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Būt vai nebūt Dienas centram Ādažu centrā?
Ādažu novada domes priekšsēdētāja atklātā vēstule iedzīvotājiem
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Sabiedriskā transporta tuvums - izšķirošs. Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sanāksmē ar iedzīvotājiem skaidro, ka Dienas 
centra klientiem būtisks ir sabiedriskā transporta tuvums.

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) šā 
gada 8. janvārī saņēma domes deputātes 
iesniegumu par rehabilitācijas centra bēr-
niem ar funkcionāla rakstura traucēju-
miem un dienas aprūpes centra pieaugu-
šajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
(turpmāk – Dienas centrs) īstenošanas 
vietas pārcelšanu no Attekas ielas 39, 
Ādažos, uz teritoriju pie Gaujas – Gaujas 
ielā 25B, Ādažos, tajā skaitā 723 iedzīvo-
tāju parakstus, kas pievienoti deputātes 
iesniegumam saistībā ar Dienas centra 
veidošanu Gaujas ielā 25 B, Ādažos.

Kā galvenais arguments vēstulē pret izvē-
lēto Dienas centra vietu ir apgalvojums, 
ka “cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 
nav vēlama skaļa trokšņaina vide, kurā 
atrodas liels skaits cilvēku”. 
Ādažos neplāno būvēt “trako māju”
Ādažnieki nevarēja nepamanīt, ka sekojo-
ši vēstulei tika organizēta aktīva kampa-
ņa pret izvēlēto vietu, sākotnēji aplīmējot 
pieturas, stabus, kāpņu telpas ar aicinā-
jumu iedzīvotājiem parakstīties par Die-
nas centra pārvietošanu, kas savā būtībā 
būtu normāla demokrātiska izpausme, ja 

vien, klauvējot pie durvīm un uzrunājot 
cilvēkus, netiktu izplatīts maldinošs pie-
ņēmums, ka Ādažos plāno būvēt “trako 
māju”.
Atklātajā vēstulē vēlētos vēlreiz Ādažu 
novada iedzīvotājus informēt par Dienas 
centra izveides pamatotību, tajā skaitā 
vietas izvēli pakalpojumu sniegšanai cil-
vēkiem ar invaliditāti – funkcionāla rak-
stura traucējumiem un garīgās attīstības 
traucējumiem, lai kliedētu šaubas, kuras 
sējuši PRET kampaņas organizatori.

→  3. lpp.

KLUSUMS
STARP MUMS

   SLIDOŠANAS 
SEZONA ATKLĀTA

ĀDAŽOS
3 SLIDOTAVAS!

IVETAS UN
  KASPARA
      STĀSTS

NOVADĀ 7. lpp.MŪSU CILVĒKS  9. lpp. PERSONĪBA  5. lpp.

ĀDAŽNIEKS
KRISTIĀNS
UPENIEKS

  LABĀKAIS
         SPORTISTS



ĀDAŽU VĒSTIS  17. JANVĀRIS (204) 20182

 Harmonija atdzimšanas dienas svinības Ādažu 
Vēstures un mākslas galerijā!
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Foto – Laima Jātniece

MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi uzstājas Garkalnes baznīcā, iepriecinot klausītājus ar emocionāliem priekšnesumiem!
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 Lepojamies! Ādažu vidusskola 
ieguvusi statusu – Veselību veicino-
ša izglītības iestāde! Ādažu Uzņēmēju biedrība 

gada noslēguma pasākumā 
atzinības balvu pasniedz 
Aleksandram Pociluiko, 
kravu pārvadājumu uzņē-
muma “Portmanns un Ko” 
vadītājam.

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
bērni ar audzinātājām kopā uzveduši un 
spēlē izrādi “Ziemassvētki ledus pilī”.

 Jauktais koris “Jumis” sadraudzības koncertā "Tikšanās vēlā rudenī".

 Uzņēmēju diena Ādažos pulcē topošos, jaunos un jau 
pieredzējušos uzņēmējus!

 Ieklausoties 
dabas skaņās, 
ieskatoties 
brīnumsvecīšu 
liesmās un izbaudot 
meža burvību, 
Kadagas pirmsskolas 
izglītības iestāde 
Ziemassvētku brīnumu 
sagaidīja neparastā 
vidē – mežā.
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NOVADĀ

1. lpp. → Būt vai nebūt Dienas centram Ādažu centrā?
Dienas centrs nav psihoneiroloģiskais 
centrs
Ādažu novada domes Sociālā dienesta spe-
ciālisti ir izvērtējuši novada iedzīvotāju 
vajadzības un atzinuši, ka 34 bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem nepieciešams 
nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumus 
(fizioterapijas, ergoterapijas, logopēda utml. 
pakalpojumus) un 28 pieaugušajiem ar ga-
rīgās attīstības traucējumiem nepieciešami 
Dienas centra pakalpojumi (piemēram, ra-
došās nodarbības, fiziskās aktivitātes, prak-
tiskas darbnīcas, utml.). Vēlreiz akcentēju, 
ka Ādažu novads nespecializēsies psiho-
neiroloģiskās klīnikas pakalpojumu snieg-

šanai. Šādi pakalpojumi ir pieejami Rīgā 
un citās lielajās pilsētās. Izveidojot Dienas 
centru, ādažnieki iegūs sociāla rakstura 
pakalpojumus, kas vērsti uz sabiedrības in-
tegrāciju, bet ne psihiatrijas, medicīniskus 
vai pacientu stacionārās izvietošanas pakal-
pojumus. Dienas centrs neuzņems klientus 
bez psihiatra slēdziena, ka tie drīkst apmek-
lēt dienas centru.
Kādas ir cilvēku ar funkcionālajiem trau-
cējumiem un garīgās attīstības traucēju-
miem vajadzības? 
Sociālais dienests ir veicis potenciālo Dienas 
centra klientu ģimeņu aptauju, noskaidro-
jot, ka primārās klientu vajadzības ir :
1) sabiedriskā transporta pieejamība (it se-
višķi autobusa pieturas tuvums);
2) invalīdiem piemērota vides pieejamības 
infrastruktūra, jo vairākumu no personām 
pavada asistenti, bet daļa pārvietojas inva-
līdu ratiņos;

3) tuvums klientu dzīves vietai (18 bērni un 
13 pieaugušie dzīvo Ādažu ciemā);
4) medicīnisko un citu pakalpojumu tu-
vums (slimnīca, aptieka, Sociālais dienests, 
sadzīves pakalpojumi, veikali).
Tāpat dome izvērtēja ekonomiskos apsvē-
rumus un to ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu, (piemēram,  pievadceļu stāvokli, 
inženierkomunikāciju pieejamību) u.c. kri-
tērijus, kas ietekmē centra izveides un eks-
pluatācijas izmaksas.
Ādažu novada dome pieņēma lēmumu 
par Dienas centra izveidi Ādažu slimnīcas 
kvartālā, pamatojoties uz centra klientu va-
jadzībām, vietā, kas ir ērti pieejama un kurā 

iespējams izveidot labvēlīgu un labiekārto-
tu vidi visneaizsargātākajiem ādažniekiem. 
Dome arī turpmāk iestāsies par to, ka ie-
dzīvotājiem ar invaliditāti – ar funkcionā-
liem un garīgās attīstības traucējumiem ir 
tiesības atrasties sabiedrībā. Tādēļ šogad 
turpināsies darbs pie vides pieejamības uz-
labojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, vei-
dojot Attekas ielas turpinājumu pēc Gaujas 
ielas parauga, labiekārtojot publisko ārtelpu 
centrā, ciematos un pludmalēs, kā arī no-
drošinot pieejamību Ādažu vidusskolā un 
jaunbūvējamajā sākumskolā. 
PRET kampaņas organizētāju apgalvojums, 
ka cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgās 
attīstības traucējumiem vairāk par visu va-
jadzīga klusa, nomaļa vide, kurā nav cilvē-
ku, nav pamatots. Drīzāk otrādi – aiz šāda 
apgalvojuma slēpjas vēlme neredzēt tos, 
kuri ir atšķirīgi, citādāki. 
Tiem, kuriem veicies būt veseliem, nav tie-

sību izolēt vai nodalīt tos, kuriem tā nav 
paveicies. Tieši otrādi – sabiedrības pie-
nākums ir sniegt atbalstu ģimenēm, kurās 
ir šādi cilvēki, lai ģimenes locekļi varētu 
strādāt un dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, ne-
vis baidīties no sabiedrības nosodījuma un 
jūtoties vainīgiem par apgrūtinājumu. Jo 
izprotošāka būs apkārtējās sabiedrības at-
tieksme pret personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem, jo vairāk atbalsta sabiedrība 
piedāvās, jo lielāka iespējamība, ka cilvēki 
ar garīgās attīstības traucējumiem varēs 
iekļauties mūsu ikdienas dzīvē, vidē un sa-
biedrībā.
Aicinu apdomāt un pieņemt lēmumu kat-
ram iekšēji – vai mēs, ādažnieki, esam daļa 
Eiropas sabiedrības, kas palīdz un atbalsta 
tos, kuri nonākuši grūtā situācijā, vai arī 
joprojām dzīvojam ar Padomju savienību 
sirdī un ar tās metodēm arī saviem bērniem 
mācām, ka vienkāršākais veids, kā atrisināt 
kādu problēmu, ir noslēpt tos, kuri ir citādā-
ki, radot šķietamību, ka šādu cilvēku nemaz 
nav. 

Izprotot, ka jautājums par Dienas centra 
izveidi nav vienkāršs un ir daudzšķaut-
ņains, aicinu vēstules parakstītājus un 
citus interesentus tikties sestdien, 27. 
janvārī, pie Sociālā dienesta Gaujas 

ielā 13/15 plkst. 11.00, lai apskatītu dabā 
plānoto Dienas centra teritoriju un meklētu 
labākos risinājumus centra izveidei un pa-
kalpojumu organizācijai.
Par turpmāko Dienas centra izveides pro-
jekta attīstības gaitu turpināsim informēt 
pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, 
kā arī laikrakstā “Ādažu Vēstis”.

Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks

Alternatīvu salīdzinājums: plusi (+) un mīnusi (-)
Pazīmes Attekas 

39
Gaujas 

25B
Pie

Vējupes
Gaujas 

35

Invalīdiem pielāgota vides pieejamība + – – –

Plānots viena medicīnas un sociālo pakalpojumu kompleksa ietvaros (blakus so-
ciālie, medicīnas pakalpojumi, aptieka, laboratorija + – – –

Ērta sabiedriskā transporta kustība + – – –

Tuvumā veikali, pasts, sadzīves pakalpojumi + – – –

Izveidotas ārējās inženierkomunikācijas, blakus izmantojama stāvvieta + – – –

Nomaļa, klusa vieta – + + –

Skaista apkārtne pie Gaujas vai Vējupes – + + –

Laba vieta atpūtai vasarā – – + –

Iedzīvotāju iebildumi pret attālumu no jaunās Ādažu vidusskolas sākumskolas
(Attekas iela 16) – + + +

Gaujas vai Vējupes tuvums (nedrošāka vieta klientam) + – – +

Ekonomiskie apsvērumi (zemas inženierkomunikāciju izveidošanas un Dienas cen-
tra uzturēšanas izmaksas, kas netiek finansētas no ES fondiem). + – – –

Nav tiešas centra klientu kustības gar jauno Ādažu sākumskolu (Attekas iela 16) + – + +

Teritorijā nav augstsprieguma līnijas + + + –

NOVADĀ

Šis nav strīds par vietu, bet vērtībām.

facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:
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Ādažu sešu klašu pamatskolas bērni pašdarinātajos tērpos 
teātra iestudējumā Jaungada svinībās 1938.gadā.

“Laimas” jaunās ražotnes būvniecība Ādažos sāksies vasarā

“Esam patiesi lepni uzņemt Ādažos jau-
no “Laimas” ražotni un sadarboties ar 
“Orkla Confectionery & Snacks Latvija” 
šī projekta īstenošanā. Šis ir vēl viens spē-
cīgs apliecinājums tam, ka Ādaži ir lielis-
ki piemēroti ražošanas uzņēmuma attīs-
tībai gan infrastruktūras, gan lokācijas 
ziņā. Kā arī, atzīmējot šo nozīmīgo no-
tikumu, pēc uzņēmuma iniciatīvas esam 
devuši ražotnes atrašanās vietai ielas no-
saukumu “Laima”, uzsver Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 
Pagājušā gada 6.decembrī Latvijas vado-
šais konditorejas uzņēmums “Orkla Con-

fectionery & Snacks Latvija” ar “Colliers 
International” starpniecību noslēdzis lī-
gumu par zemes iegādi Ādažos “Laimas” 
ražotnes būvniecībai. Pirkuma līgums 
paredz zemes iegādi, kā arī ārējo komu-
nikāciju – ceļu pievadu, ūdens, gāzes, 
elektrības, kanalizācijas, meliorācijas un 
optiskā interneta izbūvi iegādātajam ze-
mes gabalam. Pirms līguma parakstīša-
nas tika veikta zemes ģeoloģiskā un eko-
loģiskā izpēte, lai pārliecinātos par zemes 
atbilstību un grunts kvalitāti. Rezultāti 
apliecināja, ka zeme nav piesārņota un 
tā ir droša ražotnes celtniecībai. Vienlai-
kus ir izstrādāts jaunās “Laimas” ražot-
nes būvprojekts, kas ir iesniegts Ādažu 
novada domē, un ir saņemta būvatļauja, 
lai varētu turpināt darbu pie detalizētāka 
tehniskā projekta izstrādes. Būvprojektu 
pilnībā paredzēts pabeigt nākamā gada 
maijā, savukārt ražotnes celtniecību plā-
nots sākt 2018. gada vasarā un pabeigt 
līdz 2019. gada pirmajam ceturksnim, lai 
2019. gada nogalē varētu sākt pilnvērtīgu 

ražošanu jaunajā ēkā. “Esam gandarīti, 
ka jaunās “Laimas” ražotnes būvniecības 
projekts rit pēc plāna. Līdz ar zemes ie-
gādi un būvniecības projekta iesniegša-
nu mēs uzņemam strauju attīstības kur-
su. Papildus tam jaunā “Laima” ražotne 
atradīsies uz pilnībā jaunbūvētas ielas, 
kuru nosauks par Laimas ielu. Ar šādu 
iniciatīvu mēs vērsāmies Ādažu domē un 
deputāti Ādažu domes sēdē ideju ir atbal-
stījuši,” stāsta Toms Didrihsons, “Orkla 
Confectionery & Snacks Latvija” valdes 
priekšsēdētājs. Kā ziņots iepriekš, uzņē-
mums nākamo trīs gadu laikā investēs 
līdz pat 20 miljoniem eiro jaunās “Lai-
mas” ražotnes būvniecībā un turpmākā 
attīstībā. Šīs ir vienas no lielākajām in-
vestīcijām pārtikas nozarē Latvijā un tās 
papildina vairāk nekā 16 miljonus eiro, 
ko pēdējo divu gadu laikā “Orkla” jau 
ieguldījusi saldumu un uzkodu biznesā. 
Jaunā ražotne atradīsies Birznieku ciemā, 
netālu no Ataru ceļa.

