists Aivars Osītis. 
Projekta “Klusuma pārgājieni ar Gaujas 
klausīšanos” pamatdoma ir ieklausīties 
dabā un mūzikā. Šie pārgājieni saulrieta 
laikā Gaujas tecējuma īpašās dabas un 
kultūrvēstures vietās piektdienu novaka-
rēs vedīs uz dažādām ainaviskām vietām 
pie Gaujas, kur uz upes skanēs akustiskā 

mūzika. Klusuma un Gaujas klausītājus 
sagaidīs īpaši klusuma gidi un aizvedīs 
līdz akustiskām un ainaviskām vietām 
Gaujas krastos, kur varēs klausīties Gau-
jas tecējuma un mežraga saspēli.
Gaujas klausīšanās pirms vairāk nekā 40 
gadiem bija kinorežisora Vara Krūmiņa 
ideja. Projekta koordinatore un idejas 
atjaunošanas veicinātāja Inga Krišāne 
stāsta, ka toreiz tikko bija nodibināts 
Gaujas Nacionālais parks, un iestādes, 
kuras nosaukumā ir vārds “nacionālais”, 
izveidošana sabiedrībā radījusi lepnuma 
un cerību sajūtu. Muzicēšana uz Gaujas 
Siguldā notika kādus divus trīs gadus. 
Vecākā siguldiešu paaudze to atceras 
joprojām.
“Es kā maza meitene atceros to muzicē-
šanu saulrietos. Tā kā tētis 
(Māris Mitrevics – red.) to-
reiz bija airētājs, viņš mani 
ņēma līdzi, un tas man pali-
cis spilgtā atmiņā. Izveidojās 
pirmais nacionālais parks, 
un viss, kas notika dabas aiz-
sardzības jomā, arī bija ceļš 
uz domāšanas un attieksmes 
pret dabu, pret cilvēkiem 
mainīšanu. Manuprāt, vēl 
šobrīd nav novērtēts tas, ko 
Gaujas Nacionālais parks kā 
pirmais nacionālais parks 
Latvijā devis tieši domāšanas, apziņas 
maiņā,” teic Inga Krišāne.
Viņa atceras, ka tolaik mežragu spēlēja 
mežradznieks Jāzeps Džeriņš, bet šogad 
mūziķi mainīsies. Arī klusuma pārgā-
jienu vietas mainīsies – iesaistot Gaujas 
tecējumā esošās pašvaldības, tie ik reizi 
notiks kādā citā novadā.

Stāstot par klusuma pārgājieniem ar 
Gaujas klausīšanos, Inga Krišāne atzīst, 
ka šie pārgājieni domāti nelielām inte-
resentu grupām, lai cilvēkiem tik tie-
šām būtu iespēja ieklausīties vispirms 
jau dabā: “Mēs esam pārbagāti ar dzīves 
pastiprinājumiem, ar mūziku, kuru mēs 
vairs nevaram klausīties akustiski, ar ru-
nām, kuras dzirdam ierakstos. Mēs vairs 
nevaram savstarpēji sarunāties mazā tel-
pā, mums ir priekšā nolikts mikrofons. 
Mums pietrūkst dzīvās saskarsmes. Ja 
mēs pārtikā gribam lietot visu ļoti tīru 
un dabīgu, kāpēc mēs kultūrā izmanto-
jam skaņas pārveidojumus? Šis ir aicinā-
jums ieklausīties, kā skan mūzikas ins-
truments dabā, kā daba pati skan.”

Ieva Karlsberga, Apriņķis.lv

Izmēģinājuma klusuma pārgājiens jau 
noticis – Līgatnes novadā pie ūdu ieža 
pa auju slīdēja laiva, no kuras putnu un 
pašas aujas radīto mūziku papildināja 
skanīga mežraga spēle aiņa Tarasova iz-
pildījumā. ainis ir pūtēju orķestra “ īga” 
mūziķis, un, ticis krastā, viņš atzina  “Ta-
gad zinu, kura ir Latvijas skanīgākā kon-
certzāle! Tā ir auja.”

2017. gada 4. augusta koncerta norises vieta pie aujas 
Ādažos pirms 7 gadiem. 19 0.g. oto. 
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Klausītāji plkst. 20.45 aicināti pulcē-
ties Podniekos pie tilta pār kanālu uz 
Ādažu-Garkalnes ceļa, lai klusuma 
gidu pavadībā dotos 1 km garā pārgā-
jienā līdz Nūrnieku salai un tālāk gar 
Gaujas krastu līdz kanālam. Tālāk 

jāseko norādēm Klausies Gauju Ādažos!

