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186,5KG UN 165,5KG - 

B vniecības laikā tiks mainīta sabiedriskā transporta kustība – virzienā no Baltezera uz Ādažiem, pirmajā rotācijas aplī auto-
buss nogriezīsies uz raudzības ielu un krustojumā ar irmo ielu tiks izveidotas jaunas pagaidu pieturvietas abos virzienos, 
tālākā virzība pa raudzības ielu līdz pagriezienam uz ttekas ielu, virzienā uz Gaujas ielas pusi. ieturvietas iepretim Ādažu 
slimnīcai (poliklīnikai) tiks pārvietotas uz ttekas ielu pie vecās domes ēkas (Gaujas ielā 16). (Lasīt vairāk 4.,5. lpp.) 
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 Lepojamies! Izcīnot otro vietu Vitebs-
kas (Baltkrievija) duatlonā, Ričards 
Sniedze 2016. gada Baltijas Kausa 
kopvērtējumā ierindojas 3. vietā!

 Lāčplēša diena Ādažu novadā

 Ādažu bērnudārza 
bērni Labo darbu 
nedēļā viesojas pansijā.

 Jauni rotaļu elementi jaunajos rotaļu 
laukumos Vējupes pludmalē un 
Kadagā!

 Kadagas bērnudārza pedagogi ar izrādi Labo darbu nedēļā vieso-
jas Rīgas 5. internātpamatskolā, Rīgas speciālajā pirmsskolas izglītī-

bas iestādē “Mežaparks”un Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcā Gaiļezerā.

 Lepojamies! Ādažu 
vidusskola saņem 
pateicības rakstu no 
Rīgas Stradiņa 
universitātes par izcili 
s a g a t a v o t i e m , 
zinošiem un mērķtie-
cīgiem jaunajiem 
Rīgas Stradiņa 
universitātes studen-
tiem!

 Lepojamies! “MX 
Ādaži” bērnu koman-
dai 2016. gadā – 
3.vieta Latvijas 
čempionātā motokro-
sā.
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIEDOKLIS

Ādaži var!

Godātie ādažnieki,
Ja raksturotu mūsu novada attīstību šogad 
vienā teikumā, tad Ādažu novadā šis ir bi-
jis �nanšu stabilizācijas, saimniecisko uz-
labojumu un investīciju plānošanas gads. 
Stabilizācijas statusa noņemšana
Šī gada jūnijā Finanšu ministrija, novēr-
tējot Ādažu novada pašvaldības stabilitāti 
budžeta ieņēmumos, piesardzību izdevu-
mos, kā arī politiskās situācijas uzlaboša-
nos un veiktās reformas izpildvarā, no-
ņēma stabilizējamās pašvaldības statusu. 
Ādaži ir atguvuši patstāvību, lai resursus 
virzītu turpmākajiem uzlabojumiem un 
investīcijām novadā. 
Ceļu remontdarbi 
Šogad uzsākām plašu ceļu un ielu seguma 
rekonstrukciju – Draudzības, Saules, Bal-
tezera, Alderu, Kanālu ielām un brauktu-
vei pie skolas. Gandrīz visās dzīvojamās 
zonas ielās ieklāts grants-šķembu maisī-
jums, kas kalpos ilgu laiku. Ja laika aps-
tākļi ļaus, novembra beigās kārta darbiem 
pienāks tik ilgi lolotajai Gaujas ielas re-
konstrukcijai, kurā ziemas periodā izbū-
vēs inženierkomunikācijas, bet pavasarī, 
kad atkusīs grunts, uzsāks ceļa darbus. 
Nākamgad ceļu uzlabojumi plānoti ražo-
šanas zonā Muižas ielā un lauksaimnie-
kiem nozīmīgajā Laveru ceļā. Mainīsim 
asfalta segumu centrā arī iebrauktuvei 
uz bibliotēku. Paplašināsim ceļa nomales 
gar Gaujas un Dadzīšu ielu, kas padarīs 
drošāku pārvietošanos gājējiem no Pod-
niekiem. 
Vairāk bērnu nekā līdz šim 
Pašvaldības izglītības iestādēs šogad 
rekordliels skolēnu skaita pieaugums. 
Ādažu vidusskolā – 1315 skolēni. Ādažu 
Brīvajā Valdorfa skolā – 340 skolēni, paš-
valdības un novada privātie dārziņi kopā 
uzņēma 829 bērnus.
Vēlētos izteikt atzinību pedagogiem, iz-
glītības ēku saimniekiem, privātajām 
izglītības iestādēm, kas tiek galā ar de-
mogrā�skā buma izaicinājumiem, jo tik 

daudz bērnu Ādažos nav bijuši nekad. 
Jauna sporta zāle Valdorfa skolai, jaunas 
grupiņas “Patnī”, uzņemot vēl 95 bērnus, 
jaunas grupiņas un sporta un sarīkojumu 
zāle mazajiem ādažniekiem pašvaldības 
centra bērnudārzā. Paldies Kadagas bēr-
nudārzam, “Pasaku valstībai”, vidussko-
lai, Mūzikas un mākslas skolai un Sporta 
skolai, kas sekmīgi tiek galā ar izaicināju-
miem un nodrošina kvalitatīvu izglītību 
mūsu nākamajai paaudzei.
Jauns Ādažu centrs un skolas jaunā ēka 
Esam uzsākuši skolas jaunās ēkas projek-
tēšanu 800 skolēniem Ādažu centrā. Tas ir 
liels izaicinājums ne tikai projektētājiem, 
bet visiem pašvaldības speciālistiem. No 
tā, cik intelektuālā resursa un ideju būsim 
ieguldījuši projektēšanas fāzē, būs atka-
rīga skolas funkcionalitāte, ekonomis-
kums un arī izglītības procesa kvalitāte 
nākotnē. Darbs neaprobežojas tikai ar 
skolas ēku, tā pēc būtības ir Ādažu cen-
tra pārbūve jaunā kvalitātē, kas sāksies ar 
Gaujas ielas rekonstrukciju, Attekas ielas 
turpinājuma izbūvi, gājēju un velo celiņu 
izveidi, apgaismojuma un inženiertehnis-
ko komunikāciju nomaiņu centrā un no-
slēgsies ar skolas kvartāla izveidi. Mēs visi 
kopā to izdarīsim!
Vēlētos atzīmēt arī Sporta daļas un Ādažu 
Kultūras centra veikumu. Ādažniekiem 
vairs nav jābrauc uz Rīgu, lai atpūstos, 
jo Ādažos kultūras, aktīvās atpūtas un 
sporta piedāvājums ir daudzveidīgāks un 
pieejamāks. 
Pie kā jāturpina strādāt?
Ceļu un ielu stāvoklis vēl ir tālu no vē-
lamā. Apgaismojuma trūkums ir mūsu 
sāpe tumšajā periodā. Infrastruktūras sa-
kārtošanai vēl būs nepieciešami gadi. To-
mēr lūzuma punkts ir aiz muguras – soli 
pa solim sakārtosim maģistrālās ielas un 
dzīvojamos kvartālus. 
Sāpju bērns ir novadgrāvji un meliorāci-
jas sistēmas. Pašvaldība uzsākusi maģis-
trālo grāvju rekonstrukciju. Savu kārtu 
gaida koplietošanas grāvji dzīvojamajās 
zonās, kas būs jākopj pieguļošo īpašumu 
saimniekiem. 
2017.g. budžeta diskusijās jāpieņem no-
zīmīgi lēmumi 
par investīciju 
p r o j e k t i e m , 
kas tiks rea-
lizēti ar ES 
līdzfinansēju-
mu un aizņē-
muma ņem-
šanu Valsts 
kasē. Plānotie 
projekti būs 
daudz, bet par 
tiem informē-
šu, kad būs 

pieņemti domes lēmumi par nākamā gada 
budžetu.
Ar pārliecību varu teikt – par spīti izaici-
nājumiem un satricinājumiem iepriekšē-
jos gados, būtiski augusi domes veiktspē-
ja, tās struktūrvienības ir sastrādājušās, 
kļūstot par vienotu komandu. Ir pirmie 
rezultāti – Ādaži paliek sakoptāki. Pal-
dies deputātiem un darbiniekiem – tieši  
savstarpējā uzticēšanās un sadarbība ļauj 
realizēt  vienotu virsmērķi – kalpot Āda-
žu iedzīvotājam un veidot Ādažus par la-
bāku vietu visiem.
Vēl viens Ādažu izaugsmei nozīmīgs fak-
tors, kas jāatzīmē – uzņēmējdarbības ak-
tivitātes un privāto investīciju pieaugums. 
Ādažos ienāk jauni ražotāji – gumijas 
segumu ražotne SIA “Rubrig”, taps ceļa 
zīmju ražotne. Ražošanu paplašinājusi 
“Orkla Foods Latvia”, bērnu pārtikas ra-
žotne “Lat Eko Food” un “Pelegrin” lid-
mašīnu ražotne. Atsākās daudzdzīvokļu 
māju būvniecība Podniekos un Baltezerā. 
Audzis pakalpojumu sniedzēju loks – Jāņa 
Saukas veikals, “Lido” restorāns, jauna 
automazgātava, aug “Rimi” tirdzniecības 
komplekss. Priecē, ka Ādažu uzņēmēju 
biedrība pulcē uzņēmējus, uzlabo sadar-
bību, tādējādi kļūstot spēcīgāki tirgos. Tie 
ir skaidri indikatori, ka ekonomiskā akti-
vitāte Ādažos aug un rodas darba vietas.
Kas ādažniekus sagaida turpmāk?
Divas ziņas – labā un ne tik labā. Ne tik 
labā ziņa – plānoto darbu un projektu 
apjoms būs milzīgs, tādēļ Ādažus tuvā-
kajos gados sagaida rūkoņa un dūkoņa, 
jo daudzviet strādās celtņi, traktori un 
rosīsies celtnieki. Būs pārrakti ceļi, trau-
cēta satiksme un lidos celtniecības putek-
ļi. Tāpēc jau iepriekš aicinu raudzīties uz 
neērtībām ar izpratni. 
Labā ziņa – padarot šos darbus, iespē-
jams, Ādaži kļūs par labāko vietu, kur 
dzīvot, strādāt un atpūsties.
Veidosim Ādažus kopā!
Apsveicu Ādažu novada iedzīvotājus, sa-
gaidot Latvijas Republikas proklamēša-
nas 98. gadadienu! 

Patiesā cieņā, Māris Sprindžuks
Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
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Ādažiem top jauns centrs!
Kā jau iepriekš ziņots, Ādažu novada 
dome uzsākusi projekta “Gaujas ielas 
A pārbūve” izstrādi, kura ietvaros tiks 
pārbūvēts Gaujas ielas posms no Rīgas 
gatves līdz vecajai domes ēkai (Gaujas 
ielā 16), iebrauktuvei uz Gaujas ielu 25 
(korpuss 2) un izbūvēti divi jauni rotāci-
jas apļi – Pirmās un Attekas ielu krusto-
jumos ar Gaujas ielu. 

Būvdarbi tiks veikti divās kārtās
Būvdarbu pirmajā kārtā satiksme tiks 
slēgta š.g. novembra beigās, ielas posmā 
no Pirmās ielas (netraucējot satiksmes 
plūsmai Pirmajā ielā) līdz vecajai do-
mes ēkai, Gaujas ielā 16, iebrauktuvei uz 
Gaujas ielu 25, korpuss 2. 
Piekļuve Ādažu poliklīnikai
Piekļuve pie Ādažu slimnīcas (poliklī-
nikas) tiks nodrošināta ar jaunizbūvē-
tu pagaidu grants šķembu maisījuma 
ceļu, šķērsojot zemes gabalu Attekas 
ielā 16, ar iebraukšanu no:
1) Pirmās ielas puses gar namīpašumu 
Pirmajā ielā 38,
2) No Gaujas ielas puses gar namīpašu-
mu Gaujas ielā 25, korpuss 2. 
Sabiedriskā transporta maršruts
Būvniecības laikā tiks mainīta sabiedris-
kā transporta kustība – virzienā no Bal-
tezera uz Ādažiem, pirmajā rotācijas aplī 

autobuss nogriezīsies uz Draudzības ielu 
un krustojumā ar Pirmo ielu tiks izvei-
dotas jaunas pagaidu pieturvietas abos 
virzienos, tālākā virzība pa Draudzības 
ielu līdz pagriezienam uz Attekas ielu, 
virzienā uz Gaujas ielas pusi. Pieturvie-
tas iepretim Ādažu slimnīcai (poliklīni-
kai) tiks pārvietotas uz Attekas ielu pie 
vecās domes ēkas (Gaujas ielā 16). 

Aicinām sekot līdzi precizē-
tajiem sabiedriskā transporta 
pienākšanas/atiešanas laikiem 
“Ekspress Ādaži” mājaslapā. 
Būvdarbu otrā kārta – satiks-
mei slēgts posms arī no Rīgas 
gatves līdz Pirmajai ielai

Paralēli pirmās kārtas būvdarbiem, 
2017. gada pirmajā pusē, iestājoties 
būvniecībai labvēlīgiem laika apstāk-
ļiem, tiks uzsākti darbi otrajā kārtā, 
slēdzot satiksmi arī ceļa posmā no Rī-
gas gatves līdz Pirmajai ielai. Par otrā 
posma būvdarbiem, satiksmes ierobežo-
jumiem un sabiedriskā transporta pie-
turvietu pārcelšanu plašāk ziņosim 2017. 
gada pavasarī. 
Plānotais Gaujas ielas abu būvdarbu 
kārtu pabeigšanas termiņš – 2017. gada 
jūlijs. 
Aicinām sekot līdzi satiksmes organizā-
cijas izmaiņām, par kurām tiks ziņots 
“Ādažu Vēstīs” un www.adazi.lv, www.
facebook.com/adazilv/ un būt saproto-
šiem būvdarbu laikā.

Ja ir kādi jautājumi par satiksmes 
organizāciju vai pārbūvi, lūdzam 
zvanīt pa tālr. 67996265 vai raks-
tīt dome@adazi.lv.

