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Ādažu novadā jau otro mēnesi tiek veik-
ta adrešu sakārtošana. Adrešu maiņa 
notiek saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem nr.698 “Adresācijas no-
teikumi”, kas paredz, ka ceļi ciemos 
jāpārsauc par ielām, un visam ēkām 
adrese tiek piešķirta ar piesaisti šai ielai. 
Adrešu sakārtošanas rezultātā adreses 
tiks mainītas vismaz 700 mājām. Gal-
venokārt notiks māju piesaiste blakus 
esošajai ielai. Jauno adrešu izmantošana 
iedzīvotājiem un viesiem būs saprota-
māka un ērtāka. 
Kam mainīsies adrese jau šoruden?

Baltezera ciemā notiks adrešu maiņa 
visiem objektiem, kas atrodas pie Alde-
ru ielas: jaunas adreses piešķirs ap 100 
ēkām, kā arī pie jauna nosaukuma tiks 
iela, kas ved no Alderu ielas uz Rīgas 
ūdensapgādes muzeju – to tagad dēvēs 
par Sūkņu stacijas ielu. 
Nākamajā posmā norisināsies visu ceļu, 
kas atrodas Ādažu ciema teritorijā, pār-
dēvēšana par ielām. Līdz ar to, piemē-
ram, Kalndores un Alderu ceļu tuvumā 
esošās mājas iegūs adresi ar numuru. 
Pārējiem ciemiem adrešu sakārtošana 
notiks vēlāk.

Kur var uzzināt savu jauno adresi?
Aktuālo adresi jebkurai ēkai Latvijas te-
ritorijā var uzzināt Valsts zemes dienes-
ta uzturētajā portāla www.kadastrs.lv 
bez maksas. Ir jāizvēlas Valsts adrešu 
reģistra sadaļa vai arī ēku meklētājā jā-
ieraksta sava adrese. Arī Ādažu pašval-
dības mājaslapā www.adazi.lv sadaļā 
Būvniecība/Adreses var atrast sarakstu 
ar visām adresēm, kas adrešu sakārtoša-
nas ietvaros tiek mainītas. Saraksts tiks 
papildināts, tiklīdz pašvaldībā tiks pie-
ņemti jauni lēmumi par adrešu maiņu.

→  5. lpp.



 Sveicam visus skolēnus un pedagogus! Ādažu vidusskolā mācības uzsāk nu jau 1511, bet Ādažu 
Brīvajā Valdorfa skolā –  ap 360 skolēnu!

 Lepojamies! Francijā 
UEC Eiropas čempionātā 
BMX riteņbraukšanā 
ādažnieks Edvards Tūters 
izcīnījis 4. vietu! Treneris 
– Jānis Lapsiņš!

 Vējupes krastā 
Ādažos atvērta 
jauna kafejnīca 
“Kontiki”!

 Ādažu novada dome kā labāko vietu 
lielizmēra Latvijas valsts karogam 
lēmusi atbalstīt vietu pie tilta pār 
Gauju ar karoga augstumu – 33m.

 Vasarā saņemts manipulators, kas 
papildina Saimniecības daļas Tehnis-
kā dienesta darba tehnikas bāzi.

 Ādažu lidlaukā no 9.-12.augustam 
aizvadītas starptautiskas lidmodeļu 
sacensības.

 Ādažu novada domes darbi-
nieki sportiski pavadījuši 
vasaru, piedaloties Lattele-
com Rīgas maratonā, kā arī 
Pierīgas pašvaldību darbinie-
ku sporta spēlēs Ropažos!

 Lepojamies! Pasaules Skolēnu 
čempionātā sambo cīņā U-17 grupā 
Vineta Alksne ieguvusi otro vietu 
(-60kg), Elīza Marija Jevstignejeva – 
trešo (-56kg), Keita Leitone – otro 
(-65kg), Klāvs Gailītis-septīto (+84kg) 
un Jānis Edgars Štrauss – devīto 
(-50kg). Treneris – Leonīds Kuzņecovs!
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  Filmas "Bille" filmēšanā piedalījušies arī ādažnieki - gan epizodē kinoteātrī, gan valsts svētkos. Ādažu ev.lut. draudzes mācītājs 

Ivars Jēkabsons ierunājis mācītāja balsi. Filma Ādažu Kultūras centrā būs skatāma 25. septembrī. Foto – Jānis Deinats

 Pirms došanās mājup, 
Kanādas Bruņoto spēku 
Paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupa Latvijā 
Ādažu Sociālajam dienes-
tam uzdāvināja Lego 
galdu ar Lego. Tāpat 
kanādiešu dāvinātais 
ponijs tika pie sava vārda 
plāksnes.

MĒNESIS BILDĒS
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aud bē nu imenes  b au ot sabied iska ā t ans o tā  sa ems ēl lielākas atlaides
No 1. septem-
bra skolēni un 
studenti, kuri ir 
daudzbērnu ģi-
menes locekļi, var 

saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļe-
tes cenas par braucienu reģionālā maršru-
ta autobusā vai vilcienā. Savukārt pārējie 
daudzbērnu ģimenes locekļi varēs saņemt 
50% atlaidi vienai biļetei vai 40% atlaidi 
abonementa biļetei. Tāpat turpmāk daudz-
bērnu ģimenes valsts svētkos, 4. maijā, 11. 
un 18. novembrī, varēs braukt bez maksas 
reģionālajā sabiedriskajā transportā. At-
laidi varēs saņemt tie daudzbērnu ģimenes 
locekļi, kuri, iegādājoties biļeti, uzrādīs 3+ 

Ģimenes karti un personu apliecinošu do-
kumentu vai attiecīgi skolēna vai studenta 
apliecību.
Turpmāk, uzrādot 3+ Ģimenes karti un 
pasi vai ID karti, daudzbērnu ģimenes lo-
cekļiem būs iespējams saņemt 50% atlaidi 
vienai biļetei. Savukārt daudzbērnu ģime-
nes skolēni, kuri apmeklē vispārējās pama-
tizglītības vai vidējās izglītības iestādi, un 
studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai spe-
ciālās izglītības iestādē, varēs saņemt pat 
90% atlaidi vienai biļetei. Šiem pasažieriem 
kopā ar 3+ Ģimenes karti jāuzrāda pase, ID 
karte vai attiecīgi skolēna vai studenta ap-
liecība. Kā arī abonementa biļetes turpmāk 

daudzbērnu ģimenes locekļi varēs iegādā-
ties ar 40% atlaidi, kopā ar 3+ Ģimenes kar-
ti uzrādot pasi, ID karti vai attiecīgi skolēna 
vai studenta apliecību. Turpmāk Latvijas 
valsts svētkos, 4. maijā, 11. novembrī un 18. 
novembrī, daudzbērnu ģimenes locekļi, uz-
rādot 3+ Ģimenes karti un personas aplie-
cinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna vai 
studenta apliecību, varēs braukt bez maksas 
visos reģionālo maršrutu autobusos un vil-
cienos. Daudzbērnu ģimenēm 3+ Ģimenes 
kartei un personas apliecinošam dokumen-
tam, skolēna apliecībai vai studenta apliecī-
bai jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, 
bet arī brauciena laikā. 

VSIA Autotransporta direkcija
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Palīd i amanīt i alīd īgus  nesa tīgus un ai autīgus il ēkus mums līd ās un 
iesaki a bal o anas e emoni ai oda āda nieks

Kā pieteikt apbalvojamo? 
Sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Āda-
žu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164,  nododiet Klien-
tu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā.
Kas jānorāda iesniegumā? 
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/
apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas dati, 
dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbo-
šanās, stāsts par cilvēku – dzīves gaitas 
apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu 
apraksts, par kuriem ierosina apbalvoju-
ma piešķiršanu;
2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma 
iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati (juri-
diskai personai – nosaukums, juridiskā 
vai pastāvīgās darbības vietas adrese) un 

tālruņa numurs, lai mēs varētu ar Jums 
sazināties!

