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PROJEKTS

LAVERU
   CEĻŠ

Muižas ielā uzsākta apvienotā gājēju
un velo celiņa izbūve

Muižas ielā pēc tehnoloģiskā pārtrau-
kuma atsākti būvdarbi, kas tiek veikti 
četrās kārtās atbilstoši izstrādātajam 
būvprojektam “Muižas ielas pārbūve 
Ādažos”. Turpinās Muižas ielas  seguma 
pārbūve, kā arī ūdenssaimniecības tīk-
lu un ielas apgaismojuma izbūve. Tāpat 
turpinām veidot gājēju un velo infra-
struktūru novadā. Muižas ielā tiek izbū-
vēts apvienotais gājēju un velo celiņš līdz 
pat dambim, kas sniegs iespēju iedzīvo-
tājiem to izmantot pastaigām un velo 
maršrutos, turpinot ceļu pa dambi. Para-

lēli šiem darbiem uzsākti arī ugunsdzē-
sības dīķa pārtīrīšanas un atjaunošanas 
darbi. Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu 
ceļos veikta plānoto ūdenssaimniecības 
tīklu izbūve, kā arī pārbūvēta caurteka. 
Jaunceriņu ceļā uzsākta elektroapgādes 
tīklu izbūve kanalizācijas sūkņu staci-
jas pieslēgumam. Pārbūves darbus veic 
SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “BaltLine Globe”, bet au-
toruzraudzību – SIA “Firma L4”. Muižas 
ielas brauktuvi izbūvēs no valčbetona, 
virs tā klājot kārtu asfaltbetona seguma. 

Muižas iela būs viena no pirmajām vie-
tām Latvijā, kur valčbetona segums iz-
mantots ielas izbūvē.  Izmaksu ziņā val-
čbetons ir līdzīgs asfalta segumam, bet 
īpaši piemērots rūpnieciskajām zonām, 
jo nodrošina daudzkārt lielāku ielas 
nestspēju un kalpošanas ilgumu – līdz 
pat 30 gadiem. 

Gunta Dundure, Laima Jātniece
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 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
akordeona spēles 4. klases audzēkne 
Zita Toma Belgradā Starptautiskajā 
akordeonistu-solistu konkursā ieguvu-
si 1. vietu un XVI Starptautiskajā 
akordeonistu konkursā “Naujene 
2018” – 2. vietu! Lepojamies! Paldies 
skolotājai Regīnai Rūrānei!
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 Apsveicam ādažnieci Elizabeti 
Sofiju Zeicu, kura Beļģijas 
pilsētā Zolderā UEC Eiropas 
kausa BMX 3. posmā izcīnījusi 
otro, bet 4. posmā – pirmo vietu!

 Top ceļš uz rūpnīcu “Laima” Ādažos…

 Paldies “ĀdažiVelo” komandai un ziedotājiem par 
jaunajiem velostatīviem skolēniem!

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas saksofonu kvintets 
vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā "Rojas 
Ritmi 2018" kvartetu-kvintetu grupā saņēmis 1. vietu! 
Lepojamies! Paldies skolotājam Didzim Bebrišam!

 Ādažu vidusskolas 
skolniece Anna Grāvīte 

izcīnījuso 1. vietu skolā un 
33. vietu valstī starptautis-

kajā matemātikas 
konkursā "Ķengurs". 
Lepojamies! Paldies 

skolotājai Ingunai Tauriņai!

 Garkalnes Olimpiskajā centrā Latvijas Basketbola Savienība uzstādīja jaunu āra 
basketbola grozu! Paldies visiem, kuri piedalījās ar savu klātbūtni un čakli palīdzēja 
kopīgā sporta laukuma labiekārtošanā!

 Atklāta brīnišķīga un iedvesmojoša 
mākslinieces Aijas Ausējas-Rudzītes darbu 
izstāde Ādažu Kultūras centrā!

MĒNESIS BILDĒS

 Lielā talka 2018. Ādažu novadā un visā Latvijā!

Foto – Laima Jātniece
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Apstiprināts Laveru ceļa grants seguma pārbūves projekts

6. aprīlī Lauku atbalsta dienests apstip-
rināja Ādažu novada domes  atbalsta pa-

sākuma “Pamatpakalpojumi un ciema-
tu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros  
iesniegto projekta  “Laveru ceļa grants 
seguma pārbūve Ādažu novadā” pietei-
kumu. 
Projekta mērķis ir uzlabot publisko ceļu 
infrastruktūras kvalitāti lauku teritori-
jās, veicinot uzņēmējdarbību un saglabā-
jot apdzīvotību.
Laveru ceļa grants seguma pārbūves 
darbus plānots sākt maija beigās, vei-
cot brauktuves segas konstrukcijas, no-
brauktuvju un caurteku izbūvi, izvieto-

jot signālstabiņus, uzstādot ceļa zīmes 
un labiekārtojot teritoriju. 
Projekta kopējās izmaksas plānotas 
198 092 eiro apmērā, tajā skaitā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansējums – 174 485 eiro. Būvdarbi tiks 
veikti Laveru ceļa posmā no 0,84km līdz 
1,84km.

 Gunta Dundure

Ādažniek! Vai Tev ir biznesa ideja, kuru vēlies īstenot?
Piesakies jauno uzņēmēju konkursam līdz 18. jūnijam 

un iegūsti līdzfinansējumu līdz 2 000 eiro!
Piesakies uz semināru!

Turpinot 2016. gadā 
uzsākto Ādažu no-
vada domes inicia-
tīvu, 16. aprīlī tika 

izsludināts konkurss “Ādažu novada jauno 
uzņēmēju konkurss 2018”.
Konkursa mērķis – veicināt jaunu uzņē-
mēju, t.sk., jauno māmiņu iesaisti uzņē-
mējdarbībā Ādažu novadā, sekmējot jaunu 
darbavietu un produktu vai pakalpojumu 
radīšanu.
Projektu konkursā var iesniegt fiziska per-
sona, kura uzvaras gadījumā reģistrēsies kā 
saimnieciskās darbības veicējs vai komer-
sants.
Ādažu novada domes kopējā līdzfinansēju-
ma summa konkursam ir 4 000 eiro, kas 
tiek piešķirta Konkursa uzvarētājiem šādā 
apmērā:
1. vietas ieguvējam – 2 000 eiro
2. vietas ieguvējam – 1 000 eiro
3. vietas ieguvējam – 1 000 eiro.
Piešķirto domes līdzfinansējumu drīkst iz-

mantot preces izstrādei, telpu iekārtošanai 
un inventāra iegādei (pirmreizējo izmaksu 
segšanai), mārketingam, specifiskas tehni-
kas un/vai iekārtas iegādei, izejmateriālu 
iegādei, mājaslapas izstrādei, licenču iegā-
dei u.c. mērķiem.
Projekta īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 
12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz šā 
gada 18. jūnijam plkst. 17.00, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot personiski do-
mes Klientu apkalpošanas centrā, adrese 
– Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 
LV-2164 vai elektroniski, parakstītus ar 
drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu: 
dome@adazi.lv.
Konkursa nolikums, tostarp pieteikuma 
veidlapa un citi saistītie dokumenti, pie-
ejami Ādažu novada domes mājaslapā 
www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība/Kon-
kursi”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā vēr-
sties pie konkursa koordinatores Ādažu 

novada domes Attīstības un investīciju da-
ļas projektu vadītājas Lauras Indriksones, 
e-pasts: laura.indriksone@adazi.lv, tālru-
nis: 67996086.
Vienlaikus informējam, ka 21. maijā 
plānots informatīvs seminārs, kurā in-
formēsim ne tikai par iespējām piedalīties 
Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursā 
2018, bet arī par Latvijas investīciju un 
attīstības aģentūras Siguldas biznesa in-
kubatora piedāvātajiem pakalpojumiem 
un finansējuma piesaistes iespējām no 
finanšu institūcijas “ALTUM”.
Lūdzu pieteikties uz informatīvo se-
mināru, zvanot Ādažu novada domes 
Attīstības un investīciju daļas projek-
tu vadītājai Laurai Indriksonei pa tāl-
runi: 67996086 vai rakstot uz e-pastu: 
laura.indriksone@adazi.lv līdz 18. maija 
plkst. 14.00.
Lai izdodas īstenot Jūsu plānotās biznesa 
idejas kopējai mūsu novada attīstībai!
Inita Henilane, Laura Indriksone

Pavasara saule māju un dārzu īpašniekus 
jau izvilinājusi dobēs un čaklie “zaļie īk-
šķīši” jau kustēt kust. Atgādinām, ka arī 
šajā vasarā gaidām skaisto un sakopto 
teritoriju īpašniekus pieteikt savu radošo 
košumu konkursam “Sakopta vide Āda-
žu novadā 2018”. Īpašumi tiks skatīti un 

vērtēti trīs kategoriju grupās:
• individuālie īpašumi vai viensētas; 
• daudzdzīvokļu mājas un citas koplie-
tošanas teritorijas;
• biznesa vide.
Pieteikumi iesniedzami līdz šā gada 16. 
jūlijam.

Balvās dāvanu kartes līdz 150 eiro vēr-
tībā.
Plašāka informācija: www.adazi.lv sada-
ļā Pašvaldība/Konkursi.
Konkursu rīko Ādažu novada domes At-
tīstības un investīciju daļa.

Iveta Grīviņa

Piedalies konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā 2018”!
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Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2018” iesniegti 19 projektu pieteikumi

No šā gada 15. marta līdz 19. aprīlim ik-
viena iedzīvotāju grupa vai nevalstiskā 
organizācija varēja piedalīties Ādažu 
novada domes izsludinātajā iedzīvotāju 
iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība 
ar dvēseli 2018”, lai saņemtu pašvaldības 
līdzfinansējumu sava projekta īste-
nošanai. Konkurss “Sabiedrība ar 
dvēseli” Ādažu novadā tiek rīkots 
jau 8. gadu pēc kārtas, bet tā mērķis 
– uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā 
un sociālajā jomā Ādažu novadā, 
veicināt novada iedzīvotāju iniciatī-
vu un atbildību par savu dzīves vidi 
– nav mainījies. Projektu pieteiku-

mus varēja iesniegt 
kādā no šādiem pa-
sākuma veidiem:
• Teritorijas labiekār-
tošana (viena pro-
jekta maksimālā at-
balsta summa – visā 
Ādažu novadā, iz-
ņemot Ādažu ciemu 
– 3000 EUR, Ādažu 
ciemā – 1000 EUR);
• Ēkas remonts (vie-
na projekta maksi-
mālā atbalsta summa 

– 1000 EUR);
• Izglītojošu, kultūras, sporta un soci-
ālo pasākumu attīstība (viena projek-
ta maksimālā atbalsta summa – 1000 
EUR).
Konkursā šajā gadā tika saņemti 19 

projektu pieteikumi. Lielākā daļa (11) 
no tiem paredz aktivitātes teritorijas la-
biekārtošanai, 6 – izglītojošu, kultūras, 
sporta un sociālo pasākumu attīstībai 
un 2 – ēku remontam. Pieteikumos ko-
pējā pieprasītā summa no pašvaldības 
budžeta pārsniedz 26 tūkstošus EUR 
(Atgādinām, ka konkursa kopējais pie-
ejamais budžets – 20 tūkstoši EUR.). 
Atbilstoši konkursa nolikumam šobrīd 
notiek iesniegto pieteikumu vērtēšana 
un maija beigās tiks noskaidroti tie pro-
jekti, kuriem pašvaldība piešķirs savu 
finansējumu to īstenošanai. Projekti tiks 
īstenoti no 1. jūnija līdz 14. septembrim.
Paldies visiem, kuri izrādīja interesi 
par konkursu un iesniedza tajā savu 
pieteikumu!
Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju 
sekot līdzi informācijai domes mājas-
lapā: http://www.adazi.lv/contest/ un 
piedalīties citos domes organizētajos 
konkursos!

Inga Pērkone

Aptaujas “Sakopsim savu māju”
noslēguma pasākumā apbalvo ēku ar vislielāko punktu skaitu

Laika posmā no 29. marta līdz 3. aprī-
lim Ādažu novada nerenovēto daudz-
dzīvokļu ēku īpašniekiem pasta kastītēs 
tika izdalītas aptaujas lapas par ener-
goefektivitātes jautājumiem, vienlaicīgi 
popularizējot kvalitatīvu ēku atjauno-
šanu, izmantojot energoefektivitātes pa-
augstināšanas līgumu (EPC). Aptaujas 
mērķis bija pievērst iedzīvotāju uzmanī-

bu ilgtspējīgai un atbil-
dīgai ēku atjaunošanai, 
mudinot ne tikai parā-
dīt savas zināšanas, bet 
arī meklēt informāciju 
masu saziņas līdzekļos 
un veicināt diskusijas 
iedzīvotāju starpā. In-
formēšanas pasākuma 
noslēguma dienā, 28. 
aprīlī, tika apbalvota 
aptaujā visvairāk punk-
tus ieguvusī daudzdzī-
vokļu ēka Pirmā ielā 31, 
Ādažos, kā balvu īpa-
šumā iegūstot ārtelpas 
puķu kasti. Vēl trīs ēkas, 
Lazdu iela 5, Garkalnē, 
Kadaga 10, Kadagā un 
Gaujas iela 25, korpuss 2, 

Ādažos, kas ieguva lielu punktu skaitu, 
atbildot uz aptaujas jautājumiem, saņē-
ma veicināšanas balvas – energoefektī-
vo spuldžu komplektus. Uzvarētājmājas 
iedzīvotāji uzreiz ķērās pie darba. Tika 
izvēlēta vieta un uzstādīta puķu kaste, 
to piepildot ar augsni. Pasākumā pie-
dalījās Ādažu novada domes un NVO 
“Ēku saglabāšanas un energotaupības 

birojs” pārstāvji. Papildu atgādinām, ka 
Ādažu novada dome 2018. gada 27. feb-
ruāra domes sēdē pieņēma grozījumus 
Nr.5/2018 Ādažu novada domes 2012. 
gada 22. septembra saistošajos notei-
kumos Nr.30 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai”. Jaunie grozījumi paredz lielāku 
atbalstu daudzdzīvokļu ēku energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumiem 
gadījumos, kad par ēkas atjaunošanas 
darbiem tiek noslēgts energoefektivitā-
tes pakalpojuma līgums. Energoauditu 
veikšanai ir iespējams saņemt finansē-
jumu līdz 800 eiro, savukārt ēku tehnis-
ko projektu izstrādei līdz 2000 eiro. Pa-
teicamies visiem, kas piedalījās aptaujā! 
Lūdzu sekot līdzi projekta jaunumiem 
Ādažu novada domes mājaslapā un Āda-
žu novada domes informatīvajā izdevu-
mā “Ādažu Vēstis”. Aktivitātes tiek īste-
notas projekta “Accelerate SUNShINE”, 
Nr.754080, ietvaros.

