
No 2017. gada janvāra Ādažu novadā dek-
larētajiem bērniem no 1,5 līdz 4 gadu ve-

-
skolas izglītības iestādēs noteikts 242,58 
eiro mēnesī līdzšinējo 202,26 eiro vietā. 

kuri saņem obligāto sagatavošanu pama-
tizglītības ieguvei (5–7g.) no 202,26 eiro 

summa atkarībā no bērnu vecuma saistīta 
ar Ministru kabineta decembrī pieņemta-
jiem grozījumiem noteikumos un izmak-
su aprēķināšanas metodikā, kas paredz 

-
nāšanai bērniem obligātajā izglītības ve-

no 5 gadu vecuma ir mazāks, jo valsts pie-
šķir mērķdotāciju pedagogu atalgojumam 

līdzekļu un materiālu iegādei.

pirmsskolas izglītībai saņēma 360 Ādažu 

-
nansējuma apmēra palielināšanos 2017. 
gada budžetā privāto pirmsskolas izglītī-

1 247 061 eiro. Jaunā kārtība paredz pie-
nākumu pašvaldībām savās mājaslapās 
publicēt arī privāto pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu izdevumu tāmes. Tādējādi 
no marta pašvaldības mājaslapā, sadaļā 
“Izglītība” bērnu vecākiem tiks nodroši-
nāta pieeja visai informācijai vienkopus, 
tai skaitā Ādažu novada izglītības iestāžu 
izdevumu tāmes 2017. gadam.

ievērojami lielāks nekā citviet Latvijā. Pie-

jaunā gada bērniem līdz 4 gadu vecumam 
noteikta 197,34 eiro mēnesī un bērniem 
no 5 gadu vecuma – 145,90 eiro mēnesī. 
Palielinātais atbalsta apjoms privātajiem 
bērnudārziem un atbalsts auklēm būtiski 
uzlabos bērnudārza pakalpojuma pieeja-

mību novadā deklarētajiem vecākiem. 
Tiesa, pastāv arī problēmas. Pašvaldības 
bērnudārzos 5-6 gadīgo bērnu grupās vēl 
ir brīvas vietas, tādēļ sarežģīta situācija 
veidojas tiem vecākiem, kuri nevēlas ap-
meklēt pašvaldības bērnudārzus, bet gan 
tikai privātos bērnudārzus mūsu novadā 
vai citur. Šādā gadījumā (ja pašvaldības 
bērnudārzā ir brīvas vietas), privātajam 
bērnudārzam nav izdevīgi uzņemt 5-6 
gadnieku, jo tam nav iespējas saņemt 
pašvaldības līdzmaksājumu. Saskaņā ar 
Izglītības likuma 17. pantā noteikto – paš-
valdībai šādā situācijā jānodrošina vieta 
bērnam pašvaldības bērnudārzā, nevis 

-
nudārzam. Ādažu novada domes vadība 
vēlas ierosināt grozījumus Izglītības liku-
mā, tādēļ tikās ar VARAM parlamentāro 
sekretāru un atbildīgajiem speciālistiem. 
Par situācijas tālāko attīstību informēsim 
turpmāk.

2017. gada februāris Ādažu novada domes informatīvais izdevums www.adazi.lv

NOVADĀ  5. lpp. VĒSTURE  7. lpp.

CEĻĀ UZ JAUNO CENTRU
STRATĒĢISKI SVARĪGA
VIETA TEJU
350 GADU GARUMĀ

NOTIEK BŪVNIECĪBAS
DARBI
GAUJAS IELĀ

SENĀ ĀDAŽU PILS
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu zēnu komanda U14 Eiropas Jaunat-
nes Basketbola līgas posmā izcīnījusi godpil-
no 3. vietu! Lepojamies un sveicam!

 ASV vēstniece Latvijā Nensija Baiko-
fa Petita viesojās Ādažu novadā, apmek-
lējot ne tikai Ādažu novada domi un 
Ādažu vidusskolu, bet arī lidmašīnu 
ražotni SIA “Pelegrin”.

 Erasmus + projekta ietvaros Ādažu 
vidusskolā viesojās vācu delegācija, ko 
pavadīja Šūmaņa fonda un kluba “Māja” 
pārstāvji. Pasākumā aktīvi piedalījās 
Eiropas kluba dalībnieki.

 Ādažu vidusskolā ASV vēstnieci sagaidīja 
ar skolas himnu, ko izpildīja Ādažu vidussko-
las 9.-12. klašu koris un deju “Pērkondancis”, 
ko izdejoja deju kolektīva “Rūta” 9.-12. klašu 
grupa.

 Barikāžu atceres ugunskurs 
un pasākumi Ādažu vidusskolā.

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce
 Ā

da
žu

 v
sk

.
Fo

to
 –

 In
ita

 
en

ila
ne

Fo
to

 –
 In

ita
 

en
ila

ne

Fo
to

 –
 M

on
ik

a 
rie

zn
e

Fo
to

 –
 a

da
zu

vi
du

ss
ko

la
.lv

 Sportiska atmosfēra Latvijas čempionātā ziemas motokrosā un skijoringā Ādažos!



27. februārī plkst. 18.00 sanāksme par
Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides
pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem
No 2016. gada 29. decembra līdz 2017. 
gada 9. februārim novadā bija izsludināta 
teritorijas plānojuma un Vides pār-
skata projekta publiskā apsprieša-
na. 16.janvārī Ādažu novada domē 
notika sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme, kurā iedzīvotāji uzdeva 
jautājumus un pauda viedokļus par 
izmaiņām teritorijas plānojumā. 
Tāpat iedzīvotāji un teritoriju īpaš-
nieki, kā arī novada domes pārstāvji 
tikās Podniekos, lai klātienē apseko-
tu teritorijas, kuras skar teritorijas 
plānojuma izmaiņas. Puses izteica 

viedokli par esošo situāciju un nākotnes 
redzējumu, tādējādi sniedzot informāci-

ju teritorijas plānojuma izstrādes darba 
grupai. 

2017. gada 27. februārī plkst.18:00 
Ādažu novada pašvaldības ad-
ministratīvās ēkas Ceriņu zālē, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, notiks Ādažu novada te-
ritorijas plānojuma redakcijas un 
Vides pārskata projekta publis-
kās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un institūciju at-
zinumu izskatīšanas sanāksme. 
Aicinām interesentus piedalīties 
sanāksmē!
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Izsakiet viedokli par plānotajiem tirdzniecības pasāžas paviljoniem Gaujas ielā 4!

NOVADĀ

Aicinām izteikt viedokli un piedalīties publiskajā apsprie-
šanā par plānoto būvniecību Gaujas ielā 4, Ādaži – tirdznie-
cības pasāžas paviljoniem. Paviljoni paredzēti kā iznomāja-
mas telpu platības dažādu funkciju tirdzniecības un sadzīves 
pakalpojumu sniegšanai.
Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 
2017. gada 31. janvāra līdz 2017. gada 6. martam Ādažu no-
vada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novadā:
–  pirmdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 un no plkst. 
13.45 līdz plkst. 18.00,
– ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00 un no plkst. 
13.45 līdz plkst. 17.00. 

Atsauksmes par būvniecības ieceri vai aizpildīta aptau-
jas lapa iesniedzama Ādažu novada būvvaldē (būvvaldes 
lietvedības vadītājai), Ādažos, Gaujas ielā 33A, Ādažu 
novadā, LV 2164, vai elektroniski parakstītu dokumentu 
sūtīt buvvalde@adazi.lv līdz 2017. gada 6. martam. 
Aptaujas lapa un daļa informācijas par plānoto projektu 

pieejama arī Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv 
sadaļā “Būvniecība” un “Būvniecības jaunumi”. Aizpildīta un 
parakstīta aptaujas lapa jāiesniedz Būvvaldē.

Ieceres nosaukums:
TIRDZNIECĪBAS PASĀŽAS PAVILJONI
Adrese:
Gaujas ielā 4, Ādaži, Ādažu novads, nekustamā kadastra
Nr. 80440070082
Ierosinātājs:
SIA “ĀDAŽU ĪPAŠUMI”, Reģ. Nr. LV50003737361,
pilnvarotā persona: Oļegs Hlusovs, tālr. 29407631
Projektētājs:
Ilze Rietuma, 29469509

Paziņojums par paredzētās būves publisko apspriešanu

ATGĀDINĀJUMS
Jūsu viedoklis, publiski izteikts sociālajos tīklos, piemēram Facebook, netiek reģistrēts kā o�ciāls viedoklis. Atcerieties, ka 

Jūsu viedoklim jābūt o�ciāli reģistrētam (parakstītam, iesniegtam Būvvaldē vai elektroniski parakstītam un nosūtītam pa 
e-pastu: buvvalde@adazi.lv). Atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 “Būvniecības publiskās apspriešanas 
noteikumi” 15.4. punktam ikvienai personai ir tiesības līdz noteiktajam termiņam (06.03.2017.) iesniegt būvvaldē atsauksmes, 
priekšlikumus vai ierosinājumus būvniecības ieceres pilnveidošanai, kā arī aizpildīt un nosūtīt vai iesniegt aptaujas lapu.
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NOVADĀ

No idejas līdz realizācijai tikai viens solis!
Martā izsludinās projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”

Ir sācies jauns gads ar jauniem darbiem, 
idejām un dzīvessparu. Kā jau katru 

gadu, arī šogad Ādažu no-
vada dome plāno organizēt 
konkursu “Sabiedrība ar 
dvēseli”, sniedzot iespēju 
vietējiem iedzīvotājiem sa-
ņemt līdz�nansējumu pro-
jektiem dzīves vides kvali-
tātes uzlabošanai. Konkursa 
mērķis ir uzlabot dzīves kva-
litāti �ziskajā un sociālajā 
jomā Ādažu novadā, veicināt 
novada iedzīvotāju iniciatīvu 
un atbildību par savu dzīves 

vidi. Projektu konkursu plānots izsludi-
nāt jau marta mēnesī. Martā plānots rī-

kot arī informatīvo semināru. Konkursa 
nosacījumi būs līdzīgi kā iepriekšējos 
gados. Lūdzu sekojiet līdz projektu kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” aktuālajai 
informācijai novada domes mājas lapā 
un pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Ādažu Vēstis”. Laipni aicināti piedalī-
ties konkursā ar idejām un veidot mūsu 
novadu skaistāku un interesantāku!

Sanda Kaša

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā,
energoefektīvā sporta zāle pieteikta skatei “Gada būve Latvijā 2016” 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā, ener-
goefektīvā sporta zāle, kas ir arī pirmā 
energoefektīvā sporta zāle Pierīgā, skatei 
pieteikta nominācijā “Publiskā jaunbūve”. 
Jaunā sporta zāle aprīkota ar atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijām: zemes sil-
tumsūkni, plaknes absorbcijas saules ko-
lektoriem karstā ūdens ražošanai un foto 
elektriskajām baterijām. Energopatēriņš 
apkurināmajās telpās ir ļoti zems – tikai 
14.03kWh/m2. Skate “Gada būve Latvijā 
2016” tiek veidota ar mērķi veicināt būv-
niecības procesa kvalitāti Latvijā, nosakot 
un popularizējot labākās būves un labās 
prakses piemērus. Skati organizē Latvijas 
Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinže-
nieru savienība sadarbībā ar Ekonomikas 

ministriju, Satiksmes ministriju, Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju, Latvijas Pašvaldību 
savienību, 13 būvniecības nozares 
sabiedriskajām organizācijām, Rīgas 
Tehnisko universitāti, Latvijas Lauk-
saimniecības universitāti un Biznesa 
augstskolas “Turība” Komunikāci-
jas fakultāti. Projekts “Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas sporta zāles būvnie-
cība” tika īstenots programmas “Na-
cionālā klimata politika” atklāta projektu 
konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 
emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstī-
ba” ietvaros. Projektu �nansēja Eiropas 
Ekonomikas zonas �nanšu instruments. 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 
bija 1 086 846,97 eiro, no programmas 
piešķirtais �nansējums – 978 162,27 eiro,  
�nansējuma saņēmēja līdz�nansējums 
–108 684,70 eiro. 

Monika Griezne

Turpmāk “Ekspress Ādaži” maršrutos darbosies arī e-taloni!
Ar 1. februāri mainījusies biļešu cena sabiedriskajā transportā uz Rīgu

Autotransporta direkcija (ATD) īsteno 
vienota tarifa izlīdzināšanu reģionālos 
vietējas nozīmes maršrutos, lai mazi-
nātu tarifu atšķirības reģionos. Tāpēc 

no šī gada 1. februāra arī visos SIA 
“Ekspress Ādaži” (EA) reģionālos vie-
tējas nozīmes maršrutos palielinājušās 
biļešu cenas, savukārt, braucot Ādažu 
novada teritorijas robežās, cena paliek 
nemainīga – EUR 0.55. 
Tāpat SIA “Ekspress Ādaži” informē, 
ka no šī gada 1. februāra Ādažu nova-
da reģionālos vietējas nozīmes marš-
rutos pasažieri autobusos varēs reģis-
trēties ar e-talonu. Ja jums ir “Rīgas 
satiksmes” izdotais zilais e-talons, šajā 
e-talonā var ielādēt arī jauno produktu 
– braucienus uz Rīgu ar SIA “Ekspress 

Ādaži” autobusiem un izmantot piemē-
rotās atlaides. Ja jums nav zilā e-talona, 
tad jāvēršas “Ekspress Ādaži” adminis-
trācijā – Muižas ielā 37, Ādažos, lai to 
saņemtu. Biļetes autobusos būs iespē-
jams iegādāties arī kā līdz šim, pārejas 
periodā uz e-taloniem februārī vēl būs 
iespējams iegādāties līdzšinējās mēneš-
biļetes. Neskaidrību vai jautājumu ga-
dījumā aicinām sazināties ar “Ekspress 
Ādaži”, darba dienās no plkst. 8.00 
– 16.00, zvanot pa tālruni: 67996449, 
vai rakstot uz e-pastu: ekspressadazi@
inbox.lv.