Atcerieties, ka iesniegumam jābūt 
parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķir-
šanu tiks izskatīti Ādažu novada do-

mes Izglītības, kultūras un sporta lietu ko-
mitejā un apstiprināti ar domes lēmumu.
Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, 
bet arī Ordeņa kapituls, aicinām novada 
iedzīvotājus būt aktīviem un izvirzīt labā-
kos līdzcilvēkus, kuri būtu pelnījuši šādus 
apbalvojumus!
Uzmanību! Noteikumus par Ādažu no-
vada pašvaldības apbalvojumiem skatīt 
Ādažu novada domes mājaslapā sadaļā 
“Novads”/”Goda ādažnieks”.

Ādažu novada dome

Pa  1 . aeimas ēlē anām
2018. gada 6. oktobrī notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas vē-
lēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri 
vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 
Ādažu novadā ir izveidoti trīs vēlēšanu ie-
cirkņi:
Nr.777 Ādažu novada dome – Ādaži, Gau-
jas iela 33A
Nr.972 Ādažu Kultūras centrs – Ādaži, 
Gaujas iela 33A, Ceriņu zāle
Nr.973 Kadagas pirmsskolas izglītības ies-
tāde – Kadaga, “Mežavēji”
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot 
jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ār-
valstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētā-
jam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu. 
Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai 
personas apliecība, bet nav derīgas pases, 

no šā gada 24. septembra līdz 5. oktobrim 
jāizņem vēlētāja apliecība tajā Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, kur izsniegta viņu personas aplie-
cība.
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētā-
jiem būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri netiek vēlēšanu dienā, 3 
dienas pirms vēlēšanu dienas var izman-
tot iespēju nodot balsi glabāšanā. Ādažu 
novadā tas nebūs iespējams. Vēlēšanu 
iecirkņi, kur var nodot balsi glabāšanā, ir 
izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 
balsstiesīgo. Šāda iespēja būs: 3. oktobrī 
(17.00 – 20.00), 4. oktobrī (9.00 – 12.00), 5. 
oktobrī (10.00 – 16.00) Par tuvāko vēlēša-
nu iecirkni, kur var nodot balsi glabāšanā, 
informācija meklējama Centrālās vēlēšanu 

komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju ap-
rūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, 
var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana 
vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 
6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās 
vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
Pirmdiena, 1. oktobris – 17.00 – 20.00
Otrdiena, 2. oktobris – 8.00 – 11.00
Trešdiena, 3. oktobris – 17.00 – 20.00
Ceturtdiena, 4. oktobris – 9.00 – 12.00
Piektdiena, 5. oktobris – 10.00 – 16.00

Sestdiena, 6. oktobris – 7.00 – 20.00 
Papildu informācija pa tālr. 67322688

Ādažu novada Vēlēšanu komisija

sti ina i ātuma olitiku
Būtisks jaunums, kas attieksies uz domes administrācijas dar-
bu un novada iedzīvotājiem, ir jaunā personas datu privātuma 
politika, kas tika apstiprināta augusta domes sēdē. Noteikumi 
nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība apstrādā perso-

nas datus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei. Ar pri-
vātuma politiku var iepazīties domes mājaslapā www.adazi.lv, 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika. 

Ādažu novada dome
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dens o u a kā u stādīti auni iknika galdi un soli i

Latvijas pašvaldības, tai skaitā Ādažu 
novads, “Meža dienās 2018” turpina 
tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku 
ar mazo koka arhitektūras objektu iz-
vietošanu parkos, gatavojoties Latvijas 
simtgadei. Šī tradīcija aizsākās jau 2016. 
gadā, kad Kadagas Ūdensrožu parkā 

tika uzstādīti pirmie šķēršļu takas ele-
menti bērniem. Šogad Ūdensrožu par-
kā uzstādīti divi jauni piknika galdi ar 
atkritumu urnām vietās, kur jau cilvēki 
bija iecienījuši uzturēties. Tāpat uzstā-
dīti arī trīs soliņi – gan pie bērnu rota-
ļu elementiem, gan vietās, kur sēdēt un 

baudīt meža klusumu un ēnu rotaļas pār 
Līņu ezeru.

Iveta Grīviņa, telpiskās attīstības plānotāja

auns otaļu laukums da u no ada a kalnē

Ādažu novada Garkalnes sporta laukuma 
teritorijā ir tapis jauns rotaļu laukums.  

Ierīkots smilšu segums un 
rotaļu iekārtas komplekss, 
kas paredzēts lietotājiem 
no 5 līdz 14 gadu vecumam. 
Līdz šim bērnu rotaļu lau-
kumiņš Garkalnē bija pie 
daudzdzīvokļu mājas Lazdu 
ielā 5. Pirms uzstādīt  jau-
nu rotaļu iekārtu Garkalnē 
tika aptaujāti vietējo bērnu 
vecāki ar mērķi noskaid-

rot, kurām vecuma grupām ir aktuālāks 
rotaļu laukums un kurā vietā uzstādāms 

– papildinot esošo laukumu pie daudzdzī-
vokļu mājas vai attīstīt teritoriju Garkalnes 
sporta laukuma tuvumā. Vairums aptau-
jāto vecāku bija par jaunu vietu pie sporta 
laukuma, jo tā ir vieta, uz kuru rotaļāties 
droši var doties arī visu privātmāju bērni, 
kā  arī apstiprināja, ka būtiskāk ir paredzēt 
laukumu lielākiem bērniem. Lielākie un 
skaļākie draiskuļi turpmāk spēlēties dosies 
uz sporta laukuma teritoriju.
Lai pēc vasaras brīvlaika bērniem turpinās 
aktīvas rotaļas jaunajā bērnu laukumā!

Iveta Grīviņa, telpiskās attīstības plānotāja 

u inās da u sākumskolas b nie ība o ekta
is ā ē ās i glītības iestādes mā ību ides u labo ana da u no adā  iet a os

Noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, 
2018. gada 1. jūnijā Ādažu novada dome 
parakstīja vienošanos ar Centrālo �nanšu 
un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības 
fonda projekta “Vispārējās izglītības iestā-
des mācību vides uzlabošana Ādažu nova-
dā” (Id.Nr. 8.1.2.0/17/I/028) īstenošanu. Pro-
jekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu ēku 
800 skolēniem, veicot ieguldījumus šādās 
darbībās:
• Ergonomiskas mācību vides izveide;
• Informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma 
iegāde;
• Izglītības iestādes sporta infrastruktūras 
būvniecība.
2018. gada 21. februārī ar SIA “Monum” tika 
noslēgts līgums un vienošanās par mācību 

klašu 1.-4. klasei būvniecību (būvprojekta 
“Jauna skolas ēka Ādažos” 1. kārta), savu-
kārt 2018. gada 7. jūnijā – vienošanās par 
sporta zāles būvniecību (būvprojekta 2. kār-
ta). Plānots, ka būvdarbu 1. kārta tiks pa-
beigta līdz 2019. gada jūnija sākumam, bet 2. 

kārta – līdz 2019. gada septembra sākumam. 
Līdz 2022. gada beigām plānots izbūvēt 
Ādažu vidusskolas jaunās mācību īstenoša-
nas vietas specializēto mācību priekšmetu 
kabinetus (būvprojekta 3. kārta).
2018. gada vasaras laikā notika intensīvs 
darbs pie Ādažu sākumskolas ēka 1.kārtas 
būvniecības (ēkas pamatnes sagatavošana; 
pamatu aizbēršana, blietēšana; kanalizācijas 
tīklu izbūve zem plātnes; gāzes vada pārbū-
ve; pāļu darbi; pamatu plātnes stiegrojuma 
izveide; pamatu plātnes betonēšana; 1. un 
2. stāva sienu karkasa un kolonnu montāža; 

pārsegumu veidņošana u.c.), kā arī uzsākta 
2. kārtas būvniecība (pāļu darbi; kanalizāci-
jas tīklu izbūve; pamatu plātnes stiegrojuma 
izveide; pamatu plātnes betonēšana; sienu 
karkasa un kolonnu montāža; pārsegumu 
veidņošana u.c.).
Plānotās kopējās indikatīvās Projekta iz-
maksas ir 18 754 061,31 EUR, t.sk., 
• ERAF �nansējums – 2 564 487,00 EUR;

• valsts budžeta dotācija – 1 898 446,27 EUR;
• pašvaldības �nansējums – 14  291 128,04 
EUR.