Sanda Kaša
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Atjaunots Kadagas ceļa posms

Atjaunots Kadagas ceļa posms no iebrauktuves uz Austrumu ielu virzienā uz Kadagas bērnudārzu.

Uzsākta publiskās tualetes būvniecība Ādažu centrā

Ādažu novada dome iegādājusies jaunu ielu tīrīšanas mašīnu, kas darbu padarīs daudz efektīvāku un ātrāku. Jaunā mašīna varēs 
kvalitatīvi tīrīt ne tikai ielu apmales, bet arī gājēju celiņus. Turklāt ierīce nodrošina uzkopšanu ar ūdeni, kas samazina putekļu 
veidošanos tīrīšanas darbu laikā.

Pabeigti baseina remontdarbi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē

Novadā uzsākta grants ceļu
un ielu apstrāde ar pretputekļu materiālu

Arī šogad Ādažu novada grantētās ielas un ceļi tiks apstrādāti ar atputekļošanas 
materiālu, kas labi absorbē mitrumu no atmosfēras un augsnes, kā rezultātā ceļa 
virsma ilgāk saglabā mitrumu un neļauj putekļiem pacelties gaisā. Grants ceļu 
apstrādi  veic sausā laikā, un tā iedarbība ir no 2 –3 mēnešiem, kas atkarīgs no 
automašīnu braukšanas intensitātes un ceļa kvalitātes.

UZMANĪBU!
SVARĪGI!

Auto stāvlaukums pie
Kultūras centra slēgts no 
20. maija līdz 4. jūnijam

Saistībā ar Gaujas svētku norises organizē-
šanu novadā auto stāvlaukums pie Kultūras 
centra un daudzdzīvokļu mājām Gaujas ielā 
25 būs slēgts no 20. maija plkst. 10.00 līdz 
4. jūnijam. Auto īpašnieki aicināti novietot 
auto laukumā (zālājā) starp daudzdzīvok-
ļu mājam un veikalu “Lats” (uz pašvaldībai 
piederošās zemes). 

Ādažu novada dome

Iegādāta jauna ielu tīrīšanas mašīna
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Turpinās projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana
Ādažu novadā” vērtēšana Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā

Jau ziņots, ka Ādažu novada dome (turp-
māk – dome) 2017. gada novembra beigās 
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 
(turpmāk – CFLA) iesniedza projekta 
“Vispārējās izglītības iestādes mācību vi-
des uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk 
– projekts) iesniegumu, lai saņemtu Ei-
ropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 

atbalstu Ādažu vidusskolas pa-
plašināšanai. 
Izvērtējot projekta iesniegu-
mu, CFLA 29.12.2017. pieņēma 
lēmumu “Par projekta iesnie-
guma Nr. 8.1.2.0/17/I/028 ap-
stiprināšanu ar nosacījumu”. 
Gatavojot labojumus projekta 
iesniegumā, 06.02.2018. dome 
pieņēma lēmumu, ar kuru pre-
cizēja projekta apjomus, kā arī 
kopējās prognozētās summas. 

21.02.2018. dome noslēdz līgumu ar SIA 
“Monum” par skolas jaunās ēkas būvnie-
cību, kas noteica konkrētas būvdarbu iz-
maksas skolas jaunās ēkas katrai kārtai. 
Precizēts projekta iesniegums CFLA tika 
iesniegts šā gada marta sākumā.
Izvērtējot atkārtoti iesniegto projek-
ta iesniegumu, CFLA iesniegumu vēr-

tēšanas komisija 17.04.2018. pieņē-
ma lēmumu “Par projekta iesnieguma 
Nr.8.1.2.0/17/I/028 apstiprināšanu ar no-
sacījumu (trešās atlases kārtas ietvaros)”, 
kas noteica, ka domei līdz 11.05.2018. jāie-
sniedz labots projekta iesniegums, preci-
zējot kopējās prognozētās projekta sum-
mas. Dome aprīļa sēdē pieņēma lēmumu 
precizēt projekta kopējās prognozētās 
summas, savukārt maija sākumā CFLA 
iesniedza laboto projekta iesniegumu. 
Atgādinām, ka skolas jaunās ēkas 1. kār-
tas būvdarbi tika uzsākti marta beigās un 
turpināsies līdz 2019. gada maija beigām. 
Projekta (būvdarbu 2. un 3. kārtas) īste-
nošana plānota līdz 2022. gada beigām.

Inga Pērkone

Dome iesniegusi projektu konkursā
“Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”
Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
š.g. 22. martā izsludināja Latvijas valsts 
budžeta finansētas mērķprogrammas 
“Ģimeņu atbalsta projektu konkurss 
pašvaldībām sadarbībā ar NVO” atklātu 
projektu konkursu (turpmāk – VRAA 
konkurss).
Konkursa mērķis ir atbalstīt pašvaldību 
iniciatīvas sadarbībā ar NVO ģimenēm 
draudzīgas vides veidošanā un sabied-
rības līdzdalības veicināšanā. Konkursa 
ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 
1) ģimenei draudzīgu infrastruktūras 
objektu izveidošana un 2) nometņu or-
ganizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas 
un piedzīvojumu nometnes bērniem un/
vai ģimenes nometne) vai uz ģimenes 
vērtību apzināšanos un pozitīvas attiek-
smes veidošanu sabiedrībā vērstu aktivi-
tāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu 
veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, 
pasākumi u.c.).
Kopējais programmas finansējums – 
300 000 eiro. Katra plānošanas reģiona 
pašvaldībām ir pieejami 60 000 eiro. 
Viena konkursa projekta minimāli pie-
prasāmais valsts budžeta finansējums 
ir 5000 eiro, maksimāli pieprasāmais 
finansējums ir 20 000 eiro.
Tiesības iesniegt projekta iesniegumu 
ir pašvaldībai, tai skaitā sadarbībā ar 
NVO. Projektu īstenošanas beigu ter-
miņš ir līdz šā gada 15. novembrim. 
13. aprīlī Ādažu novada dome pieņēma 
lēmumu atbalstīt domes dalību VRAA 
konkursā ar projektu “Dzīvo sapņu 
dārzs” (turpmāk-projekts), kā ietvaros 

plānots izveidot 
infrastruktūru 
tematiski izglī-
tojošam pun-
d u r d z ī v n i e k u 
dārzam “Dzīvo 
sapņu dārzs” 
Līgo laukuma 
daļā, uz do-
mei piederošas 
zemes gabala 
Gaujas ielā 10A, 
Ādažos ~1970 
m2 platībā un 
organizēt tajā 
tematiskos pasākumus ģimenēm ar 
bērniem. Projekta indikatīvās attieci-
nāmās izmaksas ir līdz 23 810 eiro, tajā 
skaitā valsts budžeta finansējums līdz 
20 000 eiro (84%) un pašvaldības finan-
sējums līdz 3810 eiro (16%). Pieņemot 
lēmumu par projekta īstenošanu, dome 
ņēma vērā vēsturisko pieredzi, ka “Dzī-
vo sapņu dārzs” Ādažos darbojās 2016. 
un 2017. gada pavasara-rudens sezonā, 
radot vietu iedzīvotājiem un viesiem, 
t.sk. ģimenēm ar bērniem, izglītojo-
šu pasākumu organizēšanai, dabas un 
dzīvnieku iepazīšanai, izklaidei un ap-
skatei. Projekta ietvaros plānots izveidot 
infrastruktūru plašākam Dzīvo sapņu 
dārzam, radot daudzveidīgākas iespējas 
tematiski izglītojošu pasākumu organi-
zēšanai un pundurdzīvnieku izvietoša-
nai, kā arī kvalitatīvai laika pavadīšanai 
ģimenēm ar bērniem, ka arī tūristiem, 
vienlaikus vizuāli papildinot Ādažu cie-

ma centra ainavu.
Projektu paredzēts īstenot sadarbībā ar 
nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds” un 
biedrību “Gaujas partnerība”. VRAA 
konkursa rezultātus plānots paziņot 
pašvaldībām līdz š.g. 23. maijam.
Vienlaikus informējam, ka no š.g. 1. 
maija līdz 30. septembrim ir noslēgts 
sadarbības līgums starp Ādažu novada 
domi un nodibinājumu “Dzīvo sapņu 
fonds” par zemes gabala Līgo laukuma 
daļā uz domei piederošas zemes gabala 
Gaujas ielā 10A, Ādažos līdz 1970 m2 
platībā nodošanu bezatlīdzībā nodibi-
nājumam “Dzīvo sapņu fonds” tematis-
ki izglītojošam pundurdzīvnieku dārza 
izveidošanai par saviem līdzekļiem, 
vienlaikus iekļaujot nosacījumu par šī 
līguma pārtraukšanu VRAA konkursa 
projekta apstiprināšanas gadījumā divas 
nedēļas pirms būvniecības darbiem.

Inita Henilane
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“Bija tik forši! Mammīt, paldies, ka 
atvedi!” Pēc velo pasākumiem, dzir-
dot bērnus to sakām savām mammām, 
jūtos iepriecināta! Cilvēku prieks un 
smaids motivē izdomāt aizvien ko labā-
ku un interesantāku, atzīst Inese Liepi-
ņa, “ĀdažiVelo” valdes locekle, domes 
Goda raksta laureāte un, kā viņu dēvē 
paši “ĀdažiVelo” biedri, šīs organizā-
cijas sirds un dvēsele! Inese vairākas 
reizes dzīvē pieredzējusi situācijas, par 
kurām pārliecināta – labais atgriežas. 
Tas nekur nepazūd un nekad nebeidzas. 

Vai tie būtu Saulrieta braucieni vasaras 
vakaros, veloekskursijas, lai aplūkotu no-
vada dižkokus, vai došanās uz namdara 
darbnīcu Garkalnē,  vienmēr tiek pado-
māts par visiem, lai jautri būtu ne tikai 
sportistiem, bet arī ikvienai ģimenei un 
vismazākajiem tās locekļiem. Ikkatrs pa-
sākums tiek veidots ar lielu sirsnību, ko 
nevar nepamanīt arī apkārtējie. Jau divus  
gadus nedēļu pirms Vienības velobrau-
ciena Inese katru vakaru aicina pievieno-
ties velobraucieniem no Līgo laukuma, lai 
tālāk dotos pa dažādiem maršrutiem un 
sagatavotos  Vienības velobraucienam.  
“Ja zinu, ka nespēšu izdarīt lieliski, saku 
– piedodiet, nevarēšu. Ja daru, tad par 
100%! Citādāk nevar būt. Cenšos to ieau-
dzināt arī savai meitai. Arī mani vecāki 
allaž mācīja, ka nevienu darbu nevar at-
stāt nepabeigtu,” atceras Inese. Viņa au-
gusi laukos, Staiceles novadā, pie Salacas 

upes. Pamatskolā 
mācījusies Stai-
celē, vidusskolā 
– Valmierā. Pēc 
tam strādājusi 
Valmierā trans-
porta uzņēmumā 
un  neklātienē 
paralēli studējusi 
divās augstsko-
lās. Jelgavā – eko-
nomiku un Rīgā 
– jurisprudenci. 
Riteņbraukšana 
ir  vaļasprieks, 
bez kura Inesei 
savu dzīvi grūti 
iedomāties. Jau 
bērnībā uz 7km 
attālo pamatsko-
lu vasarās viņa 
devās ar velo, bet 
ziemā – ar kā-
jām vai slēpēm, 
jo sabiedriskais 
transports šajā 
maršrutā ne-
kursēja.  Ik gadu 

Inese piedalās dažādos velo sacensību 
seriālos, kas notiek Latvijā, piemēram, 
Vienības braucienā, VIVUS un SEB MTB  
velomaratonos, 24 stundu  velo sacensī-
bās.  Šogad pārstāv  arī “ĀdažiVelo” dāmu 
komandu SEB MTB seriālā.
Galvenā plānotāja
Biedrībā “ĀdažiVelo” Inese Liepiņa ir 
galvenā plānotāja, kura visu saliek pa 
plauktiņiem, organizējot vērienīgo velo 
orientēšanās pasākumu “Uz zvaigznēm 
Ādažos”, kā arī MTB velomaratonu Āda-
žos, ko organizē kopā ar domi un sporta 
klubu ZZK. Tieši Inese ir tā, kura saplā-
no,  par ko pasākuma dienā būs atbildīgs  
katrs no “ĀdažiVelo” cilvēkiem.  Arī savā 
ikdienas darbā Inesei jānodarbojas ar 
plānošanu un organizēšanu, strādājot 
“Rimi Latvia” par svaigās pārtikas preču 
grupu akciju vadītāju. “Svarīgi arī darba 
vidē iekustināt cilvēkus,” pārliecināta 
Inese, tieši tāpēc jau otro gadu viņa arī 
savā darba kolektīvā organizē velo pārgā-
jienus. Pagājušajā gadā tas veidots Ādažu 
un Carnikavas novados, bet vēl pirms 
gada – Ogrē. Liels izaicinājums ir veidot 
šādu velopārgājienu svešā vidē, kuru tik 
labi nepazīsti.  “Ja velo pārgājienā dodas 
tik daudz cilvēku, jāpiedomā pie katras 
nianses, drošībai jābūt pirmajā vietā,” at-
zīst Inese. Pērn kopā ar Ādažu bērniem 
Inese devās velobraucienā uz namdara 
darbnīcu Garkalnē, kur mazie ādažnieki 
varēja darboties arī paši. “Redzot bērnu 
laimīgās sejas, pēc tam bija tāds prieks.  