N D
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KONKURSS

Izbaudi vasaru,
ņemot līdzi otokameru, 

un piedalies
otokonkursā!

a Tev patīk otogra ēt un vēlies, lai 
Tavas otogrā jas pamana arī citi, ai-
cinām piedalīties Ādažu novada domes 
rīkotajā otokonkursā “Mans Ādažu 
novads”. Konkursā var piedalīties ik-
viens Ādažu novada iedzīvotājs, ne-
atkarīgi no vecuma, nodarbošanās un 
pro esionālajām otogra ēšanas ie-
maņām. Fotogrā jām jāraksturo vie-
tas, cilvēki, notikumi vai svētki Āda-
žu novadā. alībnieku pieteikumus 
un otogrā jas gaidīsim no 15. marta 
līdz 2. septembrim elektroniski, sūtot 
uz e pastu  dome@adazi.lv ar norādi 
“Foto konkursam” līdz konkursa nori-
ses beigām. 
Konkursa pirmās vietas ieguvējs balvā 
saņems 100,00 eiro, otrās vietas iegu-
vējs – 0,00 un trešās vietas ieguvējs 
– 0,00 eiro. Atzinības rakstus kon-
kursa uzvarētājiem pasniegsim paš-
valdības rīkotajā Latvijas epublikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajā 
svinīgajā pasākumā 2017. gada no-
vembrī, naudas balva tiks pārskaitīta 
uz laureāta konta numuru pēc svinī-
gās apbalvošanas. Konkursa dalībnie-
ku otogrā jas tiks izmantotas domes 
publicitātes materiālu, mājaslapas un 
in ormatīvo izdevumu veidošanā. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa at-
rodami pašvaldības mājaslapā www.
adazi.lv, sadaļā Pašvaldība  Konkursi
Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”.

“Supošana” jeb airēšana uz dēļa – tagad arī Ādažos! 
Vējupes krastā, Ādažos, iepretim veikparkam “Promobius” tagad at-
vērta SUP, vindsēr�nga un citu radniecīgo ūdens sportu noma. 
SUP ir stabils un ērts dēlis ar garu airi, ar kuru var doties gan 
viļņos, gan pilnīgi gludā ūdenī, un uz priekšu iespējams tikt ar 
aira palīdzību, stāvot kājās vai uz ceļgaliem. 
“Burusports Ādaži” piedāvā iznomāt SUP dēli, iemēģinot šo 
sporta veidu Vējupē, kā arī piedalīties SUP �tnesa nodarbībās. 
“Supot” var jebkurā vecumā; paši mazākie supo pieredzējušu 
instruktoru vadībā vai arī atrodoties uz pieaugušā dēļa. “Bu-
rusports Ādaži” strādā no plkst. 11.00 līdz 20.00. Iepriekš pierak-
stīties nav nepieciešams. Hidrotērpi nomā nav pieejami. Papildu in-
formācija: tālr.27867067, adazi@burusports.lv, facebook.com/BurusportsAdazi/

Ādažos atvērta “Pica 
Lulū” diennakts picērija

“Pica Lulū” picērija Ādažos ir klāt! Picē-
rija strādā 24h diennaktī! Ar picām ie-
spējams mieloties gan uz vietas, gan arī 
pasūtīt, zvanot pa tālr. 80005858! Picēri-
ja atrodas Gaujas ielā 8, bijušās kafejnīcas 
“MadCafe” telpās.

“Duni” papildinājis tirdzniecības cen-
tra “Apelsīns” veikalu klāstu. Veikals 
strādā katru dienu no plkst. 10.00 līdz 
21.00.  “Duni” pārstāvis Arno Strods 
informē, ka plašā sortimentā pieeja-
mi kvalitatīvi vienreizējie trauki (gan 
papīra, gan plastmasas), ko iespējams 
saskaņot ar galdautiem un svecēm, lie-
tusmēteļi, lietussargi, āra sveces, luktu-
rīši, galda un telpu dekorācijas, trauki, 
preces mājai un dārzam, karnevāla 
preces, tāpat pieejama arī hēlija balonu 
uzpildīšana.

Tirdzniecības centrā
“Apelsīns” darbu sācis
veikals “Duni”

Atvērts veikals “Lats” 
Gaujas ielā 27B 

SIA “Juva S” informē, ka atvērts pārtikas 
veikals “Lats” Gaujas ielā 27B, bijušā vei-
kala “Aibe” telpās. Veikala darba laiks ir 
katru dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00.