Lai auto vienmēr būtu vietā un nav jāmeklē novietošanas iespējas pārpildītā pagalmā, 
kā arī, lai tas atrastos drošībā jebkurā diennakts stundā, atvērta jauna maksas auto 
stāvvieta Pirmajā ielā 38a. Stāvvieta darbu sākusi 6. februārī. Drošību auto stāvlauku-
mā nodrošinās uzstādītās video novērošanas kameras. Papildu informācija par auto 
novietošanas iespējām pa tālr. 29935554

Februārī darbu sākusi apsargāta auto stāvvieta Pirmajā ielā
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NOVADĀ

Ādažiem top jauns centrs! Pēc rekonstrukcijas Gaujas ielā iestādīs 18 sarkanos 
ozolus, 17 platlapu liepas, 7 purva ozolus, 650 dažādus lapu krūmus un vairāk 
nekā 5900 ziedošas ziemcietes

Šobrīd notiek inženierkomunikāciju iz-
būve Gaujas ielas posmā no Attekas ielas 
līdz veikalam “Maxima”. Pavasarī notiks 
ielas bruģēšana, gājēju un veloceliņa iz-
būve un teritorijas labiekārtošana. Lai iela 
būtu vizuāli pievilcīga visos gadalaikos, 
sakopsim esošo koku vainagus, kā arī 
stādīsim jaunus kokus. Ievērojamākie no 

tiem – 18 sarkanie ozoli 
un 7 purva ozoli papil-
dinās to ozolu skaitu, kas 
jau bagātīgi aug Ādažu 
apkārtnē. Tāpat plānots 
iestādīt 17 platlapu lie-
pas. Katrs stāds būs 
vismaz 3-3,5m augsts 
ar stumbra apkārt-
mēru 14-16cm. Saska-
ņā ar arboristu veikto 
koku inventarizāciju 

un slēdzienu, projektā plānots atbrīvot 
ielas zonu no vecajiem, slimajiem un 
bīstamajiem kokiem, kā arī sējeņiem. 
Iela tiks papildināta arī ar jauniem 
apstādījumiem. Kopumā Gaujas ielā 
paredzēts ierīkot jaunas apstādījumu 
joslas 1285 m2 platībā. 
Līdz šim nesakārtotās ietves gājējiem 

lietainajos periodos 
bija grūti izbriena-
mas dubļu vannas, 
tām pieguļošajā 
teritorijā zāle reti 
kad paspēja sazaļot. 
Pēc pārbūves Gau-
jas ielas abās pusēs 
būs ērti celiņi gan 
gājējiem, gan velo-
sipēdistiem. Ir pa-
domāts par to, lai 
ērti būtu apmeklēt 
gan esošos veikalus, 

poliklīniku, slimnīcu, gan paredzēti jau-
ni un ērti savienojumi ar Līgo laukumu. 
Ielas telpā rekonstruētajā ielas posmā plā-
nots uzstādīt 23 jaunas velo novietnes, 33 
soliņus. 

Iveta Grīviņa

Ādažiem top jauns centrs! Notiek inženierkomunikāciju izbūve Gaujas ielā!
Inženierkomunikāciju izbūves darbu laikā Gaujas ielas posmā no Attekas ielas līdz veikalam “Maxima” apgrūtināta gājēju kustība.

! Par iespējamo transporta kustības slēgšanu aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā
www.adazi.lv un sociālajos tīklos Facebook www.facebook.com/adazilv un twitter @Adazu_novads
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Esošos un topošos uzņēmējus 7. martā aicina uz tikšanos – informācijas dienu! 
Siguldas biznesa inkubators sadarbībā 
ar Ādažu novada domi, biedrību “Āda-
žu uzņēmēji” un ALTUM aicina esošos 
un topošos uzņēmējus uz tikšanos – 
info dienu!
Tikšanās norisināsies 7. martā no plkst. 
14.00 līdz 17.00 Ādažu Vēstures un 
mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos. 
Siguldas biznesa inkubatora vecākā pro-
jektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga 
informēs par Biznesa inkubatora sniegta-
jām iespējām, pakalpojumiem un atbal-
stu uzņēmējiem.
Atgādinām, ka 2016. gada 1. septembrī 
visā Latvijā savu darbību uzsāka Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģentūras 15 
biznesa inkubatori. Viens no šādiem in-
kubatoriem ir izvietots Siguldā (Pils ielā 
16). Siguldas biznesa inkubatora pakal-
pojumi ir pieejami Ādažu, Alojas, Carni-

kavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, 
Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkras-
tu, Sējas un Siguldas novadu uzņēmējiem 
un uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Inkubatorā nepieciešamo atbalstu un pa-
kalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai 
var saņemt �ziskas personas (pirmsin-
kubācijā) un komersanti, ne vecāki par 3 
gadiem no reģistrēšanas brīža (pirmsin-
kubācijā, inkubācijā).
Inkubācijas pakalpojumiem tiks piemē-
rots 50% līdz�nansējums, proti, uzņē-
mumam no pakalpojuma kopējās vērtī-
bas vajadzēs segt 50%. Visi pakalpojumi, 
kas būs pieejami �ziskām personām un 
uzņēmējiem pirmsinkubācijā, piemē-
ram, biznesa idejas novērtējums, kon-
sultācijas, apmācības, semināri par uz-
ņēmējdarbības attīstību būs bezmaksas.
Tikšanās laikā Ādažu novada dome ie-

pazīstinās klātesošos ar plānoto Ādažu 
novada jauno uzņēmēju konkursu uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai, ko plānots 
īstenot jau otro gadu pēc kārtas ar mērķi 
veicināt jauno komersantu darbību Āda-
žu novadā.
Biedrības “Ādažu uzņēmēji” pieaicinātie 
eksperti informēs par eksporta procesu, 
iespējām un ES līdz�nansējumu ekspor-
tējošiem uzņēmumiem, kā arī par nodok-
ļu izmaiņām 2017. gadā, kas jāņem vērā 
uzņēmējiem, veidojot savu grāmatvedību!
ALTUM pārstāvis informēs par �nan-
sējuma piesaistes iespējām uzņēmēj-
darbībai. Pieteikšanās pasākumam līdz                
1. martam pa tālr. 62400903 vai e-pastu: 
gundega.vanaga-janberga@liaa.gov.lv 
vai signe.millere@liaa.gov.lv (dalībnieku 
skaits ierobežots).

Inita Henilane

“Ādažu Ūdens” sadarbojas ar Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības 
laboratoriju, lai attīstītu tehnoloģijas, kas mazina piesārņojumu 

“Ādažu Ūdens” sadarbojas ar Rīgas Teh-
niskās universitātes Ūdens pētniecības 
laboratoriju, lai meklētu risinājumus 
tehnoloģiju attīstīšanai, kas mazina pie-
sārņojuma nokļūšanu apkārtējā vidē. 
Noslēgts līgums par jaunas energoefektī-
vas un videi draudzīgas eksperimentālās 
iekārtas uzstādīšanu “Ādažu Ūdens” no-
tekūdens attīrīšanas stacijā. RTU Ūdens 
pētniecības laboratorija izstrādājusi vi-

dei draudzīgu bioloģisko �ltru sistēmu 
notekūdens attīrīšanai Centrālbaltijas 
projekta “Eksperimentālo ūdenstilpņu 
pielietojums piesārņojuma ierobežo-
šanai Baltijas jūrā – WATERCHAIN 
CB50” ietvaros. Projekta mērķis – pa-
rādīt, ka ir iespējams samazināt barības 
un bīstamu vielu ieplūdi Baltijas jūrā. 
Ādažu novads projektā piedalās, jo šajā 
teritorijā atrodas vairākas Daugavas sa-
teces baseina ūdens tilpnes, kuras ne ti-
kai tieši saistītas ar Baltijas jūru (Gaujas 
upes ieteka), bet arī ar cilvēku darbības 
rezultātā radušos piesārņojumu (Lie-
lais un Mazais Baltezers). Visās iepriekš 
minētajās ūdenstilpnēs jau daudzus ga-
dus tiek novadīti attīrīti notekūdeņi no 
mazām un vidējām saimniecībām. Pat 
ievērojot normatīvo aktu prasības attie-
cībā uz notekūdeņu novadīšanu, šādas 

darbības rezultātā paātrinās ūdens tilpņu 
aizaugšana un biežāk sastopama zili-za-
ļo aļģu ziedēšana. Projekta ietvaros RTU 
zinātnieki jau veikuši izpēti par šobrīd 
pasaulē pieejamiem risinājumiem barī-
bas vielu samazināšanai ūdens avotos. 
Lai parādītu jaunās tehnoloģijas efektivi-
tāti notekūdens papildus attīrīšanā, tiks 
izmantota eksistējoša un jau strādājoša 
notekūdens attīrīšanas sistēma. Iegūtie 
rezultāti tiks izmantoti piesārņojuma ie-
plūdes samazināšanas metožu un tehno-
loģiju uzlabošanai, kā arī rekomendāciju 
sagatavošanai citiem ūdenssaimniecību 
uzņēmumiem. Projekta aktivitātēm ie-
spējams sekot līdzi SIA “Ādažu Ūdens” 
un RTU Ūdens pētniecības laboratorijas 
mājaslapās vai projekta o�ciālajā vietnē: 
http://waterchain.samk.�/en/. 

SIA “Ādažu Ūdens”

NOVADĀ

Turpinās Goda ādažnieka Gunāra Freidenfelda godināšana
Lai suminātu Goda ādažnieku Gunāru Freidenfeldu, Kultūras centra senio-
ru deju kolektīvs “Dēka” iestudē jaunu deju, ko speciāli par godu šim no-
tikumam ir veidojusi kolektīva vadītāja Liene Gailāne. Dejas muzikālajam 
pavadījumam izmantota Gunāra Freidenfelda dziesma “Ozolu vainags”, un 
tās pirmizrāde notiks senioru deju kolektīvu festivālā “Dēka pie Gaujas” 
18. februārī Ādažu Kultūras centrā. Arī citi kolektīvi iestudē Gunāra Frei-
denfelda dziesmas un gatavojas tās izdziedāt kopā ar Latvijā populāriem 
māksliniekiem komponista jubilejas koncertā, kas notiks 8. aprīlī Kultūras 
centrā. 
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Senā Ādažu pils
Mūra piļu celtniecība agrajos viduslaikos 
nebūt nebija tik bieža parādība - Ziemeļ-
eiropā lielais mūra celtniecības laikmets 
sākās tikai 15. un pat 16. gadsimtā. Āda-
žu pili Livonijas ordenis kā mūra nocie-
tinājumu uzcēla jau 13.,14. gs. mijā. Šo 
faktu var uzskatīt par gana nozīmīgu 
notikumu piļu celtniecības vēsturē, jo 
princips – mērķis attaisno līdzekļus bija 
izšķirošais, lai šai purvainajā zemes pleķī 
uzslietu tik spēcīgu mūra nocietinājumu. 
Ādažu pils izvietojās stratēģiski izcilā 
vietā un bija viens no nozīmīgākajiem Li-
vonijas ordeņa atbalsta punktiem uz gal-
venā Vidzemes ceļa Rīgas pievārtē turpat 
350 gadu garumā. 