Leta

Kādas fotogrāfijas stāsts…
Latvijai sasniedzot savu 100. jubileju, ik mēnesi at-
skatīsimies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēstu-
riskās fotogrāfijās. Arī ādažnieki veidoja Latvijas 
valsti.
1. stāsts – janvāris. Jaungada svinības

Pats pirmais darbs pēc Latvijas valsts izveidošanas*, bija jau-
nās Ādažu pagasta skolas būve. Lai uzceltu iecerēto ēku, pa-
gasta valde ieķīlāja pagastam piederošo 47,23ha Kratce-Kit-
cit** zemes īpašumu par 2000 zelta latiem un Berģu skolas 
zemi. Skolas ēkas būvniecībai tiek arī īpašs valsts aizdevums – 
6000 latu. Atlikušie līdzekļi pagastam bija jāatrod pašam. Tika 
rīkoti labdarības pasākumi, un ādažnieki ar brīvprātīgu darbu 
piedalījās skolas celšanā. Rezultātā būve izmaksāja 69 000 latu, 
plānoto 100 000 latu vietā. Jaunā skola durvis vēra 1927. gada 
11. septembrī. 
Viena no šādām labdarības akcijām, lai savāktu līdzekļus sko-
las celtniecībai bija Jaungada svinības 1926. gada 1. janvārī.
* paskaidrojums – pēc Latvijas valsts izveidošanas līdz 1927. gadam 
Rīgas apriņķa Ādažu pagastam bija jāuzņemas rūpes par 5 pamat-
skolām: Ādažu (1.-5. klase, 3 klašu telpas, 103 skolēni, 3 skolotāji), 
Berģu (1. – 4. klase, 2 klašu telpas, 28 skolēni, 2 skolotāji), Garkalna 
(1.-4. klase, 2 klašu telpas, 58 skolēni, 2 skolotāji), Carnikavas pa-
matskola (1.-3. klase, 1 telpa, 40 skolēni, 1 skolotājs), Jaunciema pa-
matskola (1.-5. klase, 1 telpa, 85 skolēni, 3 skolotāji)” (informācija no 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksta, 01.04.1923).

** “Kratce -Kitcit” – nosaukums cēlies no vārda “krāce”, iespējams, tur bijusi 
Gaujas krāce, ja dots šāds vārds. Ar “Kratce -Kitcit” 20.gs. 20.-30. gados apzīmēja 
zemes vienību VecGaujas malā ap Veco pagasta namu, kas piederēja pašvaldībai.

LATVIJAI 100
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Ādažnieks Kristiāns Upenieks, Rīgas 
Valsts 3. ģimnāzijas 10. klases skolnieks, 
aizvadītā gada nogalē “Ādažu sporta 
laureāta” svinīgajā ceremonijā saņē-
ma apbalvojumu “Labākais sportists”. 
Kristiāns ir Latvijas čempions krosā un 
5km šosejas skrējienā, Latvijas Jaunat-
nes olimpiādes uzvarētājs, un viņam ir 
sezonas labākais rezultāts valstī 3000m 
skrējienā savā vecuma grupā (U18). Lai 
gan Baltijas čempionātā 3000m skrējie-
nā Kristiāns bija par gadu jaunāks nekā 
pārējie skrējēji savā vecuma grupā, viņš 
izcīnīja 3. vietu. Kristiāns ir daudzpusīgs 
un talantīgs. Viņš pārliecinoši darbojas 
ne tikai sportā, bet arī mācībās un māk-
slās – mūzikā un fotografēšanā, vokāli 
instrumentālajā ansamblī “Zibens” un 
skolas korī. Noskatieties YouTube viņa 
dziesmas “Mana asara” videoklipu un 
novērtējiet viņa filigrāno ģitārspēli, at-
skaņojot skaņdarbus “River Flows in 
You” un “El Negrito”. 

Ko pašam nozīmē visi šie sasniegumi 
un fakts, ka esat aizvadītā gada labākais 
sportists Ādažos?
Visi sasniegumi motivē un liek iet uz 
priekšu, darīt vairāk, skriet ātrāk! Ādažu 
apbalvojums bija milzīgs pārsteigums, jo 
te ir daudz talantīgu džudistu, brīvās cīņas 
cīnītāju, kā arī daudz tenisa zvaigžņu. Tas 
bija pārsteigums un prieks!
Kā sākās aizraušanās ar sportu?
Aizraušanās ar sportu sākās no pirmās 
klases, kad mans tētis aizveda mani uz fut-
bola treniņu futbola klubā “Ādaži” pie tre-
nera Sergeja Samsonova. Tētis pats jaunībā 
nodarbojās ar vieglatlētiku, ar tāllēkšanu 
un trīssoļlēkšanu. Spēlēt futbolu nācās 

pārtraukt pirms diviem gadiem, jo ko-
manda izjuka, nebija, kas spēlē. Pietrūka 
jauno futbolistu, kuri dzimuši 2001. gadā. 
Pēc tam aizgāju uz futbola skolu “Metta”. 
Tur diemžēl nepaveicās, spēlēju rezervistu 
grupā. Un tad izlēmu, ka jātrenējas viegl-
atlētikā, jo tā ir visu sporta veidu pamats. 
Paralēli futbolam vieglatlētikā netrenē-
jāties?
Kamēr spēlēju “Mettā”, iestājos sporta klu-
bā “Tērauds”, lai mēģinātu attīstīt savu āt-
rumu.  Kā futbolists biju salīdzinoši lēns, 
tāpēc cerēju, ka, vairāk trenējoties, futbo-
lā tomēr varēšu sasniegt vairāk. Tā kā tas 
nesanāca, pārgāju tikai uz skriešanu.  Un 
tagad skriešana, protams, patīk vairāk par 
futbolu. 
Kas ir grūtākie brīži, ar ko nākas tikt 
galā? 
Grūtākais ir saņemties un izskriet savu 
treniņu ziemā, tumsā, aukstumā, kad ce-
liņi ir apledojuši. Tad arī ir ļoti grūti skriet.  
Cik bieži ir treniņi?
Vidēji 6-7 reizes nedēļā. Lai sevi uzturētu 
formā, jāskrien katru dienu. Ar iesildīša-
nos, atsildīšanos kopā katru dienu sanāk 
darboties ap pusotru stundu.

Pa ceļam uz mājām
Kā ieteiktu pārvarēt slinkumu tiem, ku-
riem labprātāk pēc darba patīk gulēt dī-
vānā un skatīties TV? 
Tā bija arī mana problēma, jo, vakarā, at-
braucot mājās pēc skolas, bija ļoti grūti sa-
ņemties iet ārā skriet. Tieši tāpēc izlēmām, 
ka mūs ar māsu vajag izlaist ārā pa ceļam 
uz mājām, pie Baltezera rehabilitācijas 
centra. Un tad mēs ar māsu kopā skrie-
nam 8km uz mājām Ādažos. Tāpēc mans 
ieteikums slinkuma pārvarēšanai būtu 

visu izdarīt pa ceļam. Pa ceļam uz mājām 
izskriet, peldēt.
Peldēt? Esat peldējis uz mājām?
Uz mājām neesmu peldējis, bet īpaši ziemas 
periodā sanāk bieži iet uz baseinu, kur ir 
peldēšanas treniņi. Ir labi, ja peldēšanu var 
ieplānot pirms esi nokļuvis mājās. Zinu, ka 
ir grūti saņemties sākt sportot, arī man tā 
ir bijis, bet galvenais ir mēģināt sākt kaut 
ko darīt. Ja grūti skriet, var sākt nūjot svai-
gā gaisā. Treniņiem kļūstot sarežģītākiem 
un smagākiem, cilvēks kļūst spēcīgāks, bet 
viss jādara pakāpeniski, mierīgi, ar pacie-
tību, tad jau viss notiks!
Kā sākās aizraušanās ar mūziku? 
Jau 1. klasē vēlējos spēlēt kādu mūzikas 
instrumentu. Tētis Ādažu vidusskolā aiz-
veda uz tādu klasi, kurā varēja iepazīties 
ar visiem mūzikas instrumentiem. Da-
žādi pasniedzēji bija sanākuši kopā. Man 
visvairāk iepatikās ģitāra. Astoņus gadus 
ģitārspēli mācījos Ādažu Mākslas un mū-
zikas skolā pie skolotāja Aivara Zīberta, 
tagad – pašmācības ceļā. Mūzikas skolā ie-
likti labi pamati, tālāk pats attīstu dažādas 
spēlēšanas tehnikas.
Pats arī komponējat?
Jā, ik pa laikam rodas iedvesma, ierakstu 
arī savas melodijas, savā ziņā – komponē-
ju. 
Paša komponētajam skaņdarbam izvei-
dots arī videoklips…
Sarunāju ar saviem vienaudžiem, kuriem 
patīk filmēt un fotografēt,– uzfilmējam vi-
deo! Kāpēc ne?
Nezinu daudzus, kuri spēj apvienot aiz-
raušanos ar sportu un mūziku vienlai-
kus. Kā tas izdodas?
Kāds paziņa, kurš pats spēlē tenisu, ik pa 
laikam mudina mani izvēlēties vienu no 

Baltijas čempionāts, 3000m skrējiens, Valmiera.

Skriet ātrāk!Skriet ātrāk!

Ar māsu Aneti Spānijas treniņnometnē.
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jomām, vai nu sportu, vai mūziku, bet 
mani patiešām interesē abas šīs jomas. 
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā esmu izvēlējies 
mācīties mākslas modulī. Tas nozīmē, 
ka nedēļā papildu apgūstu arī mākslas 
priekšmetus – zīmēšanu, kompozīciju un 
mākslas vēsturi, kurā mēs mācāmies, kādi 
bija mākslas stili dažādos laikos, kā tie 
aizsākās. Ļoti interesanti. Šobrīd vairāk 
sanāk koncentrēties skriešanai, mūziku 
esmu mazliet nolicis malā. 
Arhitekts, kurš sporto un muzicē
Ar kuru no jomām vēlaties saistīt savu 
nākotni? 
Gribētu kļūt par profesionālu sportistu, tre-
nēties kopā ar  profesionāliem sportistiem, 
braukāt uz treniņnometnēm, bet turpinu 
spēlēt arī ģitāru, jo, kas zina, varbūt varu 
kļūt arī par mūziķi. Mūzika ir laba relaksā-
cija pēc kārtīga treniņa. Savukārt sportojot 
var atpūsties no mūzikas. Mani interesē arī 
arhitekta profesija, jo esmu radošs, patīk 
matemātika, skaitļi, domāju, ka man tas va-
rētu arī padoties. Pie mums reiz skolā vieso-
jās arhitekti, stāstīja, kā viņi ikdienā strādā. 
Ļoti piesaistīja, kā viņi veido ēkas, plāno 
dažādus arhitektūras risinājumus. 
Tad vēlētos būt arhitekts vai profesionāls 
sportists?
Gribētu visas šīs jomas apvienot – sportu, 
mūziku, arhitektūru. Mani treneri Jānis 
Višķers un  Jānis Razgalis  trenējas reizi 
dienā un ir Latvijas vadošie skrējēji. Ja es 
nākotnē trenētos reizi dienā, tad arī varē-
tu būt viens no vadošajiem skrējējiem un 
veiksmīgi to varētu mēģināt apvienot ar 
kādu no savām nākotnes sapņu profesijām. 
Iespējams, sports nākotnē varētu palikt arī 
kā hobijs.  
Vai mācībās veicas tikpat spoži, cik sportā?
Mūsu ģimenē mācīties ir pavisam nor-
māli. Arī mana māsa ir ļoti gudra, viņas 
vidējā atzīme ir 8,5, manējā – 7,9. Esmu 
ar to apmierināts. Skolā visvairāk sais-

ta matemātika, mākslas 
priekšmeti, īpaši zīmē-
šana, kompozīcija, kur 
pats varu radīt un vei-
dot, arī tekstildizains. 
Tāpat interesanti priekš-
meti ir arī informātika 
un mākslas vēsture. Uz 
skolu eju ar smaidu, man 
viss patīk, nesatraucos 
par sīkumiem!
Kļūt ātrākam! 
Kāds sapnis, ko gribētu 
sasniegt tieši sportā?
Skriet ātrāk! Iegūt labas 
vietas pasaules čempio-
nātos un varbūt pat kāpt 
uz pjedestāla olimpiādē! 
Kā var kļūt ātrāks?