N D
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Ādažu novada iedzīvotāji dod iespēju turpināt iesāktos darbus

Pēc provizoriskajiem vēlēšanu rezultā-
tiem aizvadītajās  pašvaldību vēlēšanās 
Ādažu novadā uzvarējusi partija “Latvijas 
Reģionu Apvienība” ar līdzšinējo Ādažu 

novada domes priekšsē-
dētāju Māri Sprindžuku 
saraksta augšgalā, liecina 
Centrālās vēlēšanu ko-
misijas informācija.
Pašvaldību vēlēšanās 
Ādažos no visiem balss-
tiesīgajiem (7268) no-
balsoja 4033 jeb 55,49% 
vēlētāju. 2636 balsis jeb 
65,72% balsstiesīgo savu 
balsi atdeva par partiju 
“Latvijas Reģionu Ap-
vienība” (10 deputāti), 
415 jeb 10,35% vēlētāju 

balsoja par “Latvijas Zaļo partiju” (2 de-
putāti), 391 jeb 9,75% vēlētāju savu balsi 
atdeva partijai “Latvijas Zemnieku Savie-
nība” (2 deputāti), bet 250 jeb 6,23% vēlē-

tāju balsoja par partiju “Saskaņa” (1 de-
putāts). Par partiju “Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” nobalsoja 124 jeb 3,09% vēlētāju 
(0 deputātu), par partiju “Vienotība” – 
147 jeb 3,66% balsstiesīgo (0 deputātu).
Ādažu novada domē no partijas “Latvijas 
Reģionu Apvienība” ievēlēti šādi depu-
tāti: Māris Sprindžuks, Liāna Pumpure, 
Kerola Dāvidsone, Valērijs Bulāns, Kris-
tīne Savicka, Ieva Roze, Pēteris Pultraks, 
Edgars Verners, Pēteris Balzāns, Jānis 
Neilands, no partijas “Latvijas Zaļā par-
tija” ievēlēti Gundars Bojārs un Raitis 
Kubuliņš, no partijas “Latvijas Zemnieku 
savienība” – Adrija Keiša un Edvīns Šē-
pers, bet no partijas “Saskaņa” – Karina 
Sprūde.

Monika Griezne

Sākas konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2017” projektu īstenošana

Ar šī gada 1. jūniju tiek uzsākta kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu 
ieviešana. Pavisam kopā šogad tiks īs-
tenoti 23 projekti par kopējo summu 
EUR 26321.55, tai skaitā EUR 22350.69 
ir domes līdz�nansējums. Plānotas da-
žādas interesantas aktivitātes teritorijas 

labiekārtošanā, kā arī 
pasākumu un aktivitāšu 
attīstībā. Tiks realizētas 
idejas gan bērnu rotaļu 
laukumu labiekārtošanā, 
gan apkārtējās teritori-
jas sakopšanā, veidojot 

mūsu dzīves vidi skaistāku un pievilcī-
gāku. Tiks šūti tērpi gan maziem, gan 
lieliem, organizētas radošās darbnīcas 
un sporta aktivitātes. 16 no projektiem 
plānots īstenot Ādažos, četrus – Kada-
gā, vienu – Garkalnē, vienu – Stapriņos 
un vēl vienu projektu plānots īstenot gan 

Ādažos, gan Garkalnē. Projekti tiks īste-
noti līdz šī gada 15. septembrim.
Paldies Ādažu novada iedzīvotājiem par 
iesniegtajiem projektu pieteikumiem. 
Novēlām veiksmi projektu īstenotājiem 
ideju realizācijā!
Veidosim mūsu novadu skaistāku kopā!

Sanda Kaša

Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā: situācija un izaicinājumi Ādažu novadam
2016. gada 11. februārī, pieņemot grozī-
jumus Enerģētikas likumā, Saeima ir no-
teikusi, ka 2017. gada 3. aprīlī dabasgāzes 
tirgus Latvijā tiek pilnībā atvērts visiem da-
basgāzes lietotājiem, paredzot mājsaimnie-
cībām arī papildu iespēju turpināt saņemt 
dabasgāzi no esošā (publiskā) tirgotāja par 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misijas noteiktu vai apstiprinātu dabasgā-
zes cenu (turpmāk – regulētā dabasgāzes 
cena). Līdz ar to visi dabasgāzes lietotāji var 
kļūt par aktīviem dabasgāzes tirgus dalīb-
niekiem, slēdzot dabasgāzes tirdzniecības 
līgumu ar izvēlēto tirgotāju – ar jauno vai 
esošo dabasgāzes tirgotāju. 
Attiecībā uz dabasgāzes lietotājiem, kuri 
nav mājsaimniecības lietotāji (tas attiecas 
arī uz Ādažu novada domi),  Saeima ir no-
teikusi, ka tie kļūst par tirgus dalībniekiem 
un pērk dabasgāzi tikai par tirgus cenu. 
Līdz ar to Ministru kabinets, apstiprinot 
Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra 
noteikumus Nr.78 “Dabasgāzes tirdznie-
cības un lietošanas noteikumi”, ir pare-
dzējis lietotājam, kas nav mājsaimniecības 