Apbraucamie ceļi remontdarbu laikā

PROJEKTI
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Tikšanās ar Iļķenes ciema 
iedzīvotājiem par Aizsardzības 
ministrijas ierosinājumu –
pārņemt Iļķenes ceļu savā 
valdījumā

Ādažu novada dome saņēmusi Aizsar-
dzības ministrijas vēstuli ar ierosināju-
mu nodot Aizsardzības ministrijas valdī-
jumā pašvaldībai piederošo Iļķenes ceļu. 
31. oktobrī Ādažu novada dome orga-
nizēja publiskās apspriešanas sapulci ar 
Iļķenes ciema un tam pieguļošo teritoriju 
iedzīvotājiem, lai uzklausītu iedzīvotāju 
viedokli un sagatavotu domes nosacīju-
mus Iļķenes ceļa nodošanai Aizsardzības 
ministrijas (AM) valdījumā. 
Sapulces dalībnieki balsoja par nosacīju-
miem, kādi jāiekļauj Ministru kabineta 
rīkojuma projektā par Iļķenes ceļa pār-
ņemšanu LR Aizsardzības ministrijas 
valdījumā. Sapulces dalībnieki nobalsoja 
par to, ka jāsaglabā Iļķenes ceļa netrau-
cēta izmantošana līdz alternatīva ceļa 
(Vecštāles ceļa) rekonstrukcijai. Vecš-
tāles ceļa rekonstrukcija veicama ceļa 2 
posmiem, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
alternatīvu un netraucētu piekļuvi sa-
viem īpašumiem. Tāpat, ka Iļķenes ceļš 
tiek nodots AM valdījumā vai īpašumā 
tikai pēc Vecštāles ceļa rekonstrukcijas 
būvdarbu izpildes, kā arī tiek noteikta 
valsts tiešās pārvaldes institūcija, kas 
atbild par Vecštāles ceļa rekonstrukci-
ju, kā arī ceļa projektēšanas un izbūves 
termiņiem. Tāpat sanāksmē nolēma, ka 
speciālās militārās tehnikas patstāvīga 
pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem 
Ādažu novadā nav pieļaujama. 

Monika Griezne

JAUTĀJUMI - ATBILDES
Atbildam uz projekta ietvaros visbiežāk uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem:

 Kāpēc būvdarbi tiek uzsākti novembra mēnesī ar satiksmes slēgšanu visā zie-
mas periodā?
Gaujas ielas A pārbūves laikā ziemas periodā tiks izbūvētas jaunas un nomai-
nītas esošās pazemes inženierkomunikācijas, kas aizņems vismaz trīs kalen-
dāros mēnešus, lai martā varētu pilnvērtīgi uzsākt ceļu būvdarbus.
 Kāpēc būvējat ziemā, vai tas neietekmēs darbu kvalitāti?
Atbilstoši “Ceļu speci�kācijas 2015”, kas apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” Tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā, zemes klātnes ierakuma izstrā-
dei temperatūras vai citu klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrā-
dāts sasalušās gruntīs vai ziemas periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc tam, 
kad ierakuma pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās 
kvalitāte. Tas nozīmē, kad inženierkomunikācijas tiks izbūvētas zemes klātnes 
nesasalušajā daļā un, ja laika apstākļi ļaus, (temperatūra ≥00C un pamatne nav 
sasalusi), tad tiks izbūvētas ielas seguma pamata nesošās kārtas (salturīgais 
smilts slānis, granīta šķembu slānis).
 Kāpēc remontdarbi notiek tik ilgi – 8 mēnešus? 
Inženierkomunikāciju izbūve un pārbūve aizņems 3 mēnešus, ielas izbūve – 5 
mēnešus (jāņem vērā, ka betona bruģakmens izbūve ir roku darbs).
 Kāpēc ielas virskārta tiks noklāta ar betona bruģakmeni, nevis – asfalt-
betona segumu?
Asfaltbetona seguma kalpošanas laiks (virskārta 7-10 gadi) ir īsāks nekā beto-
na bruģakmens segumam (20-30 gadi). Uzturēšanas un remontdarbu izmaksas 
asfaltbetona segumam, salīdzinot ar betona bruģakmeni, ir krietni augstākas 
un tehnoloģiski komplicētākas, kā arī atkārtota betona bruģakmens izmanto-
šana ir videi draudzīgāka. Piemērs šajos foto: 

 Kāpēc ielas posmi satiksmei tiek slēgti visā platumā? 
Betona bruģakmens segumu tehnoloģiski var izbūvēt tikai ielas pilnā platumā 
atšķirībā no asfaltbetona seguma, ko var izbūvēt pa joslām.
 Kā tiks organizēta gājēju kustība būvdarbu laikā? 
Lai nodrošinātu gājējiem drošu pārvietošanos, paralēli Gaujas ielai tiks izvie-
toti norobežoti gājēju celiņi.
 Kādēļ neremontē “manu ielu”, ielu, kurā es dzīvoju,  kādēļ “Gaujas ielu”?
Ādažu novada dome iestājas par to, ka darbi jādara sistemātiski, jā-
plāno. Noteikti ne tādā veidā, ka tur, kur ir caurums, to aizlāpa, bez 
nekādas sistēmas vai plāna attīstībai nākotnē. Tas, protams, neiz-
slēdz caurumu lāpīšanu, tomēr būtiski – darīt darbus plānveidā.
Ielu un ceļu stāvoklis novadā tiek uzlabots sistemātiski, sākot ar centru un 
tad tālāk, pakāpeniski – visā novadā.
Gaujas iela ir centrālā iela, pa kuru bērni ik dienas dodas uz skolu. Gaujas iela 
nodrošinās ērtu un sakārtotu vidi autobraucējiem, velo entuziastiem un gājē-
jiem, īpaši bērniem, kuri pa šo jauno, drošo ielu dosies gan uz jauno sākum-
skolu, kuru paredzēts pabeigt 2019. gadā, gan arī uz esošo Ādažu vidusskolu. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa

s altbetona segums pēc remonta Betona bru akmens remontdarbi

Veikti remontdarbi
tiltam pār Gauju 
Oktobrī novērsti tilta pār Gauju VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” pašvaldības tiltu 
vispārējā inspekcijā konstatētie trūku-
mi. Veikta grunts piebēršana pie tilta 
balstiem, deformācijas šuvju tīrīšana 
un remonts, tekņu izbūve lietus ūdens 
novadīšanai, izskalojumu likvidēšana, 
laukakmens nogāzes atjaunošana, balsta 
nostiprinājuma atjaunošana, gāzes vada 
caurules krāsošana, brauktuves un ietvju 
segas sadur šuvju tīrīšana un aizpildīša-
na ar jaunu mastiku, gājēju margu ele-
mentu nomaiņa un remonts. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa
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Noskaidroti konkursa “Sakopta vide 2016” uzvarētāji
Kad pirmais 
sniegs ir parādījis 
ziemas baltumu 
un tumšajos va-
karos atminamies 

saulaino vasa-
ru, atceramies 
arī šā gada sa-
koptākos dār-
zus un parkus 
Ādažu novadā. Arī šogad 
vasaras nogalē pašvaldības 
izveidotā komisija apskatīja 
konkursam “Sakopta vide 
2016” pieteiktos objektus. 
Pēc to apskates katrs ko-
misijas loceklis veica savu 

objekta vērtējumu, un 1. novembra vērtēša-
nas komisijas sēdē tika apkopoti vērtējumu 
rezultāti. Izvērtējot vērtēšanas kritērijus, ko-
misija lēma:
Individuālo īpašumu vai viensētu grupā 

piešķirt:
1. vietu īpašumam Lauku ielā 12, 
(īpašniece Anta Brakovska) un 
dāvināt dāvanu karti 150.00 EUR 
vērtībā.
Kategorijā “Daudzdzīvokļu mā-
jas un citas koplietošanas terito-

rijas” piešķirt:
1. vietu daudzdzī-
vokļu mājai Pirmā 
ielā 29, Ādažos, un 
dāvināt dāvanu 
karti 150.00 EUR 
vērtībā. Īpašumu 
konkursam pietei-
ca Elīna Jurevica.

2. vietu daudzdzīvokļu mājai Kadaga 11, Ka-
dagā, un dāvināt katram dāvanu karti 100.00 
EUR vērtībā. Īpašumu konkursam pieteica 
Gaļina Briede.
Biznesa vides pārstāvji neizrādīja vēlmi pie-
dalīties šajā konkursā. Ādažu vidusskola ie-
sniedza pieteikumu, tomēr tā kā vērtēšanas 
laikā vēl pilnā sparā notika celiņu bruģēša-
nas darbi, komisija lēma skolu nevērtēt, bet 
devās aplūkot tās apkārtni un, iespējams, 
mazliet citādāk paskatīties uz vietu, ko ska-
tām ik dienu. Redzot lielo teritoriju un darbu, 
kas regulāri tiek ieguldīts, lai skolas apkārtne 
būtu patīkama gan skolniekiem, gan viesiem, 
kas skolu apmeklē retāk, vērtēšanas komisija 
nolēma piešķirt skolai specbalvu “Par sakop-
tas un vizuāli patīkamas vides uzturēšanu, 
vienlaicīgi rādot lielisku piemēru skolas jau-
niešiem” un dāvināt dāvanu karti 50.00 EUR 
vērtībā.

Iveta Grīviņa

Izveidoti divi jauni rotaļu laukumi 
Oktobrī Vējupes pludmalē uzstādīti jau-
ni rotaļu elementi gan pašiem mazāka-
jiem, kur pludmales rotaļās aktīvi varēs 
darboties gan ar smiltīm, gan ar ūdeni, 
gan mazliet lielākiem bērniem izveidots 
rotaļu komplekss, kur iespējams kāpt, 
šļūkt un citādi aktīvi darboties. Jauniešu 
vecuma grupai uzstādīts rotaļu elements 
ar līdzsvara vingrojumu elementiem. Sa-
vukārt Kadagā aiz daudzdzīvokļu mājas 

Nr.7 meža daļā izzāģēti koki un izvei-
dots aktīvās atpūtas laukuma norobe-
žojums pa perimetru, kā arī uzstādīts 
pirmais rotaļu elements, kas piemērots 
bērniem vecumā no 10–15 gadiem. 
Kadagas laukuma attīstība turpinā-
sies, tajā iecerēti arī futbola un volej-
bola laukumi, vingrošanas rīki un citi 
aktīvās atpūtas elementi.

Iveta Grīviņa
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Rotaļu laukumu vieta publiskās ārtelpas koncepcijā Ādažu novadā 
2016. gadā Ādažu novada dome apstipri-
nāja “Publiskās ārtelpas koncepciju”. Šajā 
koncepcijā apkopotas esošo rotaļu un 
sporta laukumu atrašanās vietas, kā arī 
ieplānotas jaunas vietas, kur veidoties un 
attīstīties aktīvās atpūtas laukumiem. 
Ja uzdotu jautājumu: “Kas raksturo labu 
publisko ārtelpu?” Atbilde būtu, ka laba 
publiskā ārtelpa ir tā, kas sniedz optimālu 
attīstību trīs veida aktivitātēm:
1) Nepieciešamajām jeb obligātajām akti-
vitātēm (iešana uz skolu, autobusa gaidīša-
na, došanās uz darbu u.c.);
2) Sabiedriskajām aktivitātēm, kas notiek, 
cilvēkiem vienlaikus atrodoties vienā tel-

pā, (saskarsme ar citiem, vērošana, ieklau-
sīšanās, iesaistīšanās u.c.);
3) Izvēles aktivitātes, kurās cilvēki iesais-
tās, ja apkārtējie apstākļi ir pievilcīgi (uz-
kavēties ilgāk, nekā nepieciešams, pastai-
gāties, atpūsties uz soliņa u.c.).
Sabiedriskās aktivitāšu teritorijas ir arī tās, 
kur bērni dodas spēlēties, jaunieši sportot 
un atpūsties. Koncepcijā tika izstrādāta 
rotaļu un sporta laukumu klasi�kācija at-
karībā no pieejamības attāluma un laika, 
kas jāpavada, lai sasniegtu aktivitāšu teri-
toriju. 
Pašai tuvākajai aktivitāšu teritorijai būtu 
jābūt 1-2 minūšu gājienā no mājām, un tur 

būtu jābūt pieejamiem rotaļu elementiem 
pašiem mazākajiem bērniem, kādai atpū-
tas vietai māmiņām vai gados vecākiem 
cilvēkiem. 2-3 minūšu gājiena attālumā va-
jadzētu sasniegt kādu lielāku rotaļu lauku-
mu tiem bērniem un jauniešiem, kas paši 
pastaigājas pa daudzdzīvokļu vai indivi-
duālo māju apbūves tuvāko apkārtni. 5-15 
minūšu gājiena attālumā būtu jābūt sa-
sniedzamiem ciema vai apkaimes mēroga 
aktīvās atpūtas laukumiem, kur pieejami 
vismaz 6 dažādas rotaļu iekārtas, paredzot 
atsevišķi nodalītas zonas dažādu vecumu 
grupu lietotājiem.

Iveta Grīviņa

Lai attīstītu veselību veicinošas aktivitātes Ādažu novada iedzīvotājiem,
dome iesniedz precizētu Eiropas Sociālā fonda projekta pieteikumu

Atgādinām, ka 
š.g. 22. augustā 

Ādažu novada 
dome iesnie-
dza ES fondu 
2014.-2020. 
gada plāno-
šanas perio-

da darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.4. speci�skā mērķa projektu “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
Ādažu novadā”.
Oktobra sākumā tika saņemts Centrālās 
�nanšu un līgumu aģentūras (CFLA) lē-
mums par projekta apstiprināšanu ar nosa-
cījumu. Galvenie precizējumi projektā bija 
nepieciešami saistībā ar informācijas deta-

lizēšanu par projekta ietvaros plānotajām 
aktivitātēm. 
Š.g. oktobra beigās dome iesniedza precizē-
to projekta pieteikumu Centrālajā �nanšu 
un līgumu aģentūrā. Pēc pozitīva CFLA lē-
muma saņemšanas plānots slēgt līgumu un 
uzsākt projekta īstenošanu jau 2017. gada 
sākumā!

Inita Henilane



Izbūvēs jaunu attīrīšanas iekārtu Ādažos

Valdība lēmusi Aizsardzības ministrijai 
(AM) novirzīt 652 074 eiro Ādažu novada 
domei, lai veiktu notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu trešā aerotanka bloka izbūvi. Jau 
šovasar valdībā tika akceptēts Aizsardzības 
ministrijas (AM) priekšlikums līdz�nansēt 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu trešā aero-
tanka bloka izbūvi Ādažu pašvaldībā. Ņe-
mot vērā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
turpmāko mācību infrastruktūras paplaši-
nāšanu, profesionālo karavīru skaita palieli-
nāšanu, plānoto nacionālo un starptautisko 
mācību skaita intensitāti un pieaugošo kau-
jas vienību atrašanos Ādažu mācību bāzē, 

palielināsies arī SIA “Ādažu Ūdens” notek-
ūdens attīrīšanas iekārtu noslodze. Jau paš-
laik “Ādažu Ūdens” divu aerotanku bloku 
hidrauliskā slodze sasniedz 90% līdz 95% 
līmeni no maksimālās kapacitātes. Dome 
ir informējusi, ka trešā aerotanka bloka 
būvniecības izmaksas, kas iekļauj projekta 
būvniecību, būvuzraudzību un būvprojekta 
ekspertīzi, ir 1 138 000 eiro, līdz ar to AM 
līdz�nansējums būtu 652 074 eiro.