Inga Pērkone, projekta vadītāja
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1. lpp. → Ādažu novadā notiek adrešu sakārtošana
Kas noteikti NAV jādara, ja ir mainīta adrese
Tad, ja jūsu ēkai vai dzīvoklim ir mainīta ad-
rese, lielākā daļa valsts reģistru informāciju 
saņem automātiski. 
• Jums NAV jāmaina īpašuma un citi do-
kumenti;
• Par jauno adresi nav jāpaziņo zemesgrāma-
tai vai valsts un pašvaldības iestādēm;
• Informācija par mainītajām adresēm jau 
ir paziņota arī “Latvenergo”, “Lattelecom”, 
“Latvijas Pastam” u.c.;
• Iedzīvotāju deklarētā dzīvesvieta lielā-
kajā daļā gadījumu precizējas automātis-
ki bez personu starpniecības. Noskaidrot 
to, vai jaunā adrese ir redzama arī Iedzī-
votāju reģistrā, var ikviens, izmantojot 
www.latvija.lv e-pakalpojumu “Mani dati 
Iedzīvotāju reģistrā”.
Kas tomēr IR jāizdara
• Par mainīto adresi nepieciešams paziņot 
radiniekiem, draugiem, paziņām un citām 
personām (piemērām, interneta veikaliem), 
ar kurām tiek uzturēta sarakste vai piegāde 
ar pasta starpniecību;
• Pēc adreses maiņas vai piešķiršanas sešu 

mēnešu laikā ir nepieciešams uzstādīt jau-
nu ēkas numerācijas zīmi. Var izvēlēties 
jebkuru uzņēmumu, kas veic ēku numerā-
cijas zīmju izgatavošanu, paziņojot tam ti-
kai jauno adresi, savukārt informāciju par 
numerācijas zīmes izmēriem un krāsu uzņē-
mumi no pašvaldībām iegūst paši.
• Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām 
ir līguma saistības, un līguma noteikumi pa-
redz obligātu adreses maiņas informācijas 
paziņošanu līdzējiem (piemēram, apdroši-
nāšanas līgumi, līgumi par interneta abonē-
šanu u.c.). 
• Personām, gadījumos, kad to nosaka li-
kums, obligāti jāpaziņo par mainīto adresi 
un jāizdara izmaiņas o�ciālajos dokumen-
tos, piemēram, par ieroču glabāšanu Valsts 
policijai.
Kā rīkoties uzņēmējiem un pašnodarbinā-
tām personām
Komersantiem Uzņēmumu reģistrā (UR) 
adreses maiņa jāveic pašiem, tas ir, jāsagata-
vo un UR jāiesniedz juridiskās adreses mai-
ņai nepieciešamie dokumenti – pieteikums  
(18. veidlapa). Taču valsts nodeva – ja adrese 

reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz būvval-
des lēmumu, jeb saskaņā ar administratīvi 
teritoriālo adrešu maiņu, – nav jāmaksā.
Kases aparātu lietotājiem, kuriem mainīta 
adrese, jānodrošina attiecīgu izmaiņu veik-
šana kases aparāta (arī kases sistēmas, spe-
cializētās ierīces vai iekārtas) programmatū-
rā, lai kases aparāta čekā, kā arī X pārskatā 
un Z pārskatā rekvizītā – juridiskā adrese (�-
ziskai personai – deklarētā dzīvesvieta) tiktu 
norādīta jaunā adrese.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība 
– Valsts ieņēmumu dienestam (VID) jāzi-
ņo 10 dienu laikā. VID informē, ka viena 
no darbībām, kas saistīta ar adreses maiņu, 
ir nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības 
(tiem nodokļu maksātājiem, kas VID reģis-
trējušies kā nodokļu maksātāji) un nodokļu 
maksātāja struktūrvienības (faktiskā adrese) 
apliecības maiņa.
Vienota adrešu sistēma nodrošina personas 
sasniedzamību, palīdz operatīvajiem dienes-
tiem atrast vajadzīgo adresi, kā arī nodrošina 
valsts, pašvaldības un sabiedrības intereses. 

Nadežda Rubina

tī īts Lilastes e e a un e e a sa ieno ums
Jūlija beigās Ādažu no-
vada dome noslēdza lī-
gumu ar SIA "SB Trans-
bulk" par Lilastes ezera 
un Dūņezera savienoju-
ma tīrīšanu. Projekts tika 
īstenots ar Latvijas vides 

aizsardzības fonda ad-
ministrācijas līdz�nan-
sējumu, kas bija 90% no 
kopējām projekta attie-
cināmajām izmaksām. 
Projekta ietvaros veik-
ta niedru pļaušana un 

niedru slīkšņas izvākšana, lai nodrošinātu 
laivu izbraukšanas iespējas. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa

stenota  La e u eļa g ants seguma ā b e
Augustā ir pabeigti  
Laveru ceļa grants se-
guma pārbūves darbi.  
Laveru ceļa posmā no  
0,84 km līdz 1,84 km  
ir veikta brauktuves 
segas konstrukcijas, 
nobrauktuvju un caurteku izbūve, izvie-

toti signālstabiņi,  
uzstādītas ceļa zī-
mes un labiekārtota 
teritorija. Pārbūves 
darbus veica  ceļu bū-
ves �rma SIA “BIN-
DERS”, būvuzrau-

dzību nodrošināja  SIA “BaltLine Globe”,  

bet autoruzraudzību – SIA “CEĻU KOM-
FORTS”. Būvdarbi veikti projekta Nr.18-
04-A00702-00002 “Laveru ceļa grants se-
guma pārbūve Ādažu novadā” ietvaros.  

Gunta Dundure, projekta vadītāja

• Notiek Ādažu centra poldera aizsarg-
dambja pļaušana, kā arī ceļu nomaļu un 
grāvju apauguma novākšana. 
• Alderu Podnieku pludmale attīrīta no 
ūdenszālēm.
• VSIA “Meliorprojekts” izstrādājis būv-
projektu plūdu un krasta erozijas risku 
apdraudējumu novēršanai Ādažu no-
vadā. Notiek būvprojekta saskaņošanas 
process.

• Atjaunots eso-
šais bērnu rotaļu 
laukums Garkal-
nē, Lazdu ielā 5.
• Nomainītas 36 
bojātās atkritumu 
urnas Līgo lauku-
mā, Pirmā ielā u.c.

• Nomazgātas, nomainītas un pārkrāsotas 
bojātās detaļas 22 novada pieturvietās.