lietotājs, pārejas posmu – līdz dabasgāzes 
tirdzniecības līguma noslēgšanas brīdim, 
bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam, 
dabasgāzi tam tirgos dabasgāzes tirgo-
tājs, ar kuru 2017. gada 2. aprīlī bija spēkā 
esošs dabasgāzes piegādes līgums. Tādējā-
di dabasgāzes tirdzniecība līdz 2017. gada 
1. jūlijam notiks saskaņā ar dabasgāzes 
tirdzniecības diferencēto gala tarifu, kas 
tika piemērots 2017. gada 1. aprīlī. Pēc 2017. 
gada 1. jūlija, dabasgāzes tirdzniecības lī-
guma nenoslēgšanas gadījumā, dabasgā-
zes tirdzniecība notiks saskaņā ar pēdējās 
garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros 
noteikto dabasgāzes cenu.  
Dabasgāze ir Ādažu novada enerģētikai 
nozīmīgs resurss (pašvaldības sabiedrisko 
ēku siltuma nodrošinājums tiek veikts ar 
dabasgāzi), tādēļ dabasgāzes piegāde un 
cena ir būtiski jautājumi. Latvija visu da-
basgāzi saņem no Krievijas Federācijas par 
cenu, ko tā nevar ietekmēt, jo Latvijai nav 
�ziski iespējamas alternatīvas dabasgāzes 
piegādes, turklāt tās nav arī Igaunijai un 
Lietuvai. Latvijas valsts un uzņēmuma AS 

“Latvijas Gāze” akcionāru līgums paredz 
līdz 2017. gadam nodrošināt uzņēmumam 
privilēģijas visos ar dabasgāzes uzņēmēj-
darbību saistītajos komercdarbības vir-
zienos – pārvadē, sadalē, uzglabāšanā un 
tirdzniecībā. Tāpēc līdz 2017. gada aprīlim 
alternatīvu gāzes piegādātāju piekļuve Lat-
vijas gāzes pārvades sistēmai atstāta AS 
“Latvijas Gāze” labas gribas ziņā. Tas rada 
īpaši nelabvēlīgu situāciju to iespēju iz-
mantošanai, kādas Baltijas valstīm radušās 
līdz ar Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes 
(SDG) termināļa Lietuvā pabeigšanu 2014. 
gada nogalē, kas šobrīd ir vienīgais reālais 
projekts dabasgāzes piegādes alternatīvu 
radīšanai Baltijas valstīm. Analizējot dabas 
gāzes piegādes un iepirkuma iespējas Āda-
žu novada vajadzībām, kā arī ņemot vērā 
augstāk pieminēto sarežģīto situāciju, tika 
pieņemts lēmums par jaunu dabas gāzes 
piegādes līgumu ar AS “Latvijas Gāze” uz 
laiku līdz tiks uzsākta iepirkuma procedū-
ra un izvērtēti visi iespējamie riska faktori, 
kas saistīti ar gāzes tirgus liberalizāciju.

Anrijs Zēbergs, energopārvaldnieks
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Liels paldies skolotājiem un vecākiem, kas palīdzēja kaldināt mūsu izcilniekus!
Jau otro gadu pēc kārtas dome apbalvo izcilākos Ādažu izglītības iestāžu skolēnus

Jau otro gadu pēc kārtas apbalvoti iz-
cilākie Ādažu izglītības iestāžu skolēni 
apbalvošanas ceremonijā “Ādažu izcil-
nieks”.  Kopumā naudas balvas saņēma 
114 skolēni no Ādažu vidusskolas, Āda-

žu Mākslas un mūzikas 
skolas, Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas 
un Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas. Pērn, kad apbalvo-
šana notika pirmo gadu, 
balvas saņēma 84 skolē-
ni, bet šogad – jau 114. 5 
audzēkņi saņēma naudas 
balvas par izciliem sa-
sniegumiem sportā, pieci 
– par sasniegumiem mū-
zikā un tikpat daudz – par 
sasniegumiem mākslā. 61 

jaunietis saņēma naudas balvas izcilnie-
ku nominācijā – vidējā atzīme vismaz 
8,5 un augstāka, no šiem jauniešiem 15 
ieguvuši godalgotas vietas  arī mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Zīmīgi, ka 8.-

12. klašu grupā, kur bija 21 izcilnieks, 
10 skolēnu vārdus Balvu komisija jau 
atpazina, jo šo skolēnu sekmes arī pa-
gājušajā mācību gadā bija ļoti augstas 
–  8,53 – 9,1 baļļu robežās. 10.-12. kla-
šu grupā lepojamies ar 7 izcilniekiem. 
Naudas balvu par godalgotu vietu mā-
cību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 
vai zinātniski pētniecisko darbu lasīju-
mos saņēma 38 jaunieši. Skolas vadī-
ba ir secinājusi, ka tagad nepieciešams 
mazāks laiks, lai atsevišķus jauniešus 
pārliecinātu piedalīties kādā no mācību 
priekšmetu olimpiādēm, tādējādi snie-
dzot savu pienesumu skolu reitingu ta-
bulā. Izrādās, iespēja pretendēt uz kādu 
no nominācijām ir lielisks instruments, 
lai  skolēnu motivētu.