Ādažu pils priekšvēstnesis – dzirnavas
Pirms vairāk nekā 700 gadiem, vietā, kuras 
teritoriju vairs tikai vēstures grāmatas dēvē 
par Ādažiem, Livonijas ordenis, lai sargātu 
pieeju Rīgai, uzcēla kādas dzirnavas. Tās 
nebija parastas dzirnavas, bet spēcīgs no-
cietinājums vietā starp trīs ezeriem – Jug-
las, Ķīšezeru un Baltezeru, lai kontrolētu 
uz Rīgu ejošo ceļu, kas šķērsoja no Balteze-
ra iztekošo Nabas (Rivulus Naba) upīti. Ka-
rojošo mūku brālība savai būvei deva vārdu 
– Jaunās dzirnavas1 (Neiermīles dzirnavas, 
no vācu val. – Neuer-Mühlen, Novum Mo-
lendium u.c.)
Dzirnavas bija priekšvēstnesis vēlākajam 
nocietinājumam – Ādažu pilij. Nosaukums 
“Jaunās dzirnavas” radās, būvi pretstatot 
ordeņa uzceltajām dzirnavām Mīlgrāvī, 
kurās no 1266. gada saimniekoja cistercie-
šu mūki, veicinot lauksaimniecības ražoju-
mu un jauno tehnoloģiju ieviešanu plašākā 
apkaimē. Laikmets agrajos viduslaikos ne-
bija drošs, tā iemesla dēļ dzirnavas parasti 
tika nocietinātas. Neiermīli ordeņa brāļi 
radīja apvidū ar dabiskiem ūdensšķērš-
ļiem, tomēr drošības nolūkos mākslīgi tika 
uzpludināts dzirnavu ezers, no kura nepie-
ciešamības gadījumā, darbinot mehānis-
mus, varēja iegūt papildu ūdens resursus 
un pasargātu dzirnavas no nevēlamiem 
iebrucējiem. 
Dzirnavas un pils – viens no nozīmīgāka-
jiem ordeņa atbalsta punktiem
Iespējams, Neiermīles dzirnavās sākotnēji 
arī dominēja labības pārstrāde, tomēr, lai-
kiem mainoties, kad pretējā upītes krastā 
tika uzcelta pils, ordeņa nocietinājuma 
saimnieciskā darbība paplašinājās. Mūros 
dzīvojošajiem bija nepieciešams ne tikai 
uzturs, bet arī ikdienai nepieciešamas lie-
tas. Apkārtnē veidojās apdzīvotība – ie-
radās ļaudis, kuru ikdiena bija saistīta ar 
amatniecību vai tirdzniecību, te sāka dzī-
vot cilvēki, kas pārraudzīja vai apsargāja 
pils saimniecību, nodarbojās ar slimnieku 

kopšanu vai veica citus darbus. Dzirnavas 
un pils (Schloss Neuer-Mühlen) izvietojās 
stratēģiski izcilā vietā un bija viens no no-
zīmīgākajiem ordeņa atbalsta punktiem uz 
galvenā Vidzemes ceļa Rīgas pievārtē tur-
pat 350 gadu garumā. 
Ordeņbrāļi veido mūra piļu tīklu
Ordeņvalsts Livonijā kā patstāvīga vienī-
ba Livonijas valstu savienībā pastāvēja no 
13.gs. sākuma līdz 16.gs. vidum, un taga-
dējā Ādažu novada teritorija ietilpa tās 
sastāvā. Līdz ar ordeņvalsts rašanos, savai 
pārvaldei un aizsardzībai ordeņa brāļi sāka 
veidot mūra piļu tīklu. Mūra piļu celtnie-
cība agrajos viduslaikos nebūt nebija tik 
bieža parādība – Ziemeļeiropā lielais mūra 
celtniecības laikmets sākās tikai 15. un pat 
16. gadsimtā. Ādažu pili2 Livonijas ordenis 
kā mūra nocietinājumu uzcēla jau 13./14. 
gadsimta mijā. Šo faktu var uzskatīt par 
gana nozīmīgu notikumu piļu celtniecī-
bas vēsturē, jo princips – mērķis attaisno 
līdzekļus bija izšķirošais, lai šai purvainajā 
zemes pleķī uzslietu tik spēcīgu mūra no-
cietinājumu. Latvija laika posmā no 12. -15.
gs. tika pārklāta ar piļu tīklu, kas bija viens 
no blīvākajiem Eiropā. 
Ādažu, Salaspils un Ropažu pilis
Šis bija laikmets, kad visi karoja pret vi-
siem, un, notikumus aprakstot, hronisti 
deldēja savus spalvas kātus. Viduslaikos 
katru pilsētu uzskatīja par progresa nesēju, 
un arī Rīga bija tai skaitā. Lai arī rīdzinie-
kiem ik pa kārtai nācās atzīt te arhibīska-
pa, te – ordeņa varu, pilsēta kļuva aizvien 
patstāvīgāka. Livonijas ordenis bija pielicis 
visas pūles, lai uzceltu trīs pilis – Ādažu, 
Salaspils un Ropažu, izveidojot ielenkuma 
loku Rīgai. Ādažu pils šajā darījumā orde-
nim kalpoja kā atslēga tirdzniecības ceļam 
no Igaunijas puses.
Arhibīskapu
Johanu III iesloga Ādažu pilī
Hronisti Ādažu pili apraksta brīdī, kad 
notiek nenovēršamais – sadursmes starp 
abiem galvenajiem sāncenšiem – Ordeni 
un Rīgas pilsētu savienībā ar arhibīskapu. 

Pirmo reizi Ādažu pils minēta Livonijas 
dokumentu grāmatā (Livonisches Urkun-
denbuch) 1. sējuma dokumentos, kad 1297. 
gadā rīdzinieki cīņai ar paliem un ledu bija 
uzbūvējuši aizsargvalni un tiltu, bet Orde-
nis to nojauc. Rīdzinieki protestē. Ordeņa 
karaspēks arestē arhibīskapu Johanu III un 
iesloga Ādažu pilī pie maizes un ūdens. Tai 
pat Livonijas dokumentu grāmatā norā-
dīts, ka Ordenis “te izvietojis daudz jaunu 
ieroču, savā pilī, kas atrodas pie Jaunajām 
dzirnavām”. Ja tik nemierīgos kara laikos 
var pilī turēt gūstā pašu arhibīskapu, tas 
liek domāt, ka Ādažu pils varētu būt uzcel-
ta vēl pirms 1297. gada, jo nocietinātu mūra 
pili ātrā laikā nav iespējams uzbūvēt.
Bīskaps kaujā pret ordeni
Arhibīskapa gūsta iemeslu Ādažu pilī 
skaidrojis arī hronists Baltazars Rusovs. 
Sāncensībā ar ordeni Rīgas galvenajam bīs-
kapam bij galvā radies viltīgs plāns – viņš 
uzrunājis rīdzinieku karapulkiem piebied-
roties “nekristīgos leišus”. Šim laikmetam 
diemžēl bija raksturīgi arī nebeidzami vie-
tējo tautu savstarpējie kari, arī griba sadar-
boties un dalīties varā ar svešiniekiem, ja 
vien tas palīdzēja atriebties savam ienaid-
niekam. 
“Nav tāda likuma, kas aizliegtu kristietim 
pacelt zobenu”, sludināja bīskaps un kopā 
ar lietuviešiem kauju pret ordeni vinnēja, 
pat pamanījās ordeņa priekšnieku mestru 
Bruno cīņā nokaut. Par šo notikumu paliek 
vēstījums Livonijas hronikā: “…Uzvaras 
prieka pārņemti, bīskapa ļaudis un Rīgas 
pilsoņi tapa ļoti pārdroši, ka aplenca ordeņa 
pili Ādažus, bet tika atsisti. Šeit galu dabū-
ja ap 400 rīdzinieku un daudzi noslīka. Tas 
bija 1298. gadā’’.3

Kara nometnes Ādažu pilī
Turpat trīs simtu gadu garumā Rīgas pil-
sēta nemitīgi tiecās pēc savas patstāvības, 
bet ordenis to nevēlējās pieļaut. 15. gad-
simtā, ordeņa karaspēks bija ierīkojis kara 
nometnes visās apkārtnes pilīs – Ropažos, 
Salaspilī, Daugavgrīvā un Ādažos, bloķējot 
jebkuru sauszemes un ūdens ceļu Rīgas vir-
zienā. Karos Rīgas pilsēta ordenim zaudēja.
Ādažu pilī uzturas ordeņa mestri
Vēstures dokumenti rāda, ka 15. gadsimtā 
Ādažu pilī dzīvojis pils novada pārvaldītājs 
– fogts un ik pa laikam uzturējušies ordeņa 
mestri, noturētas landtāga sanāksmes. Abi 
priekšpēdējie ordeņa priekšnieki - mestrs 
Brigeneiss 1547. gadā un mestrs Firsten-
bergs 1557. gadā ilgāku laiku rezidēja (uz-
turējās veicot dienesta pienākumus) Ādažu 
pilī un no tās devās uz sarunām ar Rīgas 
pilsētu, lai slēgtu miera līgumus starp di-
viem mūžīgajiem strīdniekiem. 
1560. gadā Ordenim – šai lielākajai Livo-
nijas valstij, pienāca beigu gals – palikuši 

Pēc ori inālajiem plāniem un aprakstiem 
veidotā hipotēze par Ādažu pili.
Mākslinieks J. Nikifs

VĒSTURE
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vairs četri pārvaldāmie apgabali un 300 
jātnieku karaspēks. Cenzdamies vēl pē-
dējā brīdī iegūt līdzekļus karam, pēdējais 
ordeņmestrs piešķir dažādām noderīgām 
personām apmaiņā pret naudu lielus zemes 
gabalus. Tā brīvkungs Heinrihs fon Dona 
saņēma Ādažus, Ropažus, Jūdažus, Alla-
žus, Garkalni kopā ar 100 zemnieku sētām. 
Ādažus gan pirms tam Gothards Ketlers 
vēl paspēja izdevīgi ieķīlāt Fromholdam 
Tīzenhauzenam. Vēlāk ne poļu, ne zviedru 
vara neatzina šo Livonijas pastāvēšanas pē-
dējās dienās piešķirto īpašumu likumību.
Īpašnieki
Pirmais Ādažu pils īpašnieks Heinrihs 
fon Dona bija burggrāfs un pilsētas ko-
mandants, Polijas karaļa Sigismunda Au-
gusta mīlulis. Dona gan vēlāk krita karā 
ar zviedriem un ar lielu godu tika apgla-
bāts Rīgā, Doma baznīcā. Iespējams, viņš 
pie Ādažu pils tika, pateicoties pēdējam 
ordeņa mestram Gothardam Ketleram, 
kurš, atbrīvojot savus ordeņa bruņinie-
kus no dotā zvēresta un nododot ordeņa 
mestra regālijas, paspēja no jaunās varas 
pretī saņemt Kurzemes hercoga kroni. Pēc 
H.Donas nāves Ādažu pils nonāca zviedru 
rokās. Starp citu, poļu-zviedru kara laikā 
Ādažu pils esot turējusies pretī zviedriem 
visilgāk. Gustavs Ādolfs pili uzdāvināja 
Hansam Vahtemistram. Par Ādažu pils 
muižas (jo pils šai laikā jau ir nopostīta) 
īpašnieci 1710. gadā kļūst Rīgas pilsēta, 
bet jau 1722. gadā ar Pētera Pirmā pavēli 
Ādažu pils muiža nonāk Aleksandra Golo-
vina īpašumā. Golovina sieva ir fon Donu 
dzimtas pēdējā atvase Katrīna Henriete, 
kurai ar Vidzemi sen vairs nebija nekādu 
sakaru, viņas tēvs bija holandiešu ģene-
rālis, bet vīrs – Krievijas sūtnis Holandē. 
Lai saņemtu Ādažus un Ropažus, viņiem 
bija jāsedz arī agrākais G. Ketlera parāds 
Tīzenhauzeniem. 
Pārbūve
Par Ādažu pils ārējo izskatu var spriest 
tikai pēc diviem Stokholmas Karaliskajā 
Kara arhīvā (Kungl. Krigsarkivet) saglabā-
tajiem, ar roku zīmētajiem 17. gadsimta pils 
plāniem. Viens no tiem rāda pils apkārtnes 
karti, otrs – Ādažu pili un ainavu skatā no 
putna lidojuma. Plānā pils attēlota uz sa-
las, kuru apņēmusi no Baltezera iztecējusi 
Bērzupīte (agrāk saukta – Naba) un Juglas 
ezera līči. Izskatās, ka pils atradusies uz 
paugura ar nostāvinātām malām. Abi se-
nie dokumenti ar roku zīmēti un izkrāsoti. 
Atbilstoši laikmetu militārajām prasībām, 
Ādažu pils savā pastāvēšanas laikā piedzī-
vojusi arī nozīmīgas pārbūves.
Sākotnējais nocietinājums 13./14. gad-
simta mijā bija kvadrātiskā mūra pils ar 
četriem korpusiem ap iekšējo pagalmu. 
Vēlāko gadsimtu zviedru kartes rāda, ka 

mērogs olektīs, neņemot vērā pils izvirzī-
tos torņus, ir 65 līdz 70 olektis garumā un 
platumā, kas, pārrēķinot mūsu metriskajā 
sistēmā, varēja būt apmēram 40 - 45 met-
ri. Galvenie vārti izvietojās ziemeļrietumu 
pusē. Pils ziemeļu stūrī, iespējams, atra-
dies viens kvadrātisks tornis.
Nozīmīgākā pārbūve minēta kādā 15.gad-
simta beigu dokumentā par “celtniecības 
veicināšanu Ādažu pilī”. Ja iepriekš pils 
iemītniekus no naidnieka sargāja ūdens 
piepildītie grāvji, kas apgrūtināja piekļuvi 
pilij, tad 15./16.gadsimta mijā nācās būtiski 
mainīt līdzšinējos aizsardzības paradumus 
- šaujamieroči attīstījās, savus posta darbus 
spējot nodarīt no krietna attāluma. Pasī-
vais ūdens aizsarggrāvis Ādažu pilī un liel-
gabalu šāviņa triecienspēks nu bija kļuvis 
nesavienojams, nocietinājums prasīja mo-
dernizāciju. Pēc ugunsieroču ieviešanas, 
arī būves augstumam vairs nebija agrākās 
aizsardzības nozīmes, jo, šāviņam izpostot 
sienas apakšdaļu, arī visaugstākie mūri sa-
gruva. Laikā, kad Livonijas drošību arvien 
vairāk sāka apdraudēt ārējie ienaidnieki 
no kaimiņvalstīm, Ādaži 15. gadsimtā tika 
pie diviem apaļiem lielgabalu torņiem – tie 
diagonāli izvietojās pretējos pils stūros un 
sargāja celtnes visas četras malas. Katrs 
tornis varēja būt ap 12-14 metru resnu-
mā. Šādu torņu uzcelšana bija laikietilpīga 
un dārga, tāpēc tos izmantoja tikai svarī-
giem nocietinājumiem, kas ģeogrā�skā 
novietojuma dēļ varēja tapt apdraudēti no 
vairākām debespusēm. Ādažu pils nocie-
tinājumu būve bija vienas no smagākajām 
klaušām apkārtnes zemniekiem, simtiem 
klaušinieku te bija nodarbināti diendienā, 
lai rokām izraktu dziļos grāvjus un torņu 
pamatus. 
Noriets
Zviedru valdība 1624.-1625. gadā, veicot 
Arklu revīziju, vēlākām paaudzēm at-
stājusi spilgtu vēstījumu par pils norietu: 
“Ādažu pils bija skaists cietoksnis, diemžēl 
kara ļaudis to neskaitāmas reizes nodedzi-
nājuši… pašreiz pilī ir tikai trīs veci velvēti 
kambari, kuros var dzīvot, un daži pagrabi, 
kurus var izmantot nepieciešamības gadī-
jumā. Pie pils bijusi apmetne, tur šobrīd 
apdzīvoti vairāki krogi. Krodzinieki ir brīvi 
no jebkādām saistībām, viņi var savu alu 
kroģēt, tikai vasarā jāpalīdz sargāt dārzus 
un pļavas. …1621. gadā, kad Rīga tika ap-
lenkta, Ādažu pils ļaudis izsēja 30 pūrus 
rudzu, 20 pūrus miežu un 30 pūrus auzu. 
No sētā nekas netika novākts, jo visu izbra-
dāja karavīri. Zemnieki nedeva nekādas 
nodevas, jo visi aizbēga uz Kurzemi’’.
Caram Aleksejam Mihailovičam uzbrūkot 
Rīgai, pienāca Ādažu pils pēdējās dienas. 
1657. gada 29. septembris esot bijis mierīgs, 
aktīva karadarbība nav notikusi, vienīgi 