Aprinkis.lv 
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Pateicoties Zivju fonda atbalstam, izstrādāti
ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ādažu novada ūdenstilpēm

Šī gada 29. aprīļa Ziv-
ju fonda padomes sēdē 
tika apstiprināti Ādažu 

novada pašvaldības projektu iesniegumi 
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteiku-
mu atjaunošana Ādažu novada Dūņeze-
ram un Mazajam Baltezeram” un “Ziv-
saimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 
izstrādāšana Ādažu novada Kadagas eze-
ram un Vējupei” atbalstu pasākumā “Zi-
nātniskās pētniecības programmu �nan-
sēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā 
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.  

Projektu mērķis ir veikt ūdenstilpju ziv-
ju resursu, zivju barības bāzes izpēti, iz-
strādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus ūdenstilpēm, lai nodrošinātu 
to korektu apsaimniekošanu un uzlabotu 
zivju resursus. Efektīvai saimniekošanai 
nākotnē  pašvaldība plāno turpmāk pie-
saistīt Zivju fonda līdzekļus regulārai ziv-
ju resursu pavairošanai un atražošanai, lai 
sekmētu ilglaicīgu ezeru zivsaimniecisko 
izmantošanu.
Laika posmā no šī gada 31. jūlijam līdz 31. 
augustam nodibinājuma “Vides risināju-
mu institūts” eksperti veica kontrolzveju 
un analīzes ezeros, pamatojoties uz to re-
zultātiem tika izstrādāti zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi. 
Kopējās projektu izmaksas veido  8478,13 

EUR (ar PVN), no kurām 7542,63 ir Ziv-
ju fonda �nansējums (89%), 935,50 EUR 
Ādažu novada domes �nansējums (11%).

Mārīte Šketika

Ceļā uz skolas jauno ēku! Veikti ģeoizpētes darbi skolas jaunās ēkas teritorijā

SI  “ eo” veicis eoizpētes darbus projektējamās skolas teritorijā ttekas ielā 16. Balstoties uz saņemtajiem datiem, notiks skolas 
jaunās ēkas pamatu projektēšana. eoizpētes pas tītājs ir skolas b vprojekta izstrādātājs SI  “ ams”.

Veidos pagaidu – alternatīvu risinājumu gājēju-veloceliņa izbūvei no vidusskolas līdz Krastupes ielai 
Ādažu novada dome saņēmusi jautāju-
mus no iedzīvotājiem par to, kādēļ nav 
izdevusies gājēju-veloceliņa izbūve no 
vidusskolas līdz Zīļu ielai un no Zīļu ie-
las līdz Krastupes ielai. Kā vēstījām ie-
priekš, SIA “Vertex projekti” izstrādāto 
tehnisko projektu “Gaujas, Dadzīšu un 
Krastupes ielu rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde” īstenošanu kavē sar-
kano līniju ietvaros esoša privātīpašnie-
ka nevēlēšanās saskaņot projekta tehnis-
kos risinājumus. Projektu nesaskaņoja 
viens īpašnieks, kura izvirzītās prasības 
bija nesamērīgas, un dome tiesiski tās 
nevar realizēt. 

Lai nodrošinātu sabiedrības vairākuma 
vajadzībām nepieciešamo infrastruktū-
ru un bērni droši varētu doties uz skolu, 

šobrīd noris atsavināšanas process li-
kumā noteiktajā kārtībā, kā arī papildu 
dome lēmusi par pagaidu risinājumu – 
izveidot stingra grants seguma nomales 
abās ceļa pusēs no vidusskolas līdz Zīļu 
ielai un no Zīļu ielas līdz Krastupes ie-
lai. Ielas nomaļu paplašinājuma izveido-
šana plānota 1,5m platumā abās ielas pu-
sēs. Tās plānots pabeigt 2017. gada maijā.

Ādažu novada dome
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19. novembrī – Mazā biznesa diena!
Mazais bizness ir Latvijas ilgtspē-
jas dzinējspēks, tādēļ arī šogad 
iniciatīvas “Atbalsti mazo 
biznesu!” ietvaros aicinām 
atzīmēt Mazā biznesa die-
nu visā Latvijā.
Šogad īpaši akcentē mij-
iedarbību ar pašvaldību. 
Pirmo reizi iniciatīvas ietva-
ros Latvijas Biznesa savienība 
sadarbībā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju veido 
indeksu “Investīcijām draudzīgākā paš-
valdība”, kas balstās uz pašvaldību pašno-
vērtējumu un aktivitāti uzņēmējdarbības 
atbalsta infrastruktūras veidošanā. Ādažu 
novada pašvaldība š.g. oktobra beigās pie-

dalījās aptaujā un sniedza atbildes uz 
jautājumiem indeksa “Investīci-

jām draudzīgākā pašvaldība” 
veidošanai. 19. novembrī 
aicinām mūsu uzņēmējus 
aktīvi iesaistīties, izvie-
tojot savā uzņēmumā/pa-

kalpojuma sniegšanas vietā 
uzlīmi, kā arī padomājot par 

kādām īpašām akcijām vai pa-
sākumiem visas dienas garumā, kā 

arī izmantot unikālu iespēju bez maksas 
izveidot dažādus mārketinga rīkus, ko 
piedāvā Mazā biznesa dienas mājas lapa: 
www.mazabiznesadiena.lv plakāts – re-
ģistrēties dalībai kartē, izveidot savu in-
dividuālo plakātu, kā arī izmantot sociālo 

mediju platformas – https://www.facebook.
com/AtbalstiMazoBiznesu un https://twitt-
ter.com/Atbalstimazo. Aicinām uzņēmējus 
arvien vairāk izmantot iniciatīvas zīmolu 
uzņēmēju darba popularizēšanai, stiprinot 
uzņēmējdarbības aktivitāti un nodarbību 
mūsu pašvaldībā. Lai piedalītos 2016. gada 
Mazā biznesa dienā, aicinām reģistrēties 
dalībai www.mazabiznesadiena.lv un sa-
ņemt uzlīmi Ādažu novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā. 
Tiekamies Mazā biznesa dienā 19. novem-
brī visā novadā, kā arī esat laipni aicināti 
piedalīties Latvijas Valsts svētku svinīgajā 
sarīkojuma š.g. 17. novembrī Ādažu Kultū-
ras centrā plkst. 19.00!

Inita Henilane

Ādažu novada uzņēmējdarbības uzsācēji
varēs iesniegt pieteikumus uzņemšanai Siguldas biznesa inkubatorā
Kopš 1. septembra darbu uzsākuši 15 Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) biznesa inkubatori – arī Siguldā 
(Pils ielā 16, Siguldas pils kompleksā). Si-
guldas biznesa inkubatora pakalpojumi 
būs pieejami arī Ādažu uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem. Inkubatora 
mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu komersantu izveidi un at-
tīstību, nodrošināt �ziskas personas un ko-
mersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultāci-
jām, apmācībām un pasākumiem par vis-
pārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu līdz�nansēju-

mu. Jaunajā inkubatoru programmā va-
rēs testēt savas biznesa idejas un saņemt 
konsultācijas. Inkubatorā uzņēmumi va-
rēs saņemt visu nepieciešamo atbalstu un 
pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. 
Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 
50% līdz�nansējums, proti, uzņēmumam 
no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs 
segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi segs 
otru pakalpojuma vērtības daļu – arī 50%. 
Plānots, ka pieteikumus uzņemšanai biz-
nesa inkubatorā varēs iesniegt, sākot ar 
novembra beigām. Informācija par pie-
teikšanās kārtību inkubatorā LIAA mā-
jaslapā www.liaa.gov.lv. 

Plašāka informācija par Siguldas biznesa 
inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem 
un iestāšanās procesu pie Signes Mil-
leres (signe.millere@liaa.gov.lv vai tālr. 
26186122).

Atjaunota Kanāla iela
Atjaunota asfaltbetona seguma virskārta Kanāla ielas posmā no Alderu līdz Dores ielai, un abās ielas pusēs izveidotas  nomales ar 
stingru grants seguma pamatni 0.5m platumā, kā arī izpļautas un attīrītas nomales 2m platumā.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Senioru deju kolektīvs “Dēka” kļuvis pieprasīts Lietuvā

Š.g. 22. oktobrī Ādažu kultūras centra 
deju kolektīvs “Dēka” viesojās Lietuvā, lai 
piedalītos senioru deju kolektīvu festivālā 

“Jievaro tiltas -2016” Jonišķu pilsētas kul-
tūras centrā. Lietuviešus iepazīstinājām 
ar 5 latviešu tautas dejām, kas lietuviešu 

senioru dejoto deju vidū izcēlās ar savu 
straujumu un dzīvesprieku un izpelnījās 
sirsnīgus aplausus. Festivāla laikā tuvāk 
iepazinām lietuviešu tautisko deju, izbau-
dījām lietuviešu viesmīlību, nobaudījām 
viņu tradicionālos cepelīnus un paštai-
sītos dzērienus, bet galvenais, ieguvām 
daudz jaunu draugu. Šī bija jau otrā vie-
sošanās Lietuvā šajā gadā. Pavasarī vie-
sojāmies Kauņas Vitauta Magnusa uni-
versitātē, kur piedalījāmies draudzības 
koncertā. No 26.- 27. novembrim kopā ar 
Kultūras centra vīru vokālo ansambli pēc 
Kauņas senioru akadēmijas ielūguma un 
ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda �nansiā-
lo atbalstu vēlreiz viesosimies Kauņā, kur 
sniegsim koncertu festivālā “Esi sveika, 
Latvija”, kas veltīts Latvijas 98. gadadie-
nai.  

Astrīda Rusule, SDK “Dēka”

“ K ” kopā ar mājiniekiem “JI V R S” pēc koncerta
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Ādažnieces Liliānas Stanku zvans iz-
rauj no ierastās ikdienas, liekot apjaust, 
kas šajā dzīvē ir un nav svarīgs, kā arī 
liek atcerēties, cik svarīgi ir laikus pa-
teikt paldies. Mums blakus, tepat Āda-
žos, ir apbrīnojami cilvēki, kuri palīdz 
citiem ar savu darbu, ar savu esību 
vien. Taču ikdienas steigā viss labais 
šķiet tik pašsaprotams, un tikai to zau-
dējot, apjaušam milzīgu tukšumu. Pa-
teikt paldies – it kā tik vienkārši un to-
mēr tik sarežģīti ikdienas ritējumā un 
steigā. “Vai esat pateikusi paldies savai 
pirmajai skolotājai, saviem vecākiem?” 
jautā Liliāna Stanku, kuras dzīvē bū-
tiski ievijies arī ādažnieces Ludmilas 
Oņišenko dzīvesstāsts, kas pavisam 
nesen pārtrūcis. Liliāna Stanku zvanīja 
“Ādažu Vēstīm”, jo bija pārliecināta, ka 
šis stāsts nevar palikt neizstāstīts. Tā-
pat kā paldies, kam jābūt pateiktam. 

Bērni ir atslēgas vārds, kas Liliānas Stanku 
un Ludmilas Oņišenko dzīves ceļiem lika 
krustoties. Liliānas un viņas vīra Vadima 
ilgi gaidītie dvīnīši pasaulē nāca, kad vi-
ņiem bija tikai 6 mēneši. “Bērnus glāba re-
animatologu komanda. Puisītis svēra 1250g, 
meitenīte – 1150g. Bērni nāca pasaulē ar 
ķeizargriezienu. Vīrs bija pirmais, kurš ie-
raudzīja mazuļus, satītus sedziņās, ārstiem 
rokās skrienot no dzemdību zāles uz reani-
mācijas nodaļu Stradiņa klīniskās universi-
tātes slimnīcā. Vīra priekšā aizvērās reani-
mācijas durvis, viņš palika bailēs un neziņā. 
Neaprakstāma baiļu sajūta un izmisums. 
No mums nekas nav atkarīgs,” stāsta bērnu 
māmiņa Liliāna. 
“Priekšlaicīgi dzimuši bērniņi paši vēl nevar 
elpot, viņus pieslēdz elpināšanas sistēmai, 
baro caur zondi,” stāsta Liliāna un turpi-

na: “Ārsti mums neko nesolīja, priekšlaicīgi 
dzimušiem bērniem bieži ir dzirdes, redzes 
traucējumi, viņi nevar staigāt. Veselu gadu 
uz maniem jautājumiem par to, kā būs ar 
bērnu veselību, mūsu ārste izvairījās no at-
bildēm. Spilgti atceros epizodi, kad maza-
jiem palika gads, viņu daktere, jau ejot prom 
no mūsu mājām, pagriezās pret mani un tei-
ca: “Būs labi!” Mūsu ģimenei ļoti paveicās. 
Dievs mūs sargāja.” Liliāna ar vīru cīnījās 
par savu bērnu veselību un nākotni, nezi-
not, vai izdosies uzvarēt, tomēr nebeidzot 
ticēt. Kad vienam no vecākiem zuda spēki, 
uzmundrināja otrs, padoties nedrīkstēja. 
Viņi darīja visu, kas viņu spēkos. “Masāžas 
un vingrošanas, laikam ejot, arī logopēds, 
Reitterapija… Liels atbalsts bija arī mazuļu 
ome (jau aizsaulē) un opis, tante un onkulis. 
Visa lielā ģimene,” atceras Liliāna un ar ro-
kām ilustrē, cik mazs ir priekšlaicīgi dzimis 
mazulis. Nedaudz lielāks par plaukstu. No-
sargāt šo trauslo būtni, šo trauslo dzīvību ir 
nopietns uzdevums un brīnums vienlaikus.
Divi uzreiz
Nosargāt divas šādas būtnes ir divtik lie-
lāks pārbaudījums. Dzīve ar diviem vie-
nāda vecuma bērniem ir gana aizraujoša. 
“Piemēram, ja ziemā ar ratiem jātiek ārā, 
tad vispirms puslīdz jāsaģērbj viens, lai 
pārāk nesakarst, tad jāģērbj otrs. Tad atkal 
jāpievēršas pirmajam. Kamēr vienu iznes 
ārā, otrs no iekšpuses aiztaisa durvis, bet 
atslēgu līdzi nav,” šādus un citus līdzīgus 
kuriozus atceras Liliāna. “Arī pirmie soļi 
Ādažu pirmsskolā “Patnis” bija kuriozu 
pilni. Joprojām šad tad sazvanoties ar šīs 
iestādes dvēseli, vadītāju Antra Krastu, ar 
smaidu atceramies, kā bērni mācījās drau-
dzēties. Bērni, kuri gājuši pirmsskolā “Pat-
nis” ir ļoti draudzīgi un sirsnīgi, prot dalī-
ties viens ar otru. Pat satiekoties pēc kāda 