Atpakaļ viņi devās tik priecīgi, tik laimī-
gi! Tad domāju, ko vēl varētu izdomāt, lai 
latiņu nepārtraukti celtu,” stāsta Inese. 
Dāvanas bērnunamu bērniem
Gatavojoties intervijai ar Inesi, visaiz-
kustinošākais bija izlasīt, ka citi par viņu 
saka – Inesei ir liela un laba sirds… “Dro-
ši vien – tas ir no manas ģimenes, mums 
visiem ir liela gandarījuma izjūta, ja iz-
devies kādam palīdzēt, vai tas būtu kāds 
ziedojums, vai kā citādi. Visa ģimene 
esam asinsdonori. Ziemassvētkos nedā-
vinām viens otram lielas dāvanas, bet gan 
saliekam visus finanšu līdzekļus kopā, lai 
pēc tam iepriecinātu cilvēkus, kuriem 
dzīvē klājas grūtāk. Redzēt un sajust sta-
rojumu, kas nāk no kāda cilvēka, kuru iz-
devies iepriecināt, tā ir vislielākā dāvana. 
Puisim no bērnunama dzimšanas dienā 
uzdāvinājām velosipēdu, kādai sievietei, 
kuras meitai ļoti patika šūt, bet pašai ne-
bija pietiekami daudz finanšu līdzekļu, 
uzdāvinājām šujmašīnu. Arī mani kolēģi 
aizdomājušies, ka varbūt vērtīgāk ir dā-
vināt dāvanas bērnunamu bērniem, nevis 
dažādas lietas viens otram. Maniem ve-
cākiem un vecvecākiem šķiet, ka, darot 
labus darbus, pasaulē un kopā ar mums 
visiem ir svētība,” domā Inese. Tagad 
viņa prāto, ka pusdienu pārtraukumu 
darbā varētu izmantot pavisam praktiski 
– ne tikai aiziet pusdienās, bet arī izvest 

pastaigā patversmes suņus. Nesen Inese, 
pārstāvot biedrību “ĀdažiVelo”, viesojās 
arī dzīvnieku patversmē un ieguva ap-
liecību, lai patversmes grūtdieņus vestu 
pastaigās. Inese savā dzīvē vairākkārt 
pieredzējusi, ka, darot labu, labais atgrie-
žas. Viņa pati cenšas palīdzēt citiem, un 
reizēm pavisam sveši cilvēki palīdz viņai, 
piemēram, salabo salūzušo velosipēdu 
un aizved līdz sacensību vietai, uzņemas 
aizgādāt egli, kas ir pārāk liela, lai ietilptu 
Ineses auto. Inesei šķiet, ka arī ceļojumu 
uz Lanzeroti (Kanāriju salām) viņa lai-
mējusi kā pateicību no Visuma. Piedalo-
ties 24 stundu velo sacensībās, nobraucot 
konkrētu km skaitu, tik veikta izloze, un 

MTB sacensības Smiltenē, pirms finiša jā-
šķērso upīte.
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tieši Inesei paveicās! 
Izaicinājumi
Godīgums un patiesums ir īpašības, 
kādas Inese citos un arī sevī vērtē vis-
augstāk.  Tāpat viņa domā, ka no mā-
jām svarīgi iziet ar prieku sirdī: “Ja pats 
esi priecīgs, tādi būs arī visi apstākļi un 
notikumi! Galvenais – 
vajag gribēt! Nekas nav 
neizdarāms! Svarīgā-
kais ir zināt, ko gribi. 
Parasti saku – ja nezini, 
ko gribi, vari dabūt ti-
kai to, kas paliek pāri. 
Jānosprauž mērķi,” 
pārliecināta Inese.  Arī 
pati vienmēr centusies 
tos nospraust. Zinājusi, 
ka noteikti darbosies ar 
skaitļiem, finanšu sfē-
ru, nevis mākslām, bet 
tai pat laikā sapratusi, 
ka nekādā ziņā nevēlē-
tos būt grāmatvede, jo, 
viņasprāt, šajā darbā ir 
par maz grūtību, kas jā-
pārvar. Bet viņai patīk, 
ja ir izaicinājumi, ar ku-
riem jātiek galā. Viens 
no šādiem izaicinājumiem ir arī jaunākās 
paaudzes iesaistīšana sportiskajās aktivi-
tātēs, lai viņi izjustu sporta emocijas jau 
no mazotnes. Tāpat – motivēt cilvēkus 
būt aktīviem, izkustināt ģimenes un bēr-
nus, lai vairāk dotos svaigā gaisā, kustē-
tos. Šī gada velo orientēšanās sacensību 
labdarības mērķis bija iegādāties velosi-
pēdus un skrejriteņus Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādei, jo ne katra ģimene tos 
saviem bērniem var atļauties.  “ĀdažiVe-
lo” vienojošās vērtības ir aizrautība, spēja 
darīt visu no sirds, sniedzot savstarpēju 
atbalstu un ieklausoties viens otrā. 
“ĀdažiVelo” 
Inese biedrībā “ĀdažiVelo” darbojas kopš 
tās pirmsākumiem. Kad Inese reiz pie-
dalījās kārtējā Velo vienības braucienā 

un dažādu ķibeļu dēļ ieradās pavisam īsi 
pirms starta, kāds cilvēks no aizmugures 
teica, ka ātri palīdzēs piespraust sacensī-
bu numuru. “No kurienes esat?“ skanēja 
jautājums. “No Ādažiem,” atbildēja Inese. 
“Tad aizvedīšu uz mājām,” noteica cilvēks, 
uz kuru atskatīties Inesei nebija laika, un 

atstāja  savu tālruņa  
numuru. Tikai pēc 
sacensībām Inese sa-
prata, ka izpalīdzīgais 
cilvēks bijis sabiedrī-
bā labi zināmais Uģis 
Joksts. “Braucot no 
Siguldas uz Ādažiem 

pārrunājām, ka 
Ādažos daudzi 
pārvietojas ar 
velo, tāpēc būtu 
interesanti ap-
vienoties. Uģis 
pastāstīja, ka 
ar savu draugu 
Zigi (Zigmundu 
Nuržu, “Ādaži-
Velo” valdes priekšsēdētāju red.) sēdēju-
ši un izdomājuši, ka vajag dibināt jaunu 
biedrību. Valdē bez Zigmunda darbojas 
arī Aigars Židelis un Solvita Šteinbauma, 
bet Uģis Joksts ir “AdažiVelo” dibināša-
nas tēvs.  Biedrībā, kā jebkurā sabiedriskā 
organizācijā, katram ir savs raksturiņš, 
uzskati, reizēm mēģinu visu nogludināt: 

“Biedrīši, viss taču ir forši un labi! Sanā-
kam, parunājam, vai tad ir tik slikti? Nē 
taču. Ja būtu iekšējā šķelšanās un trūktu 
vienotības, nebūtu labi. Biedrībā svarīgi 
sadalīt atbildības sfēras, lai viss noritē-
tu raiti. Pirmajā gadā, kad organizējām 
“Uz zvaigznēm Ādažos” bija daži nelieli 
misēkļi, nebijām kārtīgi pārdomājuši, 
kurš ko darīs – kurš stāvēs pie zupas kat-
la, kurš apbalvošanā pasniegs dāvanu un 
kurš – kausu, bet ar katru gadu viss tiek 
atstrādāts līdz smalkākajām  niansēm,” 
atzīst Inese. 
Kā notiek velo orientēšanās sacensību 
plānošana? “Saskaņā ar biedrības statū-
tiem ir rudens un pavasara kopsapulces. 
Sanākot kopā rudenī, izvirzām sacensību 
galveno mērķi, kam šogad ziedosim. Iz-
sludinām darba plānu. Izveidojam anke-
tu, kur anonīmi ikviens var paust savas 
domas, pēc tam anketu dati tiek apkopoti. 
Tad ir kopsapulce, kurā pieņemam gala 
lēmumu. Biedrībā ikviens var izteikt savu 
redzējumu, tāpēc ir vienotības un kopības 
izjūta,” stāsta Inese. Biedrībā ir Maketē-
šanas un dizaina departaments, Sporta 
departaments, kuru dalībnieki par ide-
jām sākumā vienojas šaurākā grupā un 
pēc tam tās prezentē pārējiem. 
Ceļš uz Ādažiem 
Inese ar ģimeni – vīru un meitu – Ādažos 

dzīvo desmit gadus. Kā nonā-
cāt Ādažos? “Valmierā strā-
dāju uzņēmumā, kur sapazi-
nos ar savu otro pusīti.  Kad 
viņš aizgāja strādāt uz Rīgu, 
devos viņam līdzi, jo attālums 
bija pārāk liels. Sākot strādāt 
Rīgā, meklējām vietu Pierī-
gā, lai būtu ērti braukt arī uz 
laukiem, kur dzīvo mūsu abu 
vecāki. Kā cilvēki no provin-
ces, negribējām dzīvot Rīgas 
burzmā. Jau bērnībā, braucot 
no Staiceles uz Rīgu garām 
Ādažiem, bija  sajūta, ka man 
šī vieta ļoti patīk. Un tāpat ir 
arī šodien!” Katrs, kurš pa-
zīst Inesi, zina, ka viņā mīt 
milzu enerģija. No kurienes 
tā? “Laikam man ir spēcīgs 
sazemējums ar zemi. Domās 
vienlaicīgi spēju būt vairākās 
vietās. Darbā nevaru nosēdēt, 
pie darba galda stāvu. Esmu 

tik priecīga, ka birojā parādījās galdi, pie 
kuriem var stāvēt. Jau dzīvojot Valmierā, 
piedalījos dažādo velo sacensību seriālos. 
Ja darbs ir ofisā, tad vakarā vajag padar-
boties aktīvāk. Pēc darba iesēsties dīvā-
nā un skatīties TV? Tas galīgi nav manā 
gaumē!”

 Monika Griezne

Foto ar visiem veloekskursijas dalībniekiem pirms došanās ceļā uz namdara darbnīcu.

Siguldas kalnā brauc ar smaidu 
sejā, pateicoties lieliskajiem “Āda-
žiVelo” komandas biedru uzmun-
drinājuma uzsaucieniem.

Inese Liepiņa un Sandra Balode 
pārstāv “ĀdažiVelo” dāmu koman-
du pirmajā SEB MTB posmā Cēsīs.
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Dome nolemj rīkot pašvaldības publisko apspriešanu
par pareizticīgo dievnama būvniecību Rīgas gatvē 36, Ādažos
Jau iepriekš ziņots, ka Ādažu novada būv-
valde bija izsludinājusi būvniecības iece-
res publisko apspriešanu par Dievnama, 
baptistērijas un saiešanas nama izbūvi, 
kurā iedzīvotāji tika aicināti paust savu 
viedokli. Būvniecības iecere raisīja plašu 
sabiedrības interesi, apspriešanas gaitā 
saņemti dažādi viedokļi, paužot gan at-
balstu, gan noraidošu attieksmi baznīcas 
būvniecībai. 
Baznīcas būvniecības iecere ādažnieku 
vidū aktualizēja arī plašāku diskusiju 
par to, vai reliģiskām kulta būvēm Ādažu 
novadā būtu jāatrodas 20m attālumā no 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasādes, 
vai tomēr – atvērtā, brīvi pieejamā vietā, 
ar sakārtotu transporta piekļuvi, netrau-
cējot iedzīvotāju mieru. 
Būvniecības ieceres publiskajā apsprieša-
nā īpaši jāizvērtē to nekustamo īpašumu 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokļi, 

kuru nekustamie īpašumi robežojas ar 
zemesgabalu, kurā plānota būvniecība. To 
nosaka Ministru kabineta noteikumi par  
būvniecības ieceres publiskās apsprieša-
nas kārtību.
Un no tuvākā kvartāla īpašniekiem sa-
ņemti iebildumi par zvanu skaņām, kas 
ietekmētu viņu dzīves kvalitāti, ka pie-
kļūšana baznīcai notiktu caur dzīvojamo 
zonu, kā arī iedzīvotājus neapmierina, ka 
būvniecības iecere neparedz nodrošināt 
autostāvvietas. Tāpat iedzīvotāji iebilda 
pret faktu, ka līdz ar šādas baznīcas izbū-
vi viņu māju dzīvokļos būtu nepietiekams 
saules apgaismojums. 
Ņemot vērā, ka būvniecības ieceres īste-
nošanas vietas mikrorajona iedzīvotāji 
pauduši vairāk iebildumu nekā atbalstu, 
ārkārtas sēdē dome lēma atbalstīt priekš-
likumu – rīkot publisko apspriešanu par 
reliģisku būvju būvniecību nekustamajā 

īpašumā Rīgas gatvē 36, Ādaži. 
Pašvaldība organizē publisko apspriešanu 
par pašvaldības autonomās kompetences 
jautājumiem saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām”.

Ādažu novada dome

Sekot līdzi autobusu maršrutiem un kustības
sarakstiem var arī mobilajā tālrunī vai planšetē
Tagad “Ekspress Ādaži” maršru-
ti un kustības saraksti ir ērti un 
ātri apskatāmi arī viedtālruņos 
m.marsruti.lv/adazi, kā arī planšetēs un 
datoros – www.maršruti.lv/adazi. Mobilā 
versija paver plašas izmantošanas iespē-
jas, piemēram, klients tiešsaistē  pats var 
saplānot maršrutu, ievadot pieturvietas 
nosaukumu un galamērķi. Kartē parādās gan maršruta auto-
busa numurs, gan arī autobusa atiešanas laiks. Turklāt tiešsais-
tē pasažieris var apskatīties arī piedāvātās papildu iespējas – ar 
citiem maršruta autobusiem nokļūt iecerētajā galamērķī. Bez 
maršruta plānošanas klients tiešsaistē var redzēt, cik autobusi 

un kādos maršrutos tie atrodas uz līni-
jas. Vēršam pasažieru uzmanību – kus-
tības sarakstos, kur autobusa atiešanas 
laiks ir zilā vai zaļā krāsā, norāda, ka 
autobuss, braucot pamatmaršrutā, veiks 
iebraukšanu kādā no Ādažu novada ap-
dzīvotajām vietām. Kustības saraksti un 
cita svarīga informācija pasažieriem par 

“Ekspress Ādaži” sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama in-
terneta vietnē www.sabiedriskaisautobuss.lv/lv/ekspress-adazi/, 
kur ir pieejama mobilā versija un arī kustības saraksti PDF for-
mātā.