Rīgā pie apvāršņa tālumā bijušas redzamas 
liesmu mēles un dūmi. Tur degusi Ādažu 
pils. Dažus gadus vēlāk, Ādažiem garām 
braucis kāds ceļotājs, Brands vārdā, kurš 
atstājis rakstisku piezīmi – biezu mūru ie-
skauts, gulēja milzīgs apaļš tornis ar nopos-
tītu augšdaļu, viss, kas palicis pāri no kād-
reizējās godības, sic transit gloria mundi.
Ādažu pils pēc saviem aptuveni 357 pa-
stāvēšanas gadiem vairs netika atjauno-
ta. Laikā, kad Vidzeme ietilpa Zviedrijas 
sastāvā (no 1629.-1721. gadam), zviedru 
armija 1706. gadā pils pārpalikumus uz-
spridzināja un akmeņus izmantoja Dau-
gavgrīvas cietokšņa stiprināšanai, kā arī 
blakus esošās Bukultu muižas celtniecī-
bai. Taču viena pils torņa drupas vēl bija 
saglabājušās 1798. gadā, tās savos klejoju-
mos pa Latviju ieraudzījis un zīmējumā 
iemūžinājis apgaismības laikmeta darbi-
nieks, mākslinieks un etnogrāfs Johans 
Kristofs Broce. Viņš arī minējis, ka drupas 
atrodas uz salas, kuru veido upīte, kas no 
Ķīšezera ietek Baltezerā un kuru kāds viņa 
laikabiedrs, topogrāfs, nosaucis par Bērzu-
pi (agrāk 13.gs. upe saukta Naba, lībiešu 
vārds).
Pamazām arī pēdējā torņa paliekas nopla-
ka, tā akmeņi tika patērēti apkārtnes māju 
celtniecībai un pēdējie izmantoti muižas 
parka iekārtošanai 1840. gados.
Izskaņā 
Juglas kanāla kreisajā krastā, netālu no 
tilta, bijušās padomju armijas bāzes teri-
torijā, blakus ūdenstornim, šodien varētu 
meklēt kādreizējā varenā nocietinājuma 
vietu. Diemžēl, pilsvietai nekad nav ticis 
izteikts piedāvājums kļūt par kultūrvēstu-
risku objektu. Ādažu pils adrese 2017. gadā 
ir - Rīga, Jaunciema gatve 8.
Post scriptum
Interesanti, ka nosaukums – “Neuermuh-
len pagasts” Ādažiem īslaicīgi atgriezās 
1942. gadā vācu okupācijas laika o�ciālajos 
dokumentos, šāds uzraksts rotāja arī mūsu 
vecā pagasta nama (šobrīd Gaujas iela 16) 
ieejas durvis. Savus īpašumus vācieši ne-
spēja aizmirst arī pēc vairākiem simtiem 
gadu.

Elita Pētersone

1Kaut arī Indriķa hronika nepiemin Āda-
žus, ir droši, ka Alberts tos ir dibinājis. Daži 
vēstures pētnieki min 1204. gadu, kad uz-
celtas Neiermīles dzirnavas, diemžēl, doku-
mentāri to nav iespējams pamatot. Saglabā-
jies, iespējams, pils zīmogs, uz kura rakstīts: 
Nimohlen 1204 O.M.).
2Dažādos gadsimtos Ādažu pils vietu sau-
kuši dažādos vārdos. Pats pirmais - Nimoh-
len dots 1204. gadā, tam seko – Novum Mo-
lendium (Jaunās Dzirnavas) - 1299. gadā.).
3Livonijas hronikas 2. daļa.

VĒSTURE
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BUDŽETS

2017. gada budžeta prioritātes Ādažu novadā –
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana un izglītība
Ādažu novada pašvaldības budžets 
2017. gadam veidots, sabalansējot pie-
ejamos �nanšu līdzekļus tā, lai apmie-
rinātu iedzīvotāju vajadzības un nodro-
šinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās 
jomās: izglītībā, sabiedriskajā kārtībā, 
teritoriju apsaimniekošanā, investīcijās 
infrastruktūrā un citur.
Par budžeta prioritārajām jomām 2017.
gadā ir noteiktas izglītība un sabiedris-
kās infrastruktūras uzlabošana, jo plā-
noto investīciju apjoms pieaugs 3 reizes, 
salīdzinot ar 2016. gadu.

Šogad Ādažu novads pieredzēs būtis-
kas pārmaiņas, iegūstot jaunus vaibstus 
Ādažu centra vizuālajā veidolā. 
◆ Līdz jaunās skolas izbūvei 2019. gadā, 
plānots izveidot Ādažu iedzīvotājiem 
drošu un ērtu infrastruktūru Gaujas 
ielā, kurā atrodas lielākā daļa novada iz-
glītības, sporta un kultūras iestādes. 
◆ Šogad turpināsim projektēt skolas jau-
no ēku un Attekas ielas pagarinājumu 
(ceļu gar skolas jauno ēku).
◆ Rekonstruēsim ceļu līdz Ādažu biblio-
tēkai. 
◆ Šogad tiks uzsākta Muižas ielas, gājē-
ju ceļa, apgaismojuma un apakšzemes 
inženiertehnisko komunikāciju rekons-
trukcija, kas ļaus Ādažu uzņēmējiem 
attīstīt uzņēmumus un paplašināt ra-
žotnes. 
◆ Gaujas ielas posmā no vidusskolas līdz 
Krastupes ielai tiks paplašinātas ceļa 
nomales, lai ceļš uz skolu bērniem būtu 
drošāks. 
◆ Podniekos tiks izstrādāta satiksmes 
organizācijas shēma. 
◆ Ātruma ierobežošanai izbūvēsim āt-
rumvaļņus Ūbeļu ielā, Vējupes ielā un 
Upmalās. 
◆ Garkalnes ciema centrā pie autobusa 
pieturas plānots izbūvēt apgaismojumu.
◆ Plānots klāt asfaltu Kadagas ceļa vi-
dusdaļā.
◆ Kadagā izveidosim jaunu sporta lau-
kumu. 
◆ Uzlabosies drošība Ādažu centrā – 
Gaujas ielā būs 2 jaunas video novēro-
šanas kameras.
◆ Turpināsim tradīcijas, atbalstot spējī-
gākos Ādažu novada sportistus, kā arī 
apbalvosim labākos skolēnus. Šā gada 
budžets paredz organizēt radošās darb-
nīcas Ādažu bērniem vasarā. Ne tikai 
vasaras bērniem būs jautrākas, arī sko-
las vide piedzīvos uzlabojumus – Āda-
žu vidusskolā paredzēti remontdarbi 12 
klasēs. 

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 
16  593 522 kopsummā, kas, salīdzinot 
ar 2016. gadu, pieaugs par 15%, un rak-
sturo stabilu novada izaugsmes tenden-
ci. 2/3 no budžeta ieņēmumiem veidos 
divi nodokļi: Ādažu novadā deklarēto 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis un ieņē-

mumi no nekustamā īpašuma nodokļa. 
Būtisks ieņēmumu avots (29%) ir valsts 
mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no at-
sevišķām ministrijām un pašvaldībām 
un paredzētas galvenokārt pedagogu 
darba samaksai, kā arī ES fondu �nan-
sēto projektu īstenošanai un pašvaldību 
maksājumiem par izglītības pakalpoju-
miem. 2017. gadā plānots piesaistīt Eiro-
pas Savienības struktūrfondu līdzekļus 
EUR 2 013 731 apmērā. Pašvaldības pa-
matbudžeta kontu atlikums 2017. gada 
1.janvārī bija EUR 1 341 275. 
Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 
22 068 872 apmērā (neieskaitot Valsts 
kases aizņēmumu pamatsummas at-
maksas).

Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 9 240 471 apmē-
rā, t.sk.:
• Ādažu PII – EUR 1 156 496, t.sk., t.sk., 
EUR 152 348 mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai un mācību līdzekļu 
iegādei, EUR 10 154 apkures sistēmas 
elementu nomaiņai, EUR 8 032 grīdu 

r e m o n t i e m , 
E U R  7  5 0 0 
bruģa ieklāša-
nai celiņiem 
pie jaunākā 
vecuma bērnu 
grupu telpām, 
E U R  8  7 8 5 
āra apgais-
mojuma piln-
v e i d o š a n a i , 
EUR  12 252 
telpu un terito-
rijas labiekār-
tošanai; 
• Kadagas PII 
“Mežavēji” – 

EUR 697 978, t.sk. EUR 5 3750 – mēr-
ķdotācija pedagogu darba samaksai un 
mācību līdzekļu iegādei, EUR 11 034 tel-
pu un teritorijas labiekārtošanai;
• Ādažu vidusskolai – EUR 2 744 741, 
t.sk. EUR 1 619 577 mērķdotācija pe-
dagogu darba samaksai, mācību līdzek-
ļu un mācību grāmatu iegādei, EUR 
189 178 mērķdotācija izglītojamo ēdi-
nāšanai, EUR 70 000 paredzēti 12 kla-
šu telpu remontiem, EUR 15 000 grīdas 
seguma lakošanai, EUR 25 000 mēbeļu 
iegādei, EUR 63 400 autotransporta pa-
kalpojumiem;
• Ādažu Mākslas un mūzikas skolai – 
EUR 923 190, t.sk. EUR 17 950 mācību 
līdzekļiem un EUR 413 441 mērķdotā-
cija pedagogu darba samaksai;
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• Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta sko-
lai – EUR 337 060, t.sk. EUR 159 887 
mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
• Citām pašvaldībām – EUR 220 220 
par izglītības pakalpojumiem, jo bērni 
no Ādažu novada apmeklē izglītības ies-
tādes citos novados; 
• Salīdzinot ar 2016. gadu, būtiski pie-
augs (46%) izdevumi auklēm un bērnu 
uzturēšanai privātajās pirmsskolas iz-
glītības iestādēs – EUR 1 371 131;
• Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei 
– EUR 32 400, t.sk. EUR 5 500 rado-
šajām darbnīcām vasaras mēnešos un 
EUR 6 000 labāko skolēnu apbalvoša-
nai;
• EUR 1 690 429 – jaunas skolas projek-
tēšanai un 1.kārtas būvdarbiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 7 928 561 apmērā, 
t.sk.: 
• nozīmīgākajiem investīciju projektiem 
– EUR 2 774 864 – Gaujas ielas rekons-
trukcijas būvdarbiem, EUR 2 514 960 
– Muižas ielas rekonstrukcijai, EUR 
105 500 – Gaujas pretplūdu tehnisko 
risinājumu projektēšanai, EUR 57 117 
– Ādažu PII energoefektivitātes pasāku-
mu tehnisko risinājumu projektēšanai, 
EUR 41 867 – Ataru ceļa rekonstrukci-
jas projektēšanai, EUR 36 000 – Attekas 
ielas pagarinājuma (gar skolas jauno 
ēku) izbūves projekta izstrādei;
• EUR 242 963 paredzēts ieguldīt SIA 
“Ādažu Ūdens” pamatkapitālā notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palie-
lināšanai;
• EUR 1 577 837 – pašvaldības teritori-
jas un objektu apsaimniekošanai (zāles 
pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu 
savākšanai, u.c.), t.sk. ielu un ceļu re-
montiem:
◉ EUR 45 725 Gaujas ielas 33 asfaltēša-
nai (ielas daļa līdz Ādažu bibliotēkai);
◉ EUR 50 000 Kadagas ceļa vidusdaļas 
posma asfalstēšanai;
◉ EUR 48 000 grants ceļu seguma un 
nomaļu atjaunošanai. Plānots divas 
reizes sezonā grants ceļus apstrādāt ar 
pretputekļu absorbentu;
◉ EUR 34 000 ceļu un ielu atjaunošanai 
novadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 357 122 apmērā 
Ādažu pašvaldības policijas darbības 
nodrošināšanai, uzturot vienu patruļas 
grupu 24 stundu darba režīmā, nodroši-
not pastāvīgu informācijas pieņemšanu 
no iedzīvotājiem, pro�laktisko darbu ar 
nepilngadīgām personām un izbrauku-
mus uz pārkāpumu vietām. EUR 5 459 
paredzēti pastāvīgas elektroapgādes iz-