laika, viņi joprojām ir draugi. 
Īpašs pavērsiena punkts ģimenei bija sa-
tikšanās ar ādažnieci Ludmilu Oņišenko, 
kura strādāja bērnudārzā, internātskolā 
“Upeslejas”. 
Atvērt bērnu dvēseles
“Viņa spēja atvērt bērnu dvēseles,” akcen-
tē Liliāna. “Pametot pirmsskolu „Patnis” 
un aizejot uz “lielo dārziņu”, dēls vairāk 
noslēdzās sevī, bet, esot kopā ar Ludmilu 
Oņišenko, viņš uzziedēja. “Likteņa vadīta 
internetā atradu šo bērnudārzu un uzzi-
nāju, ka tur uz vietas ir arī rehabilitācija, 
masāžas, suņu terapija un citas iespējas. 
Iepriekš, mēli pār plecu pārkāruši, skraidī-
jām no vienas vietas uz otru. Iedomājieties, 
ja divas reizes nedēļā abiem bērniem ir �-
zioterapija, tikpat bieži logopēds, masāžas 
utt. Internātskolas “Upeslejas” ilggadējā 
direktore Irēna Frankoviča, kura atgrie-
zās no atvaļinājuma, lai pievērstos mūsu 
ģimenes lūgumu, iepazīstināja mani ar 
speciālās grupas vadītāju, pedagoģi Lud-
milu Oņišenko. Spilgti atceros šo pirmo 
tikšanos. Ienāca dāma – debeszilā kleitā, 
ar vēdekli rokās. Eleganta, spilgta un cēla 
sieviete, kuras enerģiju nevarēja nesajust. 
Ar pirmajiem Ludmilas Jurjevnas izteikta-
jiem vārdiem abi ar vīru noticējām, ka mēs 
esam vēlami. Viņa izrādīja, kur bērnudār-
zā ir sāls istaba, �zioterapijas un gaismas 
terapijas kabineti, pastāstīja, ka iespējami 
arī izbraucieni ar poniju, psihologa kon-
sultācija,” atminas dvīņu mamma. Tas viss 
ļoti priecēja, bet vislielākais pārsteigums 
un prieks vēl tikai sekoja. Un tas bija Lud-
milas personības spēks un ģeniālais peda-
goga talants. 
Uzvesties kā džentlmeņiem
Pedagoģe Ludmila Oņišenko vadīja grupu, 
kurā mācās bērni ar uzvedības traucēju-
miem. Kā saka Liliāna, tie ir bērni, kuri 
“neklausa”, kuri grib darīt visu ko, bet tikai 
ne to, kas tiek prasīts. Ludmilas ļoti spilg-
tais, ārējais tēls Liliānu mazliet samulsinā-
ja: “Vai šī krāšņā, monumentālā, efektīgā, 
iespaidīgā dāma tiešām ik dienu dara šo 
ļoti nopietno un grūto darbu?” Un izrādī-
jās, jā, turklāt izcili. Ar neizsmeļamu mī-
lestību, rūpēm, gādību, kārtību, ar augstām 
prasībām pret sevi un apkārtējiem. “Ne-
viens bērns, kurš mācījās pie viņas, neplē-
sa mantas. Neviens nedrīkstēja otram ie-
sist vai kost, nedrīkstēja aizvainot otru ar 
vārdu. Puišiem viņa mācīja uzvesties kā 
džentlmeņiem, meitenēm – kā dāmām,” 
atceras Liliāna. 
Viņi uzplauka
“Vingrošanā bērnam jābūt baltā krekliņā, 
melnos šortos, melnās sporta čībās, futbolā 
– melnos šortos, sarkanā krekliņā un ke-
dās, ejot uz operu – meitenēm jābūt kleitās 
un zēniem – uzvalkos. Visam jābūt visaug-

Mēs kļuvām par
labākiem cilvēkiem

Mēs kļuvām par
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PERSONĪBA

stākajā līmenī,” stāsta Liliāna. Gan iekšē-
jai, gan ārējai pasaulei jābūt sakārtotai. Kā 
Jūsu bērni mainījās, esot Ludmilas grupā? 
“Viņi uzplauka. Labāk sāka runāt, vairāk 
iemācījās. Puika gan mājās sūdzējās, ka au-
dzinātāja viņam likusi ēst zupu, tomēr jau 
nākamajā rītā, satiekot Ludmilu Oņišenko, 
viņš priecīgs skrēja viņai pretī. Bērni viņu 
klausīja, cienīja un mīlēja. Lipa viņai klāt. 
Vecāki viņai varēja zvanīt jebkurā laikā 
un lūgt padomu, ja nezināja, kā tikt galā ar 
bērnu kādā situācijā. Tad parasti tālruņa 
klausule tika atdota pašai ģimenes atvasei, 
un pēc sarunas ar Ludmilu viss atkal no-
stājās savās vietās. Bērni viņu sadzirdēja.
Stingrība un mīlestība reizē
“Ar bērniem pedagoģe divas reizes gadā 
gāja uz operu. Kad minēju, ka arī es kā 
mamma vēlētos pievienoties, viņa noteica 
– ej citu reizi, bet ne tagad, kad mēs visi do-
damies kopā.” Nebija 
iespējams viņai iebilst. 
Smejoties Ludmila 
minēja, ka pedagoģijas 
lielākā kļūda ir jautāt 
bērnu vecākiem – kā 
jūs domājat?” stāsta 
Liliāna.
Gribējās būt labiem, 
skaistiem
Leila, Ludmilas audzēkņa Filipa mamma, 
atzīst, ka Ludmila apvienojusi ne tikai bēr-
nus, bet arī vecākus: “Viņa mums deva ti-
cību saviem bērniem, enerģiju virzīties uz 
priekšu. Viņa lika mums kļūt par labākiem 
cilvēkiem. Mēs, vecāki, jutāmies tik droši 
un tik brīvi. Uzticot viņai savus bērnus, 
zinājām, ka viss būs kārtībā. Viņas priek-
šā vienmēr gribējās būt skaistam. Ne tikai 
iekšēji, bet arī ārēji. Katrā cilvēkā viņa ie-

vēroja labo un skaisto, un to arī izcēla. Uz-
zinot par Ludmilas nāvi, mani pārņēma 
šoks, jo paliku bez cilvēka, bez kura, likās, 
nevarēšu dzīvot.”
“Viņa bija ļoti radoša, spilgta personība, 
patstāvīga, ar savu viedokli un stāju, ģe-
niāls pedagogs ar patiesu mīlestību pret 
savu darbu. Viņa izstrādāja savas apmācī-
bas metodes, lai bērniem būtu vieglāk uz-
tvert informāciju. Daudz ko audzēkņiem 
mācīja ar mūzikas palīdzību, jo ticēja, ka 
mūzika ir valoda, kuru bērni izjūt labāk 
par vārdiem. Viņa pati bija arī pianiste un 
komponēja,” stāsta Ludmilas māsa Marina. 
Pie Abramoviča
Par Ludmilas aizrautīgo apņemšanos palī-
dzēt bērniem vēsta kāds notikums. Ludmila 
Oņišenko uzrakstīja vēstuli miljardierim 
Abramovičam, kurš Latvijā bija ieradies uz 
konkursu “Jaunais vilnis”, un devās to vi-
ņam atdot. Apsardze miljardiera jahtu ap-
sargāja 3 rindās. Par spīti tam, ka Ludmilas 
dēls centās māti atrunāt no šīs avantūras, 
Ludmila braši devās uz priekšu, tiekot ga-
rām 2 apsardzes rindām. Vēstuli Ludmilai 
izdevās nodot, bet, cik zināms, atbilde ne-
sekoja. Ludmila sapņoja saviem audzēk-
ņiem uzcelt del�nāriju, lūdzot miljardieri 
palīdzēt. “Ludmila bija sava ceļa gājēja, ne-
ordināra un īpaša, ja viņai kas ienāca prātā, 
nebija iespējams viņu apturēt,” stāsta Lud-
milas māsa Marina.
Mīlestība, kas maina
Viņa visu laiku steidzās, gribēja paspēt 
būt pie visiem. Ar temperatūru devās uz 

darbu. Tikai notei-
ca – laikam atkal ap-
aukstējos. Viņa sevi 
nežēloja: “Man jābūt 
brokastīs pie audzēk-
ņiem, jāskatās, lai viss 
būtu kārtībā”. Palīdzot 
citiem, aizmirsa par 
sevi. Viņai nebija laika 
iet pie ārsta. Nekādas 

ilgas slimošanas – klepus, kas kādu laiku 
nepāriet, kas tur liels. Un tad, pavisam 
pēkšņi, 50 gadu vecumā Ludmilas sirds 
pārstāja pukstēt. Plaušu karsonis. Tomēr 
viņas sirds mīlestība dzīvos mūžīgi. Un 
tai ir spēks ko mainīt. “Mēs kļuvām par 
citādiem, labākiem cilvēkiem,” atzina Lud-
milas audzēkņa mamma. Mīlestība nekad 
nebeidzas. 

Monika Griezne

No bērniem un viņu vecākiem:
Ludmilai Oņišenko, Latvijas lepnumam bez publiskās godalgas, pedagogam ar lielo burtu, 
ar mīlestību un skumjām pateicas audzēkņi: Aleksandra, Konstantins, Filips, Niko, Kristaps, 
Ilarija, Aleksandrs, Matvejs, Ņikita, Nikolajs, Daniels, Roberts, Rustams, Elīza, Oļesja, Ti-
murs, Ēriks, Maksims, Arsēnijs, Serafims, Ričards un viņu vecāki.
Bērni domā, ka Ludmila ir aizlidojusi ar gaisa balonu un vēro viņus no mākoņa maliņas, 
kur nekas nepaliek nepamanīts un neievērots. Par labo viņa priecājas, bet par nedarbiem 
sabož uzacis. Tā, kā tas ir bijis vienmēr.

Ludmila ņišenko

alīdzi radīt iemassvētku 
noskaņu Ādažu novadā! 

iedalies konkursā
“Ziemassvētku nofor-

mējums 2016”
un balvā ieg sti kādu no 

dāvanu kartēm!

KONKURSS

iemassvētki ir gaišuma un 
brīnuma gaidīšanas laiks. Lai 
kopā radītu īpašu svētku no-
skaņojumu m su novadā un 
pilnveidotu novada vizuālo 
tēlu, aicinām iedzīvotājus un 
uzņēmumus piedalīties paš-
valdības organizētajā kon-
kursā iemassvētku no or-
mējums 2016”, piesakot savu 
namu, pagalmu, veikalu vai 
iestāžu skatlogu svētku rotu. 
Konkurss norisināsies no 
2 .novembra līdz 30.decem-
brim. Rakstiskus pieteiku-
mus gaidīsim līdz 23.decem-
brim Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpoša-
nas centrā Gaujas ielā 33 , 
Ādažos vai elektroniski, s -
tot  dome@adazi.lv. irmo 
trīs vietu ieguvējiem  bal-
vas! lašāk par konkursu lasi 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.adazi.lv, sadaļā ašval-
dība Konkursi. 

Laima Jātniece
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Ādažnieki iekļūst Latvijas lielākā ķirbja čempionāta �nālā! 

186,5 kg un 165,5 kg – tik smagus ķirbjus 
izaudzējuši ādažnieki Linda Kuzmicka 
un Indars Kuzmickis, iekļūstot Latvijas 
lielākā ķirbja čempionāta �nālā! Abu 
ķirbju apkārtmērs – 2,70m.
25. oktobrī Rīgas Zooloģiskajā dārzā jau 
vienpadsmito gadu norisinājās  Latvijas 
lielākā ķirbja čempionāts. Šogad tika pār-
spēts Latvijas rekords, un par uzvarētāju 
kļuva Elīza Neimane ar 404 kg smagu ķir-

bi. Finālistos iekļuva arī ādažnieki Linda 
Kuzmicka un Indars Kuzmickis, kuri iz-
audzēja 186,5 kg un 165,5 kg smagus ķirb-
jus. 
Linda stāsta, ka ar ķirbju audzēšanu ģime-
ne sākusi nodarboties pirms 7 gadiem, 
bet tikai pēdējos divus gadus 
tikuši lielāko ķirbju konkur-
sa �nālā. Pērn Kuzmicku 
ģimenes audzētie ķirbji 
iekļuva 5. un 9. vietā. 
Šogad – 9. un 10. vietā. 
Jautāta, kur slēpjas no-

slēpums, lai izaudzētu tik lielu ķirbi, Lin-
da atzīst – rūpēs par to un, protams, arī 
ķirbju sēklās, kādas Latvijā nemaz neesot 
iespējams iegādāties. Vareno ķirbju sēklas 

nāk no ASV. Šo šķirni dēvē par “Atlantijas 
gigantu”, un tā ciltsraksti stiepjas vairāk 
nekā 100 gadu tālā pagātnē. Pat ja ķirbis 
regulāri netiks laistīts un par to neviens 
īsti nerūpēsies, tas tāpat sasniegs svaru 

līdz 100 kg. Ja to regulāri laista, mēslo 
zemi un, kā uzsver Linda, “ap-

čubina”, tad tas var pieņem-
ties svarā līdz pat 900 kg. 

Bez “Atlantijas giganta” 
ģimene audzē arī vēl 
citas ķirbju šķirnes – 
muskatķirbjus un de-
koratīvos. 

Kāds bija šīs saimniecības lielāko ķirbju 
liktenis? Pēc rūpīgas svēršanas un mērīša-
nas tos gardi notiesāja zoodārza tīģeri! 