“Ekspress Ādaži”

Ādažu novada iedzīvotāji
braucienus uz Rīgu var plānot mobilajā lietotnē “GoogleMaps” 
“Google Maps” lietotnē, 
uzklikšķinot uz norā-
dēm, pasažieris mek-
lētājā no piedāvātajām 
pārvietošanās iespē-
jām izvēlas sabiedrisko 
transportu. Pēc tam 
norāda atrašanās vietas 
adresi vai apdzīvotās 
vietas vai ielas nosauku-
mu, vai arī uzreiz kartē 
atzīmē atrašanās vietu 
un norāda brauciena 
galamērķi.
Sadaļā “Opcijas” var 
atzīmēt īsāko un ātrā-
ko maršrutu, kurā ir 
mazāks pieturvietu un pārsēšanās reižu 
skaits, kā arī izvēlēties īsāko ceļu, kas jāiet 

ar kājām. Turklāt pasažieris pats var no-
rādīt vēlamo izbraukšanas un ierašanās 

laiku, tostarp izvēlēties 
pēdējo pieejamo marš-
ruta plānu attiecīgajā 
dienā. Izveidotā marš-
ruta plānu var koplietot 
no datora ar mobilajām 
ierīcēm, piemēram, tāl-
runi vai planšetdatoru.
Pie izvēlētajiem maršru-
tiem pasažieri varēs re-
dzēt autobusa maršruta 
numuru, kā arī, cik ilgā 
laikā nokļūs iecerētajā 
galamērķī. Turklāt lie-
totnē var plānot ne tikai 
autobusa maršrutus, bet 
arī pārvietošanās iespē-

jas ar sabiedrisko transportu Rīgā. 
“Ekspress Ādaži”

NOVADĀ



Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā
Ādažu novada Būvvalde š.g. pavasarī organizēja publisko apspriešanu par pareizticīgo draudzes dievnama būvniecības ieceri Rīgas gatvē 36, 
Ādažos. Apspriešana izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi un viedokļu konfliktu, kas zināmā mērā bija saistīts ar to, ka pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentos nav noteikti nosacījumi jaunām reliģiskām būvēm.
Ādažu novada pašvaldības nolikums paredz – lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, var 
tikt organizēta publiskā apspriešana, t.sk., ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve. 
No 15. maija līdz 15. jūnijam dome rīko publisko apspriešanu par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā un dievnama atrašanos Rī-
gas gatvē 36, Ādažos, un aicina Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētos iedzīvotājus un personas, kurām novadā ir nekustamie 
īpašumi, izteikt individuālu viedokli, aizpildot aptaujas anketu, kas publicēta šajā izdevumā un domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī drukātā 
veidā pieejama VPV Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos.
Anketas iesniegšana ir vienkārša – aizpildiet to, nofotografējiet (vai skenējiet) un faila veidā nosūtiet domei e-pastā dome@adazi.lv. Ja to nav 
iespējams izdarīt, tad aizpildītu veidlapu nogādājiet Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādaži, vai nosūtiet domei pa pastu (Gaujas 
iela 33A, Ādaži, LV-2164).
Lūdzam piedalīties publiskajā apspriešanā, jo tas ir viens no nedaudziem veidiem, kā iedzīvotāji var tieši paust savu personīgo viedokli un 
ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībā.
Publiskās apspriešanas rezultātus dome izskatīs š.g. 26. jūnija sēdē.

APTAUJAS ANKETA
Nosaukums: “Publiska apspriešana par jaunu reliģisku būvju būvniecību Ādažu novadā”
Norises laiks: No 2018. gada 15. maija līdz 15. jūnijam.
Anketas aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi: 
1. Anketu individuāli aizpilda Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēts iedzīvotājs vai persona, kurai ir nekustamais īpašums Ādažu 
novadā. Obligāti jāaizpilda anketas visas sadaļas.
2. Anketu iesniedz:
1) VPV Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži;
2) nosūtot domei pa pastu (Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164);
3) nosūtot domei skenēta faila vai fotoattēla veidā elektroniski e-pastā dome@adazi.lv.

LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI:
1. Vai atbalstāt jaunu reliģisku būvju būvniecību Ādažu novadā? (atzīmēt ar “X”)

 JĀ
Nosauciet būtiskākos nosacījumus:

 NĒ
Nosauciet būtiskākos nosacījumus:

2. Kuros ciemos Ādažu novadā būtu vēlama jaunu reliģisku būvju būvniecība?
 Ādažos
 Kadagā
 Baltezerā
 Alderos

 Ataros
 Āņos
 citur (nosauciet vietu)
 būvniecība nav vēlama

3. Vai atbalstāt pareizticīgās baznīcas būvniecību Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads?
 JĀ

Nosauciet būtiskākos nosacījumus būvei:
 NĒ

Nosauciet būtiskākos nosacījumus:

ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU1:
1Personas datu izmantošanas mērķis ir anketas iesniedzēja identificēšana. Personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti pēc publiskās apspriešanas 
rezultātu apkopošanas. Datu pārvaldnieks – Ādažu novada dome.

 Mana dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, vai  Man ir nekustamais īpašums Ādažu novadā

Fiziskas personas vārds, uzvārds:
tālrunis:

adrese:
Juridiskas personas nosaukums, reģ. Nr.

adrese:

Datums: Paraksts:





Maigoni Liepiņu, visvecā-
ko Alderu iedzīvotāju, par 
patriotismu un nesavtīgu 
darbu Latvijas neatka-
rības idejas uzturēšanā  
un stiprināšanā. Izdzīvo-
jis grūtos Sibīrijas gadus, 
Maigonis Liepiņš strādāja 
par pludinātāju, citur darbu 
izsūtītajiem bija grūti atrast. 
Atgriežoties  dzimtenē, represētajiem ļau-
dīm padomju okupācijas vara liedza dau-
dzas iespējas viņu dzīvēs. Vēlāk Maigonis 
Liepiņš darbojās arī Smilšu skalotavā, 
kas kādreiz atradās pašreizējā dzīvojamā 
kompleksa “Pērle” vietā. Viņa tēvu tēvu 
māju vārds “Stapriņi” tagad dzīvo savu 
jauno mūžu, nesot ciema nosaukumu. Ar 
savu vīrišķo stāju un mugurkaulu Maigonis 
Liepiņš iedvesmojis būt lepniem par vietu, 
kurā dzīvojam.

Tiju Straumi, ilggadēju Gar-
kalnes iedzīvotāju, par vi-
ņas devumu, rūpējoties 
par dzīvnieku veselību un 
labsajūtu. Tija Straume 
Garkalnē bijusi ilggadēja 
vetārste, palīdzējusi gan 

vietējā ciema, gan citiem 
novada iedzīvotājiem, vak-

cinējot lolojumdzīvniekus un 
rūpējoties par viņu veselību, kā arī tra-
kumsērgas skartu dzīvnieku likvidēšanu un 
sērgas profilaktisko seku lokalizēšanu.

Jāni Būdu, ilggadēju 
Garkalnes iedzīvo-
tāju, par palīdzību 
ciema iedzīvotājiem 
dārza darbos ar 
savu traktoru. Jānis 
Būda ļoti daudz sava 
laika un spēka ieguldī-
jis Garkalnes Olimpiskā 
centra hokeja laukuma tap- šanā 
un sportisko aktivitāšu un hokeja dzīves 
uzturēšanā.

Edīti Lodīti un Aivaru Lo-
dīti, ilggadējiem Garkalnes 

iedzīvotajiem, par sabied-
riskās dzīves organizēša-
nu un devumu Garkalnes 
Olimpiskā centra pasāku-
mos. Attīstoties sabied-

riskajai dzīvei Garkalnē, 
Garkalnes Olimpiskā centra 

rīkotajās sporta spēlēs un ci-
tos pasākumos šie cilvēki 
no sirds iesaistās pasā-
kumu organizēšanā, kā 
arī palīdz nodrošināt pa-
sākumus ar nepiecieša-
majām materiālajām vai 

saimnieciskajām lietām, 
viņu privātais īpašums bie-

ži tiek izmantots sabiedriskām 
vajadzībām.

ĀDAŽU VĒSTIS   16. MAIJS (208) 201812

Valsts svētkos godināti Ādažu novada cilvēki
Latvijas neatkarības atjaunošanu svinot un Latvijas simtgadi sagaidot, ir svarīgi pateikt paldies ne tikai 
augsti godājamiem valstsvīriem, kuri vada mūsu valsti tās turpmākajā ceļā, bet arī cilvēkiem, kuri šo 
valsti veido, jo, kas gan būtu Latvija bez cilvēkiem, čakliem, centīgiem, godīgiem sava darba darītājiem. 
Ikdienas steigā bieži aizmirstam novērtēt to, pie kā esam pieraduši, kas šķiet pašsaprotami, ikdienišķi. 
Kāds kluss darba rūķis notīrījis ceļu, pa kuru dodamies tālākās dienas gaitās, kāds labs kaimiņš uzaris 
zemi, kāds radījis svētkus citiem par prieku, kāds ar savu smaidu un viedo dzīves skatījumu iedvesmojis 
apkārtējos mainīties… Latvija ir tās cilvēki, Ādažu novads ir Ādažu novada cilvēki.
Lepojamies ar katru Ādažu novada cilvēku un lepojamies ar iedzīvotājiem, par kuriem saņēmām vēstules 
no līdzcilvēkiem, lai viņi taptu godināti šajos svētkos.
Lepojamies ar:

Māru Cielēnu, Baltezera ie-
dzīvotāju, bērnu dzejnieci 
un literāro pasaku autori, 
par viņas devumu Bal-
tezera ciema sakopšanā 
un literāro tēlu iemūžinā-
šanu tautas apziņā. Vietē-

jie Baltezera aktīvisti Māru 
Cielēnu nominējuši kā labā-

ko un sirsnīgāko cilvēku ciemā. 
Viņa iesaistās arī visos ciema apkārtējās 
vides sakārtošanas darbos, turklāt viņas 
dzejoļos un pasakās atspoguļotas daudzas 
Baltezera ciema bērnu aktivitātes un pie-
dzīvojumi.

Jāni Krištopanu, ilggadē-
ju Ādažu iedzīvotāju, par 
patriotismu un nesavtīgu 
darbu Latvijas neatka-
rības idejas uzturēšanā  
un stiprināšanā. Sirmais 
kungs, kurš Ādažos dzīvo 
turpat 40 gadu un smej, ka 
esot tikai sešus gadus jaunāks 
par  Latviju,  ir viens no pretošanās kustī-
bas dalībniekiem – Latvijas nacionālajiem 
partizāniem, viens no vairākiem tūksto-
šiem vīru, kuri Otrā pasaules kara beigās 
plecu pie pleca cīnījās pret padomju oku-
pācijas varas atgriešanos mūsu dzimte-
nē. Ģimenē ieaudzinātā darba mīlestība 
palīdzēja izdzīvot pat Sibīrijas izsūtījumā. 
Viņa matemātiķa prāts tika novērtēts pie 
visām varām. Apbrīnojams ir viņa liktenis, 
un neticams ir šī gaišā un labestības pilnā 
cilvēka  dzīvesstāsts.  Ar Latviju sirdī un 
mīlestību pret savu tautu iziet cauri vi-
siem dzīves līkločiem.  90. gadu pirmajā 
pusē Jānis vairākus gadus darbojās Ādažu 
politiski represēto klubā. Bijis tā valdes 
priekšsēdētājs.

Inesi Fiļipovu, Ādažu ie-
dzīvotāju, par ieguldīju-
mu sabiedriskajā darbā, 
rūpējoties par dzīvnieku 
veselību un labsajūtu. 
Inesei ir plaša dvēsele, 
jo sāp sirds par ikvie-

nu dzīvu būtni. Saslimušos 
bezsaimnieku minkas viņa 
vadā pie veterinārārsta un ārstē, ziemās 
paštaisītās putnu barotavās sagādā barī-
bu putniem, pēc Ineses lūguma viņas vīrs 
izveidojis vairākas kaķu mājiņas pames-
tajiem minčiem. Savā brīvajā laikā Inese 
noķērusi vairākus desmitus ielas kaķu, 
tādējādi ierobežojot klaiņojošo ielas kaķu 
koloniju veidošanos novadā.

MŪSU CILVĒKI

Janinu Podlasovu, 
Ādažu iedzīvotāju, par 
nesavtīgajām rūpēm, 
gādājot par dzīvnie-
ku veselību un labsa-
jūtu. Patiesa un dziļa 
līdzjūtība pret ikvienu 
dzīvu būtni ir īpašība, 
kas ne katram dota. Ik-
viens vēlas dzīvot. Arī vismazākais. Svē-
tajos rakstos vēstīto: "Visu, ko jūs esat 
darījuši vienam no šiem Maniem visma-
zākajiem brāļiem, jūs esat Man darījuši," 
Janas tante uztvērusi nopietni. Kamēr daži 
paiet garām “vismazākajiem brāļiem”, ne-
manot viņu ciešanas un pat eksistenci, Ja-
nas tante uzņemas rūpes par pamestajiem 
ielas minkām. Viņas mīļumā sasildījušies, 
tie tālāk var doties uz jaunām mājām.

Ģimenes Sporta die-
nas Kadagā organi-
zatoriem, par viņu 
devumu sporta akti-
vitāšu iedzīvināšanā 
K a d a -

g ā , 
kā arī 

K a d a -
gas ciema sakopšanā. 
Ģimenes Sporta die-
nu Kadagā organizēja 
Kadagas iedzīvotāji: 
Sandra Bukovska, Mā-

ris Runcis,  
Nikolajs Boldaševičs, 

Emīls Bogoudinovs, 
Dainis Vītols, Artis 
Reinbergs, Agris 
Bondars, kā arī Gar-
kalnes iedzīvotāji 
Edmunds Plūmīte un 

Edgars Bērziņš.

Baibu Samlaju, Kadagas 
iedzīvotāju, par viņas 
devumu Kadagas cie-
ma sakopšanā. Viņa 
strādā jau tad, kad 
vairums Kadagas 
iedzīvotāju vēl tikai 
mostas jaunam rī-
tam. Darbu viņa sāk jau 
5.00, lai  8.00 kadadznieki 
varētu doties savās ikdienas gaitās jau pa 
tīru, sakoptu ceļu. Baiba Samlaja apzinī-
gi un čakli izdara ne tikai savu darbu, bet 
uzkopj arī tās vietas, kas atrodas ārpus vi-
ņas darba teritorijas, tāpēc Baiba Samlaja 
dara vairāk nekā prasa viņas pienākums.

Zigfrīdu Kaulu, ilggadēju Garkalnes ie-
dzīvotāju, palīdzot ciema iedzīvotājiem 
dārza darbos ar savu spēkratu. Zigfrīds 
vienmēr atsaucies un palīdzējis.



Skaidrīti Odiņu, ilggadējo Alderu ie-
dzīvotāju, par patriotismu un nesavtīgu 
darbu Latvijas neatkarības idejas uztu-
rēšanā un stiprināšanā. 
Skaidrīte Odiņa vietējo 
iedzīvotāju vidū iegu-
vusi titulu kā visčak-
lākā Alderu dārznie-
ce, jo, neskatoties uz 
cienījamo vecumu, 
visas pavasara, vasa-
ras un rudens dienas 
pavada dārzā un siltum-
nīcā, čakli strādājot. Ar savu nenogur-
stošo darbošanās mīlestību iedvesmo arī 
apkārtējos!

Ernu un Edvīns Za-
riņiem, ilggadējiem 
Alderu iedzīvotā-
jiem, par nesavtīgu 
dzīvnieku aprūpi. 
Zariņu pāris ir lieli 
dabas un dzīvnieku 
draugi, kam rūp katra 
minkas liktenis un lab-
klājība. Ar savu labo sirdi Zariņu pāris ie-
dvesmo arī pārējos aizdomāties par tiem, 
kurus ikdienā nepamanām un vieglu soli 
paejam garām!