veidošanai videonovērošanas sistēmai 
Rīgas gatves un Gaujas ielas krustoju-
mā, kā arī Rīgas gatves un Draudzības 
ielas krustojumā Ādažu ciemā.
Kultūra, sports, reliģija un atpūta
Izdevumi plānoti EUR 948 929 apmērā, 
t.sk.:
• Ādažu Kultūras centram – EUR 
436 190, no kuriem EUR 107 700 pa-
redzēti novada svētku un citu publisku 
pasākumu organizēšanai; 
• sportam – EUR 385 818, no kuriem 
EUR 25 205 paredzēti sporta pasākumu 
rīkošanai, EUR 14 900 – sporta centra 
lielās zāles drošības tīkla iegādei un uz-
stādīšanai, EUR 10 000 – sporta lauku-
ma izveidei Kadagas ciemā, EUR 18 200 
– atbalstam sportistiem un sporta orga-
nizācijām; 
• Ādažu Vēstures un mākslas galerijai – 
EUR 29 770;
• Ādažu novada bibliotēkai – EUR            
75 701.
Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta budžets plānots EUR 
498 835, t.sk. dažādu veidu pabalstiem 
EUR 219 365, mērķdotācija asisten-
tu pakalpojumiem EUR 72 202, kā arī 
EUR 12 000 paredzēti Atbalsta centra 
telpu remontam. Pieaugs sociālo pakal-
pojumu klāsts bērniem ar īpašām vaja-
dzībām – papildu logopēda, Montesori 
pedagoga, reitterapijai un smilšu tera-
pijai, pašvaldība piemēros 50% atlaidi 
arī hidroterapijai, ergoterapijai, �zio-
terapijai un kanisterapijai. Tāpat – no 
2017. gada Ādažu novadā ir iespēja sa-
ņemt jaunu sociālo pakalpojumu – ap-
rūpi mājās, ieviests jauns pabalsts aiz-
gādņiem. Šogad ESF projekta ietvaros 
plānots piedāvāt jaunus pakalpojumus 
personām (gan bērniem gan pieauguša-
jiem) ar invaliditāti.
Ādažu bāriņtiesas darbības nodrošinā-
šanai paredzēti EUR 44 034.
Speciālais budžets
Pašvaldības ceļu uzturēšanai (sniega 
tīrīšanai, pretslīdes apstrādei, “bedrī-
šu lāpīšanai” u.c.) no valsts budžeta lī-
dzekļiem paredzēts �nansējums EUR 
236 546 apmērā.
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 2 754 967 apmē-
rā, un tie paredzēti pašvaldības darbības 
nodrošināšanai, �nanšu un projektu va-
dībai, un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• domes pārvaldei EUR 774 213;
• iemaksai pašvaldību �nanšu izlīdzinā-
šanas fondā EUR 1 641 434;
• aizņēmumu procentu maksājumiem 
Valsts kasei EUR 47 512;
• deputātu atlīdzībai EUR 178 328;

• komisiju darba atalgojumam EUR 
113  480.
Pašvaldības aizņēmumi un              
galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu lī-
gumiem ar Valsts kasi, 2017. gadā pare-
dzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsum-
mas EUR 712 247 apmērā. 
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus 
Valsts kasē Ādažu vidusskolas jaunas 
vispārējās izglītības iestādes ēkas pro-
jektēšanai un būvniecībai, kā arī Gaujas 
ielas sākumposma, Muižas ielas, Laveru 
ceļa rekonstrukcijai, pretplūdu projekta 
Ādažos realizācijai, kā arī Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes siltināšanai 
orientējoši EUR 4 953 116 apmērā. 
Programma turpmākajiem
2 saimnieciskajiem gadiem
Apstiprinot 2017. gada budžetu, Āda-
žu novada dome veica arī izmaiņas 
novada Attīstības programmā (2016-
2022.g.). Programma paredz būtisku 
ieguldījumu palielinājumu pašval-
dības infrastruktūras uzlabošanai 
2018.-2019. gados – Ādažu vidusskolas 
jaunas vispārējās izglītības iestādes 
ēkas būvniecībai, Ādažu bērnudārza 
siltināšanai, Attekas ielas pagarināju-
ma (jauna iela gar skolas jauno ēku) 
izbūvei, kā arī Muižas ielas izbūvei. 
Tiks pārbūvēts dambis gar Gauju pie 
Carnikavas tilta, rekonstruēts Laveru 
grants ceļš, izveidots jauns pretplū-
du dambis gar Gauju no Kadagas tilta 
līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Tiks 
izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli ap 
Baltezeriem, uzlabots maģistrālo ielu 
apgaismojums. Sadarbībā ar Zemkopī-
bas ministriju uzsākts darbs tehniskā 
projekta izstrādei Gaujas – Baltezera 
kanāla rekonstrukcijai un pretplūdu 
slūžu pie Gaujas izbūvei. Norit darbs 
pie drošas gājēju un velosipēdu kustī-
bas projektēšanas, lai savienotu Ādažu 
centru ar strauji augošajiem ciema-
tiem Podniekos, Kadagā un Alderos. 
Lai realizētu plānotās investīcijas un 
plānotajā laikā īstenotu projektus, 
pašvaldība arī turpmāk lielu vērību 
pievērsīs pašvaldības administratīvas 
spējas stiprināšanai, efektīvi pārvaldot 
pašvaldības �nanšu resursus, tehnisko 
projektu izstrādi, publisko iepirkumu 
realizāciju, ES �nansējuma un aizņē-
mumu Valsts Kasē piesaisti.
Sagaidāms, ka plānotie investīciju pasā-
kumi būtiski izmainīs Ādažu novadu, 
padarot to pievilcīgu iedzīvotājiem, uz-
ņēmējiem, viesiem un tūristiem.

Māris Sprindžuks, 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

BUDŽETS
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Pašvaldība aicina mazdārziņu nomniekiem, kuriem beidzies nomas līgums, līdz 
š.g. 1. martam iesniegt domei iesniegumus par nomas līguma pagarināšanu, 
pretējā gadījumā mazdārziņi tiks piešķirti citiem interesentiem rindas kārtībā! 

Pašvaldības noteikumos “Par Ādažu no-
vada pašvaldības zemes iznomāšanu per-
sonisko palīgsaimniecību vajadzībām” 
ir noteikta kārtība, kādā �ziskām per-
sonām iznomā pašvaldības zemi perso-
nisko palīgsaimniecību vajadzībām. Uz 
mazdārziņa zemes nomu var pretendēt 
persona, kura deklarēta Ādažu novadā 
un kuras pastāvīgajā lietošanā, nomā 
vai īpašumā nav lauksaimnieciskajai ap-
strādei izmantojamās zemes. Piesakoties 
nomai, pretendents aizpilda iesnieguma 

veidlapu, norādot mazdārziņu teritoriju, 
kurā vēlas nomāt mazdārziņu. Iesniegu-
ma veidlapa pieejama pašvaldības mājas-
lapā www.adazi.lv, sadaļā Pakalpojumi 
– Nekustamais īpašums – Zemes izno-
māšana personisko palīgsaimniecību 
(mazdārziņu) vajadzībām, kā arī Valsts 
un pašvaldības vienotajā Klientu apkal-
pošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā. Papildu informācija pa 
tālr. 67997350.

Ādažu novada dome

Labiekārtojiet savu daudzdzīvokļu mājas pagalmu, 
izmantojot domes līdzfinansējumu! 

Programmas mērķis 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesais-
tīto zemesgabalu (zemes, uz kuras atro-
das māja un kura ir ēkas īpašnieku lieto-
šanā vai īpašumā) labiekārtošana
Projekta iesniedzējs
Mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kas 
mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzī-
vokļu īpašnieku pilnvarotai personai
Finansējums
Pašvaldības līdz�nansējums un projekta 
iesniedzēja līdz�nansējums

Prasības daudzdzīvok-
ļu dzīvojamai mājai
• Kopējā platība ir lie-
lāka par 500 m2

• Vienai personai pie-
der ne vairāk kā 25% no 
mājā esošajiem dzīvok-
ļu īpašumiem
Atbalstāmās aktivitātes 
un pašvaldības līdz�-
nansējums:
(pašvaldības līdz�nan-
sējumu var saņemt ne 
vairāk kā divām aktivi-

tātēm kalendāra gada laikā)
• Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma 
jaunbūve, rekonstrukcija vai renovācija – 
70% apmērā no plānotajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 2000 eiro
• Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma 
esošā seguma izlases remonts – 50% ap-
mērā no plānotajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 700 eiro
• Apgaismojuma jaunbūve, rekons-
trukcija vai renovācija – 70% apmērā no 
plānotajām izmaksām, bet ne vairāk kā 
1500 eiro

• Cits labiekārtojums - 50% apmērā no 
mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, 
rekonstrukcijas vai renovācijas izmak-
sām, bet ne vairāk kā 1500 eiro
• Projektēšana un autoruzraudzība – 
50% apmērā no plānotajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 500 eiro
Projekta īstenošanas termiņš
Ne ilgāk kā 12 mēneši.
Programmas normatīvais regulējums
Ādažu novada domes 2015. gada 25. 
marta saistošie noteikumi Nr.21/2015
“Par pašvaldības līdz�nansējumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai.”

Noteikumi un iesnieguma for-
ma pieejama Ādažu novada do-
mes mājaslapā sadaļā “Pakal-
pojumi – Nekustamais īpašums 
– Pašvaldības līdz�nansējuma 
saņemšana daudzdzīvokļu dzī-
vojamām mājām piesaistīto ze-
mesgabalu labiekārtošanai”

Projekta iesniegums jāiesniedz
Papīra formā personīgi vai pa pastu 
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164.
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Ādažu, Mārupes un Olaines novados – lielākās skolotāju algas 
Lielākā vidējā alga skolotājiem ir Māru-
pes, Olaines un Ādažu novados, kur 
skolotāji saņem ap 1000 eiro mēnesī. 
Vismazāk  saņem Raunas, Aglonas 
un Durbes novados – ap 500 eiro 
mēnesī. Savukārt dāsnākās pašval-
dības piemaksas skolotāju algām ir 
Mārupes un Ropažu novados, kamēr 
sestā daļa pašvaldību nepiemaksā 
neko, noskaidrojis Baltijas pētnie-
ciskās žurnālistikas centrs “Re: Bal-
tica” savā jaunākajā pētījumā. Skolas 
ar vislabāk apmaksāto mācībspēku 

ir Mārupē (vidēji 1121,09 eiro mēnesī), Olainē (1013,51 eiro) un Ādažos (987,50 
eiro). Savukārt vissliktāk ar skolo-
tāju atalgojumu klājas Raunas no-
vadā (508,28 eiro), Aglonas nova-
dā (508,89 eiro) un Durbes novadā 
(533,41 eiro). Noskaidrojies, ka pēc 
septembrī ieviestās pedagogu algu 
reformas 11 no 119 novadiem un lie-
lajām pilsētām skolotāju atalgojums 
ir samazinājies, savukārt vēl sešos 
pamazinājums vai palielinājums ir 
bijis nenozīmīgs.

Informācija pēc lsm.lv Fo
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ASV vēstniece viesojas Ādažos

ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa 
Petita viesojās Ādažu novadā, apmeklē-

jot Ādažu novada 
domi, Ādažu Vēs-
tures un mākslas 
galeriju, Ādažu 
vidusskolu, kā arī 
Ādažu uzņēmumu 
SIA “Pelegrin”. Āda-
žu novada domes 
priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks un iz-
pilddirektors Guntis 
Porietis ASV vēst-
nieci iepazīstināja 
ar novada aktuali-
tātēm un dažādiem 
ar novada izaugsmi 

un attīstību saistītiem jautājumiem, Ādažu 
Vēstures un mākslas galerijas vadītāja Eli-

ta Pētersone pastāstīja par novada vēsturi. 
Ādažu vidusskolā ASV vēstnieci sagaidīja 
ar skolas himnu, ko izpildīja Ādažu vidus-
skolas 9.-12. klašu koris un deju “Pērkon-
dancis”, ko izdejoja deju kolektīva “Rūta” 
9.-12. klašu grupa. ASV vēstniece iepazi-
nās arī ar Ādažu vidusskolas Eiropas klubu 
“Mazie eiropieši”, ko prezentēja Enija Kate 
Šmite un Ričards Murāns. Ar skolēnu par-
lamentu iepazīstināja Laine Helēna Bēri-
ņa, Tomass Ida, Haralds Šmits un Dāniels 
Ozoliņš. ASV vēstnieces o�ciālā vizīte 
Ādažu novadā noslēdzās uzņēmumā “Pe-
legrin”, kur lidotājs un aviokonstruētājs 
Valentīns Vasjaks parādīja, kā tiek ražotas 
pasaulē ātrākās lidmašīnas ultravieglo lid-
aparātu klasē.