Monika Griezne

NOVADĀ

Ādažu vidusskolas jaunās ēkas būvniecības iecerei
saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas
Š.g. 31. augustā Ādažu novada dome iesnie-
dza Izglītības un zinātnes ministrijā pro-
jekta idejas konceptu projektam par Ādažu 
vidusskolas jaunās ēkas būvniecību Attekas 
ielā 16. Un š.g. oktobrī no Izglītības un zi-
nātnes ministrijas tika saņemta vēstule par 
to, ka projekta idejas koncepts tiek saska-

ņots un virzīts izskatīšanai Vides Aizsar-
dzības un Reģionālās attīstības ministrijas 
izveidotās Reģionālās attīstības koordināci-
jas padomes kārtējā sēdē. 
Jaunās ēkas būvniecību plānots īstenot 
2014.-2020. gada plānošanas perioda dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbi-

nātība” 8.1.2. speci�skā atbalsta mērķa “Uz-
labot vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestā-
des mācību vides uzlabošana Ādažu nova-
dā” ietvaros ar pašvaldības un Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda �nansiālu atbalstu.

Normunds Masaļskis

Aptauja par sadarbības projektu idejām

Biedrība “Gaujas Partnerība” aicina visas 
iestādes, organizācijas un uzņēmumus pie-
dalīties tās veidotajā aptaujā par sadarbības 
projektu idejām un pastāstīt par vēlamajiem/
iecerētajiem sadarbības projektiem gan vietē-
jā, gan starptautiskā līmenī. 
Aptaujas mērķis – iegūt informāciju par 
starpteritoriālu vai starpvalstu sadarbības 
projektu idejām, kuras vēlas īstenot iestā-
des, biedrības un uzņēmumi, kas darbojas 
Ādažu novadā, lai izvērtētu, kuras no tām 
virzīt ES fondu �nansējuma piesaistē. 
Informācijai: 2016. gada nogalē/2017. gada 
sākumā plānots apstiprināt MK noteikumus, 
kas sniegs iespēju vietējām rīcības grupām 
(tādām kā biedrība “Gaujas Partnerība”) or-
ganizēt starpteritoriālus un starpvalstu sadar-
bības projektus, piesaistot ELFLA līdzekļus. 
Un, lai laicīgi tam sagatavotos, biedrība vēlas 

uzzināt par Ādažu novadā esošajām projektu 
idejām, lai izvērtētu, kuras no tām visvairāk 
atbilst vietējai stratēģijai, ir nozīmīgas Ādažu 
novada teritorijas attīstībai un būtu virzā-
mas �nansējuma piesaistei. Aptaujā aicinām 
iesaistīties ikvienu Ādažu novadā strādājošu 
iestādi, uzņēmumu vai organizāciju. 
Aptauja tiek veikta no 01.11.2016. līdz 
15.01.2017. 
Anketu elektroniski var aizpildīt: https://
goo.gl/forms/iRTqhTf6Uanq8Alb2
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un 
aizpildīt šeit:

Paldies par aptaujai 
veltīto laiku!

Lai īstenojas visas 
ieceres!

Pasniegtas Zemkopības
ministrijas konkursa
“Sējējs 2016” balvas

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un 
balvas piešķīra septiņās konkursa nominā-
ciju grupās. Konkursa grupā “Gada uzņē-
mums pārtikas ražošanā” par labāko atzīts 
Bauskas novada biešu pārstrādes uzņēmums 
SIA “Jaunkrasts”, vadītājs Gints Druseiks. 
Veicināšanas balvas piešķirtas AS “Cesvai-
nes piens” un tās vadītājai Dzintrai Simso-
nei, kā arī Ādažu novada SIA “Lat Eko Food” 
vadītājai Egijai Martinsonei. Apsveicam!

“Lat ko ood” r pnīcas atklāšana
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Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekti!
Jau septīto gadu pēc kārtas Ādažu novadā 
ar domes �nansiālu atbalstu tiek īstenots 
projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēse-
li”, lai uzlabotu dzīves kvalitāti gan �zis-
kajā, gan sociālajā jomā novadā, kā arī 
veicinātu novada iedzīvotāju iniciatīvu 
un atbildību par savu dzīves vidi. 
2016. gadā ir īstenoti 18 daudzveidīgi un 
interesanti projekti. 
Tāpat kā iepriekšējā gadā lielākais skaits 
projektu (10) ir īstenoti teritorijas labie-
kārtošanas jomā, vairāki projekti (5) – iz-
glītojošo, kultūras, sporta un sociālo pa-
sākumu attīstības jomā un (3) projekti ēku 
remontam un uzlabošanai.  Lielākā daļu 
no projektiem (13) realizēja nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas, pārējos (5) – biedrības.  
Projekti (14) ir īstenoti Ādažos, (1) projekts 
– Garkalnes ciemā, (1) projekts  Kadagas 
ciemā un (1) projekts ietver projekta aktivi-
tātes gan Baltezerā, gan Ādažos. 

Teritorijas labiekārtošanas projekti
Projekts “Ārtelpas koka aktivitāšu kubs”
Projekta īstenotājs – iedzīvotāju grupa 
“Zvaigznītes”

Projekta ietvaros Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas pirmsskolas izglītības iestādes te-
ritorijā izbūvēts ārtelpas koka aktivitāšu 
kubs bērniem un sakārtota rotaļlaukumu 
teritorija.
Projekts “Atpūtas vietu ar fotorāmjiem 
izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas 
tilta”
Projekta īstenotājs – biedrība “Gaujas part-
nerība”.

Projektu ietvaros Ādažu novadā ir izveidoti 
vēl nebijuši vides objekti – lielformāta foto-
rāmji Baltezera kanāla pludmalē, Baltezerā 
un pie Gaujas tilta stāvlaukuma Ādažos, 
kas ir brīvi pieejami ikvienam mūsu no-
vada iedzīvotājam un tūristiem. Atpūtas 
vietās ir izveidoti arī soli, galdi, atkritumu 
urnas un informācijas stendi.
Projekts “Velonovietnes Ādažu vidusskolā”

Projekta īstenotājs – Uģa Joksta velodraugu 
kopa.

Projekta ietvaros ir uzstādītas velonoviet-
nes 24 (divdesmit četriem) velosipēdiem 
divās vietās pie Ādažu vidusskolas, kas ir 
noderīgas skolēnu veselīga dzīves veida un 
sportiskās formas uzturēšanai, kā arī dod 
iespēju perspektīvā paplašināt velonoviet-
ņu skaitu!
Projekts “Sajūtu taka mazajām pēdiņām”
Projekta īstenotājs – Ādažu PII audzinātā-
jas un vecāki.
Projekta ietva-
ros Ādažu PII 
iestādes terito-
rijā izveidota 
9 metrus gara 
sajūtu taka 
bērniem, kas 
veidota no da-
žādiem dabas 
m a t e r i ā l i e m 
(čiekuriem, jū-
ras noslīpētiem kociņiem, kastaņiem un 
citiem materiāliem). Sajūtu taka ir ne tikai 
lietderīga bērnu veselības nostiprināšanai 
un �ziskajai attīstībai, bet tas ir arī labs 
veids, kā izzināt dabas materiālus un veici-
nāt zaļo domāšanu jau no mazotnes!
Projekts “Vingrošanas aprīkojuma uz-
stādīšana Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
parkā”
Projekta īstenotājs – biedrība “Privātā vi-
dusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola”.

Projekta ietvaros Ādažu Brīvās Valdor-
fa skolas teritorijā uzstādīti pievilkšanās 
stieņi un vingrošanas līdztekas, kā arī 
horizontālas vingrošanas kāpnītes bērnu 
sportisko aktivitāšu īstenošanai. Projektā 
sasniegtie rezultāti ir apjomīgāki, nekā tas 
tika plānots sākumā, jo radās �nansiālais 
ietaupījums un bija iespēja divu vingroša-
nas elementu vietā uzstādīt 3 elementus!
Projekts “Es – harmonisks, vesels un aktīvs”
Projekta īstenotājs – iedzīvotāju grupa “Par 
veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem” .

Projekta ietvaros privātās pirmsskolas 
“Patnis” laukumiņā ir izveidota kāpelē-
šanas siena bērniem. Kāpelēšanas sienu 
apbrīno un izmanto ne tikai bērnudārza 
bērni, bet arī viņu brāļi un māsas, kā arī 
Podnieku māju iedzīvotāju bērni.
Projekts “Nojumes izbūve bērnu rotaļu 
un atpūtas laukumā”
Projekta īstenotājs – vecāku grupa “Aijā 
žūžū”.

Projekta ietvaros privātās pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Pasaku valstība” rotaļu 
un atpūtas laukumā ir izbūvēta atvērta tipa 
nojume, lai rotaļu laikā pasargātu bērnus 
no karstas saules, īslaicīga lietus un citiem 
nelabvēlīgiem laikapstākļiem.
Projekts “Ziemciešu dobju ierīkošana”
Projekta īstenotājs – iedzīvotāju grupu 
“Pirmā iela 21”.

Projekta ie-
tvaros daudz-
d z ī v o k ļ u 
mājai Pirmā 
ielā 21 apkārt 
ir sastādīti 
dažādi deko-
ratīvie augi – 
gan ziemciešu 
puķu stādi, 
gan košum-

krūmi. Profesionālas dārznieces ieteikumu 
ievērošana ļauj cerēt, ka augi ziedēs krāšņi 
un ziedu un lapu krāsa priecēs mūsu un ap-
kārtējo māju iedzīvotājus, garāmgājējus, kā 
arī Ādažu viesus! 
Projekts “Visi ceļi mājup ved”
Projekta īstenotājs – “Ozolu” mājas iedzī-
votāji.

Projekta realizācijas rezultātā ir atjaunoti 
segumi abiem daudzdzīvokļu mājas “Ozo-
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li” mājas lieveņiem, veikta ap māju esošo 
celiņu seguma sakārtošana un atjaunoša-
na, pilnībā atjaunots un no jauna izveidots 
segums takai no “Ozolu” mājas  līdz atkri-
tumu tvertņu laukumam.
Projekts “Kalmnieku peldvieta”
Projekta īstenotājs – biedrība “MK Ādaži”.

Projekta ietvaros ir labiekārtota Kalmnie-
ku peldvieta un izvietota peldoša laipa ar 
pontonu, kur Ādažu novada iedzīvotāji var 
peldēties, makšķerēt un pavadīt brīvo laiku!
Izglītojošu, kultūras, sporta
un sociālās jomas pasākumu
attīstības vai uzlabošanas projekti
Projekts “Teātris bērnu priekam”
Projekta īstenotājs – vecāku un audzinātāju 
grupa “Audzī-
tes”.
Projekta ietva-
ros audzinātā-
jas kopā ar ve-
cākiem uzšuva 
13 fantastiskus 
dzīvu būtņu 
tērpus – kat-
rai bērnudārza 
grupiņai kā grupiņas  talismanu, lai bērnu-
dārza organizētie pasākumi bērniem būtu 
košāki un interesantāki. Kā saka pašas au-
dzinātājas, vislielākais prieks ir par pozitī-
vajām emocijām, kuras izrāda bērni. Viņu 
vārdos un acīs jaušams ne tikai prieks un 
pārsteigums, bet arī lepnums!
Projekts “Garkalnes ciema sporta svētki 
2016”
Projekta īstenotājs – biedrība “GARKAL-
NES OLIMPISKAIS CENTRS”.

Projekta ietvaros š.g. 30. jūlijā tika noorga-
nizēti Garkalnes ciema sporta svētki, kuru 
mērķis bija attīstīt sporta pasākumu orga-
nizēšanas tradīcijas Garkalnes ciemā, tādē-
jādi veicināt vietējās sabiedrības aktivitāti 
un uzlabot tās �zisko un sociālo dzīves 
kvalitāti kopumā. Svētkos kopumā piedalī-
jās  vairāk kā 350 svētku dalībnieki.
Kā saka paši projekta īstenotāji, Garkalnes 
sporta festivāla moto ir “Pasauli var padarīt 
labāku tikai darot!”, kas, mūsuprāt, sakrīt 
ar atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatī-

vām  “Sabiedrība ar dvēseli” �lozo�ju.
Projekts “Etnogrā�sko kreklu šūšana 
deju kolektīvam “DĒKA””
Projekta īstenotājs – iedzīvotāju grupu 
“DĒKA”.

Projekta ietvaros deju kolektīvam “DĒKA” 
tika uzšūtas 12 sieviešu blūzes un 12 vīrie-
šu krekli atbilstoši Vidzemes tautas tērpu 
etnogrā�skajām prasībām.
Projekts “Saules tonis 2016”
Projekta īstenotājs – iedzīvotāju grupa 
“Pērkonmuiža”.

Projekta ietvaros tika realizēts gleznošanas 
un podniecības plenērs “Saules tonis 2016”.  
Plenēra ietvaros 12 dalībniekiem tika pie-
dāvāta iespēju radoši atpūsties – veidot 
māla (keramikas) traukus un radīt gleznas 
ar eļļas krāsām pieredzējušu speciālistu va-
dībā. Katrs pats var būt radītājs!
Projekts “Smilšu un krāsu spēles bērniem”
Projekta īstenotājs – biedrība “Saules stariņi”

Projekta ietvaros divu mēnešu garumā 
bērni, tajā skaitā bērni ar īpašām vajadzī-
bām, apmeklēja “smilšu un krāsu spēles 
bērniem”. Kopumā nodarbības piedalījās 
18 bērni. Bērnu smilšu un krāsu spēles ir 
jauns mākslas paveids, kurā ir produktīvas 
aktivitātes, kas  palīdz attīstīt  telpisko do-
māšanu, stimulējot bērna attīstību.
Projekti ēku remontam
un uzlabošanai
Projekts “Skaista vide bērniem”
Projekta īstenotājs – Ādažu PII 13. grupi-
ņas vecāki.

Projekta ietvaros Ādažu pirmsskolas izglī-
tības iestādes 13. grupiņā ir radīta estētis-
kāka vide bērnu guļamistabā – tā ir pilnībā 
pārvērtusies, kas panākts, restaurējot un 
pārkrāsojot gultiņas, kā arī uzgleznojot 
sienas gleznojumu. Ir izgatavoti jauni gal-
di, krēsli un plaukti bērnu mācību un brīvā 
laika aktivitātēm. 
Projekts “Pirmās ielas 33 pirmā kāpņu telpa”
Projekta īstenotājs – iedzīvotāju grupu 
“Pirmā iela 33”.
Projekta ietvaros 
tika izremontēta un 
uzlabota daudzdzī-
vokļu mājas Pirmā 
ielā 33 pirmā kāpņu 
telpa – nokrāsotas 
sienas, griesti, grī-
da, durvju un kāp-
ņu margas.
Rīkojoties taupīgi 
ar projekta ietvaros piešķirto �nansējumu, 
izdevās īstenot vairāk nekā tika plānots sā-
kotnēji.
Projekts  “Zem jauna jumta”
Projekta īstenotājs – iedzīvotāju grupa 
“Mēs Jaunbērziņiem”.

Projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājai 
tika nomainītas azbesta jumta loksnes pret 
metāla trapecveida jumta loksnēm, kā arī 
veikta bēniņu siltināšana. Bēniņu siltināju-
mam tika izmantota beramā vate, sekmējot 
energoefektivitātes potenciālu un ietaupot 
�nanšu resursus!
Konkursa vērtēšanas komisija š.g. novem-
bra sākumā apmeklēja visas projektu īste-
nošanas vietas un tikās ar visām projektu 
grupām. Novembra beigās komisija gala 
vērtējumā noteiks labāko 2016. gada pro-
jektu, kuram tiks piešķirta balva – dāvanu 
karte 100 eiro vērtībā un būs iespēja preten-
dēt uz Latvijas Pašvaldību nodibinājuma 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” Pierīgas 
reģiona labākā projekta balvas iegūšanu, kā 
arī uz Nacionālās balvas ieguvēja statusu!
Ņemot vērā, ka katrs no īstenotajiem pro-
jektiem ir īpašs, komisijai bija ierosinājums 
sveikt visas projektu grupas ar pateicības 
rakstiem Latvijas valsts svētku sarīkojuma 
laikā!
Paldies visiem projektu īstenotājiem par 
iniciatīvu, spēju uzdrīkstēties un ieguldī-
to darbu kopējā Ādažu novada attīstībā 
un dzīves vides kvalitātes uzlabošanā!

Inita Henilane
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Mums ir patiess prieks par to, ka mūsu 
novada iedzīvotāju skaits lēnām un stabi-
li turpina pieaugt. Šobrīd Ādažu novadā 
savu dzīvesvietu ir deklarējuši 11 018 ie-
dzīvotāju, kas ir par 122 vairāk nekā gada 
sākumā. Turpināt deklarēt savu dzīvesvie-
tu Ādažos ir svarīgi mums visiem, jo, pa-
teicoties mūsu nomaksātajiem nodokļiem, 
šogad kopīgi esam spējuši paveikt daudz 

darbu, lai pilnveidotu novada infrastruk-
tūru, un šie darbi tiks turpināti arī nā-
kamgad. 
Vienlaikus saprotam, ka ne tikai ceļi 
vien ir svarīgi. Tāpēc novadā ir izveido-
ta Ādažu novada iedzīvotāju privilēģiju 
programma, paredzot atbalstu izglītībai, 
sabiedriskā transporta pakalpojumiem, 
sociālajiem pakalpojumiem, kā arī nekus-

tamā īpašuma nodokļa atlaides. Daudzi 
iedzīvotāji to jau aktīvi izmanto vai arī 
gūst labumu automātiski (piem., nekus-
tamā īpašuma nodokļa atlaides zemei). 
Apzināmies, ka ne visi ir informēti par at-
laidēm un pabalstiem, kas tiem ir pieejami 
šobrīd. Tāpēc publicējam Ādažu novada 
privilēģiju programmu pilnā apjomā, aici-
not katru ādažnieku izmantot pašvaldības 

Ādažu novada privilēģiju programma
Zemāk minētas tās privilēģijas un atlaides, kādas ir pieejamas Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides: Atlaide
Visi Ādažu novadā deklarētie iedzīvotāji – zemes 
īpašnieki

Zemāks NĪN zemei 
1% (nevis 1,5%) no 
zemes kadastrālās 
vērtības

Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecākiem un vis¬-
maz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem ir deklarēti īpa-
šumā Ādažu novadā

50% NĪN atlaide 
par zemi un ēkām, 
bet ne vairāk kā 427 
EUR gadā

Politiski represētās personas 50% NĪN atlaide 
par zemi un ēkām, 
ja tās netiek izman-
totas saimnieciska-
jā darbībā

Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības So-
ciālā dienesta lēmumu,  piešķirts trūcīgas personas 
statuss

90% NĪN atlaide 
par zemi un ēkām

Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības So-
ciālā dienesta lēmumu, piešķirts maznodrošinātas 
personas statuss 

70% NĪN atlaide 
par zemi un ēkām

Persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar tās 
bērnu invalīdu

50% NĪN atlaide 
par zemi un ēkām

Vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem un vien-
tuļiem atsevišķi dzīvojošiem I un II grupas invalī-
diem

70% NĪN atlaide 
par zemi un ēkām

Persona, kura par saviem �nanšu līdzekļiem Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā izbūvējusi paš-
valdībai vai privātpersonai piederošas maģistrālās 
koplietošanas inženierbūves (ūdensvadi, kanali-
zācijas tīkli, ielas (ielas daļa), ielu apgaismojums, 
gājēju celiņš, meliorācijas sistēmas u.tml.) sabied-
riskajām vajadzībām vai kura investējusi līdzekļus 
jaunu sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objektu 
izbūvē, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot attiecīgu 
līgumu ar pašvaldību

90% NĪN atlaide 
par zemi un ēkām

Informācija: Ādažu novada domes Nekustamā īpašuma speciālists tālr. 
67996458, e-pasts:  vera.saleniece@adazi.lv 
Skatīt saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē lapā sadaļā “Paš-
valdība”/ “Saistošie noteikumi”:
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli 03.09.2013.Nr.25 
Saistošie  noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Ādažu novadā, 22.02.2011., Nr.8 
http://www.adazi.lv/wp-ontent/uploads/2016/08/snot_nin_atvieglojumi_
konsolideti.pdf 

Atbalsts bērniem: Atlaide/pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzi-
mis mazulis, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā

142,29 EUR

Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzi-
mis mazulis, ja viena no vecākiem deklarētā dzīves-
vieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

99,60 EUR

Dāvanas Ādažos deklarētajiem jaundzimušajiem, ja 
vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā

NA

Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja 
vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā

NA

Pašvaldības līdz�nansējums privātajā bērnudārzā 
bērnam no pusotra gada vecuma, ja bērns un vis-
maz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa dekla-
rētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā

202,26 EUR mēnesī
(no 2016. gada)

Pašvaldības līdz�nansējums bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem, ja bērna un vismaz viena 
no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīves-
vieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

86,- EUR mēnesī

Atlaides sabiedriskajam transportam: Atlaide
Skolēns pamatskolā, kura deklarētā  dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā

S a b i e d r i s k a i s 
transports uz skolu 
un mājup bezmak-
sas

Vidusskolēns, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā

50% atlaide auto-
busa biļetei uz sko-
lu un mājup

Vidusskolēns, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā
Seniori, kuri ir vecāki par 70 gadiem un kuru dek-
larētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā 

100% atlaide   au-
tobusa biļetei - 8 
braucieniem ka-
lendārajā mēnesī 
Ādažu novada ad-
ministratīvajā teri-
torijā

Informācija: Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
tel. 67997350, 29486570, e-pasts: adazi@pakalpojumucentri.lv

Sociālais atbalsts: Pabalsts
Apmaksāts psihologa pakalpojums krīzes vai ārkār-
tas situācijās

100% apmaksāts

Pabalsts politiski represētajām personām atzīmējot 
Valsts svētkus novembrī

71,14 EUR

Logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smil-
šu terapijas pakalpojums bērniem – invalīdiem un 
bērniem ar pedagoģiski medicī¬niskās komisijas 
atzinumu

50% apmaksāts 
(līdz 107,- EUR mē-
nesī)

Informācija: Ādažu novada domes Sociālais dienests tel. 67997977, 
e-pasts: ieva.roze@adazi.lv 

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā: Atlaide
Ādažu mākslas un mūzikas skola. Vecāku līdz�nansējuma apmērs par 
vienu audzēkni sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir 15,- EUR mēnesī, Ādažu 
novada domes līdz�nansējums ir 64,- EUR mēnesī par vienu audzēkni. 
Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā:
ja audzēknis apgūst divas vai vairākas programmas Līdzf inansējuma 

maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
25%, t.i., jāmaksā 
11,25 EUR mēnesī

Ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst 
kādu no programmām

Līdzf inansējuma 
maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
35%, t.i., jāmaksā 
9,75 EUR mēnesī

Aicinām izmantot Ādažu novada iedzīvotāju privilēģijas!
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pakalpojumu atlaides, kas tiem paredzē-
tas. Jaunajā gadā turpināsim iesākto dar-
bu un domāsim par iespējām paplašināt 
privilēģiju programmas jomas. 
Nākamgad pašvaldības pakalpojumu 
atlaižu iegūšana, kas tiek piešķirta uz 
iesnieguma pamata, kļūs vienkāršāka. 
Šobrīd aktīvi strādājam pie pašvaldības 
e-pakalpojumu portfeļa izstrādes. Pavi-
sam drīz iesniegumus par atlaidēm varēs 

iesniegt portālā epakalpojumi.lv, taupot 
Jūsu laiku. Par to vairāk stāstīsim jaunajā 
gadā, kad sistēma būs sagatavota darbam. 
Šobrīd visi iesniegumu formāti ir atroda-
mi pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv 
sadaļā Pakalpojumi/Dzīvesvieta/Ādažu 
novada privilēģiju programma. 
Ja vēl neesat savu dzīvesvietu deklarējis 
Ādažu novadā, bet gribat palīdzēt izaugt 
savam novadam un vēlaties saņemt Ādažu 

novada privilēģiju programmas atlaides, 
esam sagatavojuši īsu skaidrojumu, kā to 
izdarīt elektroniski portālā latvija.lv. Ins-
trukciju “Kā deklarēt dzīvesvietu Ādažu 
novadā” meklējiet pašvaldības tīmekļa 
vietnē sadaļā Pakalpojumi/Dzīvesvieta. 
Dzīvesvietu Ādažu novadā var deklarēt arī 
klātienē, piesakoties pa tālruni 67996461. 
Deklarējieties Ādažu novadā un izman-
tojiet Ādažu novada privilēģijas!

NOVADĀ

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un 
viens vai divi no viņiem apgūst kādu no program-
mām   

Līdzf inansējuma 
maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
50%, t.i., jāmaksā 
7,50 EUR mēnesī

Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs 
vai vairāk no viņiem apgūst kādu no programmām 

Līdzf inansējuma 
maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
65%, t.i., jāmaksā 
5,25 EUR mēnesī

Bāreņi, bērni – invalīdi, un audzēkņi, kuru ģimenei 
ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas 
statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aiz-
bildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada admi-
nistratīvajā teritorijā

100% apmērā at-
brīvoti no vecāku 
līdz�nansējuma

Informācija: Ādažu mākslas un mūzikas skola tel. 67997784, e-pasts: 
makslu.skola@adazi.lv 
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola. Vecāku līdz�nansējuma ap-
mērs par vienu audzēkni sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir 15,- EUR mē-
nesī, Ādažu novada domes līdz�nansējums ir 56,- EUR mēnesī par vienu 
audzēkni
Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā:
Audzēknis apgūst divas vai vairākas programmas Līdzf inansējuma 

maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
25%, t.i., jāmaksā 
11,25 EUR mēnesī

Ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst 
kādu no programmām

Līdzf inansējuma 
maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
35%, t.i., jāmaksā 
9,75 EUR mēnesī

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un 
viens vai divi no viņiem apgūst kādu no program-
mām  

Līdzf inansējuma 
maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
50%, t.i. jāmaksā, 
7,50 EUR mēnesī

Bāreņi, bērni – invalīdi, audzēkņi, kuru ģimenei 
ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas 
statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aiz-
bildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada admi-
nistratīvā teritorija

100% apmērā 
atbrīvoti no vecāku 
līdz�nansējuma

Sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās 
sporta meistarības grupu audzēkņi

100% apmērā 
atbrīvoti no vecāku 
līdz�nansējuma

Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs 
vai vairāk no viņiem apgūst kādu no programmām

Līdz�nansējuma 
maksa par katru 
programmu tiek 
samazināta par 
65%, t.i. jāmaksā, 
5,25 EUR mēnesī

Informācija: Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola tel. 27746508, 
e-pasts: sporta.skola@inbox.lv

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde.
Vecāku maksājumi par interešu  pulciņu un peldēšanas nodarbībām Āda-
žu pirmsskolas izglītības iestādē  sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir noteikti:
• Šovdejas (viena nodarbība)  0,88 EUR
• Angļu valoda (viena nodarbība) 1,25 EUR
• Mākslas skoliņa (viena nodarbība) 1,00 EUR
• Peldēšana (viena nodarbība) 2,25 EUR
Ja audzēkņa un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvā teritorija:
viens audzēknis apmeklē divus vai vairāk pulciņus Atlaide 25% 

apmērā
audzēkņi no vienas ģimenes apmeklē 2 vai vairāk 
pulciņus

Atlaide 35% 
apmērā

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudz-
bērnu ģimene) un 1 vai 2 no viņiem apmeklē kādu 
pulciņu

Atlaide 50% 
apmērā

ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbēr-
nu ģimene) un 3 no viņiem apmeklē kādu pulciņu

Atlaide 65% 
apmērā

Bērni – invalīdi, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcī-
gās vai maznodrošinātās ģimenes statuss

Atbrīvoti no pul-
ciņu maksas 100% 
apmērā

Informācija: Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde  tel. 67997458, e-pasts:  
adazupii@adazi.lv
Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde.
Vecāku maksājumi par interešu  pulciņu un peldēšanas nodarbībām Āda-
žu pirmsskolas izglītības iestādē  sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir noteikti:
Peldēšana (viena nodarbība) 2,25 EUR
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudz-
bērnu ģimene) un 1 vai 2 no viņiem apmeklē kādu 
pulciņu

Atlaide 50% 
apmērā

ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbēr-
nu ģimene) un 3 no viņiem apmeklē kādu pulciņu 
- 65% apmērā

Atlaide 65% 
apmērā

Bērni – invalīdi, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcī-
gās vai maznodrošinātās ģimenes statuss

Atbrīvoti no pul-
ciņu maksas 100% 
apmērā

Informācija: Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde  tālr. 67511520, 
e-pasts:  piimezaveji@adazi.lv

Informācija iedzīvotāju privilēģijām un atlaidēm tiek regulāri 
atjaunota un ir atrodama Ādažu novada domes tīmekļa vietnē  

www.adazi.lv
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SPORTS

Ādažu sporta skolas jaunās džudistes – labākās Latvijā
Starptautisko jauniešu džudo sacensību “Zelta rudens” ietvaros Ādažos notika Latvijas 
jaunatnes meistarsacīkstes meitenēm vecuma grupās līdz 14 un 16 gadiem (U-14, U-16). 
Komandu vērtējumā, apsteidzot rīdzinieces, pirmo vietu izcīnīja mājinieces, Ādažu bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) sportistes. U-14 grupā savās svara kategorijās par 
Latvijas čempionēm kļuva Elīza Jevstigņejeva un Vineta Alksne, bet U-16 grupā – Daira 
Krope. Vēl otrās vietas ieguva Helēna Ērenpreisa, Aleksandra Nazarova un Andra Nika, 
trešo – Keita Leitone (visas U-14 grupā).