Pateicību par svētku organizēša-
nu savā ciemā Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienā sa-
ņēma: Upenieku ģimene (Podnieki), 
Vaivadu ģimene (Garkalne), Dace 
Straume (Stapriņi), Dunduru ģi-
mene (Baltezers), Irēna Kuzņeco-
va (Kadaga), Možeiko ģimene, Elza 
Feldmane (Alderi).
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Dzidru Zariņu, ilgga-
dējo Alderu iedzīvo-
tāju, apbalvota ar 
titulu “Vissportis-
kākā ciema iedzīvo-
tāja”. Dzidra Zariņa 
ir vissportiskākā se-
niore, kura droši sa-
vos gados, neskatoties 
uz laikapstākļiem, sēžas uz sava 
divriteņa, lai steigtos savos ikdienas dar-
bos un palīgā saviem kaimiņiem. Vietējie 
Dzidru pazīst kā ļoti izpalīdzīgu un labu 
cilvēku.

Ēriku Gumbeli, ilgga-
dēju Alderu iedzīvo-
tāju, par viņa iegul-
dījumu sabiedriskajā 
darbā. Ēriks Gum-
belis ir aktīvs talku 
rīkotājs Alderos, sa-
biedriskā darba darītājs, 
visur klātesošs, nenogurs- tošs 
un darbīgs! Ar savu stāju un viedokli jeb-
kurā jautājumā par apkārt notiekošo. Sir-
mie vienaudži viņu sirsnīgi iesaukuši par 
Alderu “kultūras ministru”.

Rutu un Jāni Stradi-
ņiem, ilggadējiem Al-
deru iedzīvotājiem, par 
patriotismu un nesav-
tīgu darbu Latvijas ne-
atkarības idejas uztu-

rēšanā  un stiprināšanā. 
Ruta un Jānis Stradiņi ir 

saticīgākais, harmoniskākais 
un pozitīvākais Alderu senioru pāris, gan 
izstaigājot tālos Sibīrijas izsūtījuma ceļus, 
gan tagad, balstot viens otru ikdienā.

MŪSU CILVĒKI

Ādažu jaunie basketbolisti U15 grupā izcīnījuši
zelta godalgu Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas spēlē!

Ādažu basketbolisti trenera Aigara Neripa vadībā U-15 vecuma gru-
pā 6.maijā spēlēja finālā Latvijas Jaunatnes basketbola līgā! Spēle tika 
aizvadīta Ogres 1. vidusskolā. Finālspēlē starp BJSB “Rīga” un Āda-
žu komandu līdz 3. ceturtdaļas beigām vadībā lielākoties bija rīdzi-
nieki. Pēdējās 10 minūtes cīņa ritēja punkts punktā, un izšķirošos 
grozus guva ādažnieks Valters Briedis. Ādaži uzvarēja – 67:65 (12:19, 
28:39, 53:53). Uzvarētājiem Valters Briedis guva 28 punktus, izdarīja 
8 piespēles un izcīnīja 6 bumbas, Artūrs Valtmanis – 16 punktus. 
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju atzīts  Valters Briedis (Ādaži). Talan-
tu piecnieks: Artūrs Valtmanis (Ādaži), Dāvids Grīnbergs, Ričards 
Kļanskis (abi BJBS “Rīga”), Kristaps Vanags (“VEF skola”), Rihards 
Teirumnieks (“Ezerzeme”/BJSS). 
Apsveicam un lepojamies! Lai panākumi turpinās!

Pēc basket.lv informācijasFo
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Piedalies fotokonkursā
“Mans Ādažu novads”!

Aicinām foto draugus un entuziastus piedalīties fotokonkur-
sā “Mans Ādažu novads”, kurā savas fotografētās bildes var 
sūtīt ikviens Ādažu novada iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, 
nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. 
Iesūtītajām fotogrāfijām jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi vai 
svētki Ādažu novadā. Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim 
līdz 2. septembrim elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv ar 
norādi “Foto konkursam” līdz konkursa norises beigām. 
Konkursa komisija noteiks līdz 20 labākajiem darbiem, kas tiks pub-
licēti Ādažu pašvaldības Facebook.com profilā www.facebook/adazilv. 
Septembrī norisināsies on-line balsošana par darbiem. Fotogrāfija ar 
lielāko balsu skaitu (lielāko skaitu “patīk” jeb “like”) saņems skatītāju 
simpātiju balvu.
Par uzvarētājiem kļūs 3 labāko fotogrāfiju autori, kurus noteiks kon-
kursa komisija. Pirmās vietas ieguvējs balvā saņems 100,00 eiro, ot-
rās – 80,00 un trešās – 60,00 eiro. Konkursa dalībnieku fotogrāfijas 
tiks izmantotas domes publicitātes materiālu, mājaslapas un informa-
tīvo izdevumu veidošanā, norādot autoru. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības mājaslapā 
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/ Konkursi/Foto konkurss “Mans Āda-
žu novads”.

Ādažu vidusskolas skolniece 
Amanda Sniedze izcīna 2. vietu 
mākslas vingrošanas sacensībās

Ogres novada sporta centrā no 21. līdz 22. aprīlim no-
risinājās ikgadējās starptautiskās sacensības mākslas 
vingrošanā “Sniegpulkstenīšu kauss 2018”. Ādažu vi-
dusskolas 6.e klases skolniece Amanda Sniedze, star-
tējot Junioru klases A grupā, izcīnīja 2. vietu kopvēr-
tējumā trīs priekšmetu summā (vingrojums ar bumbu, 
vālītēm, lentu).

Fo
to

 n
o 

pr
iv

āt
ā 

ar
hī

va



14 ĀDAŽU VĒSTIS   16. MAIJS (208) 2018

Kādas fotogrāfijas stāsts…
Latvijai sasniedzot savu 100. jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrāfijās. Arī 
ādažnieki veidoja Latvijas valsti. 4. stāsts –1990. gada 4. maijs

LATVIJAI 100
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Tautas Frontes cilvēkus ievēl ar lielu balsu vairākumu
Pirms 28 gadiem, 1990. gada 4. maijā, Latvijas PSR Augstākā Pa-
dome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”. Pēc gadu desmitiem Padomju Savienības sastāvā 
Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. Tas bija tautas 
gribas izpildījums, kuru īstenot palīdzēja Latvijas Tautas fronte ar 
saviem 230 tūkstošiem biedru.
Latvijas tauta 1989. un 1990. gadā uzvarēja pēc kārtas trijās vēlē-
šanās – neskatoties uz to, ka tajās piedalījās arī okupācijas armija, 
vēlēšanas toreiz notika pēc stingriem padomju okupācijas varas 
noteiktajiem likumiem. 
1. vēlēšanas 1989. gada martā notika PSRS augstākajai lēmējva-
rai Maskavā. No 52 ievēlētajiem Latvijas PSR deputātiem PSRS 
Tautas deputātu kongresam, 40 bija Tautas frontes cilvēki. De-
putāts Mavriks Vulfsons toreiz visu pasauli pārsteidza no tribīnes 
Maskavā, paziņojot, ko Baltijai 1939. gadā nodarīja noziedzīgais 
Molotova-Ribentropa pakts. 2. vēlēšanas bija 1989. gada decembrī 
– Latvijas PSR vietējo padomju (mūsdienās sauktu – pašvaldību 
vēlēšanas). 3. vēlēšanas bija 1990. gada 18. martā Augstākās Pa-
domes vēlēšanas.)
Visās trijās vēlēšanās Tautas Frontes cilvēki tika ievēlēti ar lielu 
balsu vairākumu.  Priekšvēlēšanu reklāma pastkastēs, aicinājumi 
medijos – tāda reklāmas kampaņa bija kas jauns un nepieredzēts 
padomju apstākļos augušajiem ļaudīm! 11. martā savu neatkarību 
jau bija pasludinājuši lietuvieši, kompartijas vadoņi M. Gorbačovs 
un A. Rubiks dusmās kala atriebības plānus.
201 jaunievēlētais deputāts
1990. gada 4. maijā bijušā Saeimas namā Vecrīgā uz savu otro sesi-
jas sēdi Augstākajā Padomē ieradās 201 jaunievēlētais Latvijas PSR 
Augstākās padomes deputāts. Dienu iepriekš Latvijas PSR Centrā-
lās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Gunārs Blūms, vēl nezinot, 
kā pavērsīsies Latvijas liktenis turpmākajās stundās, teica apsvei-
kuma vārdus jaunievēlētajiem deputātiem: “Šodien pirmo reizi 
visā pēckara vēsturē savā pirmajā sesijā kopā ir pulcējušies patiesi 
demokrātiskās vēlēšanās ievēlēti tautas pārstāvji. Paies laiks, un 
vēsturnieki izsvērs, ko devis šis atjaunotnes laiks Latvijai”.
PAR – 138 deputāti
Todien, 4. maijā, Augstākā padome dalījās divās galēji pretējās 
viedokļu grupās: Latvijas Tautas fronte pret Interfronti. Vieni par, 
otri pret Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Lai tā tik-
tu pieņemta, bija nepieciešamas 134 balsis. Tautfrontieši bija tikai 
131. Līdz pēdējam brīdim nebija skaidrs, vai svarīgais dokuments 

iegūs pietiekamu balsu skaitu. Tomēr “PAR” Neatkarības deklarā-
cijas pieņemšanu nobalsoja 138 deputāti. Par laimi, palīdzēja ne-
atkarīgie deputāti. Deklarācija bija unikāls konstitucionāls mūsu 
prasmīgāko juristu – tautfrontiešu veidots dokuments, kas ļāva 
vienlaicīgi darboties diviem pretstāvošiem dokumeniem – Latvi-
jas Republikas Satversmei un LPSR Konstitūcijai. Tā, piemēram, 
Deklarācija atcēla 1940. gada viltus Saeimas lēmumu par Latvijas 
it kā pievienošanos PSRS, bet tā neatcēla likumu par padomju va-
ras nodibināšanos, jo citādi arī Augstākā padome 1990. gada 4. 
maijā izrādītos ārpus likuma un nevarētu nobalsot PAR Neatka-
rības deklarāciju. 
Ārijam Ūdrim – Triju Zvaigžņu ordenis
Kad 1994. gada oktobrī atjaunoja 1924. gadā iedibināto Latvijas 
Republikas apbalvojumu “Triju Zvaigžņu ordeni", visas personas, 
kas balsoja par deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”, 2000. gada 3. maijā tika apbalvotas ar III šķiras Tri-
ju Zvaigžņu ordeni. 
Arī ādažnieks Ārijs Ūdris saņēma šo augsto mūsu valsts apbalvo-
jumu. Paldies novadniekam Ārijam Ūdrim par viņa drosmi un 
PAR balsojumu 1990. gada 4. maijā.

Elita Pētersone

Deputāti 1990. gada 4. maija Augstākās padomes sēžu zālē. 
Tautfrontietis, ādažnieks Ārijs Ūdris izcelts ar baltu.
Šajā fotogrāfijā, kas tapusi 1990. gada 4. maijā, Augstākās Pa-
domes deputāti sapulcējušies sēžu zālē, starp viņiem redzam arī 
vienīgo no Ādažu vēlēšanu apgabala ievēlēto tautfrontiešu depu-
tātu Āriju Ūdri. Diemžēl PSRS armijas klātbūtne Ādažos noteica, 
ka Ādažu vēlēšanu apgabalu Augstākajā padomē pārstāvēja arī 
Interfrontei uzticīgas militārpersonas.

Paziņojums par izsoli  
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. gada 24. maijā plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kok-
materiāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 1025 EUR (viens tūkstotis divdesmit pieci euro).  Pieteikumi izsolei 
iesniedzami līdz 2018. gada 22. maijam plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada 
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2. stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt 
dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.
Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. pun-
ktu un otro daļu. 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 08.05.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/63, adresē Ūbeļu iela 17-41, 
Ādaži, Ādažu novadā, Linardam Lauskim, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu. 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 laik-
rakstā “Ādažu Vēstis”.

PAZIŅOJUMI
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Vieglatlētikas trīscīņā labākie – Ādažu un Mārupes skolēni 
Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu 
sacensības vieglatlētikas trīscīņā noslē-
gušās ar Ādažu vidusskolas un Mārupes 
vidusskolas komandu uzvarām. Kopumā 
sacensībās startēja dalībnieki no 15 Pie-
rīgas skolām. Sacensības vieglatlētikas 
trīscīņā noritēja trijās disciplīnās – 45 
metru skrējienā, tāllēkšanā ar ieskrējie-
nu un pildbumbas mešanā. Katra dalīb-
nieka uzrādītais rezultāts tika pārvērsts 
punktu izteiksmē pēc īpašām tabulām. 
Vērtēšana notika divās vecuma gru-
pās – C (2004./05. g.dz.) un D (2006./07. 
g.dz.) grupā individuāli un komandām. 
Katru mācību iestādi katrā grupā varēja 
pārstāvēt seši jaunieši, bet komandu vēr-
tējumā ņēma vērā pa diviem labākajiem 
meiteņu un puišu rezultātiem. C grupā 
sīvākā cīņā par uzvaru kopvērtējumā 
Ādažu vidusskolas skolēni (777 punkti) 
par 26 punktiem apsteidza Ulbrokas vi-

dusskolas komandu, bet trešajā 
vietā ierindojās Babītes vidus-
skola, kas Pierīgas vieglatlētikas 
trīscīņas sacensībās pirms gada 
uzvarēja abās vecuma grupās. 
Aiz viņiem palika Berģu Mū-
zikas un mākslas pamatskolas, 
Krimuldas vidusskolas un Bal-
dones vidusskolas komandas. 
Augstvērtīgākos rezultātus tri-
ju disciplīnu summā uzrādīja 
Hugo Ekmanis no Ādažiem un 
Tīna Krista Krūmiņa no Ulbro-
kas, otrās vietas Sandim Stuglim 
no Baldones un Annai Loretai 
Plostniecei no Ādažiem un trešās – Kris-
toferam Sondoram no Babītes un Fran-
ciskai Treilihai no Berģiem. Jaunākajā D 
grupā diezgan pārliecinošu uzvaru ko-
mandu kopvērtējumā izcīnīja Mārupes 
vidusskolas audzēkņi. Otrajā vietā ar 527 

punktiem ierindojās Baldones vidussko-
la, bet trešajā ar 512 punktiem Babītes 
vidusskolas komanda. Labāko sešnieku 
noslēdza Ulbrokas vidusskola, Carnika-
vas pamatskola un Ādažu vidusskola.