Ināra Briede, Monika Griezne

Aizvadītas spraigas cīņas Ādažu kausa izcīņā strītbolā
Ikgadējo “Gaujas svētku” ietvaros Ādažu 
Sporta centra āra basketbola laukumos 
ritēja spraigas cīņas Ādažu kausa izcīņā 
strītbolā, kur pieaugušo grupā startēja 10 
komandas, bet 2002.-2003. gadā dzimušo 
grupā piedalījās 9 komandas. Komandas 
izspēlēja viena apļa turnīru, katra ar kat-
ru tiekoties pa vienai reizei. Pieaugušo 
grupā vislabāk veicās komandai “Avotu 
reprezent”, kuri izcīnīja uzvaras visās de-
viņās spēlēs! Otro vietu izcīnīja komanda 
“Žubītes”, bet uz trešo vietu pretendēja 
veselas 3 komandas ar vienādu punktu 
skaitu “Sviests”, “Riga Crew” un “Sem-

per”. Rēķinot savstarpējo spēļu rezultātus 
starp šīm trijām komandām, trešo vietu 
ieguva “Semper”. 2002.-2003.g. grupā par 
čempioniem kļuva komanda “Ķieģelis”, 
otrie palika “Jurīšpuikas”, kas vienīgo 
zaudējumu piedzīvoja pret čempioniem, 
bet uz trešo vietu atkal pretendēja trīs 
komandas “Asie pipari”, “Blondie” un 
“Andris 2.0”. Rēķinot savstarpējo spēļu 
rezultātus, bronzas godalgu saņēma ko-
manda “Andris 2.0”. Paldies par dalību 
visām komandām! Tiekamies nākamajos 
turnīros!

Edgars Krūze

RTU zinātnieki Ādažos izmēģina eksperimentālu ūdens attīrīšanas iekārtu

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Ūdens pētniecības laboratorijas zinātnieki 
Ādažos uzstādījuši eksperimentālu ūdens 
attīrīšanas iekārtu, ar kuru iespējams 
ūdeni attīrīt īsākā laikā, tādējādi samazi-
not procesā patērēto enerģiju.
Pētījumā zinātnieki Ādažu ūdens attīrī-
šanas stacijā ir uzstādījuši divus ekspe-
rimentālus bioreaktorus, kas aprīkoti ar 
ierīcēm periodiskai gaisa padeves nodro-

šināšanai. Skābekļa iepludi-
nāšana reaktoros ļauj regulēt 
tur esošo mikroorganismu 
aktivitāti.
“Uzlabotā gaisa padeves teh-
noloģija veicina baktēriju 
salipšanu biogranulās. Tā 
tiek paātrināta mikroorga-
nismu nogulsnēšanās reak-
tora apakšā, saīsināts ūdens 
attīrīšanas procesa cikls un 
rezultātā – ietaupīta enerģija. 
Turklāt procesā nav nepie-

ciešamas speciālās barotnēs sagatavotas 
biogranulas, jo ar mūsu izstrādāto gaisa 
padeves tehnoloģiju varam stimulēt to vei-
došanos reaktorā,” stāsta RTU Ūdens pēt-
niecības zinātniskās laboratorijas vadošā 
pētniece Kristīna Tihomirova.
RTU pētnieku mērķis ir samazināt fosfora 
daudzumu dabā novadītajā attīrītajā no-
tekūdenī, tāpēc reaktoros tiks radīta labvē-
līga vide baktērijām, kas barojas ar fosforu. 

Tas bieži tiek izmantots dažādu mazgāša-
nas līdzekļu sastāvā, tāpēc notekūdeņos ir 
sastopams lielā koncentrācijā. Tāpat fos-
fors ir viens no ķīmiskajiem elementiem, 
kas veicina mikroorganismu augšanu un 
vairošanos savvaļas ūdenstilpnēs.
Pētījumam zinātnieki izvēlējušies Ādažu 
novadu, jo tajā atrodas vairākas Daugavas 
sateces baseina ūdens tilpnes, kas ir tieši 
saistītas ar Baltijas jūru, piemēram, Gauja. 
Pilotiekārtas kopējais tilpums ir 800 litru, 
un vienu gadu tā darbosies paralēli Ādažu 
ūdens attīrīšanas stacijai. Šajā laikā regu-
lāri tiks ņemti paraugi no ūdens attīrīša-
nas stacijas un RTU zinātnieku eksperi-
mentālās iekārtas, lai salīdzinātu procesā 
patērēto enerģiju un monitorētu attīrītā 
ūdens ķīmisko sastāvu, no kā ir atkarīga 
mikroorganismu, aļģu un ūdens zāļu vei-
došanās savvaļas ūdenstilpnēs. Pilotiekār-
tas uzstādīšanas darbi veikti sadarbībā ar 
SIA “Ādažu Ūdens”.