Katru dienu trenējoties, pareizi skrienot. 
Treniņi sastāv ne tikai no skriešanas. Ir vēl 
ātrie, īsie intervāli, piemēram, 200 metru 
skrējiens noteiktos ātrumos. Vairākas rei-
zes šo skrienot, var attīstīt ātrumu. Ir arī 
garie intervāli, piemēram, jāskrien četras 
reizes pa kilometram, ievērojot noteiktu 
pauzi. Tā attīsta ātruma izturību. Dažkārt 
ir arī garie tempa skrējieni – 3 vai 5km, 
kas jāskrien noteiktā tempā. Tā savukārt 
attīsta izturību. Tāpat – nepietiek tikai ar 
to, ka skrien. Ir jāvingro, jāstiprina iekšējā 
muskulatūra, svarīgi veikt vispārējās sa-
gatavotības treniņus. Neiztikt arī bez spe-
ciālās fiziskās sagatavotības 
treniņiem, kuros trenē tieši 
kājas. Lai būtu ātrs skrējējs, 
treniņiem katru dienu jābūt 
atšķirīgiem, visu laiku darīt 
vienu un to pašu nevar. 
Vai jūtaties laimīgs?
Es jūtos ļoti, ļoti laimīgs, jo 
man ir ģimene, mamma, tē-
tis, māsa. Viņi visi tiešām 
atbalsta mani. Ir jumts virs 
galvas, man tiek nodrošināts 
viss, lai spētu pilnvērtīgi at-
tīstīties. Man ir iespēja ie-
gūt izglītību, nodarboties ar 
mūziku. Skrienot nevari būt nelaimīgs! 
Skrienot izdalās laimes hormons, tāpēc 
skrējēji ir laimīgi un smaidīgi! 
Par ko sāp sirds? 
Par to, ka Ādažu stadionā vēl aizvien ir 
asfalta segums, tāpēc bieži jābrauc trenē-
ties uz Rīgu. Ādažos nav iespējams skriet 
ātruma treniņus ar naglenēm, kas man kā 
stadiona skrējējam ir ļoti būtiski. Ja būtu 
sintētiskais segums, vieglatlētika Ādažos 
varētu attīstīties krietni labāk! Varētu 
trenēties gan jaunieši, gan pieaugušie. Šo-
brīd Ādažu vieglatlēti trenējas uz asfalta 
seguma un zālienā. Un asfalta segums, 
īpaši vecākiem cilvēkiem, bojā ceļus un 

muguru.
Kas iedvesmo?
Pirmkārt, mana ģimene, jo visi esam 
mūziķi un sportisti. Mans tētis trenējas 
skriešanā, skrien maratonus un pusmara-
tonus, un tādējādi ļoti mani motivē. Tētis 
vēl aizvien arī dzied un spēlē klavieres, 
agrāk spēlēja arī vijoli. Mamma savā laikā 
dziedāja un arī tagad ļoti mīl mūziku, viņa 
arī skrien un ir aktīva dzīvesveida piekri-
tēja. Māsa ļoti labi spēlē klavieres Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolā un arī nodar-
bojas ar skriešanu. Visa ģimene mani ie-
dvesmo! 
Visi skrienat kopā?
Kad ir mierīgie, garie skrējieni, tad es bie-
žāk skrienu ar tēti, bet māsa – viena vai 
ar mammu, taču, kad ir stadiona treniņi, 
tad man sanāk skriet pilnīgi vienam, jo 
neviens tik ātri neskrien. Otrkārt, mani 
iedvesmo mani treneri Jānis Višķers un 
Jānis Razgalis, kuri ļoti cītīgi seko līdzi 
manu treniņu procesam, sūta treniņu plā-
nu, kas jādara nākamajā nedēļā. Ja ir kādi 
sarežģījumi, tad viņi labprāt ātri atbild un 
palīdz. Arī viņi ļoti motivē. Bieži salīdzinu 
savus un savu treneru rezultātus, kādi tie 
bija, kad viņi bija manā vecumā. 
Kādi secinājumi? 
Jātrenējas vēl cītīgāk, jo tagad skrienu ne-
daudz lēnāk, bet nekas nav neiespējams! 
Viņiem rezultāti ir nedaudz augstāki, bet 
es ceru, ka drīz varēšu viņus noskriet!

Kādas īpašības visaugstāk vērtējat citos 
un sevī?
Optimismu, kreativitāti, spēju izdomāt 
ko jaunu un taktisko domāšanu, kad spēj 
izdomāt, kā tieši izveidot un radīt ko ne-
bijušu. Novērtēju, ka cilvēks nepārpūlas 
un dara to, kas viņu dara laimīgu, neie-
springstot par sīkumiem. Domājot par 
niekiem, var radīt sev lieku stresu. Šīs spē-
jas arī sevī augstu vērtēju. 
Vai gribētu sevi par savu draugu?
Pilnīgi noteikti, jo tad būtu ar ko kopā 
paskriet treniņus, muzicēt, jauki pavadīt 
laiku!

Monika Griezne

Ģimenes kopbilde treniņnometnē Spānijā.

Izpildot skaņdarbu “El Negrito”.
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Veselīga dzīvesveida projekta aktivitātes 2018. gadā

Sākoties jaunam gadam, katrs no mums 
izvirza sev jaunus mērķus. Daudziem tas 
saistīts ar apņemšanos dzīvot veselīgāk – 
vairāk sportot, veselīgāk ēst, parūpēties 
par savu veselību. Arī 2018. gadā Veselī-
bas projekta ietvaros novada iedzīvotājiem 
tiks piedāvāts piedalīties bezmaksas vese-
līga dzīvesveida aktivitātēs un pasākumos. 
Plānots organizēt dažādas grupu nodar-
bības – ritmikas, mākslas vingrošanas un 
vispārattīstošās vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem, vispārattīs-
tošās vingrošanas – kalanētikas un break 

dance nodarbības skolas vecuma bērniem, 
nūjošanas grupu nodarbības personām no 
54 gadu vecuma. Turpināsim organizēt 
arī veselīga uztura veicināšanas aktivitā-
tes – salātu un veselīgo uzkodu, kokteiļu 
darbnīcas skolas vecuma bērniem, ve-
selīgo uzkodu pagatavošanas darbnīcas 
pirmsskolas vecuma bērniem. Plānota arī 
tematiskā pēcpusdiena par veselīgu uztu-
ru ikvienam interesentam ar informatīvo 
daļu un paraugdemonstrējumiem. Sadar-
bībā ar pirmsskolas izglītības iestādēm un 
Ādažu vidusskolu turpināsim organizēt 
arī veselīgu dzīvesveidu veicinošus pasā-
kumus jaunākajiem novada iedzīvotājiem 
– “MOVE WEEK 2018 “MEŽAVĒJOS””, 
pasākums ar dramatizācijas un teātra ele-
mentiem par veselīgu dzīvesveidu Ādažu 
PII, veloorientēšanās sacensības, konkurss 
un izglītojošu kino demonstrācija skolas 
vecuma bērniem. Vasaras periodā skolas 
vecuma bērniem tiks organizētas bezmak-

sas nometnes/radošās darbnīcas. Turpinā-
sim rūpēties arī par garīgo un reproduktī-
vo veselību, organizējot grupu nodarbības 
un tematisko pēcpusdienu skolas vecuma 
bērniem. Plānots organizēt arī Veselības 
dienu ar dažādiem interesantiem pasāku-
miem. Turpināsim sniegt atbalstu tiem, 
kuriem tas vairāk nepieciešams, organizē-
jot nodarbības vecākiem, kuriem ir  bērni 
ar īpašām vajadzībām.
Aicinu sekot līdzi projekta aktivitātēm, pa-
sākumiem un jaunumiem Ādažu novada 
domes mājaslapā un facebook.com kontā! 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001, 
ietvaros.

Sanda Kaša
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Ādažos var slidot trīs slidotavās! Šogad atvērta arī slidotava ar mākslīgo segumu

Tagad ādažnieki varēs slidot jebkuros laikapstākļos, jo Ādažu vidusskolas stadionā atvērta slidotava ar sintētisko segumu. Maksa: 
3€/h darba dienās, 4€/h brīvdienās. Pieejams arī slidu asināšanas serviss. Par slidotavas noslogotību un jebkuru citu sev interesējošu 
jautājumu zvanīt slidotavas darba laikā pa tālr. 27867067 vai sūtīt ziņu “Burusports ĀDAŽI” Facebook lapā.
Ar iedzīvotāju atbalstu atkal tapusi 400m garā un 12m platā slidotava Ādažu vidusskolas stadionā! Paldies visiem! Apgaismojums 
lielajā slidotavā līdz plkst. 22.00.
Tāpat iespējams slidot un spēlēt hokeju Garkalnes ciema hokeja laukumā – slidotavā, kas atrodas parka teritorijā, Ceriņu ielas galā, 
Ādažu novada Garkalnes ciemā. Koord. http://goo.gl/maps/WUENjQNTtwQ2 (57°04’27.3”N 24°25’13.5”E). Plašāk par slidošanas un 
hokeja laikiem Garkalnes ciemā interesēties biedrības “Garkalnes Olimpiskais centrs” Facebook lapā: https://www.facebook.com/
gar kalnes.olimpiskais.centrs. Tiekamies uz slidām!

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam pieteikts
projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”

ERAF fonda piesaistei pretplūdu pasākumu organizēšanai Ādažu 
novadā, Ādažu novada dome 2017. gada 28. decembrī Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza projekta “Novērst plūdu un 
krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” pirmās daļas 
iesniegumu. Projekta pirmās daļas ietvaros paredzēts atjaunot un 
pārbūvēt esošos aizsargdambjus,  pārbūvēt centra poldera sūkņu 
staciju un pārtīrīt krājbaseinu, kā arī  izbūvēt krastu nostiprinā-
jumus erozijas skartajos upes posmos no Siguļu tilta līdz Kada-
gas tiltam. Projekta pirmās daļas indikatīvās izmaksas sasniedz 
1 671 145 euro, no kā 1 202 265 euro ERAF finansējums. 

Mārīte Groza

Uzstādīta ātruma ierobežojuma zīme “323”
ar papildzīmi 818. smagajiem automobiļiem
Sakarā ar iedzīvotāju lūgumu Ādažu novada dome Draudzības ielas posmā no Sau-
les ielas līdz Podnieku ielai ir uzstādījusi ātruma ierobežojuma zīmi “323.” (30km/h) 
ar papildzīmi 818. smagajiem transportlīdzekļiem, kas palīdzēs novērst smagā auto 
transporta pārvietošanās radītās vibrācijas ietekmi uz dzīvojamām mājām.

facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:
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Apbalvoti 2017. gada labākie sportisti

Labākā komanda – ĀBJSS 
U14 grupas florbola komanda 
(Krists Saldatenoks)

Marija Jevstigņejeva – labākā 
sportiste

Laura Plīkša – labākā jaunā 
sportiste

Nikola Astratjeva – uzlecošā 
zvaigzne sportā

Andris Upmiņš, “Tenisa centrs 
Ādaži” – aktīvākais sporta 
klubs

SPORTS

Jānis Vaivads, “Garkalnes 
sporta festivāls” – gada noti-
kums sportā

Kristiāns Upenieks – labākais 
sportists

Leonīds Kuzņecovs – labākais 
treneris

Pāvels Murāns – gada sporta 
skolotājs

Andrejs Rižovs – labākais jau-
nais sportists

Normunds Zviedris, biedrība 
“ZZK” – gada sporta atbals-
tītājs
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Šobrīd Ādažos daudzus satraukusi do-
mes iecere veidot rehabilitācijas centru 
bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem un pieaugušajiem ar garīgās at-
tīstības traucējumiem Ādažu centrā, 
tāpēc runājam ar mammu, kuras dēlam 
ir garīgās attīstības traucējumi un kura 
piekrita dalīties savā pieredzē. Pirmo 
reizi “Ādažu Vēstis” ar Ivetu Omuli un 
viņas dēlu Kasparu tikās pirms četriem 
gadiem Sociālā dienesta organizētajā 
Ziemassvētku eglītē. Ir pagājis laiks, 
Kaspars nupat kļuvis pilngadīgs, līdz 
ar to – jāsaskaras ar jauniem izaicinā-
jumiem.

Kaspars ir ļoti zinātkārs, daudz lasa, spēlē 
basketbolu, kā arī lieliski orientējas vidē, 
taču grūtības sagādā praktiskās dzīves 
iemaņas. Kasparam ārsti kopš dzimša-
nas konstatēja centrālās nervu sistēmas 
bojājumus. “Tādi cilvēki kā Kaspars, ar 
garīgās attīstības traucējumiem, sevī var 
nēsāt milzīgas zināšanas, taču grūtības 
sagādā šo zināšanu praktiskā pielietoša-
na,” stāsta Kaspara mamma Iveta. 
Tā kā Kaspars labāk par citiem ģimenes 
locekļiem orientējas Rīgas ielās, daudz 
lasa par sportu, vēsturi un ģeogrāfiju, 
spēj iegaumēt sarežģītus latīņu jēdzienus, 
kā tad ikdienā izpaužas Kaspara grūtības 
tikt galā ar dzīves praktisko pusi?  “Pie-
mēram, lūdzu aiziet uz veikalu nopirkt 
paciņu ar saldo krējumu. Kaspars izstai-
gās visus veikalus un izmeklēs visizdevī-
gāko iepakojumu par viszemāko cenu, 
nevis vienkārši tuvākajā veikalā nopirks 
prasīto. Viņš ļoti nopietni izpildīs viņam 
uzticēto uzdevumu, tai pat laikā viņu 
absolūti neuztrauc tas, kā viņš ir ģērbies. 
Viņam ir pilnīgi vienalga, vai bikses ir 
nošļukušas, vai nē.  Arī apavus viņš var 

uzvilkt otrādi, un tas viņu nemaz nesa-
trauc. Paēdot var nenoslaucīt muti. No 
malas tā var šķist kā paviršība. Kaspars 
var zaudēt laika izjūtu un nosēdēt pie da-

tora pat 16 stundas, tik ilgi, kamēr paliek 
slikti un sākas epilepsijas lēkme. Trīs ga-
dus viņam nebija bijušas epilepsijas lēk-
mes, bet septembrī bija, un tikai tādēļ, ka 
ilgstoši laiku pavadīja internetā, skatoties 
NBA un kikboksa spēles. 
Līdzcilvēku neizpratne
“Lai kā Kaspars gribētu būt pieaudzis un 
paveikt visu pats, saskaramies ar līdzcil-
vēku neizpratni,” atklāj Kaspara mamma 
un turpina: “Cilvēki pieraduši, ka pieau-
gušie runā ātri, konkrēti, skaidri, viņiem 
grūti saprast, ka var būt arī citādi. Kad 
Kasparam jāparakstās, tas aizņem vairāk 
laika, dažādās iestādēs no personāla viņš 
saņem piezīmes: “Ko tu tik ilgi vari ņem-
ties!” Un, kad Kaspars dzird šādu aizrā-
dījumu, viņš satraucas, un tad iecerētais 
izdodas vēl lēnāk. Daudziem jau neienāk 
prātā, kāpēc tas tā ir. Lai gan Kaspars 
labprāt gribētu darīt visu pats, attieks-
mes dēļ viņš aicina mani līdzi, ja jādodas 
uz kādu iestādi. Un, kļūstot pilngadīgam, 
Kasparam vajadzēja doties uz dažādām 
iestādēm – saņemt pasi, uz banku un 
citur.” Kad Ivetas vecākajam dēlam pa-
lika 18, viņa neizjuta nekādas grūtības, 
bet Kaspara gadījumā bijis jāpiedzīvo 
problemātiskas situācijas  saskarsmē ar 
dažādām institūcijām: “Kādu dokumen-
tu viens dienests aizsūta citam, pēc tam 
izrādās, ka tas dokuments tomēr vispār 
nav bijis vajadzīgs… Es tiešām nevaru zi-
nāt visu. Sanāk, ka man pašai jābūt gan 

juristei, gan lietvedei, gan advokātei… 
Protams, ka Kaspars pie šiem dokumen-
tiem arī apjūk,” stāsta Kaspara mamma. 
Mēs esam dažādi
Neizpratne par to, ka mēs katrs esam tik 
unikāls un īpašs, ka mēs visi esam at-
šķirīgi, jāpieredz pastāvīgi. “Cilvēkiem 
patīk paņirgāties tāpēc, ka viņš ir citā-
dāks, dūšīgāks, neveiklāks,” atzīst Iveta. 
“Piemēram, reiz, Jūrmalā, kamēr es no-
liku mašīnu, Kaspars gāja izmest tukšo 
iepakojumu miskastē. Kāds vīrs viņu 
krievu valodā apsauca, sakot: “Kas, spē-
ka nav, resnais, ko tu vari čammāties!” Jā, 
Kaspars izskatās būdīgāks nekā jaunais, 
staltais vīrietis, bet tas nav iemesls, lai 
viņu apsaukātu. Turklāt tas bija pieaudzis 
cilvēks. Aizbraucot uz Latgali, veikalā sa-
tikām nomāktu un dusmīgu pārdevēju. 
Kasparam no maisiņa izkrita manda-
rīns. Viņš mierīgi to gribēja pacelt, bet 
uzreiz saņēma pārdevējas pārmetumus: 
“Ko tu tur izmeti?” Un Kaspars uzreiz 
uztraucās: “Mammu, ko es tādu sliktu 
izdarīju? Viņa bļāva tāpēc, ka mandarīns 

izkrita?” Ja uz Kasparu paceļ balsi, viņš 
noslēdzas sevī,” stāsta Kaspara mamma.
Bailes no nezināmā
Kaspars nu jau 11. gadu ar autobusu 
brauc uz Rīgu un atpakaļ, lai mācītos 
Rīgas 1. internātskolā. Sākumā mam-
ma, Kasparam neredzot, viņam sekoja, 
lai pārbaudītu, vai tiešām dēls ar visu 

Kaspars, trenējoties sporta laukumā 
Ādažos.