• Atjaunots 
k r ā s o j u m s 
skolas vār-
tiem. 
• Uzstādīta 
jauna piemi-
ņas plāksne – 

Baltais krusts Baltezerā.
• Pie Ādažu vi-
dusskolas gal-
venās  ieejas iz-
būvēta tērauda 
u z b r a u k t u v e 
cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.
• Ādažu vidusskolas 7 klasēs veikti re-

montdarbi.
• Veikta beto-
na pakāpienu 
nomaiņa pie 
Ādažu vidus-
skolas auto 
stāvlaukuma.
• Ādažu vidusskolā veikta parketa grīdu 
slīpēšana un lakošana 400m2 platībā.
• Jauns asfalta ceļa segums uz Ādažu vi-
dusskolas auto stāvlaukumu.
• Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

uzstādītas 8 
jaunas bērnu 
smilšu kastes 
un veikta dēļu 
klāju montāža 
ap tām. 

aimnie ības da bi da u no adā
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da os adīs aunus  ino atī us un ga dus oduktus no ie u ieku iem un 
auna iem d inumiem  Pa akstīts līgums a  da u no ada auno u ēmē u

konku sa i mās ietas iegu ē u
Ādažu novada dome šogad trešo reizi 
organizēja Ādažu novada jauno uzņē-
mēju konkursu, kura mērķis ir veicināt 
jauno komersantu darbību Ādažu no-
vadā, sekmējot darbavietu radīšanu, 
jaunu produktu un pakalpojumu pie-
dāvājumu. 28. jūnijā konkursa projek-
tu vērtēšanas komisija pieņēma lēmu-
mu par trīs projektu apstiprināšanu un 
līdz�nansējuma piešķiršanu 1. vietas 
ieguvējam – 2 000 eiro apmērā, 2. vie-
tas ieguvējam – 1 000 eiro apmērā, 3. 
vietas ieguvējam – 1 000 eiro apmērā. 
Izpildot konkursa nolikuma prasības, 
dome augustā parakstīja līgumu par 
līdz�nansējuma piešķiršanu projek-
ta “Priedes čiekuru un jauno dzinu-
mu inovatīvie produkti” īstenošanai. 
Jaunos, inovatīvos produktus radīs 
saimnieciskās darbības veicēja, Ādažu 
iedzīvotāja Sandra Landratova, kura 
daļu no produktiem ievāc arī Ādažu 

novadā. Maija vidū ievāktajiem zaļa-
jiem priedes čiekuriem karstā saule at-
ver stiprus aromātus – sveķu, ingvera, 
rozmarīna, laima un piparmētras. Ir 
tapuši trīs slow food gardumi: čiekur-
zapte, karamelizēti priežu čiekuri un 
karamelizēti jaunie priežu dzinumi. 
Tapšanas stadijā ir marmelāde un lede-
nes. Zaļos čiekurus lēni un ilgi karsē-
jot uz uguns, apvienojumā ar cukuru, 
rodas bagātīga čiekurzapte. Vairums 
cilvēku šo produktu uztver tikai kā zā-
les klepum, taču savas garšu buķetes un 
tanīna klātbūtnes dēļ, tas ir izmanto-
jams arī gatavojot ēdienus, piemēram, 
desertus – saldējumu, pankūkas. Ļoti 
labi sader ar gaļas marinādēm, auksta-
jiem un karstajiem dzērieniem. Zapte 
ir divos toņos – gaišākā un tumšākā 
tonī. Tumšā ir vairāk koncentrēta, jo 
ir ilgāk karsēta uz uguns. Vārot zapti, 
čiekuri kļūst karamelizēti. Čiekurus 

var likt pie tējas vai izbaudīt kā ledeni 
kakla iekaisumu pro�laksei. Karameli-
zēti priežu jaunie dzinumi ir ēdami kā 
veselīgs našķis,  kā arī  liekams pie sil-
tas  tējas vai karstvīna.
Sekojiet līdzi informācijai par produk-
tu iegādes iespējām! 
Ādaži var būt lepni par jauno uzņēmē-
ju vēlmi radīt preces, produktus un pa-
kalpojumus Ādažu novadā!
Veiksmi!

Projektu vadītāja Laura Indriksone

iek īstenoti o ekti da u no ada domes
konku sa abied ība a  d ēseli 018  iet a os
Šovasar, līdzīgi kā iepriekšējos 
gados, daudzi Ādažu iedzīvotāji 
un atbalstītāji īstenoja dažādus 
projektus pašvaldības organizētā 
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 
2018” (turpmāk – konkurss) ie-
tvaros. Kopā 1. jūnijā tika uzsāk-
ti 15 projekti: 9 no tiem paredz 
teritorijas labiekārtošanu un 6 
– projektus izglītojošu, kultūras, 
sporta un sociālo pasākumu at-
tīstībai. 
Atbilstoši konkursa nolikumam 
projektu grupām līdz 10. au-
gustam bija jāiesniedz starpziņojums, 
kurā bija jāsniedz atskaite par līdz šim 
paveikto. Dažām projektu grupām īpaši 
karstā un saulainā vasara traucēja laicīgi 

uzsākt projekta īstenošanu, tomēr kopu-
mā projektu īstenošana noritēja sekmī-
gi un atbilstoši plānam. Viena projektu 
grupa – “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 

3.E klase” savu projektu “Funkcionālu 
paaugstināto dobju – krastu izveidoša-
na, dārzeņu audzēšanai, mācību procesa 
ietvaros, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
parka teritorijā, skolas pagalmā” īstenoja 
jau jūlija sākumā. 
Visi projekti jāīsteno līdz 14. septem-
brim. Aicinām sekot līdzi informācijai 
par šo projektu īstenošanu domes mā-
jaslapā un sociālajos tīklos, kā arī iesais-
tīties projektu grupu organizētajos pub-
liskajos pasākumos!
Lai īstenojas viss iecerētais!

Projekta vadītāja Inga Pērkone

da u no ada dome gata o as da u i msskolas i glītības iestādes
ene goe ekti itātes aaugstinā anas o ekta īsteno anai 01 . gadā

2018. gada 8. jūnijā Ādažu novada dome 
noslēdza vienošanos ar Centrālo �nanšu 

un līgumu aģentūru par Eiropas Savie-
nības fonda projekta “Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes energoefektivitātes pa-
augstināšana” īstenošanu, kas paredz, ka 
līdz 2019. gada decembrim tiks paaugsti-
nāta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkas energoefektivitāte, veicot investīcijas 
energoefektivitātes pasākumos atbilstoši 
Ādažu novada ilgst-
pējīgas attīstības 
stratēģijas un Ādažu 
attīstības program-

mas noteiktajiem mērķiem un prioritātēm. 
2018. gada vasarā notika vairākas pro-
jekta darba grupas sanāksmes, lai laicīgi 
sāktu plānot izglītības iestādes darbību 
2019. gadā paredzēto būvdarbu laikā, kā 
arī gatavotos paredzētajam būvdarbu ie-
pirkumam.

Projekta vadītāja Inga Pērkone
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“Esmu cilvēks – rokenrols, cilvēks – 
kustība,” par sevi saka aizrautīgā, iz-
darīgā, entuziastiskā un dzīvespriecīgā 
Ādažu vidusskolas angļu valodas sko-
lotāja Linda Kalniņa. Linda ir viena no 
tiem skolotājiem, kura nepārtraukti 
turpina attīstīties un izglītoties pati, 
un laikam tieši tāpēc viņas skolotie 
audzēkņi ir tik motivēti mācīties. Kā 
citādi centralizētajā angļu valodas ek-
sāmenā skolēnu vidējais rādītājs būtu 
74%? Bez pedagoga talanta Lindai pie-
mīt arī citas prasmes –  ieguvusi balvu 
par labāko tēlojumu Džesikas lomā 
amatierteātra “Kontakts” izrādē “Prie-
kuliene”, apveltīta ar lieliskām organi-
zatora spējām – jau divus gadus viņa 
Ādažu vidusskolā darbojas kā “Eras-
mus+” projektu koordinatore, bet vasa-
rās, atvaļinājuma laikā, viņa jau piekto 
gadu aktīvi darbojas dažādos mūzikas 
festivālos kā aizskatuves koordinatore, 
palīdzot Latvijas un pasaules mūzikas 
zvaigznēm sagatavoties skatuves uznā-
cienam. Lielākais sods viņai šķiet vien-
muļš darbs pie datora 8 stundu garumā 
ik dienas, bet lielākais prieks – brau-
ciens ar auto līdz galamērķim – jūra, 
kā arī eksotisku ēdienu gatavošana, 
bet pāri visam – iespēja iepazīt jaunus 
cilvēkus, valstis, gūt jaunu pieredzi, ie-
spaidus un zināšanas. 