Monika Griezne

25. un 26. februārī Mazajā Baltezerā notiks
14. pasaules zemledus makšķerēšanas čempionāts 

Starptautiskā makšķerēšanas sporta fe-
derācija FIPSed jau trešo reizi Latvijai 
ir uzticējusi rīkot Pasaules čempionātu 
zemledus makšķerēšanā, kas šogad no-

risināsies Mazajā Baltezerā.
Dalību pasaules čempionātā o�ciāli 
pieteikušas jau trīspadsmit ārvalstu ko-
mandas – ASV, Mongolija, Baltkrievija, 
Bulgārija, Kazahstāna, Igaunija, Somija, 
Norvēģija, Zviedrija, Baltkrievija, Krie-
vija, Ukraina un Lietuva. Katru valsti 
pārstāvēs sešu dalībnieku liela koman-
da, komandas kapteinis un tās pārstāvis. 
Sacensībās piedalīsies pieci dalībnieki 
no katras komandas. Pasaules reitingu 
tabulas kopvērtējumā no 2001.-2016. ga-
dam Latvija šobrīd ieņem trešo vietu, at-
paliekot no Krievijas un Ukrainas, taču 
apsteidzot Lietuvu, Baltkrieviju, Poliju 

un citas spēcīgas komandas. 
Savu vietu  Latvijas izlasē izcīnījuši Pēte-
ris Lideris, Raimonds Kinerts, Krišjānis 
Lisovskis, Aldis Vārna, Aldis Voits, Mā-
ris Āriņš.
“Hokejā “pat māju sienas palīdz”, tad ce-
rēsim, ka Pasaules čempionātā zemledus 
makšķerēšanā “māju ūdeņi” palīdzēs 
un Latvijas izlase arī šogad mums sagā-
dās patīkamus rezultātus, startējot savā 
dzimtajā ūdenskrātuvē,” cerību pauž 
Latvijas Makšķerēšanas Sporta Fede-
rācijas valdes loceklis Normunds Gra-
bovskis.

Evita Zeiļa

“Pica Lulū” jaunās picērijās Rīgā un Ādažos investēs € 300 000 
Picēriju tīkla “Pica Lulū” īpašnieks SIA 
“Later LTD” tuvākajos divos mē-
nešos plāno investēt 300000 
eiro četru jaunu picēriju iz-
veidē Rīgā un Ādažos, in-
formēja uzņēmumā. Jaunās 
picērijas atradīsies Ādažos, 
Gaujas ielā 8 un Rīgā, Dzel-
zavas ielā 72, Kārļa Ulma-
ņa gatvē 114/1, Kurzemes 
prospektā 21. Kā atzina “Later 
LTD” līdzīpašnieks Elmārs Tannis, 

pagājušais gads aizvadīts veiksmīgi, uz-
ņēmumam sasniedzot 5,38 mil-

jonu eiro apgrozījumu, kas ir 
par 1% vairāk nekā gadu ie-

priekš. Tannis norādīja, ka 
šogad “Pica Lulū” prioritā-
tes būs vietējā picēriju tīkla 
attīstība, jaunu produktu 

ieviešana, kā arī piegādes 
servisa nostiprināšana, at-

tīstot piegādes vadības sistēmu. 
Vienlaikus norisināsies darbs pie 

plāniem attīstīt “Pica Lulū” franšīzi ār-
pus Latvijas. Jau vēstīts, ka “Later LTD” 
ir picēriju tīkla “Pica Lulū” izveidotājs 
un franšīzes turētājs. “Later LTD” di-
bināts 1993. gadā, tā pamatkapitāls ir 
57 510 eiro. Kompānija pieder Tannim 
(50%), Pēterim Intam Ruģelim (40%) un 
Kasparam Sūniņam (10%). “Later LTD” 
apgrozījums 2015. gadā bija 5,26 miljo-
ni eiro, bet peļņa – 244 456 eiro, liecina 
“Firmas.lv” dati. 

�nancenet.tvnet.lv

Jaunieši ēno pašvaldības policiju un novada domi
Ēnu dienā jaunieši kopā ar pašvaldības 
policijas inspektoriem devās patruļā, ap-
lūkoja policijas telpas un aprīkojumu, kā 
arī uzzināja vairāk par policijas darba 
speci�ku. Tāpat nākamie policisti devās 
ekskursijā uz Valsts policijas Rīgas reģio-
na pārvaldes Saulkrastu policijas iecirkni, 
lai apskatītu aizturēšanas telpas. Domē 
jaunieši iepazinās ar domes priekšsēdē-

tāja, Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra un sa-
biedrisko attiecību darbu, kā arī pa-
viesojās Ādažu Kultūras centrā. Ēnu 
dienā šogad Ādažu novada domi ap-
meklēja piecas, savukārt pašvaldī-
bas policiju – četras zinātkāras ēnas. 
Paldies jauniešiem par iesaistīšanos!

Laima Jātniece
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Motosportists Leons Kozlovskis “Enduropale”
sacīkstēs Francijā izcīna godalgoto trešo vietu!
Trīs stundu izturības sacīkstes “En-
duropale Le Touquet 2017” veiksmīgi 
aizvadījis Latvijas motosportists Leons 
Kozlovskis, gūstot godalgoto trešo vie-
tu veterānu klasē, bet solo braucēju 
kopējā ieskaitē vairāk nekā 1000 da-
lībnieku konkurencē �nišējot 65. po-
zīcijā. Ikgadējās izturības sacensībās, 
kas norisinās pludmalē izveidotā trasē 
Francijā, solo motociklu klasē startē-
ja gandrīz 1100 dalībnieki. Kozlovskis 
tajās piedalījās otro gadu pēc kārtas, 

un viens no galvenajiem mērķiem 
titulētajam motokrosa braucējam 
bija uzlabot pērnā gada sasniegu-
mus, kad tika izcīnīta 19. vieta starp 
veterāniem un 167. vieta absolūtajā 
ieskaitē. Kozlovskim tas veiksmīgi 
izdevās. Pakāpeniski kāpjot arvien 
augstāk, pēc veiktiem sešiem apļiem 
viņš jau atradās pirmajā simtniekā, 
desmitajā aplī ieņēma 76. pozīciju, bet 
�nišs tika šķērsots 65. vietā. Starp ve-
terāniem mūsu sportists, kurš startēja 

ar “Suzuki” markas motociklu, ieņēma 
augsto trešo vietu. 

autoeuro.lv

Ādažu sporta skolas džudistiem četras medaļas Latvijas junioru čempionātā
Latvijas atklātajā junioru (U-21) čempio-
nātā džudo pirmo vietu komandu vērtē-
jumā izcīnījuši Ādažu bērnu un jaunat-
nes sporta skolas pārstāvji, kuri ieguva 
trīs zelta un vienu sudraba godalgu. Šo-
gad turnīrā piedalījās 87 džudisti no Lat-
vijas un Lietuvas. Pirmo reizi sacensības 
norisinājās arī juniorēm, un trīs trenera 
Leonīda Kuzņecova audzēknes kļuva 
par medaļu ieguvējām. Svara kategorijā 
līdz 52 kilogramiem pirmās divas vietas 

izcīnīja Aiga Anita 
Bērziņa un Elīza 
Jevstigņejeva, bet 
kategorijā līdz 57 kg 
par čempioni kļu-
va Vineta Alksne. 
Savukārt puišu sa-
censībās lielākos 
panākumus guva 
Uldis Nartišs no Carnikavas, kurš pa-
lika nepārspēts svara kategorijā līdz 60 

kilogramiem. Vēl 
no Ādažu sporta 
skolas džudistiem 
trešo vietu ieguva 
Keita Leitone (57 
kg), piekto – Rai-
monds Taube (50 
kg) un Sera�ma 
Nazarova (63 kg) 

un septīto – Artjoms Ratnikovs (90 kg).
Aprinkis.lv

Ādažniecēm – zelta un sudraba godalgas
kalnu slēpošanā Latvijas Skolu Ziemas olimpiskajā festivālā

Pēc gada pārtraukuma Ādažu vidussko-
la 15 sportistu sastāvā atkal pārstāvēja 
Ādažu novada un vidusskolas godu Lat-
vijas Skolu Ziemas olimpiskajā festivālā. 
Šogad varam lepoties ar kalnu slēpotā-
jām Betiju Burkovsku, kura ieguva zelta 
godalgu, un Agiju Buliņu, sudraba go-
dalgas ieguvēju. Apsveicam! Sarežģītajā 
trasē, startējot ar 100-ajiem numuriem, 

viss izdevās lieliski! Betija abās trasēs uz-
rādīja ātrāko rezultātu, taču Agija spēja 
pakāpties no trešās vietas – pēc pirmās 
trases – līdz otrajai – kopvērtējumā. Arī 
puiši patīkami pārsteidza ar apņēmību 
un ļoti nopietnu gatavošanos sacensībām. 
Snovbordā Ādažus pārstāvēja četri sko-
lēni. Šogad snovbordistiem bija garantēts 
tikai viens nobrauciens, nevis divi, kā tas 
bija iepriekšējos gados. Trase bija ledai-
na un ar negaidītiem tramplīniem, taču 
mūsējie tika galā godam. Paldies Kārlim 
Rukam, kurš vienīgais iekļuva astotniekā 
(kā septītais) un tika pie otrā brauciena. 
Kārlis tajā bija ieskrējies ļoti ātri, un bija 
cerības, ka atgūs pirmajā braucienā ieka-
vēto sekundi, tomēr ne šoreiz – kritiens 
slidenajā trasē un 8. vieta 1. grupā. Lat-
vijas Skolu Ziemas olimpiskajā festivālā 
Viešūra kalnā startēja un labus rezultātus 

sasniedza arī Ādažu vidusskolas mazie 
orientieristi: Liene Līce-Līcīte – 5. vieta, 
Kārlis Strikauskis – 6. vieta, Roberts Ķir-
kums – 8. vieta un Roberts Arnicāns. Šis 
sporta veids Ziemas olimpiādē iekļauts 
pirmo reizi. Dalībniekiem jāprot ne tikai 
labi orientēties dabā, bet arī labi slēpot ar 
distanču slēpēm. Vienmēr aktīvie Āda-
žu vidusskolas skolotāji – Inese Lēruma 
un Raivis Pauls kā vienmēr aizrautīgi un 
uzmundrinoši centās pabūt ikviena star-
tā vai �nišā! Mūsu komandai ir spēks un 
dzīvesprieks, un mūsu moto – galvenais 
piedalīties un ar smaidu! Apbalvošanas 
ceremonijā visskaļāk tika skandināts 
Ādažu vārds, pateicoties šī gada atraktī-
vajai, jautrajai, draudzīgajai un fantastis-
ki pozitīvajai komandai.
Tiekamies nākamgad!

Žaklīna Frickausa

Ādažu vidusskolnieces uzvarējušas Pierīgas skolu volejbola turnīrā 
Ādažu vidusskolā notikušajā Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu volejbo-

la turnīrā A vecuma grupas jaunietēm 
(1997./2000. g.dz.) pirmo vietu izcīnīja 
laukuma saimnieces ādažnieces, kuras 
svinēja uzvaras visās trijās spēlēs. Tur-
nīrs ar četru Pierīgas skolu komandu 
piedalīšanos noritēja pēc viena apļa sistē-
mas, un spēles uz diviem laukumiem ri-
tēja līdz divu setu uzvarai. Ādažu vidus-
skolas volejbolistes pārliecinoši pieveica 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas komandu, 

divos setos uzvarēja arī pagājušā gada 
turnīra uzvarētājas Mārupes vidusskolas 
audzēknes, bet, kā izrādījās, izšķirošajā 
spēlē par pirmo vietu sīvā cīņā pārspēja 
Zvejniekciema vidusskolas volejbolistes. 
Uzvarētāju sastāvā treneres Jeļenas Smir-
novas vadībā spēlēja Anna Fiļipenoka, 
Darja Šilova, Inna Nalbandjana, Anna 
Kovola, Diāna Hrupina, Elīza Isajeva, 
Renāte Radionova un Kristīne Smirnova.

Aprinkis.lv 
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Ēku renovācija un siltumapgādes sistēmu atjaunošanas darbi Ādažos
Ēku atjaunošana un remonti –
apkures izdevumu mazināšanai
Latvijas mājsaimniecībām siltumapgādes  
izmaksas ir vieni no lielākajiem izdevu-
miem apkures sezonā, tās atkarīgas gan 
no siltumenerģijas resursu un piegādes 
izmaksām, gan patēriņa apjoma. Savukārt 
patēriņu lielā mērā ietekmē ēkas tehnis-
kais stāvoklis un siltumnoturība, tādēļ 
energoefektivitātes nolūkā ir būtiski  no-
vērst siltuma zudumus un nodrošināt ēkas 
siltumizolāciju. Racionāla  un ekonomiska 
pieeja ēku apsaimniekošanā var palīdzēt 
ievērojami ietaupīt, tomēr tam nepiecie-
šamas sākotnējas investīcijas un spēja pie-
ņemt tālredzīgus lēmumus. “Ādažu Nam-
saimnieks” kā savu uzdevumu ir izvirzījis 
iespējami samazināt apkures izdevumus, 
ciktāl to var ietekmēt namu apsaimnieko-
tājs kopējiem spēkiem ar pašiem iedzīvo-
tājiem. 
Siltummezglu apkope
un atjaunošana
Lai nodrošinātu pakalpojuma nepār-
trauktību un kvalitāti, 2017. gadā “Ādažu 
Namsaimnieka” veicamo prioritāro darbu 
sarakstā ir ar siltumapgādes sistēmu uztu-

rēšanu un atjaunošanu saistītie darbi pār-
valdāmajās ēkās – siltummezglu apkope un 
atjaunošana, plānota arī siltumregulatoru, 
cirkulācijas sūkņu un siltumskaitītāju no-
maiņa. Lai samazinātu apkures izmaksas, 
svarīga ir ne vien jaunas energoefektīvākas 
siltumapgādes tehnikas ieviešana, bet arī 
jānodrošina labāka ēku siltumnoturība. 
Tādēļ jāveic virkne darbu, kas nav tieši 
saistīti ar siltumapgādi, tomēr lielā mērā 
ietekmē patērētās siltumenerģijas apjomu 
un galarezultātā arī rēķinus par apkuri. 