Jau gadiem šie paši cilvēki ir devušies uz 
Sociālo dienestu Ādažu centrā.

Klusums 
starp 

mums

Klusums 
starp 

mums

MŪSU CILVĒKS
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tiek galā, bet tagad tā ir Kaspara ikdiena. 
Kaspars ir labestīgs un laipns, viņš nav 
agresīvs, nekad ne autobusā, ne uz ielas 
nevienam nav  nodarījis pāri. Pat tad ne, 
ja viņš pats ir apsaukāts. “Es gāju Kaspa-
ram pretī un cilvēks, kurš par viņu ņir-
gājās, mani nepamanīja,” stāsta Kaspara 
mamma: “Viņš gāja no aizmugures un 
ik pa laikam viņam spēra.” Es pati sa-
vām acīm redzēju, ka Kaspars neko ne-
darīja. Kad mājās notikušo pārrunājām, 
Kaspars atbildēja, ka dzirdējis dažādus 
krievu lamu vārdus, bet, ka tādus vārdus 
viņš negrib atkārtot. 
Esmu dzirdējusi citus man sakām: “Ne-
maz nevar pateikt, ka tev bērns ir tāds, 
ar…” Un tad viņi samulst, nezina, ko tā-
lāk teikt, tad parasti visbiežāk teikumu 
noslēdz, sakot  – ar novirzēm. Jā, tā saka 
visbiežāk. Viņi nezina, kā viņu nosaukt, 
kāds viņš ir.  Cilvēki tik ļoti neizprot, ka 
garīgās attīstības traucējumi nav psihis-
kie traucējumi. Es saprotu arī viņus… Ja 
ar to dzīvē nav saskares, kāpēc par to in-
teresēties un uzzināt ko vairāk… Bailes 
no tā, ko nepazīsti, ir milzīgas.” 
Pirmais darbs un sapņi par nākotni
Kaspars mācās Rīgas 1. internātskolas 10. 
klasē un plāno, ka pēc tās tālāk gribētu 
doties mācīties uz Jūrmalu, kur dzīvotu 
patstāvīgi, lai iegūtu vidējo speciālo iz-
glītību. Kaspars vēlētos apgūt pavāra vai 
pavāra palīga profesiju. Viņam ļoti iepa-
ticies gatavot, jo arī brālis ir pavārs. Aiz-
vadītajā vasarā Kaspars mēnesi strādāja 
Rimi, Apelsīnā. Darbā ik rītu ieradies 10 
minūtes pirms laika. Rimi ceptuvē ta-
pušās smalkmaizītes Kaspars izvietojis 
veikala plauktos. Darba devējs Kasparu 
raksturojis kā ļoti centīgu, apzinīgu un 
rūpīgu darba veicēju. Protams, viņš ļoti 
priecājās arī par savu pirmo algu. “Ne-
var būt, es saņemšu vairāk nekā babiņai 
pensija?” Kaspara jautāto par algu un 
vecmāmiņas pensiju atceras mamma. 
Savu nopelnīto naudu Kaspars nolēmis 
krāt ceļojumam uz Ameriku. Tas ir viņa 
sapnis, ko viņš stingri apņēmies piepil-
dīt. Kāpēc tieši Amerika? “Skolā ir sko-
lotājs, kurš viņu iedvesmo, nevis nonie-
cina. Viņš ļauj viņiem sapņot. Pat, ja viņš 
nekad nebūs NBA spēlētājs, viņš gribētu 
redzēt NBA spēli Amerikā,” atklāj Iveta. 
Skola – mājas – skola?
Divas reizes nedēļā Kaspars spēlē basket-
bolu kopā ar skolas biedriem, notiek arī 
sadraudzības spēles ar VEF spēlētājiem. 
Viņiem piedāvā biļetes arī uz spēlēm. “Ja 
nav basketbola treniņš, tad, atbraucot no 
skolas, Kaspars vai nu lasa grāmatas, vai 
darbojas internetā. Ja būtu dienas centrs, 
kādu dome plāno veidot, Kaspars tiktu 
iedrošināts varēt vairāk, satikties ar ci-

*Intelektuālās attīstības traucējumi (garīgā 
atpalicība) ir stāvoklis, kad personai ir vērā 
ņemamas grūtības mācīties un uztvert ne-
pietiekamas intelekta attīstības dēļ. Personas 
prasmes: izziņas prasme, valoda, motorās un 
sociālās spējas ir traucētas. Intelektuālās attīs-
tības traucējumus var izraisīt ģenētiski faktori, 
vides faktori, piemēram, infekcijas vai skābek-
ļa trūkums smadzenēs dzimšanas brīdī. Inte-
lektuālās attīstības traucējumus parasti neiz-
raisa sociāli vai psiholoģiski cēloņi. 
Psihiskās veselības traucējumi ir traucējumi, 
kas ietekmē sajūtas un uzvedību. Garīgām sli-
mībām var būt ģenētiski cēloņi, bet bieži vien 
slimība rodas stresa rezultātā, netiekot galā ar 
depresīvām domām, dusmām vai apjukumu. 
Garīgās slimības var rasties sociālu un/vai psi-
holoģisku iemeslu dēļ (tuvinieka zaudējums, 
darba zaudējums u.c.) Rīgas Psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs “Informācija darba devē-
jiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem 
nodarbināšanai”,2007, (http://zelda.org.lv/
wp-content/uploads/Darba_deveji2c_lab.pdf)

tiem cilvēkiem un speciālistiem. Turklāt 
tā būtu iespēja daudz vairāk iemācīties, 
jo viņu ļoti ietekmē citi cilvēki. Viņam ir 
ļoti svarīgi būt sabiedrībā. Ir būtiski, lai 
bez manis, viņu iedrošinātu arī citi. Ta-
gad viņa dzīvē bez basketbola treniņiem 
ir tikai skola un mājas. Mēs visur doda-
mies kopā, bijušas tikai dažas reizes, kad 
pati esmu aizbraukusi divu, trīs dienu 
ceļojumā,” stāsta Kaspara mamma. 
Intelektuālās attīstības traucējumi nav 
psihiskie traucējumi
Viens no iemesliem, kāpēc daļa ādaž-
nieku negribīgi un piesardzīgi raugās 
uz šāda dienas centra esamību Ādažu 
centrā, ir gadījums, kas pirms 4 gadiem 
notika Ādažu autobusā, kad kāds puisis, 
iespējams, ar garīgās attīstības un/vai 
psihiskiem traucējumiem, neadekvāti 
uzvedās – tikai tāpēc, ka viņš nejauši tika 
aizskarts, viņš uzreiz sāka kauties. “Pat 
neiedziļinoties situācijā sīkāk, šķiet, ka, 
visticamāk, runa ir par psihiskiem trau-
cējumiem. Iespējams, šis cilvēks sen ne-
bija bijis pie ārsta un, visticamāk, jāpār-
vērtē diagnoze. Agresīva uzvedība biežāk 
raksturīga psihiskiem traucējumiem, ne 
intelektuālās (garīgās) attīstības traucē-
jumiem.* Kaspars tā nereaģē, ja viņam 
kāds autobusā nejauši uzkāpj uz kājas, 
viņš vēl pats atvainojas. Mācu Kasparam, 
ja ieejam telpā, kur cilvēki steidzas, vai 
tas būtu lielveikals, vai dzelzceļa stacija, 
ja viņš garāmejot nejauši aizskar kādu 
cilvēku, tad ir jāpagriežas un jāatvaino-
jas. Kaspars regulāri iet pie ārsta. Ārsti 
izvērtē, vai cilvēks var atrasties sabiedrī-
bā, vai nē. Tvaika ielā atrodas cilvēki, kuri 
nevar būt sabiedrībā. Tāpēc ir ārsti, kuri 
izvērtē pacientus,” akcentē Iveta. 
Klusums vai bailes un vēlme neredzēt?
Daļa ādažnieku uzskata, ka dienas cen-

Kaspars basketbola komandā – otrajā rindā pirmais no kreisās.

tra klientiem svarīgs klusums. Ko jūs 
par to sakāt? “Ja kāds no centra klien-
tiem grib klusumu, jau tagad tāpat do-
das pastaigās gar Vējupi vai citur. Man 
šķiet, ka klusums patiesībā ir atruna, 
lai nebūtu ikdienā jāredz centra klienti. 
Ar domu – lai jau viņi darbojas, bet tur, 
kur mēs viņus neredzam, kas patiesībā 
ir tāda izstumšana un ignorēšana. Jau 
gadiem šie paši cilvēki ir devušies uz So-
ciālo dienestu Ādažu centrā. Protams, 
ka centra klientu tuviniekiem, īpaši 
vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām 
vajadzībām, pārvietojas arī ar invalīdu 
ratiņiem, ir ērti, ja blakus ir aptieka, 
poliklīnika, pasts, veikali. Kaspars pats 
iet uz veikaliem, brauc uz skolu. Mans 
bērns jau gadiem katru dienu staigā pa 
to pašu Ādažu centru, pa kuru iet veselie 
bērni.” 

Monika Griezne
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2018. gadā pieejamas Ādažu iedzīvotāju e-Privilēģijas portālā www.epakalpojumi.lv
Tā ir jauna iespēja uzzināt par piešķirtajām Ādažu novada iedzīvotāju privilēģiju programmas atlaidēm 
un iesniegt iesniegumu tām, neizejot no mājām
Iepazīstinām ar jaunu – daudz ērtāku ie-
spēju pārliecināties par jums piešķirtajām 
privilēģiju programmas atlaidēm, kā arī ie-
sniegt iesniegumu tām. Ievērojama daļa no 
Ādažu novada privilē-
ģiju programmas snieg-
tajām atlaidēm skar 
bērnu interešu un pro-
fesionālo izglītību, tā-
pēc šobrīd esam sākuši 
tieši ar šīs jomas atlaižu 
sistēmas sakārtošanu. 
Lai šo procesu padarītu 
vienkāršāku un pārska-
tāmāku gan iedzīvotā-
jiem, gan pašvaldībai, 
apstrādājot pieteiku-
mus, portālā www.epakal po  ju mi. lv ir iz-
veidots e-Privilēģiju modulis “Ādažu no-
vada iedzīvotāju privilēģijas”. Vairums no 
atlaidēm izglītības jomā tiek piešķirtas, 

balstoties uz pašvaldības rīcībā jau esošo 
informāciju, pārliecinoties, ka viens vai 
abi vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ādažu 
novadā. Līdz šim šīs atlaides bija redza-

mas tikai saņemtajos 
rēķinos. Tagad par pie-
ņemtajiem lēmumiem, 
piešķirtajām atlaidēm 
varēsiet pārliecināties 
un sekot līdzi arī portālā 
www. epa kal po ju mi. lv. 
Tas ir īpaši nozīmīgi ta-
gad, kad jaunā sistēma 
dos iespēju pašvaldībai 
operatīvi sekot līdzi 
vecāku deklarētajai dzī-
ves vietai, pārliecino-

ties, ka atlaides saņem tikai tie, kam tās ir 
paredzētas – Ādažu novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem. Jaunā sistēma sniedz iespē-
ju uzzināt par pieņemtajiem lēmumiem 

attiecībā uz jums. Ar 2018. gada janvāri 
vairs tikai neliela daļa no atlaidēm izglī-
tības jomā tiek piešķirtas, pamatojoties uz 
iesniegumu. Iesniegums, lai atlaide tiktu 
piešķirta, būs nepieciešams no daudz-
bērnu ģimenes, kurās ir bērns no 18 līdz 
24 gadu vecumam, kurš iegūst vispārējo, 
profesionālo vai augstāko izglītību, kā arī 
ģimenēs, kurās ir aizbildnībā esošs bērns. 
Portālā www.epakalpojumi.lv var pieteik-
ties šīm atlaidēm, neizejot no mājām. Tikai 
jāaizpilda iesniegums, jāpievieno mācību 
iestādes izziņa un jau dažu dienu laikā 
portālā uzzināsiet par pieņemto lēmumu 
par piešķirtajām atlaidēm. Lai arī šobrīd 
jaunā sistēma aptver tikai privilēģijas bēr-
nu interešu un profesionālajā izglītībā, 
pašvaldība turpina darbu, lai portālā va-
rētu ērti pieteikties arī citiem pašvaldības 
pakalpojumiem. 