Pi mā skolotā a  
e māmi a 

Kas, izdarot izvēli 
par nākotnes profesi-
ju, interesēja vairāk 
– angļu �loloģija vai 
pedagoģija?  
No bērnības esmu 
saistīta ar skolotājiem. 
Mana pirmā skolotāja 
bija mana vecmāmiņa, 
līdz pat 4. klasei. Ne 
tikai mana vecmam-
ma no tēva puses bija 
skolotāja, arī vectēva 
brālis un citi vectēva 
radi. Mana vecmam-
ma bija ļoti ieturēta, 
inteliģenta, viena no 
labākajām skolotā-
jām.  Nekad skolas 
gados nedomāju, ka 
būšu skolotāja. Nāku 
no Neretas, mani ve-
cāki dzīvo 15km uz 
Jēkabpils pusi. Kad 
mācījos vidusskolā, 
vecmamma teica: “Tev 
vajadzētu mācīties vai 
nu par skolotāju, vai 
ārsti, tad tev vienmēr 

būs darbs.” Savos pusaudzes gados atbil-
dēju: “Nekad mūžā!” Protams, jau skolas 
gados sapratu, ka manas stiprās puses ir 
vēsture, ģeogrā�ja, kultūras vēsture, valo-
das, sacerējumi. Eksāmenus šajos priekš-
metos nokārtoju ar izcilību. Matemātika 
un �zika bija otrajā plānā. Latvijas Uni-
versitātē braucu uz sagatavošanas kursiem 
vēsturniekos. 
Tāpat, papētot 
piedāvājumu, 
kā norisinās 
mācības �lo-
loģijā, sapra-
tu, ka šī joma 
man tomēr ir 
nedaudz par 
sausu. Negri-
bēju nodarbo-
ties ar valodas 
ķidāšanu vien. 
D r a u d z e n e , 
kura bija pāris 
gadus vecāka, 
studēja Latvi-
jas Universitā-
tes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātē. Viņas pieredze 
mani ieinteresēja, sapratu – jā, tas varētu 
būt man! Studēju programmā “Vidussko-
las angļu valodas skolotājs”. Priekšmetu 
klāsts bija ļoti daudzveidīgs. Psiholoģija, 

pedagoģija, franču valoda, spāņu valoda 
un, protams, angļu valoda no visvisādiem 
rakursiem – metodika, vēsture, literatūra. 
Trešā kursa laikā strādāju  Rīgas 2. vidus-
skolā (tagad Rīgas  Valsts 2. ģimnāzija), 
20 gados mācīju angļu valodu vidusskolē-
niem. 
Jums bija divu gadu starpība ar saviem 
audzēkņiem… Nebija lampu drudža?
Nē!  Ar šo darbu ir tā – vai nu vari to darīt, 
vai nevari, un viss! Šī ir profesija, kurā ne-
vari katru otro dienu pārdomāt – patīk šis 
darbs, vai tomēr nē. Jauniešu reakcija bija 
absolūti normāla. Daži varbūt bija spurai-
nāki, bet viss bija labi. 
Tad laikam bijāt pašapzinīga un drosmīga…
O, jā! 12. klases izlaidumā, ejot saņemt 
savu diplomu, man veltīja šādus tautas-
dziesmas vārdus: “Kas var mani aizrunāt, 
kas var mani aizdziedāt!” Nekad nav bi-
jis problēmu stāvēt jebkādas auditorijas 
priekšā. Vienīgais, ko vidusskolas laikā 
nedarīju, nedejoju tautas dejas. Dziedāju 
korī, ansamblī, biju skolas avīzes galvenā 
redaktore, darbojos skolēnu parlamen-
tā un vēl visam pāri – sports! Sākot no 
5.-11. klasei mūsu klases audzinātājs bija 
�zkultūras skolotājs. Bijām maza klase – 
11 skolēni. Teju visi piedalījāmies sporta 
sacensībās! Pēc vidusskolas no mammas 
mājas – ārā, īrēju Rīgā istabiņu! Pirmais 
darbs man bija Bērnu slimnīcā Acu noda-
ļā. Strādāju par sanitāri, mēnesī saņemot 
kādus 30 latus. Gribēju sakrāt naudu, lai 
aizbrauktu uz Francijas dienvidiem. 
Izdevās? 
Jā, protams, vecāki, novērtējot manas pū-
les, palīdzēja piepildīt šo sapni. Ar sanitā-
res algu tas laikam nebūtu izdevies. 

Minējāt, ka vienmēr esat varējusi uzstā-
ties jebkādai auditorijai jau skolas gados. 
No kurienes tāda drosme?
Ar vislielāko pārliecību varu teikt, ka man 
aizmugurē stāv stipra ģimene. Cilvēki, 

Linda (pirmajā rindā, pirmā no kreisās) kopā ar kolē iem un skolē-
niem no citām valstīm Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 
projektā “Viss sākas ar pirmo soli”.
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i au o as ie a ī anās
Kas vēl iepriecina?
Neliegšos, ka skolotāja profesijā pievieno-
tais bonuss ir atvaļinājums no Jāņiem līdz 
pat augusta pēdējai nedēļai. Bet pauzei ir 
jābūt, lai savāktos, restartētos. Pa 9 mē-
nešiem šī profesija arī pamatīgi izsūc. Ar 
visu to, ka neatdodu sevi visu, šī profesi-
ja vienalga paņem daudz. Daļu šīs vasa-
ras, tāpat kā četras iepriekšējās, pavadīju, 

koordinējot aizskatuves 
darbu “Pasaules džeza fes-
tivālā” (World Jazz Festi-
val), ko organizēja krievu 
producents, komponists 
Arkādijs Ukupņiks un 
džeza saksofona zvaigzne 
Igors Butmans. Aizskatu-
ves darbā esmu strādājusi 
Pasaules koru olimpiādes 
ietvaros un Kuldīgas “Live 
Fest”, kas trīs gadus nori-
sinājās Kurzemē un pulcē-
ja dažādas mūzikas grupas 
gan no Latvijas, gan ārval-
stīm.
Tā bija lieliska pieredze, 
satiku daudzus, fantas-
tiskus pasaules līmeņa 

māksliniekus. Tāpat daļa vasaras pagāja, 
darinot somas no lina dvieļiem, ko kopā 
ar citiem suvenīriem uzdāvināju Eiropas 
Savienības projekta dalībvalstu skolotā-
jiem, kuri viesojās Latvijā, projektam no-
slēdzoties. Arī pats projekts bija saistīts 
ar vides aizsardzību, otrreiz pārstrādāja-
miem materiāliem. Projekta ietvaros kopā 
ar skolēniem divu gadu laikā izzinājām 
vides jautājumus piecās valstīs – Turcijā, 
Portugālē, Itālijā, Austrijā un Rumānijā. 
Mācību braucienu laikā uz citām Eiropas 
valstu skolām tiek īstenotas plašas prog-
rammas gan mācību iestādēs, gan ārpus 
tām visdažādākajās iestādēs, nacionāla-
jos parkos, biedrībās, uzņēmumos, vies-
nīcās, organizācijās, muzejos. Šie mācību 
braucieni paliek atmiņā uz mūžu un dod 
neatņemamu pieredzi gan skolēniem, gan 
skolotājiem, tā ir iespēja izkāpt no savas 
komforta zonas, paplašināt redzesloku 
un iegūt citādu pasaules skatījumu nekā 
skolas solā, iepazīt citas mācību metodes 
un formas. Pati esmu vadījusi stundas gan 
Turcijā, gan Austrijā. Viens no projekta 
mērķiem bija izveidot reāli izmantojamus 
mācību materiālus par vides aizsardzī-
bu, ko mēs arī izdarījām. Doties tik tālā 
braucienā kopā ar svešu cilvēku bērniem, 
uzņemoties par viņiem 100% atbildību – 
tas ir nopietni! Šāda projekta atslēgvārdi  
ir koordinēšana un organizēšana, un tas 
man gan patīk, gan padodas! 