Piemēram, ēku siltināšanas rezultātā var 
samazināt apkures izmaksas līdz pat 50%.
Plānota vairāku ēku renovācija Āda-
žu centrā un Garkalnē
Jau šogad ir iecerēta renovācija vairākām 
Ādažu centra mājām un Garkalnē: Pir-
majā ielā 23, Pirmajā ielā 29, Pirmajā ielā 
43 un Pasta ielā 4, Ozolos, kā arī plānots 
daļējs jumta  remonts ēkai Pirmajā ielā 35. 
Savukārt kopā ar daudzdzīvokļu mājokļu 
īpašniekiem Pirmajā ielā 25, Ādažos un 
Jūras ielā 8, Carnikavā “Ādažu Namsaim-
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aujas ielas 2 , k1 īpašnieki 
nolēma nomainīt vecos koplie-
tošanas logus pret jauniem 
siltumefektivitātes prasībām 
atbilstošiem PV  logiem.

Jau šogad iecerēta renovācija vairākām mājām Ādažu 
centrā, tai skaitā daudzdzīvok u namam Pirmajā ielā 29

Informācija par siltumener ijas tari em. Avots  https://www.sprk.gov.lv/lapas/Siltumenerija-lietotajiem#Tarifi84

2017.   

PAZIŅOJUMS PAR ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ
SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSMI
Informējam, ka 2017. gada 27. februārī plkst.18:00 Ādažu novada paš-
valdības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma redakci-

jas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aici-
nām visus interesentus piedalīties sanāksmē.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA
PROJEKTA GAUJAS IELAS SARKANO LĪNIJU PRECIZĒŠANU PUBLISKO APSPRIEŠANU
2017. gada 24. janvārī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai nodošanu pub-
liskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 17. februāra līdz 2017. gada 17. martam. Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2017. gada 2. martā plkst. 16:00. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazī-
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nieks” šogad uzsāk tehniskās dokumentā-
cijas izstrādi, lai nākotnē varētu veikt šo 
ēku renovāciju, izmantojot �nanšu insti-
tūcijas ALTUM piedāvāto ES �nansējumu.
Logu un durvju nomaiņa
Siltuma zudumus rada arī novecojuši vai 
nekvalitatīvi logi un durvis, to nomaiņa 
varētu minimizēt siltuma zudumus, tādēļ 
šogad ir plānots atjaunot pagraba un ieejas 
durvis ēkās Kadaga 5, Kadaga 9 un Pir-

majā ielā 41, kā arī piedāvāt logu nomaiņu 
ēkām Kadagas 5, Kadagas 10, Gaujas ielas 
25 – 4 un Gaujas ielas 25 – 2 iedzīvotājiem.

Telemetrija palīdz ekonomēt
Jaunākās paaudzes attālinātās siltumener-
ģijas uzskaites un siltummezglu vadības 
sistēmas jeb telemetrijas ieviešana jau ir 
devusi pozitīvu rezultātu, palīdzot ieeko-
nomēt patērētās siltumenerģijas apjomu, 
tādēļ ir pieņemts lēmums arvien vairāk 
daudzdzīvokļu mājās turpināt modernizēt 
ēku siltummezglus un pieslēgt tos telemet-
rijas pakalpojumam.

Līdz ar to ir paredzams, ka nākamajās ap-
kures sezonās varētu samazināties izdevu-
mu daļa par siltumenerģiju, ko var ietek-

mēt pašu iedzīvotāju tālredzīgi lēmumi un 
investīcijas.
Fakti
• Uzlabojot ēkas siltumnoturību, ir ie-
spējams panākt pat līdz 50% siltuma iz-
maksu ekonomiju.
• Ja vidēji siltumenerģijas ražošanā 
enerģijas zudumi veido 6-10%, piegādē 
12-18%, tad zudumi katrā ēkā aiz siltu-
menerģijas piegādes robežas var veidot 
pat no 30-50% un vairāk.
• Kopējais siltumenerģijas zudumu aptu-
venais sadalījums ēkai: bēniņu pārsegums 
8-14%, ārsienas 35-50%, logi un durvis 
20-30%, pagraba pārsegums 8-12 %, ven-
tilācija 20-25% (avots – www.abc.lv).

Ādažu Namsaimnieks

Attālinātās siltummezglu vadības telemetrijas  vadības logs. Avots  Ādažu Namsaimnieks

Ēku siltināšanas rezultātā var samazināt apkures 
izmaksas līdz pat 50%.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta
pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 20.01.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/41, adresē “Rūsas”-1, Baltezers, Ādažu novadā, Svet-
lanai Safronovai (dzim. 16.01.1954.); 06.02.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/44, adresē “Kadaga 10”- 24, Kadaga, Ādažu novadā, Jurim Okuņevam (dzim. 
24.02.1978.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, 
pieejams Ādažu novada domes 232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) 
viena mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.

ties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma 
projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānoju-
ma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski 
ar drošu elektronisku parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2017. gada 3. martam.



ĀDAŽU VĒSTIS   20. FEBRUĀRIS (194) 201716

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (17.01.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brū-
vers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), 
I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), 

P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Sprūde (S), 
E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par atbalstu dalībai projektos.
Lēmums: Atbalstīt domes dalību projektos 

“Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldī-
bu vajadzībām” un “Pašvaldību klientu infor-
mācijas pārvaldības risinājums”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas (17.01.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Nei-
lands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plū-
mīte (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), 
K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par rīcības un investīciju plānu aktualizāciju.
Lēmums: Apstiprināt domes attīstības prog-
rammas (2016-2022) aktualizēto rīcības plānu 
un investīciju plānu. Aktualizētos dokumentus 
ievietot domes mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā 
“Pašvaldība/Dokumenti/Attīstības programma”.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 2 (K.Sprūde 
(S), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
2. Par amatu izmaiņām domes administrācijā.
Lēmums: Likvidēt Saimniecības un infrastruk-
tūras daļas (SID) struktūrā amata vienības: “Ze-
mes ierīcības inženieris”, “Sētnieks (Garkalnē)”. 
Likvidēt Attīstības un investīciju daļas struktū-
rā amata vienību “Ainavu arhitekts/dārznieks”. 
Izveidot SID struktūrā jaunas amata vienības: 
“Ainavu arhitekts/dārznieks”, “Labiekārtošanas 

strādnieks”, “Nekustamo īpašumu speciālista 
palīgs”, “Informācijas tehnoloģijas drošības un 
komunikāciju sistēmas administratora palīgs”.
Balsojums: “par” – 9, “pret” – 5 (I.Pētersone-Je-
zupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S), 
E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
3. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu vidusskolas struk-
tūrā jaunu amatu: “Izglītības psihologs”.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” 
– 1 (K.Sprūde (S)).
4. Par izmaiņām būvvaldes struktūrā.
Lēmums: Izveidot būvvaldes struktūrā jaunu 
amata vienību “Būvinspektors”.
Balsojums: “par” – 8, “pret” – 5 (I.Pēterso-
ne-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprū-
de (S), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), “attu-
ras” – 1 (J.Antonovs (S)).
5. Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas iz-
glītības programmas apguvei privātās izglītī-
bas iestādēm.
Lēmums: Apstiprināt izmaksu apjomu vienam 

izglītojamajam mēnesī, ko dome sedz pirms-
skolas izglītības programmas apguvei privātai 
izglītības iestādei: bērniem no pusotra līdz čet-
ru gadu vecumam - EUR 242,58 apmērā; bēr-
niem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pama-
tizglītības ieguvei - EUR 212,17 apmērā.
Balsojums: “par” – 8, “pret” – 2 (K.Sprūde (S), 
N.Zviedris (V)), “atturas” – 4 (J.Antonovs (S), 
I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), 
E.Šēpers (ZZS)).
6. Par pašvaldības budžetu 2017.gadam.
Lēmums: Palielināt pašvaldības 2017.gada budže-
ta izdevumu sadaļu par 14100 EUR (4100 EUR – 
plenēram un 10 tūkst. – Kadagas sporta laukuma 
sakārtošanai un volejbola laukuma būvēšanai).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.1/2017 “Par Ādažu novada pašvaldības budže-
tu 2017.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: “par” – 9, “pret” – 5 (I.Pētersone-Je-
zupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S), 
E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.

Ādažu novada domes kārtējā (24.01.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers 
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupe-
noka (V), E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks (RA), 
L.Pumpure (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), 
N.Zviedris (V).
1. Par grozījumiem domes 31.08.2016. lēmu-
mā Nr.174.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 31.08.2016. 
lēmumā Nr.174 “Par SIA “Ādažu Ūdens” no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielinā-
šanu”, izsakot tā lemjošās daļas 5.punktu šādā 
redakcijā: “5. Uzdot Sabiedrībai ne retāk kā reizi 
mēnesī rakstiski informēt Domes priekšsēdētā-
ju par nepieciešamiem un plānotajiem �nanšu 
ieguldījumiem, tehniskajiem risinājumiem un 
problēmām saistībā ar Projekta realizāciju līdz 
tā nodošanai ekspluatācijā.”
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai detālplānojuma projekta 
1. redakciju Gaujas ielas sarkano līniju precizē-
šanai posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par detālplānojuma īstenošanas kārtības 
precizēšanu.
Lēmums: Precizēt nekustamo īpašumu “Kalm-
nieki”, “Zaļkalni” un “Rijnieki” detālplānoju-
ma īstenošanas kārtību un atļaut atdalīt detāl-
plānojumā noteiktās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem “Mežlejas” un Lāce-
ņu ielā 19, Kadagas ciemā, un piekrist zemes-
gabalu savstarpējo robežu pārkārtošanai un 
īpašuma “Mežlejas” sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par detālplānojuma īstenošanas kārtības 
precizēšanu.

Lēmums: Precizējot domes 2016.gada 27.de-
cembra lēmumu Nr.236, papildināt domes 
27.01.2015. sēdes lēmumu Nr.3 ar 6’.punktu 
šādā redakcijā: “Īstenojot detālplānojumu pa 
kārtām, atļaut apbūvēt no īpašuma “Liānas” 
atdalīto zemes vienību Lilijas ielā 10, Stapri-
ņos, Ādažu novadā (kad.apz. 8044 003 0404), 
paredzot lokālus ūdensapgādes, kanalizācijas 
un meliorācijas sistēmas pārkārtošanas risinā-
jumus, kā arī neparedzot izbūvēt gāzesvadu un 
detālplānojumā noteiktās ielas.”
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma 
pagarinājumu.
Lēmums: Lūgt LR Aizsardzības ministriju pa-
garināt līgumu JUR 2012-03/166 par būvju un 
kustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanu līdz 
2021.gada 29.aprīlim likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās paš-
valdības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 90% apmērā par nekustamajiem 
īpašumiem Vēja ielā 19, 21, 23, 26, 28 un 30 par 
ieguldījuma summu EUR 2692,06.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu.
Lēmums: Piekrist Satiksmes ministrijai piekrī-
tošās nekustamā īpašuma “Autoceļš V 46”  ze-
mes vienības sadalei divos zemes gabalos.
Balsojums: “par” – 11, “pret” – 2 (A.Keiša (ne-
atkarīgā deputāte), K.Sprūde (S)), “atturas” – 
nav, (J.Antonovs (S) atstāja sēdi).
9. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.de-
cembrim nekustamo īpašumu “Vinetas”, Atte-
kas iela 21A, Lazdu iela 7, “Lazdas 13”, “Alde-
ri13A” un “Alkšņi 6A” mazdārziņus personisko 
palīgsaimniecību uzturēšanai 29 personām.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” 
– nav, (J.Antonovs (S) atstāja sēdi).
10. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu 

nomā.
Lēmums: Piešķirt SIA “Promobius” pašvaldī-
bai piederošā zemesgabala “Vējupes krastmala” 
daļu 330kv.m platībā papildus nomā bez apbū-
ves tiesībām līdz 2020.gada 31.decembrim.
Balsojums: “par” – 7, “pret” – 6 (A.Keiša (ne-
atkarīgā deputāte), I.Pētersone-Jezupenoka 
(V), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers 
(ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav, (J.An-
tonovs (S) atstāja sēdi).
11. Par grozījumiem domes 2015.gada 27.ok-
tobra lēmumā Nr.200.
Lēmums: Aizstāt domes 2015.gada 27.oktobra 
lēmuma Nr.200 1.2.2.apakšpunktā vārdus “Ka-
rīna Miķelsone, Attīstības un investīciju daļas 
vadītāja” ar vārdiem “Inita Henilane, Attīstī-
bas un investīciju daļas vadītājas p.i.”. Svītrot 
nolēmuma 1.2.12.apakšpunktu un nolēmuma 
3.punktu.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” 
– nav, (J.Antonovs (S) atstāja sēdi).
12. Par darba grupas izveidi.
Lēmums: Izveidot darba grupu savienojošās ie-
las un teritorijas labiekārtojuma projekta darba 
uzdevuma sagatavošanai zemes gabalam Gau-
jas ielā. Apstiprināt darba grupas nolikumu.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” 
– nav, (J.Antonovs (S) atstāja sēdi).
13. Par domes vēlēšanu komisiju.
Lēmums: Noteikt domes Vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 
2017.gada 20.februārim, pieteikumus iesniedzot 
Klientu apkalpošanas centrā.
Balsojums: “par” - 13, “pret” – nav, “atturas” 
– nav, (J.Antonovs (S) atstāja sēdi).
14. Par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot E.D. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Pirmā ielā 
dzīvoklim X piekrītošās 545/467141 domājamās 
daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” 
– nav, (J.Antonovs (S) atstāja sēdi).
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Uzsākta veselīga dzīvesveida veicināšanas projekta īstenošana