Džudo turnīrā “Zelta rudens” ādažnieki izcīna otro vietu

Gandrīz pustūkstotis dalībnieku Ādažu 
Sporta centrā piedalījās starptautiskajā 

jauniešu džudo turnīrā “Zelta rudens”. 
Četrās vecuma grupās izcīnot 21 medaļu, 
komandu kopvērtējumā otro vietu iegu-
va mājinieki – Ādažu Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas audzēkņi. Ādažu jaunie 
džudisti, startējot 55 dalībnieku sastāvā, 
kopumā izcīnīja deviņas pirmās, septiņas 
otrās un piecas trešās vietas. Vairāk (9, 
11, 14) bija tikai Vsevoloda Zeļonija spor-
ta skolas komandai, bet aiz ādažniekiem 
kopvērtējumā palika 28 komandas no Lat-

vijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Īpa-
ši veiksmīgi mājinieki startēja jaunākajā 
U-10 vecuma grupā, kurā vien guva četras 
uzvaras – tas bija pa spēkam Martai Gape-
jevai, Umāram Usmanovam, Armandam 
Taubem un Fricim Štrausam. U-12 grupā 
par uzvarētājiem kļuva Lizete Jenerte un 
Jānis Deniņš, U-14 grupā – Klāvs Gailītis, 
bet vecākajā U-16 grupā – Vineta Alksne 
un Dārta Smildziņa. 

Apriņķis.lv

Medaļu birums orientēšanās seriālā “Magnēts”
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā 
(ĀBJSS) audzēkņi aktīvi piedalījās orientē-
šanās sacensībās “Magnēts” laikā no aprīļa 
līdz oktobrim. Lai varētu cīnīties par godal-
gotām vietām, vajadzēja piedalīties vismaz 
30 kārtās no 80 piedāvātajām. “Magnēts” 
notika 3 reizes nedēļā darbadienu pēcpus-
dienās. Marta Birzkope un Roberts Ķirkums 
skrēja ar 2 gadus vecākiem sāncenšiem un 
spēja ierindoties godalgotajās vietās- Ro-
berts Ķirkums 1. vietā M14 grupā, bet Marta 
Birzkope 3. vietā W14 grupā. Pārliecinoši sa-
vās grupās uzvaras guva dvīņubrāļi Rūdolfs 
un Roberts Graudiņi, ierindojoties 1. un 2. 

vietās M10 grupā. Paula Ķirkuma pārlieci-
noši guva uzvaru W10 grupā, Grieta Grants-
kalna ierindojās 3. vietā. Marta Janķēvica 

un Toms Utāns ierindojās 8.v.(W10, M10), 
Linda Blūme 5.v. (W14), Edgars Indrāns 2.v. 
(V18 grupa). Atsevišķi tika vērtētas Dauga-
vas rietuma krasta kārtas, kur uzvaras savās 
vecuma grupās izcīnīja Paula (W10) un Ro-
berts (M14) Ķirkumi. Paula un Roberts Ķir-
kumi ziemas sezonā (2015./2016.) piedalījās 
Ziemas Magnētā, kur guva uzvaras W12 un 
M12 grupās nemarķētajās distancēs. Ādažu 
vidusskolā otrdienās un ceturtdienās darbo-
jas orientēšanās pulciņš, kur var apgūt pir-
mās iemaņas šajā sporta veidā, padziļināti 
orientēšanos var apgūt Ādažu BJSS. 

Tāmara Kosmačeva, trenere

“ĀdažiVelo” pārstāve Zanda Rutkovska uzvar Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijas MTB amatieru rangā jau otro gadu pēc kārtas!
Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) 
publicējusi šosejas un MTB amatieru ran-
ga 2016. gada sezonas kopvērtējuma tabu-
lu. Šosejas rangā uzvaras izcīnījuši Ēvalds 
Pavlovs, Justīne Brūvere Kaupe un “Eve-
lo” komanda, bet MTB ranga pirmie nu-
muri ir Kārlis Baltacis, Zanda Rutkovska 
(“ĀdažiVelo”), kā arī “Baldones veloko-
manda”. Lai popularizētu un sistemati-
zētu amatieru riteņbraukšanu, Latvijas 

Riteņbraukšanas federācijas otro sezonu 
pēc kārtas izveidoja LRF amatieru rangus 
MTB un šosejas riteņbraukšanā. Rangā 
iekļauti riteņbraucēji, kuri iegādājušies 
amatieru licences un startē LRF kalendā-
rā esošajās sacensībās, kurās tiek piešķirti 
ranga punkti. Šosejas rangā punktus pel-
nīja 226 riteņbraucēji un 39 komandas. 
Tikmēr MTB rangā 282 dalībnieki un 78 
komandas. MTB rangā dāmu vērtējumā 

otro gadu pēc kārtas uzvarēja “ĀdažiVe-
lo” vienības pārstāve Zanda Rutkovska, 
iegūstot 2970 punktu! Apsveicam!

 www.sportacentrs.com

Ādažu novadā aizvadīts Latvijas atklātais čempionāts kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos
Ādažu novada atpūtas bāzē “Gungas” aiz-
vadīts grandiozākais gada notikums ka-
manu suņu sportā – Latvijas atklātais čem-
pionāts bezsniega apstākļos 2016, kas bija 
arī seriāla “Baltijas kauss 2016” piektais 
posms un IFSS (International Federation 
of sleddog sports) Pasaules kausa 2016-2017 
posms. Sacensībās startēja lielākais da-
lībnieku skaits Latvijas sacensību vēsturē 
– vairāk nekā 150 sportisti no 8 valstīm 
(Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija, Polija, 

Somija, Krievija un Baltkrievija). Tālākais 
dalībnieks uz sacensībām bija mērojis vai-
rāk nekā 3000 km no tālās Tjumenas Krie-
vijā. Augstvērtīgāko rezultātu no Latvijas 
sportistiem uzrādīja Artūrs Jakobsons. 
“Dog Sport Carnikava” kluba pārstāvis ar 
pārliecinošu atrāvienu triumfēja 2 suņu 
skūtera klasē, raidot nopietnu signālu kon-
kurentiem pirms došanās uz Eiropas Čem-
pionātu. Plašāka informācija par sacensī-
bām mājaslapā www.sleddog.lv/live.
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Medaļu birums 10 grupā (1.v. aula ir-
kuma, 3.v.Grieta Grantskalna) un M10 gru-
pā (1.v.R dol s un 2.v.Roberts Graudiņi)
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Taku skrējiens xTrail Ādažu mežos
29.oktobrī ar startu Ādažos pie Vējupes 
pludmales norisinājās xTrail taku skrējiens, 
kur rudenīgos laikapstākļus un dabu baudī-
ja simtiem dalībnieku četrās distancēs - 500 
metru bērnu skrējienā, 8 kilometru veselī-
bas distancē, Isostar 18 kilometru izturības 
distancē un Skandi Motors Nissan 36 kilo-
metru DUO distancē, ko dalībnieki vienlai-
kus veica divatā – vienam braucot ar velosi-
pēdu, bet otram skrienot. Sacensības atklāja 
bērnu skrējiens gar Vējupes pludmali, kur 

bērni līdz 12 gadiem sacentās 500 metru 
garā distancē. Vēlāk startēja 8 kilometru 
veselības distance, Isostar 18 kilometru 
tautas distance, kā arī Skandi Motors DUO 
36km distances dalībnieki. Sacensībās inte-
resantāko cīņu varēja vērot Skandi Motors 
Nissan 36 kilometru DUO distancē, kur 
dalībnieki startēja divatā, un distanci veica 
vienlaikus vienam dalībniekam braucot ar 
velosipēdu, bet otram – skrienot. 

Marta Zumberga

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (18.10.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA), J.An-
tonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers (RA), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), V.Klebeko 
(S), J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte 
(ZZS), P.Pultraks (RA), N.Zviedris (V).
1. Par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu 
pašvaldībai.
Lēmums: Pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
valstij piekritīgos dzīvokļus Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9 un 
Nr.10 Muižas ielā 8. Noteikt, ka dzīvokļu īpašums tiks 

izmantots pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par grozījumiem 31.08.2016. lēmumā Nr.174.
Lēmums: Veikt grozījumus 31.08.2016. lēmumā 
Nr.174 “Par SIA “Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu jaudas palielināšanu”, paredzot noslēgt 
līgumus starp Aizsardzības ministriju un domi, kā arī 
starp domi un SIA “Ādažu Ūdens”, kā arī atļaut SIA 
“Ādažu Ūdens” ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 
129553 apmērā uz 15 gadiem projekta realizācijai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļi-
nājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim 
Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 
š.g. 24.oktobra līdz 30.oktobrim. Uzdot domes priekš-
sēdētāja atvaļinājuma laikā viņa pienākumus pildīt 
priekšsēdētāja pirmajam vietniekam P.Balzānam.
Balsojums: “par” - 12, “pret” - nav, “atturas” - 
“nav”, “nebalso” - 1 (M.Sprindžuks (RA)).

Ādažu novada domes kārtējā (25.10.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: P.Balzāns (RA), J.Anto-
novs (S), 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), E.Šēpers (ZZS), 
N.Zviedris (V).
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamajiem īpašumiem Draudzības ielā 50 un Draudzī-
bas ielā 52 un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par nekustamo īpašumu detālplānojuma projek-
ta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamo īpašumu “Marikas”, 
“Lejasgundegas” un Priežu ielā 9 detālplānojuma pro-
jektu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par nekustamo īpašumu detālplānojuma atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2007.gada 29.maija lēmu-
mu Nr.51 (par detālplānojuma nekustamajiem īpa-
šumiem “Jaunkārkli”, “Kārkli” un “Ādažu novada 
meži” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.17 
izdošanu).
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem “Silmači-2” un “Dadiņas”, 
Stapriņu ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabalu sav-
starpējo robežu pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Katlapu 
ielā 3 ar mērķi pamatot zemesgabalu savstarpējo ro-
bežu pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
6. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli” ar mērķi pa-
matot zemesgabala sadalīšanu, ielu veidojot kā atse-
višķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamajam īpašumam “Boķi”, Iļķenes ciemā, un pie-
krist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
8. Par videi draudzīgu pārvietošanās veidu un lī-
dzekļu izmantošanas iespējām novadā.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt pārskatu “Videi drau-

dzīgu pārvietošanās veidu analīze Ādažu novadā”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
9. Par novada ielu apgaismojuma rekonstrukciju.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt novada ielu apgaismo-
juma rekonstrukcijas plānu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
10. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu 
darba samaksā.
Lēmums: Ar 2016.gada 1.oktobri veikt grozījumus do-
mes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 apstiprinātā domes amat-
personu un darbinieku amatalgu sarakstā, nosakot mē-
nešalgu 800,00 EUR apmērā šādiem pedagogu amatiem: 
sociālais pedagogs (1 likme), pedagoga palīgs (1 likme), 
pagarinātās dienas grupas skolotājs (1.5 likmes).
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
11. Par grozījumiem lēmumā.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2015.gada 22.sep-
tembra lēmumā Nr.169 “Par maksas pakalpojumu un 
nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglī-
tības iestādēs”, papildinot ar jaunu 10.1 punktu šādā 
redakcijā: “10.1 Pulciņi šī lēmuma izpratnē ir 1.1.pun-
ktā un 1.7.punktā minētā peldētapmācība baseinā un 
lēmuma 4.punktā minētie - šovdejas, angļu valoda un 
mākslas skoliņa, uz kuriem attiecināms lēmumā no-
teiktais regulējums.”
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA Genesis-Invest nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu 450,70 EUR par nekustamo īpa-
šumu – zemi, “Vējšalkas”, Kadaga, par laika periodu 
no 2008.gada 1.novembra līdz 2009.gada 28.jūlijam.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
13. Par SIA “Promobius” iesniegumu.
Lēmums: Nepagarināt starp domi un SIA “Promobi-
us” noslēgto zemes nomas līgumu ūdenssporta no-
darbību organizēšanai.
Balsojums: “par” - 6 (P.Balzāns (RA), A.Brūvers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands 
(RA), P.Pultraks (RA)), “pret” – 3 (V.Klebeko (S), E.
Šēpers (ZZS), N.Zviedris), “atturas” – 3 (J.Antonovs 
(S), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), E.Plūmīte (ZZS)).
14. Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas komisiju.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
15. Par pašvaldības līdz�nansējuma vērtēšanas ko-
misijas izveidi.
Lēmums: Izveidot pašvaldības līdz�nansējuma vērtē-

šanas komisiju.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
16. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot Z.M. īpašumā bez atlīdzības daudz-
dzīvokļu dzīvojamas mājas Pirmā ielā X, Ādaži, 
dzīvoklim Nr.X piekrītošās 4266/88873 domājamās 
daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības ar kopējo 
platību 0,1674 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
17. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos no-
teikumos.
Lēmums: Veikt redakcionālus labojumus 2016.gada 
27.septembra saistošajos noteikumos Nr.25/2016 
“Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.13 “Ādažu novada pašval-
dības nolikums””.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
18. Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu val-
dījumā.
Lēmums: Lūgt LR Satiksmes Ministrijai nodot domes 
valdījumā valstij piekrītošā nekustamā īpašuma - auto-
ceļa V46 (Attekas iela) daļu 77 m garumā, virzienā no 
Gaujas ielas līdz nekustamā īpašuma “Attekas iela 6” 
sākuma robežai, ar tiesībām veikt tajā būvniecību at-
bilstoši būvprojektam “Gaujas ielas A pārbūve Ādažos”.
Balsojums: “par” - 9, “pret” - nav, “atturas” – 3 
(A.Keiša (neatkarīgā deputāte), E.Plūmīte (ZZS), 
E.Šēpers (ZZS)).
19. Par apbalvojumu.
Lēmums: Apbalvot domes priekšsēdētāja otro viet-
nieku Arti Brūveru ar naudas balvu EUR 300 apmērā 
sakarā ar Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes dau-
dzfunkcionālās zāles nodošanu ekspluatācijā, kā arī 
paveiktajiem darbiem, kas nav domes priekšsēdētāja 
vietnieka amata pienākumi.
Balsojums: “par” - 6, “pret” – 4 (A.Keiša (neatka-
rīgā deputāte), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS), 
N.Zviedris (V)), “atturas” – 1 (V.Klebeko (S)), “ne-
balso” – 1 (A.Brūvers (RA)).
20. 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 redakcijā: 
“Darba grupai līdz 08.12.2016. iesniegt domei priekš-
likumus tirgus laukuma attīstības risinājumiem un to 
realizācijas plānu.”
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

SPORTS
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Ādažu vidusskola apstiprināta par partneri Erasmus+ KA2
stratēģiskas skolu sadarbības partnerību projektā “A child is a World”

Ādažu vidus-
skola kļuvusi 
par partneri 

“Erasmus+” KA2 stratēģiskas skolu sa-
darbības partnerību projektā “A child is 
a World”. Projekta mērķis – socializēt 
un integrēt klases kolektīvā un sabiedrī-
bā “rūpju bērnus”, lai liktu justies piede-

rīgam sabiedrībai un pasaulei, kurā viņš 
dzīvo. Projekta rezultātā tiks izveidotas 
jaunas interešu grupas, kā arī organizē-
tas sociālās aktivitātes skolā. Projekta īs-
tenošana no 01.09.2016. līdz 31.08.2018. 
Projekta �nansējums – 21 200,00 EUR. 
Projekta laikā plānotas starptautiskas 
skolotāju tikšanās un apmaiņas braucie-

ni skolēniem.“E-
rasmus+” prog-
rammas īstenoto 
projektu “A child 
is a World” lī-
dz�nansē Eiro-
pas Savienība.