Monika Griezne
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kuri palīdzēs un nekad neatteiks. Šo mīles-
tību esmu jutusi visu mūžu. Ģimenē esmu 
vienīgais bērns. Vecāki izšķīrās, kad man 
bija 8 gadi, un abi vecāki apprecējās otr-
reiz. Sanāk, ka uz četriem vecākiem biju 
vienīgais bērns. Abu ģimeņu attiecības bija 
ļoti tuvas, kā inteliģentiem un saprātīgiem 
cilvēkiem. Nekad nebija nekādu drāmu. Uz 
mani neviens nekad pat nav pacēlis balsi. 
Metodes, kā mācīt valodu, esat attīstījusi 
pati, vai vadāties pēc priekšrakstiem?
Protams, ir daudz avotu, kas vēsta par to, 
kā ir pareizi, bet viss ir jājūt. Tik ļoti jā-
jūt. Skolotāji ir dažādi.  Es neesmu izteikti 
strikta plānotāja, teorētiskais sausiņš, ja 
grāmatā rakstīts tā, tad darīšu tieši tāpat. 
Ik pa laikam darbojos frī stailā (free sty-
le – no angļu val. – brīvajā stilā), bet tas 
nenozīmē, ka daru sliktāk vai nepareizi. 
Uzskatu, ka nevar darboties pēc “skaldi un 
valdi” principa. Izsakoties krievu valodā – 
delo tonkoje (дело тонкое, no krievu val. 
– smalka lieta). Lai būtu skolotājs, jābūt 
aicinājumam, jo jāsaskaras ar visu krāsu 
spektru. Varu izplānot stundu līdz sīku-
mam, bet pat tad, ja stundā sēž novērotājs, 
vērtētājs, jūtu, ka pēkšņi kaut kas jāmaina 
un jādara citādāk. 
Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt la-
bam skolotājam?
Jābūt ļoti elastīgam, jāspēj piemēroties si-
tuācijai, daudzpusīgi attīstītam, tas nekas, 
ka mācu angļu valodu, es nevaru būt ne-
zinoša citas sfērās. Jāpatīk strādāt ar cil-
vēkiem. Jāgrib uzzināt vairāk. Nevar ieiet 
klasē ar sausi sagatavotu stundu: “Tagad 
uzdevums no 3.lpp., tagad noklausīsimies 
šo materiālu, atbildēsim uz jautājumiem. 
Padies par uzmanību, man ir labi izdevu-
sies stunda!” 

kolotā  s esat is o ākā
Kas ir labi izdevusies stunda?
Man nepatīk izteikties pedagoģiski pa-
reizos terminos… Kad redzi, ka skolēna 
acis  iedegas. Kad stāstu kādu tēmu, rādu 

piemērus, un cilvēks izrāda interesi, uzdod 
jautājumus, kad atmosfēra klasē ir dzī-
va. Esmu baigā maksimāliste, sevī izteikti 
jūtu – visu vai neko – principu. Ja stāstu, 
tad tas jāpaveic tā, lai skolēns tiešām sa-
prastu, nevis uzzīmēju tabulu, pateicu, kur 
to var izlasīt, apskatīties, viss. Ja daru, tad 
daru no sirds. Un, kas tik nav darīts… Ar 
piektajām klasēm gada beigās uzliekam 
mūziku un dziedam angļu dziesmas. Tad 
viņi aplīp apkārt: “Skolotāj, 
jūs esat visforšākā!” Pagāju-
šajā gadā Liānas Pumpures 
klasei pēdējā stundā pirms 
Ziemassvētku brīvdienām 
sagatavoju Ziemassvētku 
cienastu. Reizēm gribas sa-
gādāt prieku vienkārši tā-
pat. Pret cilvēkiem cenšos 
izturēties tā, ka gribētu, lai 
viņi attiecas pret mani. 
Ko pedagoga darbs prasa 
no jums? 
To, ka visu laiku jādomā 
un jābūt kustībā, bet vi-
sam jābūt veselīgā balan-
sā… Cietais disks griežas 
nepārtraukti. Nav gluži tā, 
ka katru dienu ar Maximas 
maisiem pa 10kg stiepju mājās burtnīcas, 
nē. Katram skolēnam esmu iekārtojusi 
savu mapi, kur var krāt kopētos materiālus 
vai esejas. Taču ir arī brīži, kad vienlaikus 
jāizlabo 38 esejas. Mājās vai skolā izveidoju 
sev vajadzīgo atmosfēru, lai ar kaut kādu 
komfortu, nesēžot skolā pie galda, izlabotu 
darbus. Es par sevi neaizmirsīšu nekad. Es 
netaisīšu no sevis baigo varoni, tas nav tā 
vērts. Ir pietiekami daudz praktisku pie-
mēru redzēts, ka nedrīkst sevi izdzīt līdz 
pēdējam. Dažkārt ir tā, ka nevari kājas pa-
vilkt, bet pēc tam vajag tā kārtīgi atpūsties. 
Pēc 9 mēnešu intensīva darba klasē vajag 
sevi sakārtot, nepieciešams atjaunoties. Es 
viena pati varu iekāpt mašīnā un aizbraukt 

līdz Kolkai. Izbraukt cauri 
Ragaciemam, nopirkt kū-
pinātu zivi, aizbraukt, ap-
stāties pie Lāčupītes dend-
rārija, kas atrodas starp 
Apšuciemu un Klapkaln-
ciemu Engurē. Tas man ir 
ļoti mīļš maršruts Kurze-
mē. Esmu ļoti pašpietieka-
ma. Galu galā – mēs katrs 
vispirms dzīvojam ar sevi 
un tikai tad – ar kādu citu.  
Cilvēkam vajag laiku, lai 
apkopotu domas. Baterijas 
ir jāuzlādē! Rudens pusē 
pēc stundām skolā bieži 
braucu sēņot. Arī tas  ir 
veids, kā sakārtot sevi. 

Linda Kalniņa, koordinējot 
aizskatuves darbu “Pasau-
les džeza festivālā”, kopā ar 
slaveno saksofonisti Kendiju 

alferi.
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1. septembrī norisinājās biedrības “DUE-
sport” organizētais velo orientēšanās ma-
ratons “Tulko, min(i), orientējies!”, kurā 
sacensību dalībniekiem 13 kontrolpunktos 
bija jāiztulko 13 valodās paslēpti atslēgvārdi 
par veselīgu dzīvesveidu. Sacensībās pieda-
lījās gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. 
Sacensību formāts līdzinājās kompetencēs 
balstītai mācību stundai, kurā vienkopus sa-
vijušās veselības, sporta, ģeogrā�jas, svešva-
lodu un arī informāciju tehnoloģiju stundas. 