Ādažu novada dome 2017. gada 26. jan-
vārī ar Centrālo �nanšu un līgumu 
aģentūru noslēdza līgumu par projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības vese-

lības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, realizāciju. Projekta 
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas pakalpojumiem iedzīvo-
tājiem Ādažu novadā, jo īpaši sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pa-
kļautajām iedzīvotāju grupām, īstenojot 
vietēja mēroga pasākumus Ādažu novadā 
no 2017.-2019. gadam. Projekta kopējais 
budžets ir 112 172,00 euro, tajā skaitā ESF 
�nansējums – 95 346,20 euro un valsts 
budžeta �nansējums – 16 825,80 euro.
Projekta ietvaros turpmāko 3 gadu lai-
kā tiks papildināts bezmaksas aktivitā-

šu un pasākumu piedāvājums veselības 
veicināšanai visām vecuma grupām, 
uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 
veicinot veselību. Sekojiet līdzi informā-
cijai par projektā plānotajām aktivitātēm 
Ādažu novada domes mājaslapā. Tuvā-
kajā laikā sniegsim informāciju par 2017.
gadā plānotajām aktivitātēm un pasāku-
miem.

Sanda Kaša

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
2. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 
19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināša-
nas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 28. 
aprīlim.

Projektu iesniegumus var iesniegt:
• papīra formā 2 eksemplāros biedrības 
“Gaujas Partnerība” birojā Ādažos, Pirmā 
ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju elektro-
niskā formātā, datu nesējā) (no 28.03.2017. 
līdz 28.04.2017. plkst.14:00);
• elektroniski Lauku atbalsta dienesta 
(turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai 
elektroniska dokumenta formā, kas no-
formēts atbilstoši Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz 
e-pastu lad@lad.gov (no 28.03.2017. līdz 
28.04.2017. plkst.23:59).
Otrajā kārtā pieejamais publiskais �nansē-
jums ir 107795,27 EUR. Maksimālā attieci-

nāmo izmaksu summa vienam projektam 
– 50 000 EUR; 100 000 EUR, ja ieguldījumi 
būvniecībā ir vismaz 70%. Maksimālā atbal-
sta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts; 
90 %, ja ir sabiedriska labuma projekts.
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecī-
bas gadījumā projekta īstenošanas termiņš 
ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā 
paredzēta attiecināmos izmaksu pozīcija 
“Ar projektu saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas 
nepārsniedz 15% no projekta kopējās attie-
cināmos izmaksu summas projekta īsteno-
šanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas 
termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcības un to apraksti
Stratēģijas 
mērķis

M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (170 663,00 EUR)

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakal-
pojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs 83 290,10 EUR
Atbilstošā 
13.10.2015. MK 
Noteikumu 
Nr.590 5.punktā 
minētā darbība

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

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teri-
torijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās 
iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā 
veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
- jaunu uzņēmumu veidošana;
- esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
- produktu ražošana un pārstrāde;
- jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
- jaunu realizācijas veidu ieviešana; 

EIR PAS SAVIEN BA
EIR PA INVES  LAU U APVI S
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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- esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu 
programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū 
ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās). 

Rezultatīvie
rādītāji

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

Stratēģijas mērķis M2 Vietējās teritorijas sakārtošana (71 110,00 EUR)
Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Atbalsta apmērs 14 610,11 EUR
Atbilstošā 13.10.2015. 
MK Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā dar-
bība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas un kultūras ob-
jektu pieejamību un izmantošanas kvalitāti, sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un drošas dzīves 
vides attīstību VRG darbības teritorijā, piem.:
- dabas objektu sakopšana;
- kultūras objektu sakārtošana;
- vietējās teritorijas intereses objektu atvēršana sabiedrībai, pieejamības uzlabošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai ne-
pieejamu un / vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot izglītības iestādes vai teritorijas, kas 
atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu zonējumā).

Rezultatīvie rādītāji Sakārtotu dabas un kultūras objektu skaits
Pieejamo pakalpojumu skaits

Stratēģijas mērķis M3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (42 666,00 EUR)
Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai
Atbalsta apmērs 9 895,06 EUR
Atbilstošā 13.10.2015. 
MK Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā darbība 

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, tādā 
veidā sekmējot viņu iespējas radoši attīstīties, iegūt jaunas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
uzlabot veselību, piedalīties novada kultūras dzīvē, saņemt sociālo palīdzību, kā arī veicināt novada 
teritorijas labiekārtošanu (piem., izveidot centrus sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).

Rezultatīvie rādītāji Jaunu centru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai skaits

Projektu vērtēšanas kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī-
bas vērtēšana atbilstoši kritērijiem no-
tiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēša-
nas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 
0 līdz 2. Minimālais punktu skaits, kas 
projektam jāiegūst, lai par to sniegtu 
pozitīvu atzinumu, ir 10. Ja vairāki pro-
jekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, 
priekšroka tiek dota atbalsta pretenden-
tam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu 
atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā no-
teiktajam speci�skajam kritērijam, kas 
nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo 
punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 
0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta ie-
gūtajiem punktiem pamata vērtēšanas 
kritērijos). Informācija par projektu vēr-

tēšanas kritērijiem pieejama biedrības 
“Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijā.
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā 
informācija, kas jāiesniedz projekta 
iesniegumā sadaļā “Papildu informā-
cija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās 
attīstības stratēģiju” – sasniedzamā re-
zultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši kat-
rai rīcībai noteiktajam rezultatīvajam 
rādītājam.
Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazī-
ties biedrības mājas lapā: www.gaujas-
partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratē-
ģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem 

un iesniegt projektu iesniegumus pa-
pīra formā iespējams biedrības “Gau-
jas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, 
Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stra-
tēģija pieejama arī elektroniski bied-
rības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: 
www.gaujaspartneriba.lv. 
Kontaktinformācija: 
- Gunta Dundure, ELFLA administratīvā 
vadītāja (mob.: +371 26566190, e-pasts: 
gunta.dundure@adazi.lv);
- Ineta Martuzāne, ELFLA adminis-
tratīvās vadītājas vietniece (mob.: +371 
29254554, e-pasts: martuzane.ineta@in-
box.lv); 
- vispārīgiem jautājumiem: gaujaspart-
neriba@inbox.lv.
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PAZIŅOJUMI

25. FEBRUĀRĪ  LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA 

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

2017. gada 25. februārī SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:

1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā) 09.00 – 09.30
2. KADAGA (vecais veikals) 10.00 – 10.30
3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43) 10.45 – 12.00
4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8) 12.15 – 12.45
5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem) 13.00 – 13.30
6. ALDERI (pie veikala) 13.45 – 14.15
7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas) 14.30 – 15.00
8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums 15.15 – 15.45

No sirds sveicam
februāra jubilārus!
Birutu Auniņu 70 g.
Vadimu Gonžaļenko 70 g. 
Ņinu Koršunovu 70 g. 
Marutu Sarmīti Jaunzemi 75 g. 
Emīliju Kuharonoku 75 g.
Semjonu Zaporinu 75 g. 
Mudīte Kerna 80 g.
Valentinu Kotleri 80 g. 
Taisiju Kuprijanovu 80 g.
Ņinu Somovu 80 g. 
Nikolaju Vederņikovu 80 g. 
Mildu Apsīti 85 g.  
Annu Černišovu 85 g. 
Vasiliju Tarasovu 85 g. 
Annu Tēru 85 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
15. martā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Pensionāru padome

No 6. janvāra līdz 5. februārim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Elīna, Emma;
zēni – Magnuss, Matīss, Dāvis. 

Apsveicam jaunos vecākus!

AICINĀM PIETEIKT BARIKĀŽU DALĪB-
NIEKUS PATEICĪBAS RAKSTAM PAR 
DROŠSIRDĪBU UN PAŠAIZLIEDZĪBU 

1991. GADA BARIKĀDĒS

Atzīstot nepieciešamību godināt un izteikt pateicī-
bu tām personām, kuras 1991. gada barikāžu laikā 
parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, 
deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes 
darbā, kā arī morāli un materiāli atbalstīja 1991. 
gada barikāžu dalībniekus, taču attiecībā uz ku-
rām 1991. gada Barikāžu piemiņas zīmes valde līdz 
noteiktam termiņam nesaņēma ierosinājumus, un 
tāpēc šīs personas netika apbalvotas ar 1991. gada 
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi vai LR Saeimas 
izsniegtajiem Pateicības Rakstiem, 1991. gada Ba-
rikāžu dalībnieku valde turpina godināt barikāžu 

dalībniekus ar Pateicības rakstu.

Ādažu novada domes Sociālajā dienestā
Gaujas ielā 13/15, Ādažos, Ādažu novadā,
līdz 31. martam var pieteikt barikāžu laika

dalībniekus Pateicības rakstam!
Plašāka informācija pa tālr.: 67809399

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS 
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ

Lielais gavēnis
Sākot ar 1. martu, Pelnu trešdienu,

iesākas Lielais gavēnis
Katru svētdienu – 

5., 12., 19., 26. martā un 2., 9. aprīlī
Sv. Mise plkst.15.00

Pirms katras sv. Mises 14:00 Tautas Krustaceļš - 
Kunga Jēzus Kristus ciešanu un nāves piemiņas 

dievkalpojums.
Pirms katras sv. Mises Grēksūdzes sakraments.

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments.

Tuvāka informācija: tālr. 26434830

Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un 
pašvaldības iestādei būt pieejamai ne tikai for-
māli, bet arī reāli.
Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pār-
valdi. Minētais nozīmē ne tikai �ziskās vides 
pieejamību ar vienlīdzīgām iespējām, tai skaitā, 
arī personām ar dažāda veida invaliditāti, bet arī 
informācijas pieejamību un iedzīvotājiem drau-
dzīgu pieņemšanas laiku.

ESI PIEEJAMS!

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes informatīvajam izdevu-
mam “Ādažu Vēstis” (Nr.194) izdots informatīvs 
pielikums (Nr.192), kurā publicēti šādi Ādažu 
novada domes saistošie noteikumi:
Nr.24/2016 (27.09.2016.) “Par apstādījumu terito-
riju labiekārtošanu un aizsardzību.”
Nr.35/2016 (27.12.2016.) “Grozījumi 2012. gada 
25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 30 

“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības līdz�nansējumu dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai.””
Nr.3/2017 (24.01.2017.) “Grozījumi 2015. gada 27. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 “Āda-
žu novada pašvaldības līdz�nansējuma piešķir-
šana pirmsskolas izglītības ieguvei.””
Nr.1/2017 (17.01.2017.) “Par Ādažu novada paš-

valdības budžetu 2017. gadam.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu nova-
da domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā 
ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu ap-
kalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Āda-
žu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, 
SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

PASAŽIERU IEVĒRĪBAI
Ar 20.02.2017. tiek mainīti

autobusu atiešanas laiki
Maršrutā Nr. 6824

Slēdz reisu plkst. 6.40 Ādaži – Carnikava – Rīga 
(caur DS “Salūts”, kas kursēja 01.05.-30.09.);
Slēdz reisu plkst. 6.50 Ādaži – Carnikava

(caur Siguļiem) (darba dienās);
Slēdz reisu plkst. 14.20 Rīga – Ādaži – Carnikava

Maršrutā Nr. 6824
Atklāj reisu plkst. 6.50 Ādaži – Carnikava

(sestdienās, svētdienās, svētku dienās);
Atklāj reisu plkst. 6.50 Carnikava – Ādaži

(caur Siguļiem) (darba dienās).
Atklāj reisu plkst. 7.05 Siguļi – Ādaži – Rīga

(darba dienās). 
Atklāj reisu plkst. 14.50 Rīga – Ādaži – Carnikava

Maršrutā Nr. 6821
Slēdz reisu plkst.14.50 Rīga – Ādaži – Kadaga 

(darba dienās).

Maršrutā Nr. 6821
Atklāj reisu plkst. 14.20 Rīga – Ādaži – Kadaga 

(darba dienās).