Jolanta Osīte

Pieejams �nansiāls atbalsts daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem

Ādažu novada daudzdzīvokļu  dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašniekiem pieejams atbalsts 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes paaugstināšanai. Līdz�nan-
sējumu piedāvā un īsteno �nanšu institūcija 
ALTUM.  
Dzīvokļu īpašnieki var pieteikties atbalstam 
ar pilnvarotās personas starpniecību, ie-
sniedzot atbalsta pieteikumu ALTUM.
Energoefektivitātes projekta sagatavošanas 
un iesniegšanas procesā ir jāpieņem dzīvok-
ļu īpašnieku kopības lēmumi, jāveic un ar 
ALTUM jāsaskaņo projekta tehniskās do-
kumentācijas izstrāde un piegādātāju atlase, 
jāpiesaista �nansējums un jāvienojas ar AL-
TUM par atbalsta veidu un apmēru.
Projekta sagatavošanas process:
1. Dzīvokļu īpašnieku pārstāvis konsultējas 
par programmas nosacījumiem un veicama-
jiem darbiem energoefektivitātes projekta 
īstenošanai.
2. Dzīvokļu īpašnieki apspriež un pieņem 
lēmumu par savas daudzdzīvokļu mājas 
energoefektivitātes projekta īstenošanu, 

projekta aptuvenās ekonomiski pamato-
tās izmaksas, pieteikšanos dalībai prog-
rammā, pilnvarotās personas izvēli un tai 
piešķirto pilnvarojumu, par energoefekti-
vitātes projekta tehniskās dokumentācijas 
izstrādi u.c.
3. Pilnvarotā persona veic energoefektivi-
tātes projekta tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanu, konsultējoties ar kredītiestādi 
vai citu �nansētāju par �nansējuma saņem-
šanas nosacījumiem.
4. Pilnvarotā persona ALTUM attālināto 
darījumu sistēmā mans.altum.lv elektronis-
ki iesniedz Pieteikumu dalībai programmā, 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, projek-
ta tehnisko dokumentāciju un citus doku-
mentus.
5. ALTUM izvērtē iesniegtos pieteikuma do-
kumentus un sniedz atzinumu par projekta 
tehniskās dokumentācijas atbilstību prog-
rammai, par piešķiramā granta maksimā-
lo procentuālo apmēru, par aizdevumam, 
grantam, garantijai atbilstošo valsts atbalsta 
apmēru.
6. Pilnvarotā persona veic piegādātāju atlasi, 
saskaņo to ar ALTUM. 
7. Pilnvarotā persona iesniedz ALTUM gran-
ta pieteikumu, kā arī piesakās kredītiestādes 
vai cita �nansētāja �nansējumam, vai AL-
TUM aizdevumam (ja kredītiestāde vai cits 
�nansētājs ir sniedzis rakstisku piekrišanu).
8. Pilnvarotā persona kopā ar �nansētāju 
piesakās ALTUM garantijai, ja �nansētājs ir 
kredītiestāde vai alternatīvais ieguldījumu 
fonds, un ir pieņēmis lēmumu par kredīta 

garantijas nepieciešamību. 
9. Finansētājs vai ALTUM pieņem un paziņo 
lēmumu – �nansētājs pieņem lēmumu par 
aizdevuma piešķiršanu vai pieņem lēmumu 
par aizdevuma piešķiršanu (ja kredītiestāde 
vai cits �nansētājs ir sniedzis rakstisku pie-
krišanu).
10. Dzīvokļu īpašnieki pieņem otro kopības 
lēmumu – par piegādātāju atlases rezultātā 
noteiktajām energoefektivitātes projekta 
īstenošanas izmaksām, par programmas 
ietvaros piešķirtā atbalsta-aizdevuma, 
granta, garantijas saņemšanu un nosacī-
jumiem, par turpmāko apsaimniekošanas 
maksu un aizdevuma atmaksas ikmēneša 
maksājumu, par pilnvarojumu parakstīt ar 
programmas atbalsta saņemšanu un būv-
niecības nodrošināšanu saistītus līgumus 
u.c.
11. ALTUM pieņem lēmumu par granta un 
garantijas (ja nepieciešams) piešķiršanu, pa-
ziņo to �nansētājam un pilnvarotai personai.
12. Un tikai tad seko Līgumu noslēgšana – 
pilnvarotā persona paraksta līgumus ar AL-
TUM, ar kredītiestādi vai citu �nansētāju, ar 
piegādātājiem.
13. Tiek uzsākta energoefektivitātes projekta 
īstenošana.
Lai arī process liekas sarežģīts, darot to kopā 
ar pārvaldnieku, kas arī var palīdzēt ar kon-
sultācijām, dzīvokļu īpašniekiem ir iespē-
jams risināt kopīgās mājas siltināšanas un 
atjaunošanas problēmas kompleksi un daudz 
vērienīgāk, nekā veidojot uzkrājumus.

Pēc www.altum.lv

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 dek-
larēto dzīvesvietu Ādažu novadā: 24.10.2016. 
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/247, Indrai 
Bērziņai (dzim.21.09.1980.); 24.10.2016. ar 
lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/248, Ilonai Bēr-
ziņai (dzim. 05.11.1978.), un Danijai Bēr-
ziņai (dzim.11.01.2002); 24.10.2016. ar lē-
mumu Nr. ĀND/5-24/16/249, Miķelim 
Mūrmanim (dzim.14.11.1974.), adresē Pirmā 
iela 37-1, Ādaži; 24.10.2016. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/16/250, adresē Pavasara iela 8, Al-
deri, Kristīnai Ustinovičai (dzim.25.03.1977.); 
24.10.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/251, 
adresē “Sūkņu stacija Baltezers 8”-13, Bal-

tezers, Ingai Koršunovai (dzim. 24.05.1968.), 
Vadimam Koršunovam (dzim.08.09.1961.), 
Alīnai Malkevičai (dzim.22.04.1988.), Nikolai 
Malkevičai (dzim.21.06.2008.), Alisei Malko-
vičai (dzim.12.11.2010.); 31.10.2016. ar lēmumu 
Nr. ĀND/5-24/16/262, adresē Stapriņu iela 11, 
Stapriņi, Kristīnei Kalniņai (dzim.17.12.1988.); 
31.10.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/263, 
adresē Īrisu iela 9, Stapriņi, Diānai Zavelei 
(dzim.19.08.1972.), Mišelai Rēzijai Zavelei 
(dzim.09.01.2004), un Svenam Daniēlam Zave-
lim (dzim.08.04.2006.); 02.11.2016. ar lēmumu 
Nr. ĀND/5-24/16/264, adresē Pirmā iela 41-22, 
Ādaži, Kasparam Gailītim (dzim.18.09.1983.); 

03.11.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/265, 
adresē “Zemzari”, Ādaži, Grietiņai Ulānovai 
(dzim.09.07.1941.); 07.11.2016. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/16/268, adresē Nostūrīšu iela 4, 
Ādaži, Vitālijam Beliham (dzim. 16.11.1987.), 
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas li-
kuma 12.panta pirmās daļas otro punktu. 
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas 
attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232.
kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša 
laikā no nākamās darba dienas pēc publikāci-
jas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
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No sirds sveicam
novembra jubilārus!
Tamāru Astratjevu 70 g.
Gunāru Hasiaku 70 g. 
Zinaidu Lavrenovu 70 g.
Veru Tamani 70 g.
Galinu Tsvetkovu 70 g.
Matronu Krauļu 75 g.
Ritu Macu 75 g.
Marinu Šmulāni 75 g. 
Valdi Dzeldu 80 g.
Antoninu Gobalovu 80 g. 
Staņislavu Vucinu 80 g.
Skaidrīti Odiņu 85 g.
Rasmu Brūni 85 g.
 
Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

PAZIŅOJUMI

Aicina palīdzēt uzcelt
pirmo pareizticīgo dievnamu 
Ādažu novadā 

Ar Dieva un Jūsu palīdzību Latvijā parādīsies 
vēl viena svēta vieta, kur būs iespēja lūgties un 
priecāties ne tikai mums, bet arī mūsu bēr-
niem un mazbērniem, un arī turpmākajām 
paaudzēm. Ceram, ka šis dievnams kļūs ne 
tikai par Ādažu novada garīgo un sociālo cen-
tru, bet arī par ievērojamu vietu novadā. 
Vissvētās Dievmātes ikonas “Ļauno siržu 
Mīkstinātāja” dievnama Fonda padome aicina 
palīdzēt, ziedojot jaunā dievnama celtniecībai.

Rekvizīti ziedojumiem: 
Reģ.Nr: 40801052072

Konts: LV58HABA0551037977286 
Swedbank AS BIC/S.W.I.F.T: HABA LV 22

Mēs ceram, ka jaunuzceltais dievnams apgais-
mos ar garīgo gaismu, mīlestību un siltumu 
visus tos, kas saskarsies ar to. Ceram, ka tas 
pasargās no ļaunuma, nesaskaņām un cietsir-
dības, un dāvās mums ticību un prieku!
Ja ir kādi jautājumi, zvaniet pa tālr. 29412099

Vissvētās Dievmātes ikonas “Ļauno siržu 
Mīkstinātāja” dievnama fonda padome,

www.adazubaznica.lv. 
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
21. decembrī plkst.13.00

Gaujas ielā 16
ZIEMASSVĒTKU SARĪKOJUMS SENIORIEM

27. decembrī plkst.16.00
Kultūras centrā Gaujas ielā 33A

Pensionāru padome

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts 
un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina 
privātpersonas tiesības un tiesiskās intere-
ses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi 
pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi 
un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautā-
jumu.
Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī 
pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemē-
ram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju 
iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts 
pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tā-
dēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu 
nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtī-
gi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jau-
tājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.

ESI  GODPRĀTĪGS!

No 4. oktobra līdz 4. novembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Aleksandra, Amanda;

zēni – Daniels, Teodors, Kirils, 
Eliass, Kristofers. 

Apsveicam jaunos vecākus!

UZMANĪBU! SVARĪGI! 
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis” 
(Nr.191) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie 
noteikumi:
Nr.26/2016 (27.09.2016.) “Grozījumi 2015.gada 
25.marta saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par 
pašvaldības līdz�nansējumu daudzdzīvokļu dzī-
vojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošanai.””
Nr.27/2016 (27.09.2016.) “Grozījumi Ādažu nova-

da domes saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Sais-
tošie noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības 
budžetu 2016.gadam.””
Nr.30/2016 (25.10.2016.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par neap-
būvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai 
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikša-
nas kārtību.”” 
Nr.31/2016 (25.10.2016.) “Grozījumi Ādažu nova-

da domes saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Sais-
tošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
budžetu 2016.gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu nova-
da domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā 
ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu ap-
kalpošanas 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.

Sociālā dienesta Ziemassvētku akcija 
19. decembrī 

Tuvojas Ziemassvētki, kas ir laiks, kad Ādažu novada 
dome un Sociālais dienests rīko Ziemassvētku labda-
rības akciju. Šajā gadā, pamatojoties uz Ādažu nova-
da domes 30.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 
30/2015 “Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem 
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 

Ziemassvētku pārtikas paku šogad saņems: 
• personas ar I grupas invaliditāti

• personas ar II grupas invaliditāti, kuriem nav Civilli-
kumā noteikto apgādnieku
• vientuļie pensionāri

• ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu
• ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošu bērnu, 
• trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem

• sociālā riska ģimenes ar bērniem! 19. decembrī aicinām būt mājās, lai sagaidītu   
Ziemassvētku vecīti un pārliecināties, ka mājas 

ārdurvis vai vārtiņi nav aizslēgti. 

Sociālā dienesta organizētā
Ziemassvētku eglīte

27. decembrī plkst. 12.00
Uz Ziemassvētku eglīti aicināsim: 

• bērnus ar invaliditāti, 
• bērnus, kuri slimo ar celiakiju, 
• aizbildnībā esošus bērnus, 

• bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām un riska 
ģimenēm. 

Lai uzzinātu plašāku informāciju lūdzam zvanīt uz 
Sociālo dienestu: 67997977 vai 67996661

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2016. gada 25. oktobra sēdē 
ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībām 
“Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu ielā 9, 
Ādažos, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.200). 
Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties 
Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.ada-
zi.lv.
Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu
Ādažu novada domes 2016. gada 25. oktobra sēdē 
ir atcelts detālplānojums zemes vienībām “Jaun-
kārkli”, “Kārkli” un “Ādažu novada meži”, Āda-
žos, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.201).

AICINĀM ZIEDOT
Ādažu novada dome kopā ar Sociālo dienestu aicina 
Jūs arī šogad pievienoties Ziemassvētku labdarības 
akcijai, ziedojot savas �rmas produkciju vai naudas 
līdzekļus, lai ar pārtikas paciņām un dāvanām un 
iepriecinātu bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzī-
bām, bērnus bāreņus, riska ģimeņu bērnus, I grupas 
invalīdus, vientuļos pensionārus, novada trūcīgos 

iedzīvotājus. 
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze

(mob. 29451628, tālr. 67997977)
Ziemassvētku labdarības akcijai

Ādažu novada dome, 
Gaujas iela 33A, LV-2164
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