Ādažu novada domes Grāmatvedības daļa

Ādažu vidusskola otro gadu pēc kārtas izcīna aktīvākā makulatūras vācēja titulu
Apkopojot “Zaļā josta” rīkotā makulatūras 
vākšanas konkursa starprezultātus, Ādažu 
vidusskola atzīta par Latvijas aktīvāko ma-
kulatūras vācēju. Skolas audzēkņi 3 mēne-
šu laikā savākuši un pārstrādei nogādājuši 
8,8 tonnas nevajadzīgu papīru un kartonu. 
Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Lat-
vijai!” šajā mācību gadā iesaistījās 352 izglī-
tības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieki 
pārstrādei nodevuši 155,5 tonnas maku-

latūras, savukārt 59,7 tonnas makulatūras 
vēl gaida izvešanu. Makulatūras vākšanas 
konkurss “Tīrai Latvijai!” turpināsies līdz šī 
gada maijam, kad tiks apkopoti visi rezultāti 
un noskaidroti uzvarētāji, kas saņems balvas 
no konkursa atbalstītājiem – izklaides parka 
“Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides serviss”, 
kā arī vērtīgajām vides izziņas ekskursijām, 
ko uzvarētājiem sarūpējusi AS “Latvijas 
valsts meži”. Katra skola, kas piedalās kon-

kursā, par katru savākto makulatūras tonnu 
saņems 5kg jauna papīra. Konkursu “Tīrai 
Latvijai!’’ organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar 
SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R”, SIA 
“Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Lat-
vijas valsts meži”, Izklaides parku 
“Avārijas brigāde”, SIA “Pil-
sētvides serviss” un Valsts 
izglītības satura centru.

 zalajosta.lv

Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centrs
ir teritoriālais līderis sniegto pakalpojumu skaita ziņā
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija (turpmāk – VARAM) 
sagatavoja pusgada valsts un pašvaldī-
bas vienotā klientu apkalpošanas centra 
(turpmāk – VPVKAC) individualizēto 
darbības atskaiti par laiku no 2015. gada 
līdz 2017. gada septembrim. VARAM 
pateicās par klientu apkalpošanas dar-
binieku attieksmi, sniegto skaidroju-
mu klientiem un apkalpošanas ātrumu. 

Saskaņā ar 2017. gada novembrī veikto 
VPVKAC klientu aptauju, tie ir biežāk 
minētie pozitīvie klientu apkalpošanas 
centra vērtējuma aspekti. Individualizē-
tajās darbības atskaitēs iekļautās tēmas ir 
aktuālas, jo 2017. gada novembrī veiktās 
VPVKAC klientu aptaujas rezultāti lieci-
na, ka 9 no 10 VPVKAC klientiem (91%) 
dzīvo novadā, kurā atrodas VPVKAC, 
kas nozīmē, ka VPVKAC pilda vienas 

pieturas aģentūras principus, nodrošinot 
klientiem pakalpojumus vienuviet pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Jevgēnija Sviridenkova

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Ādažnieki iepazīstas ar Siguldas pieredzi daudzdzīvokļu māju renovācijā,
izmantojot energoefektivitātes līgumu
Aizvadītā gada nogalē Ādažu novada 
domes, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, 
daudzdzīvokļu ēku Pirmā ielā 31 un Pir-
mā ielā 35 pārstāvji devās pieredzes ap-
maiņas braucienā uz Siguldu, kur reno-
vēto daudzdzīvokļu māju pārvaldnieka 
vadībā apsekoja mājas Stacijas ielā 28 un  
Kaijas ielā 6, kas tika renovētas, izman-
tojot energoefektivitātes pakalpojuma 
līgumu (EPC). Brauciena dalībniekiem 

šī bija iespēja pārrunāt dažādus jautā-
jumus par ēku renovāciju, izmantojot 
EPC līgumu, izvērtēt plusus un mīnu-
sus, kā arī mācīties no kļūdām. Braucie-
nā piedalījās arī pārstāvji no Bauskas, 
Jūrmalas un Tukuma novadiem. 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Ac-
celerate SUNShINE”, Nr.754080, ietva-
ros.

Normunds Masaļskis

facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:
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Ar 2018. gada janvāri papildināta
Ādažu novada privilēģiju programma nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ādažu novada dome pateicas par sav-
laicīgi apmaksātajiem nekustamā 
īpašuma nodokļiem 2017. gadā un in-
formē, ka 2018. gadā jaunus, būtiskus 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus varēs saņemt Ādažos dekla-
rētie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašnieki, kuru mājās  veikti 
energoefektivitātes paaugstināšanas 

vai fasādes atjaunošanas darbi, Ādažu 
novada uzņēmēji, sabiedriskā labuma 
organizācijas, sporta infrastruktūras 
īpašnieki, daudzdzīvokļu māju attīstī-
tāji Ādažos.
2018. gada janvārī stājas spēkā Āda-
žu novada domes saistošie noteikumi 
Nr.44/2017 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanas 

kārtību”.
Zemāk minētas visas no 2018. gada 1. 
janvāra piemērojamās  privilēģijas un 
atvieglojumi, kādas ir pieejamas Āda-
žu novada administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ir 
deklarēti Ādažos 1. janvārī un Āda-
žu uzņēmējiem, kuru uzņēmums vai 
struktūrvienība ir reģistrēta Ādažos.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) atvieglojumi

Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas 
kārtība

1. Atvieglojumi par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība
Visi Ādažu novadā deklarētie iedzīvotāji 
– zemes īpašnieki, kur deklarēti Ādažos 
1. janvārī

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

Dati tiek iegūti no valsts reģistriem au-
tomātiski

Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecā-
kiem un vismaz 3 bērni vecumā līdz 18 
gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību, ir deklarēti īpašumā 
Ādažu novadā 1. janvārī (izmaiņas liku-
mā ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums par zemi un 
ēkām, bet ne vairāk kā 500 EUR gadā

Dati tiek iegūti no valsts reģistriem au-
tomātiski

Politiski represētās personas 50% NĪN atvieglojums par zemi un 
ēkām, ja tās netiek izmantotas saimnie-
ciskajā darbībā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, 
kurā  apliecināts, ka īpašums netiek iz-
mantots saimnieciskajā darbībā

Personas, kurām ar Ādažu novada paš-
valdības Sociālā dienesta lēmumu pie-
šķirts trūcīgas personas statuss

90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām 
par to periodu, kurā nodokļa maksātājs 
atbilst trūcīgas personas statusam

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģis-
triem automātiski

Personas, kurām ar Ādažu novada paš-
valdības Sociālā dienesta lēmumu pie-
šķirts maznodrošinātas personas statuss

70% NĪN atvieglojums par zemi un 
ēkām, kurā nodokļa maksātājs atbilst 
maznodrošinātās personas statusam

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģis-
triem automātiski

Persona, kurai ir kopīga deklarētā dzī-
vesvieta ar tās bērnu invalīdu

50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām 
(atcelts ierobežojums no 85 EUR)

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pa-
mata, kurš iesniegts līdz 31.martam (ar 
01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Vientuļiem, nestrādājošiem pensionā-
riem un vientuļiem atsevišķi dzīvojošiem 
I un II grupas invalīdiem

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām
(atcelts ierobežojums no 85 EUR)

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pa-
mata, kurš iesniegts līdz 31. martam (ar 
01.01.2018 jauna iesnieguma forma)

Uzziņām: Ādažu novada domes Nekustamā īpašuma speciālista tālr. 67996458, e-pasts:  vera.saleniece@adazi.lv

2. Atvieglojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem
Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzī-
vojamajās mājās, kurās  veikti ener-
goefektivitātes paaugstināšanas vai 
fasādes atjaunošanas darbi (kuru izpil-
di apliecina akts par objekta nodošanu 
ekspluatācijā vai ēkas fasādes aplieci-
nājuma karte ar būvvaldes atzīmi par 
būvdarbu pabeigšanu) un kur deklarēti 
Ādažos 1.janvārī
! (Jauns atvieglojums, kas pie-
mērojams ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums par dzīvokli 3 
(trīs) gadus, vai 10 (desmit) gadus, ja 
mājai veikti energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumi, izmantojot ener-
goefektivitātes pakalpojuma līgumu, 
skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas 
nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojums 
piemērojams arī pēc 2012.gada reno-
vācijām, atvieglojumu īpašniekiem 50% 
NĪN atvieglojumu piešķir 3 (trīs) gadus 
no 01.01.2018.

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģis-
triem

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67997971, e-pasts:  anete.vaivade@adazi.lv

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā 
darbība NACE kodā sadaļā “Apstrādes rūpniecība” un kuru juridiskā adrese vai struktūrvienība reģis-
trēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā
Par veiktajām investīcijām esošas būves 
vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē 
vai jaunas būves būvniecībā savas uz-
ņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai
! (Jauns atvieglojums, kas pie-
mērojams ar 01.01.2018.)

25% NĪN atvieglojums par ēkām vai tel-
pu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) 
gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc 
objekta nodošanas ekspluatācijā, ja 
personas darbības veids atbilst Eiropas 
Savienības saimniecisko darbību statis-
tiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas 
daļai ”Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata
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Par ēkām vai telpu grupām, inženier-
būvēm un zemi, ko izmanto ražošanas 
vajadzībām
! (Jauns atvieglojums, kas pie-
mērojams ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums, 3 (trīs) gadus 
pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc ie-
snieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi iz-
pildās visi šādi nosacījumi:
- ja personas darbības veids atbilst Ei-
ropas Savienības saimniecisko darbību 
statistiskās klasifikācijas NACE 2. re-
dakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C 
sadaļa);
- ja personas vidējais nodarbināto skaits 
iepriekšējā kalendārajā gadā ir 10 (des-
mit) vai vairāk, un nodarbināto deklarē-
tā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1. jan-
vārī bija Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā.

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, 
kurš iesniegts līdz 31.janvārim (aplieci-
nājumu kritēriju izpildei iesniedz katru 
gadu līdz 31. janvārim)

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67997971, e-pasts:  anete.vaivade@adazi.lv

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietoša-
nas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas
Par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lie-
tošanas veids, saskaņā ar Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju 
vai vairāku dzīvokļu mājas
! (Jauns atvieglojums, kas pie-
mērojams ar 01.01.2018.)

50% NĪN atvieglojums par ēku, 3 (trīs) 
gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc 
objekta nodošanas ekspluatācijā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67997971, e-pasts:  anete.vaivade@adazi.lv

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai sporta ēkām un būvēm, kuras ir publiski 
pieejamas un tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām un īpašumos, kuros tiek veikta sabiedriskā 
labuma darbība
Par ēkām vai telpu grupām, inženierbū-
vēm un zemi
! (Jauns atvieglojums, kas pie-
mērojams ar 01.01.2018.)

70% NĪN atvieglojums, ja nekustamais 
īpašums ir publiski pieejams, tiek izman-
tots publiskām sporta vajadzībām, un ja 
tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar 
Kadastru ir “Sporta ēkas”, “Sporta lau-
kumi”, “Citas sporta un atpūtas būves”.

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma 
pamata, kurš iesniegts līdz 31. janvārim

Sabiedriskā labuma organizācijām, kuru 
īpašumā esoša vai no domes nomāta 
ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmanto-
ta darbībai, kas noteikta sabiedriskā la-
buma organizācijas statusa piešķiršanas 
lēmumā
! (Jauns atvieglojums, kas pie-
mērojams ar 01.01.2018.)

90% NĪN atvieglojums, ja organizācijas 
juridiskā adrese vai struktūrvienība re-
ģistrēta Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma 
pamata, kurš iesniegts līdz 31. janvārim

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67997971, e-pasts:  anete.vaivade@adazi.lv

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā
Īpašniekiem, kuru zemes gabalu vai tā 
daļu izmanto publiski pieejama sabied-
riskas nozīmes infrastruktūras objekta 
būvniecībai vai ierīkošanai

90% NĪN atvieglojums par izmantotā ze-
mes gabala daļu. Pirms objekta izbūves 
persona noslēdz ar domi attiecīgu vieno-
šanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta 
nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojumu 
var saņemt periodā, kad objekts faktiski 
pastāv dabā, ir izmantojams tam pare-
dzētajam mērķim, ir sabiedriski pieej-
ams un netiek izmantots komerciālos 
nolūkos

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata (ar 
01.01.2018. jauna iesnieguma forma)

Nodokļu maksātājiem, kas par saviem 
līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās 
koplietošanas inženierbūves vai to daļu 
publiskai lietošanai (ūdensvadi, kana-
lizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, 
gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.t-
ml.), vai kas investējušas savus līdzek-
ļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē 
publiskai lietošanai (spēļu un sporta lau-
kumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), 
un kas netiek izmantoti komerciālos no-
lūkos

90% NĪN atvieglojums. Pirms objekta 
izbūves persona noslēdz ar domi attie-
cīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir 
pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda 
ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs 
nedrīkst pārsniegt 90% no summas, ko 
persona ieguldījusi objekta būvniecībā. 
Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā ka-
lendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldī-
jums objektā, tad atvieglojumu piemēro 
līdz 10. (desmitajam) kalendārajam ga-
dam

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata (ar 
01.01.2018. jauna iesnieguma forma)

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja tālr. 67997971, e-pasts:  anete.vaivade@adazi.lv

facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:



14 ĀDAŽU VĒSTIS   17. JANVĀRIS (204) 2018

NOVADĀ

Izbūvēts dūņu kompostēšanas lauks
Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecī-
bas fonda atbalstu Ādažos izbūvēts dūņu 
kompostēšanas lauks 1600m2 platībā, kā 
arī palīglaukumi komposta pildvielu (zā-
les, lapu, kūdras) uzglabāšanai.  Kopējā 
teritorijas platība, kur tiks veikta saim-
nieciskā darbība, ir viens hektārs. Kom-
postēšanas lauka izbūvi organizēja SIA 
“UVK Pakalpojumi” ar Ādažu novada 
domes un SIA “Ādažu Ūdens” atbalstu. 
Projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu 
kompostēšana” īstenots pie Katlapu ceļa. 
Kopējie finanšu līdzekļi, kas saistīti ar 
projekta sagatavošanu un realizāciju, bija 
200 tūkstoši eiro, savukārt kompostē-
šanas lauka būvniecības izmaksas – 148 
tūkstoši eiro, tajā skaitā lauksaimniecī-
bas fonda līdzfinansējums – 70 tūkstoši 
eiro, bet pārējais – SIA “UVK Pakal-
pojumi” līdzfinansējums. SIA “Ādažu 
Ūdens”, noslēdzot sadarbības līgumu ar 
SIA “UVK Pakalpojumi”, palīdzēja sa-
gatavot projekta pieteikumu un sniedza 
konsultācijas būvniecības laikā. Būv-
darbus veica Ādažu uzņēmums SIA “AL 
Ceļu Būve”.
Uz jaunizbūvētā laukuma tiks veikta 
ūdens attīrīšanas iekārtu darbības pro-
cesā radušos dūņu kompostēšana. Kom-

postēšanas laikā kā pildvielas dūņām 
tiks izmantoti Ādažu novada zaļie atkri-
tumi – lapas, zāle, salmi.
Izbūvējot jaudīgas notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas, radās problēmas ar biolo-
ģiskās attīrīšanas procesā izaugušo dūņu 
likvidēšanu. Turpmāk dūņas vairs nebūs 
jāutilizē ārpus attīrīšanas iekārtu terito-
rijas. Tāpat šī projekta īstenošana sniedz 
iespēju ievērojami samazināt smaku iz-
dalīšanos, kas radās dūņu transportēša-
nas procesā uz lauksaimniecībā izman-
totajām zemes platībām, radot neērtības 
Ādažu iedzīvotājiem. 
Nākamgad tiek plānota arī ūdens smi-
dzināšanas aizkara izveidošana smaku 
novēršanai ap dūņu kompostēšanas lau-
ku. Plānots, ka gatavo kompostu varēs 
izmantot Ādažu ciema un ceļmalu ap-
zaļumošanai, kā arī fasēt maisos, piegā-
dājot to saimniecību un dārzu īpašnie-
kiem. 
Kompostēšanas lauks izbūvēts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam apakšprogrammas 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ja” ietvaros.