Apriņķis.lv
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Par skaistu un sakoptu Ādažu novadu! Grozīti Ādažu novada domes
saistošie noteikumi “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 
2017. gada 22. maijā stājušies spēkā Āda-
žu novada domes 2017. gada 24. janvāra 
saistošie noteikumi Nr.2/2017 “Grozījumi 
Ādažu novada domes 2013. gada 22. ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par 
teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”. 
Grozījumi paredz izmaiņas tiesiskajā re-
gulējumā attiecībā uz zālāju un zālienu 
uzturēšanu un nekustama-
jam īpašumam pieguļošo 
teritoriju kopšanu.
Izmaiņas paredz, ka paš-
valdības teritorija sadalīta 
3 dažādu zālāju un zālie-
nu kopšanas teitorijās at-
bilstoši Pašvaldības teito-
riju kopšanas kartei. Ja līdz 
šim uz visu pašvaldības tei-
toriju bija noteiktas vieno-
tas prasības attiecībā uz zā-
les pļaušanu, tad grozījumi 
paredz teritorijas dalījumu, 
nosakot intensīvākas kop-
šanas prasības ciemu centra 
teritorijās un ap maģistrāla-
jām ielām un mazākas pra-
sības citās teritorijās. 
Nekustamā īpašuma īpaš-
niekiem un tiesiskajiem 
valdītājiem noteikti šādi 
zālāju un zālienu kopšanas 
pienākumi:
I intensitātes kopšanas te-
ritorijās – jānodrošina zā-
liena regulāra pļaušana, uz-
turot zāles garumu 4-14 cm, 
izņemot pļaušanu nožogo-
tās teritorijās. Pieļaujams 
dekoratīvs zāliens, uzturot 
zāles garumu 5-40cm;
II intensitātes kopšanas 
teritorijās – jānodrošina 
zālāja pļaušanu līdz 6m 
platā joslā no zemes gaba-
la robežas līdz brauktuves 
malai, neieskaitot ietves un 
veloceliņus, ar zāles garu-
mu līdz 40 cm;
III intensitātes kopšanas teritorijās – jā-
veic zālāja pļaušanu ne retāk kā reizi gadā, 
līdz 15. septembrim.
Ar Pašvaldības teritoriju kopšanas kartēm 
iespējams iepazīties arī Ādažu novada paš-
valdības mājas lapā www.adazi.lv, sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteiku-
mi/Par teritoriju kopšanu un būvju uztu-
rēšanu/Saistošie noteikumi konsolidēti. 
Kontroli par šo noteikumu ievērošanu 
veiks Ādažu pašvaldības policija.
Grozījumi saistošajos noteikumos pre-
cizē arī pienākumu kopt nekustamajam 

īpašumam pieguļošo teritoriju līdz ietvei, 
brauktuvei vai grāvim. Noteikts, ka ne-
kustamā īpašuma īpašniekiem vai valdī-
tājiem ir pienākums kopt nekustamajam 
īpašumam pieguļošo teritoriju ne vairāk 
kā 100m2 platībā. No šī pienākuma at-
brīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek 
izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpaš-

nieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinās 
personas, kuras ir vientuļi pensionāri ar 
1. vai 2. grupas invaliditāti un kuriem nav 
kopīgas deklarētas  dzīvesvietas ar citām 
pilngadīgām personām. Atvieglojumu ie-
spējams saņemt, iesniedzot iesniegumu 
Ādažu novada domē. 
Personām, kuru īpašumam pieguļošā teri-
torija pārsniedz 100m2 ir tiesības iesniegt 
iesniegumu Ādažu novada domē un 
noslēgt sadarbības līgumu par teritorijas 
kopšanu, vienojoties par vēlamo sadarbī-
bas veidu:

1) pašvaldības pienākumu kopt nekusta-
majam īpašumam piegulošās teritorijas 
daļu, kuras platība pārsniedz 100m2;
2) cita veida sadarbību nekustamajam 
īpašumam piegulošās teritorijas kopša-
nā (piemēram, pašvaldības pienākumu 
nodrošināt lapu vai sniega izvešanu, u.t-
ml.).

Neskaidrību gadījumā jautājumos par te-
ritoriju kopšanu un uzturēšanu lūdzam 
vērsties Ādažu novada domē pie SID ai-
navu arhitekta p.i. Ivetas Grīviņas, tālr. 