“Atrodot kontrolpunktu, bija lasāmi vārdi 
svešvalodā, iztulkojot un savirknējot visus 
šos vārdus, izveidojās teikums – izsmēķējot 
vienu cigareti dienā, cilvēks saīsina savu dzī-
vi par 11 minūtēm, bet kopumā – 14 gadus 
no dzīves,” stāsta Alise Timermane. Marš-
ruta garums bija 18km, un noteicošais šo-
reiz nebija ātrums, bet gan pareizi iztulkotie 
vārdi un saliktais teksts. Esam priecīgi, ka 
vienkopus ir sapulcēti gan mazie, gan lielie 
aktīvisti, lai mudinātu pievērsties veselīgam 

dzīvesveidam, kas sevī ietver gan �ziskās ak-
tivitātes, gan uzturu, atpūtu un harmoniju. 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001, 
ietvaros.

Inita Henilane

Pozitīvā un spraigā noskaņā norisinājās 
biedrības “ATTĪSTĪBAS PARKS” orga-
nizētā “Veselības diena” Ādažu Vējupes 
pludmalē, kur pulcējās gan Ādažu un tu-
vāko novadu iedzīvotāji, gan arī viesi no 
tālākām Latvijas pilsētām un novadiem. 
Veselības dienas ietvaros norisinājās �-
ziskās veselības un harmonijas veicinošas 

veselības nodarbības dažādām vecuma 
grupām. Apmeklētājiem bija iespēja bez 
maksas izmēģināt airēšanu ar SUP dēli, 
SUP jogas un SUP �tnesa nodarbības. 
Vecāka gada gājuma cilvēkiem bija ie-
spēja izmēģināt krēsla jogu senioriem, 
dāmām ar kungiem – �tnesa nodarbības, 
pilates un nūjošana serti�cētu treneru 

vadībā, savukārt paši mazākie varēja iz-
pausties bērnu mākslas terapijas radošajā 
darbnīcā un �tnesa nodarbībās māmi-
ņām ar bērniem. 

Inita Henilane
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au as ielā 1  at aunots umts
Vecajai domes ēkai, Gaujas ielā 16, veikti jumta seguma remont-
darbi: jumta seguma krāsošana; skursteņu galu pārmūrēšana; jau-
na ventilācijas izvada montāža; bojāto griestu atjaunošana kāpņu 
telpā un jumta nesošo koka konstrukciju apstrāde ar  kombinēto 
pret trupes un uguns aizsardzības sastāvu.

emontda bi adagas
i msskolas i glītības iestādē

Kadagas pirmssko-
las izglītības iestādē 
“Mežavēji” veikta 
atlikusī jumta daļas 
renovācija 492,80 m2 
platībā; izremontēta 
tualete 2. stāvā; iz-
būvēta jauna betona 
atbalsta siena parka 
teritorijā, kā arī izbū-
vēti jauni iekārtie griesti iestādes 1. un 2. stāvā.

eselīgas un s o tiskas akti itātes eselības dienā 

N D

Mui as ielas ā b es da bi
Visā Muižas 
ielas posmā 
būvnieks ir iz-
būvējis valčbe-
tona un asfalta 
segumu, izbū-
vēti arī ūdens, 
k a n a l i z ā c i -
jas un lietus 
ūdens kanali-

zācijas tīkli. Vēl turpinās gājēju-velo celiņa un Taču ceļa bru-
ģēšana. Muižas ielā uzsākta apgaismojuma izbūve. Jaunceriņu, 
Vectiltiņu un Katlapu ceļos izbūvēti ūdens un kanalizācijas 
tīkli, kā arī  kanalizācijas sūkņu stacija. Tiek veikti teritorijas 
labiekārtošanas darbi. Pārbūves darbus veic SIA “Ostas celt-
nieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”,  bet 

autor u z r au-
dzību – SIA 
“Firma L4”.
Gunta Dundure
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da u idusskola at īta a  11. labāko skolu
eatka īgās īta ī es  eidota ā skolu to ā

Skolu topa tapšanā avīze ņēma vērā cen-
tralizēto eksāmenu rezultātus 12. kla-
sēm, šogad attiecīgi iegūtos vērtējumus 
2017./2018. mācību gada valsts pārbau-
dījumos. Tika skatītas tikai tās izglītības 
iestādes, kur tika kārtoti vismaz pieci da-
žādi eksāmeni un kārtotāju skaits bija vis-
maz desmit audzēkņu (vienā eksāmenā). 

Veidojot topu, atsevišķi 
tika skatīta katra mācību 
iestāde un tās audzēkņu 
iegūtais vidējais vērtējums 
(centralizētajos eksāme-
nos izglītojamo mācību 
sasniegumi tiek izteikti 
procentos – no nulles līdz 
100%) katrā valsts pārbau-
dījumā 12. klasēm. Pēc 
tam tika aprēķināts visu 
eksāmenu vidējais vēr-
tējums katrai skolai un, 

ņemot vērā to, veidots tops. Protams, cen-
tralizēto eksāmenu rezultāti nav vienīgais 
kritērijs, kas liecina par skolas kvalitāti. 
Taču gana būtisks. Šā gada avīzes veidota-
jā 100 labāko Latvijas skolu topā būtiskas 
pārmaiņas – savas gadiem ilgās līderpo-
zīcijas zaudējusi Rīgas Valsts 1. ģimnā-
zija, bet no pjedestāla pavisam nokāpusi 

Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, kas 
gadiem spēja noturēties 2. vietā. Šogad 
topa 1. vieta pieder RTU inženierzinātņu 
vidusskolai – skola savu darbību uzsā-
ka pirms trīs gadiem un šogad sagaidīja 
savu pirmo izlaidumu. Skolas audzēkņi 
padziļināti apgūst eksaktos priekšmetus. 
Otrajā vietā – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 
trešajā – Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Āda-
žu vidusskola ieguvusi augsto 11. vietu. 
Veidojot topu, katru gadu vispirms no 
kopējā skolu skaita tiek atlasītas tikai tās, 
kurās visos kārtotajos centralizētajos ek-
sāmenos vidējais vērtējums nav zemāks 
par 60%. Piemēram, 2014. gadā šādu re-
zultātu uzrādīja 139 skolas, 2016. gadā - 
123, šogad – vien 88. Tagad, lai izveidotu 
skolu Top 100, latiņa ir jāpazemina – topa 
zemākajās pozīcijās atrodas skolas, kuru 
vidējais vērtējums pārbaudījumos ir 59%. 

Pēc nra.lv
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17.09.

Piedalies Mobilitātes nedēļā 16.09.-22.09. 2018.!

20.09.
Kopā ar biedrību "ĀdažiVelo" izbraukt velo 
maršrutu "Ādaži - Divezers". Tikšanās 
plkst. 18.00 Līgo laukumā.

19.09.

Kopā ar biedrību "ĀdažiVelo" izbraukt velo 
maršrutu "Ādaži - Āņi". Tikšanās plkst. 
18.00 Līgo laukumā.

21.09.
Diena bez auto Ādažos – no plkst. 7.30-10.00 - Ādažu ciema centrā - Attekas un Gaujas ielas 
aplī sveicināsim visus, kas šajā dienā dodas ikdienas gaitās ar velosipēdiem, kājām vai sabiedrisko 
transportu. Biedrības "ĀdažiVelo" pārstāvji kopā ar profesionālu velo meistaru rādīs, kā pareizi 
pieslēgt velosipēdu velo turētajiem, kā izmantot publiskās velo apkopes stacijas, kas novada terito-
rijā uzstādītas 3 vietās. Pieaicināti arī Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses 
nodaļas policisti, kas ar atraktīvas spēles "Drošības spēle" palīdzību iepazīstinās bērnus ar dažādam 
situācijām uz ielas un sabiedriskās vietās un izspēlēs iespējamos rīcības scenārijus. Tāpat mūs 
atbalstīs arī Ādažu pašvaldības policisti, kas ar savu klātbūtni apliecinās gatavību atbalstīt un 
palīdzēt kājām gājējiem un velo braucējiem.