N. Pūpola,
SIA “UVK Pakalpojumi” valdes locekle, 

A. Dundurs, 
SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis

Turpmāk suņus jāreģistrē tikai
Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta
2018. gada janvārī stājušies spēkā Ādažu 
novada saistošie noteikumi Nr.52/2017 
“Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu no-
vadā”, kas nosaka, ka īpašniekam ir pie-
nākums reģistrēt mājdzīvniekus mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, re-
ģistrāciju veicot Lauksaimniecības datu 
centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta. 
Ādažu novada pašvaldībā suņu reģistrāci-
ja vairs netiek veikta. Mājdzīvnieka saim-
niekam ir pienākums reģistrēt dzīvnieku 
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija 
noteikumos Nr.491 “Mājas (istabas) dzīv-
nieku reģistrācijas kārtība” noteiktajā 
kārtībā. 
Tāpat saistošie noteikumi paredz, ka māj-
dzīvnieka īpašniekam ir pienākums no-
drošināt mājdzīvnieka turēšanu un vak-

cināciju, atbilstoši spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām, izmitināt suņus ārpus tel-
pām tikai piesietus vai palaistus iežogotā 
(izolētā) teritorijā, redzamā vietā pie vār-
tiem vai ieejām uzstādot uzrakstu “Suns”, 
kā arī nepieļaut, ka mājdzīvnieks piemēs-
lo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas 
vai publisko ārtelpu. Saimniekam jānod-
rošina mājdzīvnieka atstāto ekskrementu 
savākšanu mājdzīvnieka pastaigā ārpus 
īpašuma, kurā tas tiek turēts un jāizmet 
savāktos ekskrementus speciālās urnās. 
Tāpat atgādinām, ka suņa saimnieka pie-
nākums ir nepieļaut suņa bez pavadas un 
bīstama suņa bez pavadas un uzpurņa at-
rašanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apbūves teritoriju zaļajā zonā, nepieļaut 
mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabied-

riskajās ēkās, stadionos un sporta lauku-
mos, bērnu spēļu laukumos un sabiedris-
kos pasākumos (ja pašvaldības izdotajā 
tiesību aktā nav noteikts citādi), nepieļaut 
mājdzīvnieku peldināšanu peldvietās. 
Pēc Ādažu pašvaldības policijas piepra-
sījuma saimnieka pienākums ir uzrādīt 
suni, tā turēšanas vietu, pasi un citus 
dokumentus, kas saistīti ar suni, kā arī 
netraucēti ļaut nolasīt sunim implantētu 
mikroshēmu.
Ja sastopat bez saimnieka klaiņojošu vai 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājdzīv-
nieku, aicinām vērsties Ādažu pašvaldī-
bas policijā, kas notverto mājdzīvnieku 
nogādā dzīvnieku patversmē. Ja 14 dienu 
laikā neizdodas atrast dzīvnieka saimnie-
ku, patversmē veic dzīvnieka sterilizāciju.

Ajauno Ādažu bērnudārza baseina grīdu
Ādažu novada dome aizvadītā gada 11. decembrī ar SIA “IN GRUPA” noslēgusi līgu-
mu par Ādažu bērnudārza baseina grīdas atjaunošanu. Līguma ietvaros tiks veikta 
baseina grīdas (pagraba pārseguma) atjaunošana un loga ailas paplašināšana. Būv-
niecības darbi uzsākti 3. janvārī. Būvniecības darbi ilgs dažus mēnešus. Lai baseinu 
varētu atjaunot, tika izstrādāts projekts, kam tika veikta ekspertīze. Baseina grīdas 
atjaunošanas kopējās izmaksas ir 32 145,39 eiro.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests
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Sirds dāvanas jeb nebijusi plaša labdarības akcija Ādažu novadā!
Šoreiz Ziemassvētku labdarības akcija 
Ādažu novadā bija tik plaša kā nekad 
agrāk, jo labdarības akciju veidoja ne 
tikai Ādažu novada domes Sociālais 
dienests, kā tas notiek ik gadu, bet arī 
uzņēmējs Jānis Sauka un A/S “Orkla 
Confectionery & Snacks Latvija”.

Sapņu kartītes
Ādažu novada domes Sociālais dienests 
aicināja uzņēmējus iesaistīties, ziedojot 
naudas līdzekļus vai savu ražoto produk-
ciju, kā ik katru gadu, taču no uzņēmēja 
Jāņa Saukas nāca jauna ierosme – aicināt 
Sociālā dienesta klientus pašiem uzraks-
tīt savu Ziemassvētku sapni/vēlmi un pēc 
tam lūgt Ādažu iedzīvotājiem un uzņē-

mējiem palīdzēt šos sapņus piepildīt. Zie-
massvētku kartītes ar sapņu vēlmēm tika 
sakarinātas Jāņa Saukas veikala eglītē, 
aicinot veikala klientus īstenot kādu no 
tiem. Cilvēku atsaucība bija ļoti liela, dā-
vaniņas tika sagatavotas ar lielu mīlestību 
un rūpību, katrs dāvinātājs bija piedomā-
jis arī pie iesaiņojuma. “Piemēram, ja cil-
vēks bija vēlējies saņemt aptiekas dāvanu 
karti, tad dāvanai klāt tika pielikti arī vēl 
saldumi. Varēja just tādu sirds siltumu, 
kāds rodas no vēlmes iepriecināt citus,” 
stāsta Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze. 
Sapņu dāvanas, ko nevarēja sagādāt vei-
kala klienti, piepildīja uzņēmēji. 
Pārsteigums un pateicība
Sociālā dienesta klienti saņēma visdažā-

dākās dāvanas – veļasmašīnu, velosipē-
du, malkas kravu, gaismas virtenes, ar 
pulti vadāmo helikopteru, printeri, por-
tatīvo datoru, siltas segas, kino biļetes vi-
sai ģimenei u.c. Vairākas ģimenes vēlējās 
nokļūt akvaparkā. Bērni sapņoja par ce-
ļojumiem kopā ar ģimeni. Lai pateiktos 
par saņemto dāvanu – ceļojumu 
uz Zviedriju – Līga Žukova 
speciāli uzrunāja “Ādažu 
Vēstis”, lūdzot avīzē publi-
cēt viņas pateicību. Lai arī 
Līgas meita uzrakstīja šo 
vēlmi Ziemassvētku kar-
tītē, bija grūti noticēt, ka 
sapnis tiešām varētu piepil-
dīties. Liels bija pārsteigums, 
uzzinot, ka visa ģimene kopā ar 
prāmi varēs doties uz Zviedriju. “Jau feb-
ruāra sākumā dosimies ceļā, gribēju pa-
teikt lielu paldies, jo tas bija pārsteigums 
ne tikai mums, bet arī mūsu radiem, kuri 
dzīvo Zviedrijā. Prieks, ka tagad varēsim 
satikties.” Arī Ilze Segleniece, mamma, 
kura audzina bērnu ar īpašām vajadzī-
bām, pateicas par silto segu, ko ģimene 
saņēmusi dāvanā.
No pārtikas groza līdz ceļojumiem
Sociālā dienesta vadītāja stāsta, ka klien-
tu vēlmes bijušas ļoti dažādas – gan lie-
las, gan arī pavisam pieticīgas, piemē-

ram, daudzi bērni un jaunieši vēlējās 
saņemt pārtiku, saldumus. Arī vienkār-
šas lietas, kas ikdienā pietrūkst. Kāda 
kundze vēlējās saņemt augļu grozu, jo 
parasti no veikala atnes pamata pārtikas 
preces, bet augļi ikdienas nesamo pada-
ra daudz smagāku. Vairāki vecāka gada 
gājuma cilvēki vēlējās saņemt aptiekas 
dāvanu karti vai pārtikas grozu. “Mūsu 
klientiem ikdienā pietiek naudas, lai pa-

ēstu, bet ne našķiem un kāru-
miem,” stāsta Ieva Roze. 
Sociālā dienesta pakā šogad 
bija produkti, lai varētu uztai-

sīt svētku mielastu gan svētku 
vakarā, gan arī ikdienā.   

Kas tevi darītu laimīgu?
Šī bija pirmā reize, kad Sociālā dienesta 
klienti paši varēja apdomāt, kas tad būtu 
tas, kas viņus darītu laimīgus, ko viņi ļoti 
vēlētos. Un katrs ieguva kāroto. Tieši tas 
ļoti priecē! 
Sociālā dienesta vadītājai ir priecīgi un 
skumji reizē. Ar tādu sirds siltumu Soci-
ālā dienesta klientiem sagatavotas dāva-
nas, un tai pat laikā – tiek vākti paraksti, 
lai tieši šiem pašiem cilvēkiem nepiecie-
šamais dienas un rehabilitācijas centrs 
neatrastos Ādažu centrā, kā vēlas viņi 
paši. Šis dienas un rehabilitācijas centrs, 

tuvu sabiedriskā transporta pieturvie-
tām, arī ir vēl viens sapnis, ko Sociālā 
dienesta klienti gribētu redzēt piepildā-
mies. Tas padarītu ne tikai svētkus, bet 
katru viņu dzīves dienu piepildītāku un 
krāsaināku. “Savādi, slimam bērnam 
mēs jūtam līdzi, bet līdzko šis bērns kļūst 
pieaudzis, viņš vairs nav mīlams un iz-
raisa bailes,” secina Ieva Roze.

Monika Griezne

Slimam bērnam mēs jūtam līdzi, bet līdzko šis bērns kļūst 
pieaudzis, viņš vairs nav mīlams un izraisa bailes.

Pateicība
Ādažu novada domes Sociālais dienests 
izsaka lielu pateicību iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, kuri bija atsaucīgi aicināju-
mam piedalīties Ziemassvētku Labdarī-
bas akcijā un kuras ietvaros ar Ziemas-
svētku paciņām iepriecinājām pirmās 
grupas invalīdus, otrās grupas invalīdus 
bez apgādniekiem, vientuļos pensionā-
rus, bērnus invalīdus, bērnus, kuri slimo 
ar celiakiju, aizbildniecībā esošos bēr-
nus, trūcīgo, maznodrošināto un riska 
ģimeņu bērnus un jauniešus ar īpašām 
vajadzībām, kuri apmeklē Atbalsta cen-

tru. Īpašs paldies individuālajiem ziedo-
tājiem – Arturam Svekrim ar ģimeni, 
Lienei Mikulānei, Inetai Rullei, Birutai 
Krūzei, māksliniecei Aijai Ausējai–Ru-
dzītei un visiem tiem atsaucīgajiem cil-
vēkiem, kuri ziedoja drēbes un citas no-
derīgas saimniecības lietas un pārtiku, 
kā arī uzņēmumiem:
SIA  “ALEKS P”, SIA “Ādažu desu dar-
bnīca”, SIA “Orkla Confectionery & 
Snacks Latvija”, SIA “Muiža A”, SIA 
“EMERALD BALTIC”, SIA “PORT-
MANNS UN KO”, A/S “Hornbaek Bal-

tic”, SIA “J.  PISĻE GINS”, SIA “Pica 
Lulū”, SIA “SOIRA”, SIA “Lat Eko Food”, 
SIA “SEKURA STILS”, SIA “FUNE-
RAL SERVICE”, A/S “VIRŠI A”, Ādažu 
pareizticīgo draudzei Svētās dievmātes 
ikonas “Ļauno siržu iemīkstinātāja”, SIA  
“RIAS”, SIA “Ādažu namsaimnieks”, 
Apgāds “Zvaigzne”, SIA “Karameļu Dar-
bnīca”, SIA “Rāmkalni Nordeco”, Āda-
žu PII darbiniekiem, Ādažu vidusskolas 
skolēniem un vecākiem, Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas  skolēniem.            