67700384, e-pasts: iveta.grivina@adazi.lv
I intensitātes kopšanas teritorija ir ciemu 
centri un teritorija pie maģistrālajām ie-
lām, teritorijas ar blīvu apdzīvotību. 
II intensitātes kopšana teritorija ir terito-

rijas ap ielām un ceļiem tālāk no centra. 
III intensitātes kopšanas teritorija ir ārpus 
ciemu centriem, uz ko neattiecas intensī-
vie kopšanas nosacījumi.
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Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (ZZS), J.Nei-
lands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plū-
mīte (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), 
K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), J.Veinbergs (RA), 
N.Zviedris (V).
1. Par multifunkcionāla dienas aprūpes centra 
darba grupas izveidi.
Lēmums: Izveidot darba grupu situācijas ap-
zināšanai un priekšlikumu sagatavošanai par 
domes multifunkcionāla dienas aprūpes centra 
izveidi personām ar garīgās attīstības traucēju-
miem. Darba grupas locekļu darbs papildu ne-
tiek apmaksāts.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 2 (A.Keiša 
(ZZS), K.Sprūde (S)), “atturas” – nav.
2. Par novada teritorijas plānojuma un Vides 
pārskata projektu.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai novada terito-
rijas plānojuma un Vides pārskata projekta piln-
veidoto redakciju, nosakot publiskās apsprie-
šanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām. 
Pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2017.gada 
8.oktobrim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par detālplānojuma projekta apstiprināša-
nu.
Lēmums: Apstiprināt Baltezera ciema nekus-
tamo īpašumu “Lācīši”, “Kaijas” un “Lagūnas” 
detālplānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par detālplānojuma projekta izstrādes pār-
traukšanu.
Lēmums: Pārtraukt Baltezera ciema nekustamā 
īpašuma Baltezera ielā 43 detālplānojuma pro-
jekta izstrādi.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Līči”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Līči” zemes vienībai, 
Alderu ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekusta-
mā īpašuma “Lantveiduļi”.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“Lantveiduļi”, atdalot no tā zemes vienību 3,4 
ha platībā. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai 
nosaukumu: “Mežaputni”, Garkalne, Ādažu no-
vads.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par darba grupas izveidi ūdenstilpju ap-
saimniekošanas noteikumu izstrādāšanai.
Lēmums: Izveidot darba grupu ūdenstilpju eks-
pluatācijas noteikumu izstrādāšanai. Darba gru-
pas locekļu darbs netiek papildu apmaksāts.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par ūdensobjektu apsaimniekošanas un iz-
mantošanas koncepcijas apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības pārvaldībā 
esošo ūdensobjektu apsaimniekošanas un iz-
mantošanas koncepciju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.de-
cembrim nekustamā īpašuma “Vinetas”, ne-
kustamā īpašuma Lazdu iela 7 un nekustamā 
īpašuma “Alderi 1D” mazdārziņus personisko 
palīgsaimniecību uzturēšanai 5 personām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas di-
rektora iecelšanu.