Aprinkis.lv

Peldēšanas seriāls “Ūdensroze-2018” un jautrās ģimeņu stafetes baseinā

Peldēšanas seriāls “Ūdensroze”, ko orga-
nizē biedrība “Duesport”, Ādažu peld-
baseinā norisinās jau piekto gadu. Šogad 
notika trīs posmi no marta līdz aprīlim, 
pulcējot ne tikai ādažniekus, bet arī vie-

sus no Rīgas, Ulbrokas, Kri-
muldas, Carnikavas, Ogres, 
Saldus, Ķekavas un citiem 
novadiem. Sacensības nori-
sinājās vairākos posmos, kas 
deva iespēju sacensties ne 
tikai konkurentiem, bet arī 
katram pašam ar sevi, ik rei-
zi uzlabojot savu sniegumu. 
No ādažniekiem kopvērtēju-
mā labākie 1. grupā – Julīna 
Cīrule, Roberts Galuška, Al-
berts Frīdrihs Teibe; 2. grupā 

– Martins Caune, Kristers Arājs; 3. gru-
pā – Artis Toms Āva; 4. grupā – Marks 
Gusevs; 5. grupā – Laura Anna Matjuhi-
na, Kristofers Sticenko; 6. grupā – Anna 
Kate Zbitkovska, Agnese Groza, Rainers 

Līcis-Līcītis; 7. grupā  – Elīza Zvīgule.
30. aprīlī norisinājās ne tikai trešais pel-
dēšanas posms, bet arī jautrās ģimeņu 
stafetes. Ģimeņu stafetes veidotas tā, 
lai tajās noteicošās būtu nevis peldēša-
nas prasmes, bet gan dalībnieku azarts, 
vienotība un kopējā ģimeņu stratēģija. 
Šogad ģimeņu stafetēs 1. grupā vinnēja 
Galušku ģimene, 2. grupā – Miķelsonu 
ģimene, 3. grupā – Staņko ģimene. Visas 
ģimenes tika pie balvām no Port Hotel. 
Paldies visiem vecākiem, kuri atbalsta 
savus bērnus un motivē viņus piedalīties 
sacensībās. Redzēt bērnu priecīgās sejas, 
kad tētis un mamma ir kopā ar viņiem 
stafetē, ir neatsverams dzinulis un moti-
vācija turpmākajiem dzīves brīžiem. 

Alise Timermane, pasākuma organizatore

Saulaini aizvadīts Ādažu novada MTB velomaratons!

Aizvadīts Ādažu novada MTB velomaratons 2018, kurā bija iespēja startēt bērnu, jauniešu, tautas un sporta distancēs. Laikapstākļi 
lutināja, un ieradās rekordliels dalībnieku skaits – aptuveni 500 riteņbraucēju!
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90 skolu konkurencē Ādažu vidusskola izcīna
7. vietu Latvijas Skolu orientēšanās kausā

Latvijas Skolu orientēšanās kausā startēja Ādažu vidusskolas 
Tūrisma pulciņa (vadītāja – Eva Jākobsone) un Orientēšanās 
pulciņa (vadītāja – Tamāra Kosmačeva) skolēni. 90 skolu konku-
rencē Ādažu vidusskola izcīnīja augsto 7. vietu. Dalība sacensī-
bās notika piecās vecuma grupās, zēniem un meitenēm startējot 
atsevišķā vērtējumā. 12 labākie katrā vecuma grupā kvalificējās 
pusfināla skrējienam. No Ādažu vidusskolas to paveica seši sko-
lēni – Paula Ķirkuma, Liene Līce-Līcīte, brāļi Roberts un Pēteris 

Arnicāni, Daņila Gaļejevs un Roberts Kristapaitis. Pēc sacensību 
noteikumiem seši labākie pusfināla rezultātu īpašnieki kvalificē-
jās finālam un izcīnīja individuālā vērtējuma godalgas. No pie-
ciem mūsu skolas dalībniekiem, kuri nokļuva finālā, četri kāpa 
uz goda pjedestāla! Paulai Ķirkumai – 1. vieta, Lienei Līcei-Lī-
cītei – 2. vieta. Brāļiem Pēterim un Robertam Arnicāniem – 2. 
vietas savās vecuma grupās! Apsveicam!

Pēc Ādažu vidusskolas informācijas

“Rakari” – Latvijas čempioni

Futbola skolas “Garkalne” 2007. gadā 
dzimušo zēnu komanda “Rakari” šā 
gada 16. martā Salaspilī izcīnīja Latvijas 
futbola federācijas organizētās Latvijas 
Reģionu finālsacensībās futbolā telpās 
1.vietu savā vecuma grupā, sīvā cīņā 
pieveicot Rīgas un citu Latvijas reģionu 
čempionus, tādējādi pirms gada izcīnī-
tās sudraba medaļas nomainot ar vis-
augstākā kaluma godalgām. Vēl pirms šī 
sasnieguma komanda izcīnīja Vidzemes 
atklātā Jaunatnes 2017./2018. gada zie-
mas čempionāta futbolā telpās čempionu 
titulu.
Esam pārrunājuši, kurā brīdī puiši paši 
noticēja, ka šoreiz spēj pārspēt savus pre-
tiniekus. Varbūt, ka izšķirošā bija nevis 
kāda cīņa finālā Salaspilī, bet spēle ar 
ikgadējiem konkurentiem - Smiltenes 

zēniem par Vi-
dzemes čempionu 
titulu un ceļazīmi 
uz valsts reģionu 
f inālsacensībām, 
kad pie rezultāta 
0:2 mūsu treneris 
paņēma minūtes 
pārtraukumu un 
komanda spēja sa-
ņemties, lai mača 
pēdējās četrās 
minūtēs “Raka-
ri”, spēlējot bez 
vārtsarga, minūti 
pirms beigām no 
bezcerīgās situā-
cijas atspēlētos un 
aizstāvētu čempio-
nu titulu.
Finālā Salaspilī 

piedalījās šādas labākās komandas no 
visas Latvijas: FK “Iecava”, SK “Kenga-
roos” (Salaspils), FK “Liepāja”, Krāslavas 
BJSS, FK “Baltika” (Rīga), Balvu “Sporta 
centrs” un “Rakari”.
Vieglu spēļu nebija. Vairāku pretinieku 
materiāli tehniskais nodrošinājums un 
sniegums laukumā bija iespaidīgs. Ko 
vērta bija kaut vai Liepājas komandas 
ierašanās ar kluba autobusu, līdz pēdē-
jam sīkumam vienādā ekipējumā un ar 
brazīlieti treneru korpusa priekšgalā, vai 
Salaspils zēnu kombinacionālā spēle. Iz-
šķirošajā cīņā “Rakari” ar 1:0 uzveica SK 
“Kengaroos”, tik nepieciešamos uzvaras 
vārtus gūstot 2 minūtes pirms spēles bei-
gām.
Prieki bija lieli. Kā mazi bērni lēkāja un 
svinēja arī vecāki un draugi,un tikai tre-

neris Jānis saglabāja olimpisku mieru.
Puiši ir pelnījuši, lai viņu vārdi tiktu no-
saukti. Uz katra spēlētāja krekla ir arī tā 
novada ģerbonis, ko viņš pārstāv.
Spēlēja, uzvarēja un par Latvijas Reģio-
nu finālsacensību futbolā telpās čem-
pioniem savā vecuma grupā (2007. gadā 
dzimušie) kļuva: Alberts Grāpis (Gar-
kalne), Raimonds Grietiņš (Ādaži), Ri-
hards Bukovskis (Ādaži), Sandis Siliņš 
(Ādaži), Kārlis Višķers (Mālpils), Pat-
riks Gothards (Ādaži), Martins Dancis 
(Garkalne), Edvards Zalužinskis (Āda-
ži), Markuss Spāde (Ādaži), Ričards Ko-
rovins (Carnikava) un Justs Jēkabsons 
(Ādaži).
Paldies trenerim Jānim Klibus, kurš pra-
tis komandu saliedēt un padarīt to par 
cīņas spējīgu vienību, vecākiem, kuru 
entuziasms visos laikos “Rakaru” projek-
tā iedvesis enerģiju. Izmantojot iespēju, 
gribam pateikties minēto novadu pašval-
dībām, kas iespēju robežās atbalsta savus 
puišus “Rakaru” kreklos, un izteikt cerī-
bu, ka Ādažu novada dome arī turpmāk 
palīdzēs komandai kopīgas sadarbības 
programmas ietvaros, lai Ādažu puišiem 
nav jābrauc trenēties uz Rīgu. Un visbei-
dzot, protams, īpašs paldies Jānim Sau-
kam un viņa ģimenei. Viņu atbalsts nāca 
tieši laikā, un bez tā rezultāts pavisam 
noteikti nebūtu tik labs.
Vasarā atkal būs futbols ārā, zaļā zālē, 
bet septembrī lielākā daļa šīs komandas 
aizstāvēs Ādažu vidusskolas godu skolu 
futbola čempionātā. Ir labi, ka par Āda-
žu vidusskolas moto izvēlēti ļoti trāpīgi 
Raiņa vārdi: “Kas zina, ko grib, spēj, ko 
grib”. Tie der arī “Rakariem”.

“Rakaru” vecāki

SPORTS
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Māris Ansis Mitrevics ar grāmatu “Izvēle. Gauja” viesojas Ādažu bibliotēkā
25. aprīlī uz tikšanos bija aicināts grā-
matas “Izvēle. Gauja” autors,  Latvijas 
nacionālā parka inspektors, Māris An-
sis Mitrevics. Grāmatas autoram bijuši 
daudz pārsteidzoši piedzīvojumi, pie 
Gaujas un tās pietekām, sargājot dabu 
un lašus. Par savām sirdslietām – plost-
niecību, zivju un dabas aizsardzību, ir 
izdotas vairākas aizraujošas grāmatas. 

Šoreiz autors tuvāk iepazīstināja ar sa-
vām atmiņām un ieskatu dzīvē, kas 
pavadīts Ādažos.  Jauki pavadīta pēc-
pusdiena sarunās par dzīvi un jaunāko 
grāmatu “Izvēle. Gauja”, kādam arī sen 
neredzēta tikšanās un atmiņas no jau-
nības laikiem. Bija interesanti un jauki 
visiem! 

Sandra Orlovska

Bibliotēku nedēļa, Starptautiskā Grāmatu diena
un izstāde “Garīgā veselība” Ādažu bibliotēkā
Šogad visā Latvijā no 23.–29. aprīlim no-
ritēja ikgadējā Bibliotēku nedēļa, uzsve-
rot bibliotēkas nozīmi sabiedrības kultū-
ras un izglītības jomā. Šī gada tēma bija 
“Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”, 
kas atspoguļoja bibliotēku dažādo lomu 
sabiedrībā. Šajā nedēļā bibliotēkas aicina 
tās apmeklēt, lai izjustu bibliotēku īpašo 
auru, skatītu un ievērotu, kas ir biblio-
tēka šodien. 23. aprīlis ir  Starptautiskā 

Grāmatu diena. Uzsākot Bibliotēku ne-
dēļu, Ādažu bibliotēkā varēja skatīt Jau-
nāko grāmatu izstādi, ar iespēju rezervēt 
izvēlēto grāmatu. Priecē, ka bija daudz 
apmeklētāju, kuriem sniedzām informā-
ciju par autorizāciju elektroniskā kop-
kataloga lietošanai, attālinātu grāmatu 
pasūtīšanu un to rezervēšanu. Ikvienam 
interesentam sniedzām nepieciešamās 
konsultācijas un informāciju par dažā-

dām tēmām, kā arī par bibliotēkā pieeja-
majām datu bāzēm. Bibliotēkā ir skatā-
ma Veselības Ministrijas ceļojošā izstāde 
“Garīgā veselība”. Tās mērķis ir sasaistē 
ar temata vēsturiskajiem aspektiem vei-
cināt sabiedrības izpratni par garīgo ve-
selību, veselīga dzīvesveida nozīmi dep-
resijas profilaksē, riska faktoriem, kas 
nelabvēlīgi ietekmē mūsu veselību.

Sandra Orlovska

Izrāde “Slavenais runcis” Ādažu bibliotēkā
Saulainā sestdienas rītā Ādažu bibliotē-
ka aicināja pašus mazākos lasītājus kopā 
ar vecākiem uz jauku, muzikālu izrādi 
“Slavenais runcis”. Tas bija pasakains 
un aizraujošs stāsts par apķērīgu runci, 
kurš bija kļuvis par izslavētu mūrnieku, 
bet diemžēl līdz mājas būvēšanai neti-
ka. Pateicoties lauku sētas kaimiņiem - 
sunim, rukšķei, gailim un kazai, runcis 

saprata, ka vispirms jāpaveic darbs un 
tikai tad par to jārunā! Pēc izrādes no-
skatīšanās, bērni radoši darbojās krāsu 
darbnīcā. Paldies radošajām un atraktī-
vajām bērnudārza “Mežavēji” aktrisēm, 
izspēlējot jauko ludziņu. Patiess prieks, 
ka Ģimeņu rīts Ādažu bibliotēkā bija iz-
devies!

Kristīne Ogorodņikova

Lepojamies ar XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku kolektīvu sniegumu dalībnieku atlases skatēs

16. aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas koklē-
tāju ansamblis “ĀDAŽU STĪGAS” (vadī-
tāja Māra Jansone-Henkuzene) repertuāra 
pārbaudes skatē ieguva II pakāpi (39.50 
punkti).
28. aprīlī Siguldas 1. pamatskolā Ādažu no-
vada trīs kori sacentās par labāko izpildīju-

mu divām izlozes un vienai izvēles dziesmai 
no noslēguma koncerta “Zvaigžņu ceļā” 24 
dziesmu repertuāra.
Lūk, žūrijas – Dziesmu svētku virsdiriģentu 
un mūzikas speciālistu: Mārtiņa Klišāna, 
Airas Birziņas, Ivara Cinkusa, Jura Kļaviņa 
un Intas Pīrāgas – novēr-
tējums:
Ādažu Kultūras centra 
jauktais koris “JUMIS” 
A grupā (diriģenti Imants 
Kalniņš un Oskars Jeske) 
– I pakāpe (41.89 punkti);
Ādažu Kultūras centra 
jauniešu koris “MUN-
DUS” A grupā (diriģen-
ti Didzis Soste un Anna 

Paula Upīte) – I pakāpe (41.22 punkti);
Ādažu jauktais koris “SAKNES” B grupā 
(diriģenti Andra Zvejniece un Ārijs Ādam-
sons) – I pakāpe (40.56 punkti).
Sirsnīgi sveicam!
Maija Drunka, Dziesmu svētku koordinatore

NOVADĀ
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“Sprigulītis” pulcē draugus koncertā “Dzīpariem rotātas godu jostas”

Aprīļa otrajā pusē Tautas deju ansamb-
lis “Sprigulītis” pulcēja savus draugus 
un deju mīļotājus koncertā “Dzīpariem 
rotātas godu jostas”. Lai svinētu daudz 
un dažādo latviešu radīto daili – deju, 

saulainajā pavasara vakarā 
Ādažu Kultūras centrā bija 
sabraukuši kolektīvi no tu-
vākiem un tālākiem Latvijas 
nostūriem – tautas deju an-
samblis “Dardedze” un deju 
ansamblis “Pērkons” no Rī-
gas, jauniešu deju kolektīvs 
“Imuliņa” no Kandavas, vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs 
“Kadiķis” no Ķeguma un tau-
tas deju ansambļa “Lielupe” 

studija no Jelgavas. Neskatoties uz to, ka 
koncerts notika pārceltajā darba dienā, 
dejotāji demonstrēja lielisku sniegumu 
un sagādāja skatītājiem daudz jauku brī-
žu un emocionālu baudījumu. 