Ar cieņu, Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze

Liels paldies Ādažu iedzīvotājiem, kuri ziedo apģērbu, apavus un citas saimniecībā noderīgas lietas sociālā dienesta humānās 
palīdzības Atbalsta punktam. Par darbu Labdarības akcijas sagatavošanā un veiksmīgu svētku norisi liels paldies par atbalstu 
Ādažu novada domei, Ziemassvētku vecīšiem, šoferīšiem un visiem iesaistītajiem darbiniekiem.
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Otrajā Ādažu jauniešu forumā
diskutē par jauniešiem aktuāliem projektiem novadā
Aizvadītā gada nogalē Ādažu Kultūras 
centra Vēstures un mākslas galerijā no-
tika nu jau otrais Ādažu novada jaunie-
šu forums. Tajā piedalījās pārstāvji no 
Ādažu vidusskolas, Ādažu Brīvās Val-
dorfa skolas un biedrības  “Ādažu jau-
niešiem”. Šiem jauniešiem jau ir neliela 
pieredze jauniešu pasākumu organizē-
šanā.  
Forumā bija  iespēja diskutēt par to, kādi 
projekti būtu noderīgi  un  aktuāli visai 
Ādažu novada sabiedrībai, jo šobrīd kat-
ra organizācija darbojas atsevišķi. Jaunieši 
ir gatavi iet soli pa solim uz mērķi – Jaunie-
šu centra izveidi. Taču, kamēr tā nav, paš-
valdības spēkos ir sniegt  atbalstu jauniešu 
iniciētiem projektiem. Tāpēc 2018. gada 
lielākais izaicinājums jauniešu grupām 
un organizācijām būs piedalīšanās novada 
mēroga jauniešu iniciatīvu konkursā “No 

idejas līdz projektam”, lai gūtu pašvaldības 
finansiālu atbalstu projekta īstenošanai.
Atskatoties uz 2017. gadā paveikto, ir gan-
darījums  par Ādažu vidusskolā  realizē-
tajiem projektiem, kurus no idejas līdz re-
zultātam īstenoja aktīvi jaunieši, iesaistot 
visus interesentus. Biedrība “Ādažu jau-
niešiem” ir veiksmīgi iesaistījusies Kadagas 

ciema organizētajos pasākumos, sadar-
bojusies ar  Bauskas jauniešu apvienību 
JUMS, nodrošinājusi jauniešiem ak-
tuālu informāciju biedrības Facebook 
lapā. Kā uzzinājām no Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas pārstāvjiem – arī viņiem  
jau ir  pieredze skolas mēroga projektu 
īstenošanā, un ir idejas novada mēroga 
aktivitātēm.
Liels paldies visiem, kas piedalījās foru-
mā, jo īpaši viesiem no Latvijas Televīzi-
jas – mārketinga direktorei Zanei Ozo-

liņai un režisorei Zanei Gargažinai, kuras 
iedvesmoja klātesošos, daloties ar savu pie-
redzi ideju īstenošanā. Galvenās atziņas, ko 
ieguvām forumā un kas iedvesmos izdarīt 
labus darbus  jaunajā gadā, ir – iespējām un 
idejām nav robežu, ja dari to, kas patīk, un 
esi radošs visās dzīves situācijās! 

Ināra Briede

Ādažu vidusskola viena no pirmajām
Latvijā piedalās kompetenču pieejas projektā
Ādažu vidusskola piedalās kompeten-
ču projektā jeb jaunā mācību satura un 
pieejas aprobācijā. Daudzi Ādažu vidus-
skolas skolotāji ir iesaistījušies projekta 
vadības komandā valsts līmenī – Raivis 
Pauls ir divu vidusskolu skolotāju ku-
rators un treneris, Aiga Mikasenoka – 
mācību satura eksperts, Eva Jākobsone 
– mācību satura izstrādātāja, Skaidrīte 
Skrina un Anna Laizāne – projekta kon-
sultantes. Testa vai aprobācijas režīmā 
mācību stundas tiek plānotas, veltot ļoti 
daudz laika mācību stundu sagatavoša-
nai, ievērojot jaunās vadlīnijas. 
Mainīgajā mūsdienu pasaulē ir vajadzī-
gas citādākas zināšanas un prasmes nekā 
to šobrīd nodrošina esošā izglītības sistē-
ma un mācību saturs. 
Ādažu vidusskola ir izvērtējusi paveik-
to un sabiedriskās apspriešanas ietvaros 

secinājumi un priekšlikumi ir iesniegti 
Valsts izglītības satura centram. 3 sko-
lotāju komandas, 1.-4. klašu grupā – 10 
skolotāji, 5.-9. klašu grupā – 8 skolotāji 
un 10.-12. klašu grupā – 8 skolotāji kopā 
ar saviem kolēģiem no citām projektā 
iesaistītajām skolām ir piedalījušies vai-
rākos semināros, kur pilnveidotas teo-
rētiskās un praktiskās zināšanas, kas jau 
tiek izmēģinātas mācību darbā, lielāko 
akcentu liekot uz aktīvo metožu izman-
tošanu mācību stundās. 

Plašsaziņas līdzekļos sabiedrība 
tiek mudināta izmantot unikālu 
iespēju – ietekmēt saturu mācībām 
skolās Latvijā – un izteikt viedokli 
par jauno mācību saturu. Arī mēs 

aicinām ikvienu, kam interesē, kā tad 
īsti bērnus mācīs, iepazīties ar projektu 
vietnē www. skola2030.lv un piedalīties 

sabiedriskajā apspriešanā.
Ādažu vidusskolas fizikas skolotājs Rai-
vis Pauls uzskata, ka ļoti svarīgi ir skolas 
līmenī saprast un izvērtēt, kā jaunināju-
mus ieviest. Šajā mācību gadā skolotāji, 
kas strādā 10. klasēs, kopīgi plāno stun-
das, vienojas par kritērijiem, respektīvi 
– mācās darot. Viens no projekta uzde-
vumiem ir izveidot dienasgrāmatu 10. 
klasei, kur būs redzams, kad un kurā 
mācību priekšmetā plānots grupu darbs. 
Mērķis – radīt gatavu produktu tām sko-
lām, kas nav pilotskolas. Plānojot grupu 
darbu, paredzēts, ka katram skolēnam 
vismaz vienu reizi mācību gadā jābūt 
kādā mācību priekšmetā grupas līderim, 
jāmācās mērķtiecīgi plānot un vadīt ko-
mandas darbs, tādējādi attīstot sadarbī-
bas un līdzdalības prasmes. 

Ināra Briede

“Jumis” muzicē sadraudzības koncertā un Baltezera baznīcā

Ādažu Kultūras centra jauktais koris 
“Jumis” diriģentu Imanta Kalniņa un 
Oskara Jeskes vadībā ir uzsācis jauno 

sezonu, iesaistot jaunus dziedāt 
gribētājus un aktīvi gatavojoties 
XXVI Vispārējiem latviešu Dzies-
mu svētkiem.
25. novembrī sirsnīgā un drau-
dzīgā atmosfērā Ādažu Kultūras 
centra Ceriņu zālē notika koru 
sadraudzības koncerts “Tikšanās 
vēlā rudenī”, kas pulcēja ĀKC 
jaukto kori “Jumis”, Baložu jaukto 
kori “Zemdega”, Bauskas kultūras 
centra jaukto kori “Dzīle”, kā arī 

Taurenes jaukto kori “Pie Gaujas”. Kor-
mūzikas mīļotāji varēja izbaudīt gan ie-
cienītas latviešu komponistu dziesmas, 

gan pasaulslavenus ārzemju kormūzikas 
sacerējumus Ziemassvētku gaidīšanas 
noskaņās. Koncerta noslēgumā Taurenes 
kultūras nama vadītāja uzaicināja visus 
korus, kuri darbojas pašvaldībās, kas at-
rodas pie Gaujas, uz kopīgu sadziedāša-
nos koncertā nākamgad.
Tāpat koris “Jumis” priecēja III Adven-
ta dievkalpojuma dalībniekus Balteze-
ra baznīcā 17. decembrī. Īpašu gaisotni 
radīja komponista Romualda Jermaka 
klātbūtne viņa kompozīcijas “Kristus at-
nākšana” atskaņošanā.

Inga Fārte-Zālīte,
kora dziedātāja
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Lepojamies! Ādažnieki Eiropas čempionātā džudo iegūst augstus rezultātus!

2017. gada decembra sākumā Horvātijā 
norisinājās Eiropas čempionāts džudo 

U-17 grupā. Marija Jevstigņejeva izcīnī-
ja 2. vietu (svara kategorijā līdz 56kg), 
Andrejs Rižovs – 3. vietu (svara katego-
rijā līdz 50kg), Dārta Smildziņa ieguva 
3. vietu svara kategorijā 70kg un vairāk. 
Keita Leitone Eiropas čempionātā izcīnī-
ja 8. vietu (svara kategorijā līdz 60kg), Jā-
nis Edgars Štrauss – 9. vietu (svara kate-
gorijā līdz 65kg), Vineta Alksne ieguva 9. 
vietu (svara kategorijā līdz 65kg) un Ga-
tis Leļevs – 10. vietu (svara kategorijā līdz 
55kg). Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņus sacensībām sagatavo-
ja treneris Leonīds Kuzņecovs. Sveicam 

jauniešus un treneri ar lieliskajiem panā-
kumiem!

Sporta zāle, kas patērē tikpat daudz elektroenerģijas kā trīsistabu dzīvoklis  
Ādažu Brīvo Valdorfa skolu apbalvo kā Latvijas “Made in Germany” labās prakses piemēru
“Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta 
zāle patērē tikpat daudz elektroenerģijas 
kā viens trīsistabu dzīvoklis”, kā skaidro 
direktore Kerola Dāvidsone, šis bija no-
teicošais faktors, būvniecībā izvēloties 
tieši vācu tehnoloģijas. Lai gūtu dziļāku 
izpratni par tik vērtīgajām vācu būvteh-
noloģijām, skolas direktore pirms projek-
ta īstenošanas lūdza jomas speciālistiem 
sniegt izsmeļošu informācijas izklāstu. 
Dāvidsone augsti novērtē, ka, pateicoties 
iebūvētajiem vācu solārajiem ūdens kolek-
toriem un ūdeni taupošajām santehnikas 
iekārtām, sporta zāles enerģijas patēriņš ir 
samazinājies par 75%. 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle 
un pārējās 4 energoefektīvās būves (Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka), viesnīcas “Park 
Inn by Rezidence Riga Barona” un “Park 

Inn by Rezidence Riga Valdemara”, kā arī 
pasīvā biroja ēka Liepājā tika godinātas un 
apbalvotas. Pasākuma dienā tika apmeklēti 
divi izvēlētie labās prakses objekti, nova-
dīts energoefektīvām vācu būvtehnoloģi-
jām veltīts seminārs un aizvadīts vakara 
svinīgais pasākums, kas, kā sakritība, no-
risinājās Latvijas Gaismas pilī, proti, vienā 
no goda ēkām – Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā. Atzinības rakstus un goda plāksnes 
izvēlēto objektu pārstāvjiem godināšanas 
pasākumā pasniedza Vācijas Vēstniecības 
Rīgā pastāvīgā pārstāve Manja Klīze. 
Labās prakses projektu godināšana tiek 
rīkota jau kopš 2013. gada. AHK izpilddi-
rektors Florians Šrēders apgalvo: “Latvijas 
būvuzņēmumi un pasūtītāji jau daudzu 
gadu garumā izrāda lielu interesi par vācu 
tehnoloģijām, materiāliem un plānošanas 

koncepcijām. Pateicoties Vācijas Federatī-
vās Ekonomikas ministrijas organizētajai 
eksporta atbalsta programmai, AHK pē-
dējo gadu laikā ir spējusi atbalstīt neskai-
tāmi daudz sadarbības iniciatīvu, jo Lat-
vijas projektu izstrādātāju novatoriskās 
idejas un ambīcijas tiek ļoti augstu novēr-
tētas. Īstenotie būvprojekti Ādažos, Rīgā 
un Liepāja ir sadarbības nepārprotamie 
darba augļi”. 
Projektu “Made in Germany” īsteno Vācijas 
Federatīvā Ekonomikas un enerģētikas mi-
nistrija (BMWi) sadarbībā ar Vācijas-Balti-
jas Tirdzniecības kameru. Kopš 2003. gada 
īstenotā BMWi eksporta iniciatīva sniedz 
AHK iespēju veidot potenciālo sadarbību 
starp Vācijas mazajiem un vidējiem uzņē-
mumiem un Baltijas valstu uzņēmējiem. 

Ilze Jaunskunga

Mākslas vingrošanas reitinga turnīrā
“Ziemas grācija 2017” Nikola Astratjeva ieguvusi 2. vietu
2017. gada decembra sākumā Salaspilī, mākslas vingrošanas reitinga turnīrā “Ziemas grācija 2017” 
Nikola Astratjeva ieguva 2. vietu 4. sporta klasē jaunākajā grupā. Pagājušā gada novembra bei-
gās Astratjeva piedalījās mākslas vingrošanas meistarklasē Sanktpēterburgā, Krievijas Federāci-
jas goda treneres Aminas Zaripovas vadībā, saņemot sertifikātu par piedalīšanos.  Papildu šiem 
nopelniem Nikola apbalvota ar goda rakstu par dalību Olimpiskās čempiones Jūlijas Barsukovas 
vārdā nosauktajā mākslas vingrošanas sporta izlasē. Tāpat viņa saņēmusi sertifikātu par dalību 
Irinas Viner-Usmanovas vingrošanas centra organizētajā mākslas vingrošanas treniņā Darjas 
Kondakovas vadībā.

Pierīgas novadu tautas bumbas sacensībās Ādažu Brīvā Valdorfa skola ieguvusi 2. vietu
Pierīgas novadu sacensībās tautas bumbā 
2006.g. dzimušiem un jaunākiem zēniem 
Mārupes sporta kompleksā piedalījās 18 
skolu komandas. Triju apakšgrupu pirmo 
divu vietu ieguvēji, ņemot līdzi savstar-
pējo spēļu rezultātus, turpinājumā cīnījās 
finālturnīrā par 1.-6. vietu. Ādažu Brīvā 
Valdorfa skola apakšgrupā izcīnīja pirmo 
vietu un saņēma iespēju cīnīties par me-
daļām. Galvenajā finālturnīrā no zaudē-
jumiem šoreiz neizdevās izvairīties nevie-
nai komandai. Pa četrām uzvarām piecās 

spēlēs un pa 13 punktiem noslēgumā bija Jaunmārupes pamatskolas un Ādažu Brī-
vās Valdorfa skolas puišiem. Savstarpējā 
spēlē pārāki bija Jaunmārupes pamatsko-
la, kas arī ierindojās pirmajā vietā, savu-
kārt mūsu – Ādažu Brīvā Valdorfa skola 
– ieņēma godpilno 2. vietu. Puiši tika pie 
skaistām medaļām un diplomiem, savu-
kārt skola – pie 3. kausa 2 gadu laikā. Ar 
šo panākumu mūsu skolas tautas bumbas 
zēni arī tiks pārstāvēti 1. martā Latvijas 
mēroga tautas bumbas sacensībās.