Lēmums: Iecelt Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas direktora vietnieci Kristīni Savicku par 
skolas direktori pēc Kultūras ministrijas saska-
ņojuma saņemšanas.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 1 (E.Šēpers 
(ZZS)), “atturas” – 2 (I.Pētersone-Jezupenoka 
(V), E.Plūmīte (ZZS)).
11. Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā 
Nr.88.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 28.03.2017. 
lēmumā Nr.88 “Par tirdzniecības atļaujas iz-
sniegšanu”, izsakot tā lemjošo daļu jaunā re-
dakcijā. Noteikt pašvaldības nodevu par ielu 
tirdzniecības organizēšanu 10,00 EUR par vienu 
tirdzniecības dienu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par grozījumiem domes 2012.gada 29.mai-
ja saistošajos noteikumos Nr.20 “Ādažu nova-
da pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.12/2017 un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: “par” – 11, “pret” – 4 (I.Pēterso-
ne-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers 
(ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
13. Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investī-
ciju projekta īstenošanai.
Lēmums: Noteikt, ka investīciju projekta “Ādažu 
vidusskolas ēkas un komunikāciju remontdar-
bi”, t.sk., klašu un grīdas remonts, un ēdināša-
nas telpu remonta izmaksas ir ne vairāk kā EUR 
140’000, kas tiek apmaksātas no aizņēmuma lī-
dzekļiem.
Balsojums: “par” – 8, “pret” – 5 (A.Keiša 
(ZZS), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šē-
pers (ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – 2 
(J.Antonovs (S), I.Pētersone-Jezupenoka (V)).
14. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda projekta īstenošanai.
Lēmums: Noteikt, ka projekta “Muižas ielas 
industriālās teritorijas infrastruktūras sakār-
tošana ražošanas zonas pieejamības un uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 
izmaksas ir EUR 1’980’135, kuru priekš�nan-
sēšana ne vairāk kā EUR 1’195’364 apmērā tiek 
segta no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 2 (K.Sprūde 
(S), N.Zviedris (V)), “atturas” – 1 (A.Keiša 
(ZZS)).
15. Par aizņēmumu investīciju projekta “Gau-
jas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukci-
ja” 4.kārtas “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
izbūve Gaujas ielā A” īstenošana.
Lēmums: Noteikt, ka investīciju projekta “Gau-
jas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 
4.kārtas “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve 
Gaujas ielā A”” realizācijas izmaksas ir līdz EUR 
216’872. Projekta izmaksas EUR 154’815 apmērā 
segt no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: “par” – 8, “pret” – 4 (A.Keiša 
(ZZS), I.Pētersone-Jezupenoka (V), K.Sprūde 
(S)), N.Zviedris (V)), “atturas” – 3 (J.Antonovs 
(S), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS)).
16. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada 
budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.16/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Saistošie no-
teikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 
2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – 1 (N.Zviedris 
(V)), “atturas” – 4 (P.Pultraks (RA), E.Plūmī-
te (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS)).
17. Par projektu apstiprināšanu atbalsta kon-
kursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli”.
Lēmums: Piešķirt papildu �nanšu līdzekļus 
iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam 
“Sabiedrība ar dvēseli” 2450.69 EUR apmērā, 
radot iespēju realizēt visus konkursa noliku-
mam atbilstošos un sabiedrībai nozīmīgos 
projektus.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav, “atturas” – 
1 (P.Pultraks (RA)).
18. Par projekta “Save your bUildiNg by Sa-
vINg Energy. Begin to move more quickly” īs-
tenošanu.
Lēmums: Īstenot projektu partnerībā ar vadošo 
partneri – Rīgas Tehnisko universitāti un partne-
riem - fondu “Funding for future” (Nīderlande), 
SIA “EKODOMA”, biedrību “Ēku saglabāšanas 
un energotaupības birojs”, Bauskas novada paš-
valdību, Tukuma novada pašvaldību un Jūrma-
las pilsētas pašvaldību. Apstiprināt domei pie-
šķiramo �nansējuma daļu projektā EUR 128’465.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par 28.02.2017. lēmuma Nr.33 grozīju-
miem.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 
28.februāra lēmumā Nr.33 “Par darba grupas 
izveidi” (par reklāmas izvietošanu publiskās vie-
tās), izsakot tā 3.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
20. Par 24.01.2017. lēmuma Nr.18 grozīju-
miem.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 
24.janvāra lēmumā Nr.18 “Par darba grupas iz-
veidi” (par sagatavoto uzdevumu teritorijas la-
biekārtošanas projektēšanai un provizoriskajām 
izbūves darbu izmaksām), izsakot tā 2.punktu 
jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
21. Par grozījumiem 25.04.2017. lēmumā 
Nr.96.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 25.04.2017. 
lēmumā Nr.96 “Par Ādažu novada energopār-
valdības sistēmas ieviešanu”, izsakot tā 1.punktu 
jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
22. Par dzīvokļa privatizāciju.
Lēmums: Noslēgt pirkuma līgumu ar S.A. un 
V.T. par divistabu dzīvokļa pārdošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (23.05.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums
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No sirds sveicam
jūnija jubilārus!

Pēteri Balzānu 70 g.
Valentīnu Čugunovu 70 g.
Veru Giteļsoni 70 g.
Aleksandru Kozlovu 70 g.
Rutu Krūmiņu 70 g.
Vili Ķirsi 70 g.
Helēnu Laugu 70 g.
Valentīnu Šagajevu 70 g.
Annu Avotiņu 75 g.
Ivanu Bogdanovu 75 g.
Genādiju Osipovu 75 g.
Robertu Pudniku 75 g.
Ellianoru Sizovu 75 g.
Rutu Vanovsku 75 g. 
Neldu Krustu 80 g.
Valentīnu Stivriņu 80 g.
Veru Tregubenko 80 g.
Uldi Villeru 85 g.
Baibu Zirni 85 g.
Agripinu Samoščenko 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

KAPUSVĒTKI NOVADĀ 
1. jūlijā plkst. 12.00 Carnikavas kapos (ar sv. Misi)

6. augustā plkst. 15.00 Carnikavas kapos
(Ev.lut.draudze)

13. augustā plkst. 13.30 Baltezera kapos
(Ev.lut.draudze)

26. augustā plkst. 12.00 Garkalnes kapos (ar sv. Misi)
27. augustā plkst. 12.00 Saulkrastu kapos (ar sv. Misi)

Vairāk informācijas: priesteris Ilmārs t. 25909060;
kapelāns Raimonds t. 26434830;

mācītājs Ivars Jēkabsons, t. 29482497

No 4. maija līdz 5. jūnijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Jekaterina, Lote, Adriāna, Andrea;
zēni – Eduards, Neitans Rojs, Patriks Kārlis, Arnolds, 

Krists, Magnuss, Kristians, Jēkabs, Eliass, Toms, Edmunds 
Apsveicam jaunos vecākus!

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Gaujas ielā 16

21. jūnijā plkst. 13.00 Jāņu ielīgošana;
16. augustā plkst. 13.00

I J MI

AICINĀM DARBĀ
Medicīnas māsu vai ārsta palīgu šādās pašvaldības 

iestādēs: 
• Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
• Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē

Plašāka informācija – Ādažu novada mājaslapā
www.adazi.lv  sadaļā Pašvaldība/Vakances