TDA “Sprigulītis” teic lielu paldies visiem 
atbalstītājiem, kas palīdzējuši koncerta 
tapšanā! Īpašs paldies Ādažu Kultūras 
centra darbiniekiem un Ādažu čipsiem!

Guntis Seleckis

Pašvaldības policija atgādina par drošu pārvietošanos ar velosipēdu

Ādažu pašvaldības policija atgādina – 
velo sezonai sākoties, diennakts tumšajā 
laikā vai nepietiekamības redzamības 
apstākļos velosipēdam jābūt aprīkotam ar 

gaismu atstarojošiem elementiem, kā arī 
iedegtiem gaismas lukturīšiem – priekšā 
jādeg baltam gaismas lukturim, aizmu-
gurē – sarkanam. Ieteicams, lai mugurā 
būtu spilgtas krāsas apģērbs ar gaismu 
atstarojošiem elementiem (līdz 12 gadiem 
arī ķivere ir obligāta). Velosipēdistam sa-
tiksmē gan dienā, gan naktī ir jābūt labi 
redzamam. Redzamību nodrošina atsta-
rotāji, lukturi (tumsā), ja to nav – veste ir 
obligāta. Svarīga detaļa: zvaniņš vai klak-
sons. Jebkāda vecuma bērni ar velosipēdu 
bez tiesībām var patstāvīgi pārvietoties 
pa pagalmiem, parkiem un citām vietām, 
kurās nav mehāniskā transporta kustības. 
Protams, pavisam maziem bērniem jābūt 

vecāku uzraudzībā. Patstāvīgi braukt pa 
brauktuvi vai nomali atļauts personām, 
kuras nav jaunākas par 10 gadiem (ja ir 
nokārtots eksāmens un saņemta velo va-
dītāja apliecība). Braukt pa brauktuvi vai 
nomali pilngadīgas personas pavadībā at-
ļauts bērniem, kuri ir vecāki par 7 gadiem. 
Bērniem līdz 10 gadu vecumam obligāti  
jābrauc ar pavadoni, kas ir pieaugušais ar 
tiesībām. Par šo noteikumu neievērošanu 
par bērniem, kuri nav sasnieguši 14.g.v., 
atbildību uzņemas vecāki. Pēc Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173. 
panta sods līdz 140 eiro tiek piemērots ve-
cākiem.

Ādažu pašvaldības policija

Dziesmusvētku ieskaņas koncerts “Dziedot dzimu”

Aprīļa vidū Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē izskanēja Dziesmusvētku ieskaņas koncerts “Dziedot dzimu”, kurā jauniešu koris 
“Mundus” kopā ar saviem draugiem (MJC praktiskās estētikas skolas kori “Anima”, AS “Grindeks” jaukto kori un Ādažu jaukto 
kori “Saknes”) piepildīja kultūras centru ar skanīgām melodijām no vasarā gaidāmajiem simtgades centrālajiem svētkiem.

Didzis Soste

KULTŪRANOVADĀ
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Svarīgi noteikumi, kas jāzina par Baltezera kapu darbību
Spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi 
Nr.50/2017 ”Par Ādažu pašvaldības kap-
sētas darbības un uzturēšanas kārtību”. 
Tie nosaka kārtību, kādā piešķir kapa-
vietu, izmanto kapliču, kā arī nosaka 
kopšanas, uzturēšanas un apbedīšanas 
kārtību Baltezera kapsētā. 
Mirušo apbedīšanas kārtība
Kapsēta ir paredzēta mirušo apbedīša-
nai, kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta 
bija Ādažu novada administratīvajā te-
ritorijā.
Citu personu, izņemot augšupējos (ve-
cāki), lejupējos (bērni) vai sānu līnijas 
(brāļi, māsas) radiniekus, apbedīšana ir 
iespējama:
- uz miršanas apliecības pamata ar 
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka re-
zolūciju (ja miršanas fakts nav reģistrēts 
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā);
- ja kapavietas uzturētājs ir saņēmis paš-
valdības pilnvarotas personas saskaņo-
jumu;
- ja apbedīšana paredzēta iepriekš pie-
šķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā.
Ādažu novada domes noteiktā maksa  
 Ādažu novada dome nosaka maksu par:
- jaunas kapavietas ierādīšanu, noslē-
dzot beztermiņa līgumu par tās uzturē-
šanu;
- nekoptas kapavietas uzturēšanas tiesī-
bu atjaunošanu;
- apbedījuma vietas ierādīšanu;
- kapličas izmantošanu bēru ceremoni-
jas laikā un tās sakopšanu pirms un pēc 
ceremonijas (izņemot bēru ceremonijai 
nepieciešamo priekšmetu izvietošanu);
- kapsētas inventāra izmantošanu.
Neuzraudzīta nekopta kapavieta

5 gadus pēc kārtas nekoptu kapavietu 
atzīst par neuzraudzītu, un kapuvietas 
komisija par to sastāda aktu, kā arī raks-
tiski brīdina kapavietas uzturētāju par 
kapavietas uzturēšanas līguma vienpu-
sēju pārtraukšanu. Kapavietu var nolī-
dzināt ne ātrāk kā pēc trīsdesmit dienām 
pēc līguma pārtraukšanas. Bez piederīgā 
mirušā kapavieta tiek saglabāta piecus 
gadus.
Kapsētas darbības noteikumi
Kapsēta apmeklētājiem ir atvērta:
- vasarā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) – 
no plkst. 7.00 līdz 23.00;
- ziemā (no 1. novembra līdz 31. mar-
tam) – no plkst. 9.00 līdz 21.00.
Valsts svētku dienās, pirmdienās un 
svētdienās apbedīšana kapsētā netiek 
veikta.
Par kapsētas darba laiku Mirušo piemi-
ņas dienā un citās oficiālās mirušo atce-
res dienās jāsazinās ar kapsētas pārzini 
pa tālr. 67990549; 29811632. 
Kapsētas pārziņa pieņemšanas laiks 
un līguma slēgšana par kapavietas uz-
turēšanu
Kapsētas pārzinis:
Pieņem apmeklētājus darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 16.00. Pirms apmeklēju-
ma nepieciešams sazināties ar Valsts un 
pašvaldības Vienoto klientu apkalpoša-
nas centru, Gaujas iela 33A, Ādažos, lai 
saskaņotu apmeklējuma laiku;
Patstāvīgi organizē līguma slēgšanu par 
kapavietas uzturēšanu ar esošajiem un 
jauniem kapu uzturētājiem. 
Kapsētas apmeklētāju uzvedība
Kapsētas apmeklētājiem jāuzvedas god-
bijīgi (pieklājīgi, ar cieņu, klusi), jāievēro 

šie noteikumi un kapsētas apsaimnieko-
tāja vai kapsētas pārziņa norādījumi, kā 
arī kapsētas teritorijā jāpārvietojas un 
piekļuve kapavietai jāveic pa ceļiem un 
celiņiem.
Kapsētas apmeklētājiem aizliegts: 
- uzturēties kapsētā ārpus noteiktā dar-
ba laika;
- rakt smiltis un zemi kapsētas un tās 
aizsargjoslas teritorijā; 
- kāpt, staigāt vai sēdēt uz kapavietām;
- traucēt bēru ceremoniju norisi vai 
kapraču darbu;
- sniegt apbedīšanas un kapavietu kop-
šanas komercpakalpojumus bez kapsē-
tas pārziņa saskaņojuma;
- ievest kapsētas teritorijā dzīvniekus vai 
apglabāt tos;
- veikt vandalisma darbības; 
- veikt koku ciršanu bez pašvaldības at-
ļaujas; 
- veidot atkritumu kaudzes, kā arī atstāt 
atkritumus ārpus tiem paredzētām vie-
tām;
- iebraukt ar transportlīdzekli, izņemot: 
• policijas, neatliekamās medicīniskās 
palīdzības, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, kā arī kapsētas ap-
saimniekošanai un uzraudzībai pare-
dzētos transportlīdzekļus;
• personām ar I vai II grupas invaliditāti, 
uzrādot apliecību; 
• ar kapsētas pārziņa atļauju.
Nākamajos avīzes numuros tiks sniegta 
informācija par kapsētas apsaimnieko-
tāja, kapavietas uzturētāja un kapavietu 
komisijas pienākumiem, kā arī par līgu-
ma slēgšanu par kapavietas uzturēšanu. 

Juris Antonovs

Tiek atjaunota vēl viena dzīvojamā māja!
Ādažu novada Garkalnes ciemā, mājas 
“Ozoli” īpašnieki sev un citiem pieradī-
juši, ka spēj kopīgi vienoties un pieņemt 
atbildīgu lēmumu par sava mājokļa at-
jaunošanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ir kopīpašumā vairākām perso-
nām, tāpēc visiem kopā jālemj par īpa-
šuma uzturēšanu. Šā gada aprīlī saņemts 
galējais pozitīvais atzinums no finanšu 
institūcijas Altum par projekta apstipri-
nājumu, Eiropas Savienības līdzfinansē-
juma piešķiršanu 50% apmērā mājokļa 
atjaunošanai, noslēgti visi nepieciešamie 
līgumi un uzsākusies ilgi gaidītā mājas 
renovācija. Renovācijas darbu ietvaros 
tiks veikta fasādes, cokola siltināšana, 
pagraba pārseguma siltināšana, logu no-
maiņa,  esošā jumta seguma demontāža 
un jauna seguma montāža, notekcauru-
ļu nomaiņa, ventilācijas kanālu tīrīšana, 
ventilācijas izvadu pārmūrēšana, kana-

lizācijas stāvvadu pagarināšana, venti-
lācijas jumtiņu ierīkošana, ventilācijas 
ierīkošana ēkā. 
Projekta kopējās izmaksas veido 
176697,40 eiro ar PVN. Projekta finan-
sētāji ir finanšu institūcija Altum un 
AS “Swedbank”. Aizdevuma atmaksai 
īpašnieku izvēlētais termiņš ir 180 mē-
neši (15 gadi). Atlases rezultātā izvēlētais 
būvkomersants ir SIA "PRO DEV". Auto-
ruzraudzību nodrošinās projekta autors 
SIA “ARCHE”, savukārt tā ieviešanas at-
bilstību būvnormatīvu prasībām, veicot 
būvuzraudzību, izpildīs SIA "Brangi". 
Projekta vadību šim garajam procesam 
nodrošina mājas pārvaldnieks SIA “Āda-
žu namsaimnieks”. Lielu ieguldījumu šī 
projekta virzībā un pozitīva lēmuma pie-
ņemšanā veicis šīs mājas vecākais Ainars 
Rancāns, kura uzņēmība un entuziasms 
iedvesmo un aizrauj arī pārējos dzīvok-

ļu īpašniekus, kuri ir apzinājušies, ka ar 
aktīvu piedalīšanos mājas kopīpašuma 
sakopšanā var sasniegt daudz, tādējādi 
radot prieku par to, ka dzīvosim skaistā, 
sakoptā vidē!

 “Ādažu namsaimnieks”, Iveta Puķīte
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Ādažu novada domes ārkārtas sēde (13.04.2018.)
Domes sēdē piedalās 9 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), K.Sa-
vicka (RA), K.Sprūde (S), E.Verners (RA).
1. Par publiskās apspriešanas organizēšanas 
ierosinājumu.
Lēmums: Atbalstīt publiskās apspriešanas rī-
košanu par reliģisku būvju būvniecību nekus-
tamajā īpašumā Rīgas gatvē 36.
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.
2. Par dalību projektu konkursā “Ģimeņu at-
balsta projektu konkurss pašvaldībām sadar-
bībā ar NVO”.
Lēmums: Atbalstīt domes dalību projektu kon-
kursā ar projektu “Dzīvo sapņu dārzs” Līgo 
laukumā.
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.
3. Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra 
lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plū-
du un krasta erozijas risku apdraudējumu 
Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”.

Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 
22.decembra lēmumā Nr.289 un izteikt tā 
4.punktu šādā jaunā redakcijā: “4. Precizēt 
Projekta 1.daļas pieteikumu, izslēdzot 2.akti-
vitāti ar indikatīvo finansējumu 360 000 eiro 
apmērā, tai skaitā, ERAF finansējumu 306 000 
eiro, un valsts un pašvaldības līdzfinansēju-
mu 54 000 eiro, un iesniegt precizēto Projekta 
iesniegumu CFLA. Projekta 2.aktivitātes plā-
notās darbības iekļaut Projekta 2.daļas pietei-
kumā.”
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.
4. Par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada 
pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības 2017.gada fi-
nanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas 
plūsmas principa, tai skaitā par pamatbudžeta 
izpildi (ieņēmumi 16 763 376 euro; izdevumi 
17 581 807 euro; saņemtais aizņēmums 2 564 
010 euro; aizņēmumu atmaksa 1 851 763 euro; 
kapitāldaļu iegāde 155 843 euro), par speciālā 

budžeta izpildi (ieņēmumi 271 861 euro; izde-
vumi 197 649 euro; finansēšana (kapitāldaļu 
iegāde) 108 320 euro), par ziedojumu un dāvi-
nājumu ieņēmumiem un izdevumiem (ieņē-
mumi 2 995 euro; izdevumi 2 328 euro).
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.
5. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastā-
vā.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 22.08.2017. 
lēmumā Nr.194 “Par Iepirkuma komisijas sa-
stāva apstiprināšanu”, aizstājot 1.6.punktā tei-
kuma daļu “Rita Šteina” ar teikuma daļu “Zane 
Liepiņa”.
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.
6. Par tirdzniecības vietām.
Lēmums: Papildināt domes 2017.gada 22.au-
gusta lēmumu Nr.189 “Par tirdzniecības vietu 
noteikšanu” ar 1.9. un 1.10. punktu šādā redak-
cijā: “1.9. Rīgas gatve 7, Ādažu ciems; 1.10. AC-
1, Rīga-Ainaži 17 km, “Fiksi”, Ādažu ciems”.
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā sēde (24.04.2018.)
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs 
(LZP), V.Bulāns (RA), R.Kubuliņš (LZP), J.Nei-
lands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA),K.
Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.Verners (RA), E.
Šēpers (LZS).
1. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt M.M. uzņemt Ādažu pirm-
skolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 
17, 19 un 21 detālplānojuma projekta nodoša-
nu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai Ādažu ciema nekustamo 
īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplā-
nojuma projektu, nosakot publiskās apsprieša-
nas termiņu ne īsāku par trim un ne garāku par 
sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par domes 2017.gada 22.decembra lēmuma 
Nr.279 “Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” 
detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu.
Lēmums: Svītrot domes 2017.gada 22.decembra 
lēmuma Nr.279 3.punktu par to, ka lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldo-
nes ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. Papildināt lēmumu ar 3.punktu 
un izteikt to šādā redakcijā: “Apstiprināt Ādažu 
novada domes saistošos noteikumus Nr.10/2018 
“Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra 
saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma 
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpa-
šumam “Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzī-
šana par spēku zaudējušiem”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Zeduļu ielā 9.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Līči”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Līči” zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un Austru-
mu ielā 14.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības ne-
kustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un 
Austrumu ielā 14.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Baltmeldri”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Baltmeldri”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Zaļkalni” zemes vienībai 
un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju.
Lēmums: Līdz 2018.gada 15.augustam veikt 
domei piederošas un vidi degradējošas būves – 
ūdenstorņa konservāciju uz pašvaldībai piekri-
tīgās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA 
“Taču būda”.
Lēmums: Atļaut SIA “Taču būda” organizēt ielu 
tirdzniecību Kārkļu ielā 1, Ādaži, katru nedēļas 
nogali, no 2018.gada 28.aprīļa līdz 30.novem-
brim, no plkst. 08.00 līdz 18.00.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par saistošo noteikumu “Par pabalstiem 
audžuģimenēm Ādažu novadā” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.11/2018 “Par pabalstiem audžuģimenēm 
Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.de-
cembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” 13A 
mazdārziņu personisko palīgsaimniecību uztu-
rēšanai O.G.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā.
Lēmums: Noteikt jaunus nekustamā īpašu-
ma objektus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Muižas ielā 8 dzīvokļu īpašumu Nr.4, Nr.5, 
Nr.6, Nr.9 un Nr.10 telpu grupām. Ierakstīt 
zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības 
vārda pašvaldības funkciju veikšanai minētos 
dzīvokļu īpašumus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par telpu nomas līguma pagarinājumu.
Lēmums: Noslēgt papildu vienošanos 
13.04.2015. nekustamā īpašuma nomas līgu-
mam starp domi un SIA “RIAS” par līguma 
termiņa pagarināšanu par 10 gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par Kapavietu komisijas izveidi.

Lēmums: Izveidot Kapavietu komisiju un ap-
stiprināt Kapavietu komisijas nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
16. Par pašvaldības dzīvojamā fonda pārval-
dīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus.
Lēmums: Pagarināt uz pieciem gadiem pārval-
dīšanas līgumu ar SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu pārvaldīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
17. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības 
līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītī-
bas iestādēm” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.12/2018 “Par pašvaldības līdzfinansējumu 
privātām vispārējās izglītības iestādēm” un sa-
gatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
18. Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu 
nodaļu darbinieku asociācija”.
Lēmums: Iestāties biedrībā “Dzimtsarakstu 
nodaļu darbinieku asociācija”. Noteikt Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāju Aiju Blaževiču un 
inspektori Nataļju Krasnovu par domes pār-
stāvjiem biedrībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par noteikumu “Grozījumi 24.02.2015. 
noteikumos Nr.4 “Ādažu novada pašvaldības 
aktīvu pārvaldība”” projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.5 “Grozījumi 
24.02.2015. noteikumos Nr.4 “Ādažu novada 
pašvaldības aktīvu pārvaldība”” un sagatavot 
tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
20. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 
budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.13/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Saistošie  
noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības bu-
džetu 2018.gadam”” un sagatavot tos parakstī-
šanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
21. Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa 
grants seguma pārbūve Ādažos” Laveru ceļa 
grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzrau-
dzības un būvuzraudzības finansēšanai.
Lēmums: Noteikt, ka domes investīciju projek-
ta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu 
novadā” Laveru ceļa grants seguma I.kārtas 
izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības  
realizēšanas izmaksas ir līdz 219 821 eiro (ie-
skaitot PVN), kur nepieciešamo priekšfinansē-
jumu līdz 153 195 eiro finansēt no aizņēmuma 
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līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
22. Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civi-
lās aizsardzības komisijas nolikumu.
Pieņemt nolikumu Nr.8 “Saulkrastu sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas noli-
kums” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
23. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt V.P. vienreizēju pabalstu krī-
zes situācijā EUR 700,00 apmērā, pārskaitot to 
uz viņa personīgo kontu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
24. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt Ē.P. vienreizēju pabalstu krī-
zes situācijā EUR 700,00 apmērā, pārskaitot to 
uz viņa personīgo kontu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
25. Par domes priekšsēdētāja komandējumu 
uz Daugavpili.
Lēmums: Norīkot domes priekšsēdētāju 
M.Sprindžuku komandējumā uz 2 dienām no 
10.maija līdz 11.maijam uz Daugavpili. Grā-
matvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam 
komandējuma dienas naudu par 2 dienām – 
EUR 6,00 dienā; dalības maksu EUR 40,00.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
26. Par amatu savienošanas atļauju E.Verne-
ram.
Lēmums: Atļaut Edgaram Verneram savienot 

domes Administratīvās komisijas priekšsēdē-
tāja amatu ar darbu biedrības “Gaujas partne-
rība” padomē.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
27. Par grozījumiem domes 2017.gada 20.jū-
nija saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Āda-
žu novada pašvaldības nolikums”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.14/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 
2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” 
un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
28. Par Eiropas jaunatnes basketbola līgas sa-
censībām.
Lēmums: Atbalstīt finanšu līdzekļu EUR 11 355 
apmērā iekļaušanu ĀBJSS budžetā, EKK 2279, 
ar mērķi – Eiropas jaunatnes basketbola līgas 
sacensību posma organizēšanai 2020.gadā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
29. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības 
līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. 
projektam “Vispārējās izglītības iestādes mā-
cību vides uzlabošana Ādažu novadā””.
Lēmums: Iesniegt Centrālajā finanšu līgumu 
aģentūrā kā sadarbības iestādē tās noteiktā 
termiņā precizēto SAM 8.1.2 ERAF projekta 
iesniegumu “Vispārējās izglītības iestādes mā-
cību vides uzlabošana Ādažu novadā”. Pieda-

līties projektā, t.sk., realizēt jaunās skolas ēkas 
būvdarbu 1.kārtu līdz 2019.gada 1.jūnijam, un 
2. un 3. kārtu – līdz 2022. gada 31.decembrim. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 
tā īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinan-
sējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
30. Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzī-
vo sapņu dārzs” ierīkošanai.
Lēmums: Atbalstīt “Dzīvo sapņu dārza” ierī-
košanu zemes gabalā Līgo laukumā un atļaut 
nodibinājumam “Dzīvo sapņu fonds” valdes 
locekļa Jāņa Kaļiņiča personā izmantot bez 
atlīdzības minēto zemes gabalu no 2018.gada 
1.maija līdz 30.septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
31. Par darba grupas izveidi.
Lēmums: Izveidot darba grupu, kas veiktu no-
likuma projekta un domes lēmuma projekta 
sagatavošanu, lai dome varētu izveidot jaunu 
komisiju “Ādažu novada mežu un ūdenstilpju 
apsaimniekošanas komisija”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
32. Par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot Z.A.L. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas piekrītošās 
487/22856 domājamās daļas no ēkai piesaistītās 
zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
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Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
Muižas ielā 2, Ādažos, nodošanu publiskajai apspriešanai  
Ar Ādažu novada domes 27.03.2018. lēmumu Nr.51 publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema 
nekustamā īpašuma “Muižas iela 2” detālplānojuma projekts. De-
tālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 
2018. gada 16. maija līdz 7. jūnijam. Publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 2018. gada 28. maijā plkst. 17.00 Ādažu novada 
būvvaldes telpās (Gaujas ielā 33A, Ādažos). Publiskās apsprieša-
nas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Ādažu 
novada būvvaldē apmeklētāju pieņemšanas laikos, kā arī pašval-
dības mājaslapā www.adazi.lv. Kontaktinformācija: Ādažu nova-
da teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs, tālr. 67895710, e-pasts: 
silvis.grinbergs@adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ierosināju-
mus līdz šī gada 7. jūnijam iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu 
Ādažu novada domei (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-
2164), vai uz e-pastu:  buvvalde@adazi.lv.
Paziņojums par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19, 
21, Ādažos, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai  
Ādažu novada dome 2018. gada 24. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 
76 “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apsprieša-
nai”. Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 
16.05.2018. līdz 07.06.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2018. gada 21. maijā plkst. 18.00 Ādažu novada būvval-
des telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. Ar detālplānojuma projektu 
var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
apmeklētāju pieņemšanas laikos. Elektroniskajā vidē ar detāl-
plānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības in-
terneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz 
e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespē-
jams iesūtīt līdz 2018. gada 7. jūnijam.
Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu  
Ādažu novada domes 2018. gada 24. aprīli sēdē ir atcelts detālplāno-
jums zemes vienībai “Vagulīši”, Ādažu ciemā, Ādažu novadā, (sēdes 
lēmums Nr.77).

BEZMAKSAS
NODARBĪBA

Ādažu centrā, Gaujas ielā 11,
atvērts jauns ziedu salons
Ādažos durvis vēris jauns ziedu sa-
lons “Jasmīna”. Salona izveidotāja, 
floriste Signe Ķilpe informē, ka kat-
ru dienu tajā varēs iegādāties griez-
tos ziedus, ziedu pušķus, telpaugus 
un dārza ziedus, dāvanas un dāva-
nu komplektus, ziedu kompozīcijas 
un kāzu dekorus, kā arī Latvijā ra-
žotas sveces, tāpat salonā būs iespē-
jams sasaiņot dāvanas, iegādāties 
oriģinālas apsveikuma kartītes un 
aploksnes, sēru ziedus – pušķus, 
štrausus, vainagus. Salons  piedāvā 
arī ziedu piegādi. Jaunā ziedu salo-
na darba laiks: no pirmdienas līdz sestdienai 7.30-20.00, svētdie-
nās 8.30-17.00. Plašāka informācija pa tālruni 26555775.
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FĒLIKSA CIRCEŅA PIEMIŅAS TURNĪRS
Ādažu vidusskola sadarbībā ar Rīgas šaha federāciju 
rīko Fēliksa Circeņa piemiņas turnīru šahā šā gada 2. 
jūnijā plkst. 11.00 Ādažu vidusskolā. Turnīrs notiek 
pēc Šveices sistēmas 7 kārtās; laika kontrole uz visu 
partiju 10 minūtes un 5 sekundes klāt par katru izdarī-
tu gājienu. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 2018. 
gada 31. maijam uz e-pastu:  alberts.cimins@inbox.lv. 
Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas 
un pārsteiguma balvām! Visi šaha spēles cienītāji bez 
dzimuma ierobežojumiem laipni aicināti! Ādažu iedzī-
votājiem bez dalības maksas, pārējiem 5 Euro.

FIDE meistars Jānis Grasis

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
20. jūnijā plkst. 13.00 

Gaujas ielā 16
Jāņu ielīgošana

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam "Ādažu 
Vēstis" (Nr.208) izdots informatīvs pieli-
kums (Nr.205), kurā publicēti šādi Ādažu 
novada domes saistošie noteikumi:
Nr.10/2018 (28.04.2018.) “Ādažu novada 
domes 2008.gada 23.septembra saistošo 
noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma 
Ādažu novada Ādažu ciema nekustama-
jam īpašumam “Vagulīši” grafisko daļu 
un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” atzīšana par spēku zaudē-
jušiem.”                            
Nr.13/2018 (24.04.2018.) “Grozījumi Āda-
žu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 “Saistošie noteikumi par Āda-
žu novada pašvaldības budžetu 2018.ga-
dam.””
Nr.14/2018 (24.04.2018.) “Grozījumi Āda-
žu novada domes 2017.gada 20.jūnija sais-
tošajos

noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašval-
dības nolikums””. 
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Āda-
žu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, 
drukātā veidā ar tiem var iepazīties Āda-
žu novada Klientu apkalpošanas centrā 
Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada 
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA 
"Ādažu Namsaimnieks" Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

Vasarsvētku Sv. Mise Ādažu militārās 
bāzes kapelā Kadagā 

20. maijā plkst. 15.00 
(pirms sv. Mises plkst. 14.00 Rožukronis)

Vasarsvētku Sv. Mise Ādažu vecajā 
kultūras namā

20. maijā plkst. 17.00 Gaujas ielā 4.
Dievkalpojumu vadīs Rīgas sv. Marijas Magdalēnas 

draudzes prāvests priesteris Andris Kravalis.
Pēc dievkalpojuma draudzes saiets un agape.

Plašāka informācija pa tālr. 26434830
(kapelāns Raimonds)

Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes 
Kapusvētku dievkalpojumi

Carnikavas kapos 5. augustā plkst.15.00
Baltezera kapos 12. augustā plkst.13.30

Dievkalpojumus vada mācītājs Ivars Jēkabsons, 
piedalās draudzes koris "Zari", diriģente Eva Pērkone. 

Vairāk informācijas: mācītājs Ivars Jēkabsons 
(t.29482497)

Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes
Vasarsvētku dievkalpojumi 20. maijā:

11.00 Baltezera baznīcā
16.00 Siguļos,

uz nodegušā Carnikavas dievnama pamatiem.
Mācītājs Ivars Jēkabsons.

Vasarsvētku dievkalpojums
Garkalnes baznīcā  

20. maijā plkst.15.00

Kapusvētki Baltezera kapos
3. jūnijā plkst. 14.00 (ar sv. Misi). Pirms sv. Mises 

Grēksūdzes sakraments.
3. jūnijā Ādažu bāzes kapelā sv. mise nenotiks.

Kapusvētki Carnikavas kapos
(ar sv. Misi) 7. jūlijā plkst. 12.00

Plašāka informācija pa tālr. 26434830
(kapelāns Raimonds)

Baznīcu nakts Baltezera baznīcā
1. jūnijā

sekojiet informācijai www.baltezerabaznica.lv un 
draudzes Facebook lapā.