Rūdolfs Šadrins

SPORTS

facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:
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Ādažu novada domes ārkārtas (05.12.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: P.Balzāns 
(RA), J.Beķers (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Kei-
ša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.
Pultraks (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), 

E.Verners (RA).
1. Par nekustamo īpašumu “Ataru ceļš A” un 
“Langas” iegādi.
Lēmums: Pieņemt no SIA “Lielais lauks” domes 

īpašumā bez atlīdzības publiskas ielas uzturēšanai 
nekustamos īpašumus: “Ataru ceļš A” un “Langas”, 
Birznieki.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (22.12.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Beķers (AR), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš 
(LZP), J.Neilands (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde 
(S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 
izglītojamo grupām.
Uzdot Kadagas PII vadītājai līdz 2018.gada 1.sep-
tembrim: pārveidot 3.grupu par jaunākā vecuma 
grupu 20 bērniem; organizēt 6.grupas bērnu pār-
celšanu uz iestādes citām grupām izglītības turpi-
nāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplā-
nojuma atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2008.gada 23.septembra 
lēmumu Nr.129.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (G.Bojārs at-
stāja sēdi).
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Birznieki”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma “Birznieki” zemes vienībai Di-
vezeru ciemā un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (G.Bojārs at-
stāja sēdi).
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Jaundumpji”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Jaundumpji”, Alderu 
ciemā un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – nav, “atturas” 
– nav, “nebalso” – 1 (M.Sprindžuks), (G.Bojārs 
atstāja sēdi).
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Ciedrulauki”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “Ciedrulauki”, Kadagas 
ciemā un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
6. Par nekustamā īpašuma “Ozolāji” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt zemes vienību no nekusta-
mā īpašuma “Ozolāji”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
7. Par nekustamā īpašuma “Mārtiņgaiļi” sada-
līšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt zemes vienību no nekusta-
mā īpašuma “Mārtiņgaiļi”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
8. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma re-
dakcijas pilnveidošanu.
Lēmums: Pilnveidot novada teritorijas plānojuma 
redakciju atbilstoši publiskās apspriešanas laikā 
saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu 
izskatīšanas 03.07.2017. sanāksmes protokolā no-
teiktajam.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
9. Par novada teritorijas plānojuma un Vides 
pārskata projekta pilnveidotās redakcijas no-
došanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika 
izmaiņām.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un in-
stitūciju atzinumu saņemšanai novada teritorijas 
plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto 
redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 
ne īsāku par trim nedēļām. Pagarināt darbu izpil-
des termiņu līdz 2018.gada 31.martam. Pagarināt 
Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes at-
balsta darba grupas darbības termiņu līdz 2018.
gada 31.martam.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
10. Par publisko ezeru ekspluatācijas noteiku-
miem.
Lēmums: Apstiprināt Mazā Baltezera, Lielā Bal-
tezera, Dūņezera un Lilastes ezera ekspluatācijas 
noteikumus. 
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
11. Par Polderu un meliorācijas sistēmu uzturē-
šanas pasākumu plānu 2017.-2022.gadam.
Lēmums: Apstiprināt Polderu un meliorācijas 
sistēmu uzturēšanas pasākumu plānu 2017.-2022.
gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (G.Bojārs at-
stāja sēdi).
12. Par jauniešu aktīvās atpūtas parka koncepci-
jas apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada jauniešu ak-
tīvās atpūtas parka koncepciju.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (G.Bojārs at-
stāja sēdi).
13. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu 
nomā SIA “Divi S”.
Lēmums: Piešķirt SIA “Divi S” nomā domei piede-
roša zemesgabala daļu Gaujas ielā 30.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
14. Par skulptūru pieņemšanu dāvinājumā.
Lēmums: Pieņemt no Ēvī Upenieces Ādažu nova-
da pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 9 stājskulp-
tūras 32600 euro vērtībā. Paredzēt domes Vēstures 
un mākslas galerijas 2018.gada budžeta tāmes pro-
jektā 1000 euro stikla vitrīnas iegādei mazā izmēra 
stājskulptūru eksponēšani.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
15. Par Tallinas šosejas šķērsošanu Stapriņu cie-
mā.
Lēmums: Neatbalstīt apgaismotas gājēju ietves 
izbūvi Lielstapriņu ielā un autoceļam A1 paralēlā 
ceļa posmā 0,6 km garumā (no Lielstapriņu ielas 
līdz Inču ielai).
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
16. Par SIA “Rīgas meži” sadarbības piedāvāju-
mu.
Lēmums: Atbalstīt SIA “Rīgas meži” sadarbī-
bas piedāvājumu, paredzot Sabiedrisko attiecību 
daļas 2018.gada budžeta tāmē domes līdzfinan-
sējuma daļu 500 euro apmērā pie nosacījuma, ja 
tiek noslēgta vienošanās ar SIA “Rīgas meži” par 

rokasgrāmatas prezentāciju Ādažu novada iedzī-
votājiem un 20 grāmatas eksemplāru piešķiršanu 
domei.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
17. Par novada pašvaldības administratīvās teri-
torijas videonovērošanas koncepciju.
Lēmums: Apstiprināt novada pašvaldības admi-
nistratīvās teritorijas videonovērošanas koncep-
ciju.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
18. Par eksperimentāla sabiedrisko pārvadāju-
ma maršruta izveidi.
Lēmums: Atbalstīt eksperimentālā sabiedrisko 
pārvadājuma maršruta “Ādaži-Baltezers (Bukultu 
iela)-Sūkņu stacija-Alderi-Ādaži” izveidi līdz 2018.
gada 31.maijam.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
19. Par atbalstu Ādažu novada pensionāru bied-
rībai 2018.gadā.
Lēmums: Paredzēt Sociālā dienesta 2018.gada bu-
džeta tāmē finanšu līdzekļus 6480,00 EUR apmērā 
Ādažu novada pensionāru biedrībai, ar mērķi - so-
ciālās situācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
Paredzēt Sociālā dienesta 2018.gada budžeta tāmē 
finanšu līdzekļus 8750,00 EUR apmērā braukša-
nas maksas atvieglojumiem personām, kuras ir 
sasniegušas 70 gadu vecumu vai vecākas, un savu 
pamata dzīves vietu ir deklarējušas Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā - desmit braucieniem 
kalendārajā mēnesī ar sabiedriskā pārvadātāja 
autobusiem Ādažu novada administratīvajā terito-
rijā, izmantojot personalizētu elektronisko biļeti.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
20. Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma 
pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt 08.12.2014. starp domi un 
sabiedriskā labuma organizāciju “Ādažu novada 
pensionāru biedrība” noslēgto telpu nomas līgu-
mu par domes ēkas daļas nomu.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”, (V.Bulāns un 
A.Keiša atstāja sēdi).
21. Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozi-
jas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagata-
vošanu un īstenošanu.
Lēmums: Līdz 29.12.2017. iesniegt Specifiskā at-
balsta mērķa 5.1.1. ERAF projekta “Novērst plūdu 
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu no-
vadā” 1.daļas iesniegumu Centrālajā finanšu un lī-
gumu aģentūrā. Sagatavot projekta 2.daļas iesnie-
gumu un iesniegt to Centrālajai finanšu un līgumu 
aģentūrai līdz 2018.gada 30.jūnijam.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”, (V.Bulāns un 
A.Keiša atstāja sēdi).
22. Par Projektu uzraudzības komisijas izveido-
šanu.
Lēmums: Apstiprināt Projektu uzraudzības ko-

Ādažu novada domes ārkārtas (08.12.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs 
(LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Kei-
ša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par projekta “Novērst plūdu un krasta ero-
zijas risku apdraudējumu novēršanu Ādažu 
novadā” pieteikuma īstenošanas uzsākšanu.
Lēmums: Sagatavot projekta iesniegumu par 

abām tā aktivitātēm kopā un iesniegt Projek-
tu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā līdz 
2018.gada vidum.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugsti-
nātās likmes piemērošanu.
Lēmums: Atcelt domes nosūtītos NĪN paziņo-
jumus būvatļauju saņēmējiem par NĪN likmes 
3 procentu apmērā piemērošanu būvēm, kuru 
būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija tika iz-

sniegtas būvatļaujas, bet to derīguma termiņš 
beidzies pēc 2013.gada 31.decembra, un 12 
mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termi-
ņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai 
būvatļaujas nav atjaunotas. Uzdot minēto bū-
vatļauju saņēmējiem līdz 2018.gada 31.janvārim 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atjaunot 
būvatļaujas vai nodot būves ekspluatācijā, vai 
arī apturēt būvdarbus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
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misijas nolikumu. Izveidot Projektu uzraudzības 
komisiju šādā sastāvā: Māris Sprindžuks, Valērijs 
Bulāns, Guntis Porietis, Artis Brūvers, Sarmīte 
Mūze, Inita Henilane, Everita Kāpa.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”, (V.Bulāns un 
A.Keiša atstāja sēdi).
23. Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu 
novada pašvaldībā.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības amatu sarakstu 
ar degvielas patēriņa normu personīgajam trans-
portlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu iz-
pildei.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”, (V.Bulāns un 
A.Keiša atstāja sēdi).
24. Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts īpa-
šumā.

Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Iļķenes ceļa posma 
(1,9 km garumā, no Puskas ceļa līdz Kadagas ce-
ļam) nodošanu valsts īpašumā, Aizsardzības mi-
nistrijas valdījumā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
25. Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un 
“Vējavas iela 5” izsoļu rezultātiem .
Lēmums: Apstiprināt izsoļu rezultātus domes ne-
kustamajiem īpašumiem “Vējavas iela 5” un “Vē-
jupes iela 18”, Ādaži, Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
26. Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lē-
mumā Nr.252 “Par grozījumiem sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksā”.

Lēmums: Grozīt 2017.gada 28.novembrī pieņemtā 
lēmuma Nr.252 lemjošo daļu, izsakot to jaunā re-
dakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”, (V.Bulāns at-
stāja sēdi).
27. Par apbalvojumu.
Lēmums: Apbalvot domes priekšsēdētāju Māri 
Sprindžuku ar naudas balvu 300 euro apmērā.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, “nebalso” – 1 (M.Sprindžuks), (V.Bulāns 
atstāja sēdi).
28. Par telpu nomu Gaujas ielā 33A.
Lēmums: Apstiprināt domei piederošās ēkas – 
Kultūrizglītības centra, Gaujas ielā 33A daļas – ne-
dzīvojamo telpu mutiskas izsoles rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.204) izdots informatīvs pielikums 
(Nr.201), kurā publicēti šādi Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi:
Nr.43/2017 (28.11.2017.) “Grozījums Ādažu nova-
da domes 2011. gada 27. decembra saistošajos no-
teikumos Nr. 37 „Saistošie noteikumi par Ādažu 
novada pašvaldības pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu””.
Nr.44/2017 (28.11.2017.) “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtī-
bu”.
Nr. 48/2017 (28.11.2017.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas ve-
cuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dēs””.
Nr.51/2017 (22.12.2017.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības budžetu 2017.gadam””. 
Nr.52/2017 (22.12.2017.) “Par suņu un kaķu turē-
šanu Ādažu novadā”.
Nr.53/2017 (22.12.2017.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības 
nolikums””. 
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, Āda-
žu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, 
SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.
UZSĀKS TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN VIDES PĀRSKATA
PROJEKTA PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU
2017. gada 22. decembrī Ādažu novada dome 
pieņēma lēmumu Nr.286 “Par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma un Vides pārskata projek-
ta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemša-
nai un izstrādes laika grafika izmaiņām”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 
2018. gada 29. janvāra līdz 19. februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12. 

februārī plkst.18.00 Ādažu novada pašvaldī-
bas administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju 
(redakciju 3.0) un Vides pārskata projektu var 
iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba die-
nu Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē 

ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju 
un Vides pārskata projektu no 29. janvāra varēs 
iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta 
vietnē www.adazi.lv, sadaļā Teritorijas plāno-
jums un Latvijas ģeotelpiskās informācijas por-
tālā https://geolatvija.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par 
izstrādāto teritorijas plānojuma un Vides pār-
skata projekta pilnveidoto redakciju lūdzam 
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu do-
mes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta 
adresi silvis.grinbergs@adazi.lv, vai arī, reģistrē-
joties Teritorijas attīstības plānošanas informā-

cijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv
Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2018. 
gada 19. februārim.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
21. februārī plkst. 13.00

Gaujas ielā 16
Pensionāru padome

PATEICĪBA
Visdziļākā pateicība labdarības akcijas veidotājiem, 

ādažniekiem un uzņēmējiem, kuri palīdzēja piepildīt 
Ziemassvētku vēlmes!

Pateicoties Jums, mūsu ģimene dosies ceļojumā uz 
Zviedriju!

Pateicībā, Žukovu ģimene

PATEICĪBA 
Adrijai Keišai par iejūtību un atsaucību saimniecības 

jautājumu risināšanā Alderos.
Erna Zariņa, Edvīns Zariņš,

Valentīna Vasiļjeva, Lidija Ēķe

Karavīriem no 1.  janvāra bērni rindā uz bērnudār-
zu jāpiesaka elektroniski vai Valsts un pašvaldības 

vienotajā klientu un apkalpošanas centrā
Karavīriem no 1. janvāra bērni rindā uz bērnudārzu 
jāpiesaka elektroniski portālā www. epa kal po ju mi. lv 
Pirmsskolu pieteikumu reģistrā vai Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC). Ja ierodaties klātienē, līdzi jāņem bērna 
dzimšanas apliecība un izziņa par dienēšanu ar-
mijā. Ja bērnu rindā reģistrējat portālā elektronis-
ki, tad izziņu par dienēšanu armijā VPVKAC varat 
atsūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē: Gaujas iela 
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV- 2164. Kadagas bēr-
nudārzs ar 2018. gada 1. janvāri vairs nepieņem 

NBS karavīru pieteikumus.
Līdz 2017. gada 30. decembrim ādažnieki, lai 
pieteiktu pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz 
pašvaldības bērnudārziem, izmantoja VPVKAC 
pakalpojumu. Ar 2018. gada 1. janvāri to var darīt 
arī elektroniski, izmantojot jauno e-pakalpoju-
mu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā 
www. epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas 
savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo 

bērnudārzu rindu.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VPVKAC, 
zvanot pa tālr. 67997350 vai rakstot dome@adazi.lv.

Turpmāk jubilāru – senioru 
un jaundzimušo vārdi netiks 

publicēti
Ādažu novada dome saņēmusi vēstules no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
un Datu valsts inspekcijas. Datu valsts inspekcija 
konstatējusi, ka pašvaldību informatīvajos izde-
vumos publicē informāciju par attiecīgajā mēnesī 
pašvaldībā dzimušajiem jaundzimušajiem un jubi-
lāriem, un norāda, ka Fizisko personu datu aizsar-
dzības likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu 
pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves 
neaizskaramību. Tiesības uz privātās dzīves neaiz-
skaramību ietvertas arī Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantā un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantā. 
Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ietver 
arī personas tiesības uz jebkuru savu datu aizsar-
dzību. Saskaņā ar iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1. pantu, 
2. panta 9. punktu, 5. un 10. pantu, kā arī saskaņā 
ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantu, kas 
nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, 
mājokļa un korespondences neaizskaramību, iz-
devums turpmāk nepublicēs jubilāru vārdus un/
vai uzvārdus, vecumu, kā arī jaundzimušo vārdus. 
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