Mērķis – šim un pārējiem velo maršruti-
em – iepazīstināt ar velo 

maršrutu un tam  pieguļošo 
apkārtni, kā arī iedrošināt 

bērnus un jauniešus ikdienas 
braucieniem izmantot velosipēdu.

Jau vairākus gadus Ādažu novadā Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā aicinām iedzīvotājus vairāk izmantot velosipēdus savā ikdienas ceļā. 

Arī šogad, laikā no 16. līdz 22. septembrim, kad iedzīvotāji visā Eiropā ar dažādiem pasākumiem aicināti atbalstīt Mobilitātes nedēļu, 

Ādažu novada pašvaldības pārstāvji kopā ar biedrību “ĀdažiVelo”, pašvaldības policiju un Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpu

mu profilakses nodaļas pārstāvjiem aicina atbalstīt pasākumus:

Kopā ar biedrību "ĀdažiVelo" izbraukt 
velo maršrutu "Ādaži - Atari". Tikšanās 
plkst. 18.00 Līgo laukumā.

18.09.
Kopā ar biedrību "ĀdažiVelo" izbraukt 
velo maršrutu "Ādaži - Iļķene". Tikša-
nās plkst. 18.00 Līgo laukumā.

22.09.
Biedrības "ĀdažiVelo" or-
ganizēts ģimeņu velobrau-
ciens – brauciens pa velo 
ceļiem, meža ceļiem uz 
20km attālo Ropažu novada 
"Sauleskalnu", kur gan pa 
ceļam, gan uz vietas 
paredzētas aktivitātes un 
pikniks.

16.09.
Kopā ar biedrību "ĀdažiVelo" izbraukt velo 
maršrutu "Mazais Baltezera loks". Tikšanās 
plkst. 18.00 Līgo laukumā.












Ikviens novada iedzīvotājs un viesis ir laipni aicināts piedalīties šīs nedēļas pasākumos.
Ja kāds vēl nav sācis ikdienā izmantot savu velosipēdu – varbūt tieši šī nedēļa rosinās to darīt!

Pa aldība nomai iedā ā t īs ma dā i us a kalnē  La du ielā
Vasaras laikā, apsekojot pašvaldībai piekritīgo mazdārziņu teritorijas, ka arī, sazinoties ar esošiem nomniekiem, tika sakārtoti 
vairāki mazdārziņi, kā rezultātā arī samazinājusies rinda uz tiem. Ja pavasarī rindā uz mazdārziņu nomu bija ap 15 cilvēkiem, tad 
šobrīd pašvaldība ir ne tikai nodrošinājusi visus interesentus ar mazdārziņiem, bet arī var piedāvāt nomā uz 3 gadiem dažus maz-
dārziņus Garkalnē, Lazdu ielā 7.
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velo maršrutu "Ādaži - Atari". Tikšanās 
plkst. 18.00 Līgo laukumā.

18.09.
Kopā ar biedrību "ĀdažiVelo" izbraukt 
velo maršrutu "Ādaži - Iļķene". Tikša-
nās plkst. 18.00 Līgo laukumā.

22.09.
Biedrības "ĀdažiVelo" or-
ganizēts ģimeņu velobrau-
ciens – brauciens pa velo 
ceļiem, meža ceļiem uz 
20km attālo Ropažu novada 
"Sauleskalnu", kur gan pa 
ceļam, gan uz vietas 
paredzētas aktivitātes un 
pikniks.

16.09.
Kopā ar biedrību "ĀdažiVelo" izbraukt velo 
maršrutu "Mazais Baltezera loks". Tikšanās 
plkst. 18.00 Līgo laukumā.












Ikviens novada iedzīvotājs un viesis ir laipni aicināts piedalīties šīs nedēļas pasākumos.
Ja kāds vēl nav sācis ikdienā izmantot savu velosipēdu – varbūt tieši šī nedēļa rosinās to darīt!

 i o as o iālā onda atbalstu o asa  īstenotas ai ākas ado ās da bnī as bē niem
“EasY PeaSY sportiņš” 

Sadarbībā ar biedrību “DUEsport”, tās 
vadītāju Alisi Timermani un viņas spor-
tisko komandu, jūnijā tika organizēta 
aktīvā dienas nometne “EasY PeaSY 
sportiņš” ādažniekiem vecumā no 7 līdz 
9 gadiem, kuras galvenā tēma bija vese-
līgs skatījums uz sportu un uzturu.
Nometnē piedalījās 20 Ādažos deklarētie 
bērni, kuri nedēļas laikā apguva akro-
bātikas pamatus, piemēram, kā pareizi 
mest kūleni, veidot tiltiņu un citas akro-
bātiskas �gūras, lai tas  būtu tehniski pa-
reizi un negūtu traumas, kā arī piedalījās 
citās aktivitātēs. Intelektuālās attīstības 
veicināšanai bērni apguva dambretes 
spēli. Vienā no nometnes dienām bērni 
iepazina kanikrosa sportu, kas ir sporta 
veids, kad cilvēks skrien kopā ar suni. 
Jau tikšanās ar suņiem bija piedzīvo-
jums, bet iespēja izmēģināt startēt kopā 
ar suni izraisīja sajūsmas saucienus. Tā 
kā vasara bija nesen sākusies, izglītojoša 
bija Rīgas glābšanas dienesta organizē-
tā lekcija par drošu atrašanos uz ūdens, 
nometniekiem bija iespēja arī iekāpt un 
izpētīt glābšanas laivu un to ekipējumu. 
Nometnes ietvaros bez sportiskām akti-
vitātēm notika arī uztura stundas, kurās 
uztura speciālistes vadībā mazie spor-
tisti apguva veselīga našķa gatavošanu, 
jo sportisks ādažnieks zina, kā un kas ir 
jāēd, lai varētu būt aktīvs, smaidīgs un 
laimīgs!
“Veselīgs ādažnieks” 

Sadarbībā ar biedrības “ATTĪSTĪBAS 
PARKS” vadītāju Daci Virzu un viņas 
pedagogu komandu mazajiem ādažnie-
kiem tika organizētas 2 izglītojoši rado-
šas darbnīcas. Jūlijā 20 bērniem vecumā 
no 7 līdz 9 gadiem bija iespēja piedalīties 
radošajā darbnīcā “Veselīgs ādažnieks”. 
Radošās darbnīcas laikā dalībnieki apgu-

va veselīga dzīvesveida pamatus, uzzinot 
daudz jauna par veselīgu uzturu, higiē-
nu, aktīva dzīvesveida, ūdens un miega 
pamatnozīmi cilvēka dzīvē. Kvali�cēta 
psihologa vadībā tika organizētas dis-
kusijas un pārrunas par tēmu “Jūtas un 
emocijas kā priekšnosacījums savstarpē-
jo attiecību tapšanā”. Tika praktizēti arī 
vienkārši paņēmieni, kā veicināt pašap-
ziņu sevī un citos. Sadarbībā ar FK ”Āda-
ži” ik dienu tika organizētas arī sporta 
aktivitātes ne tikai jautrībai un možam 
garam, bet arī �ziskās sagatavotības stā-
vokļa novērtēšanai, izpildot dažādas in-
tensitātes un slodzes sporta aktivitātes. 
Ar mūzikas un deju �tnesa palīdzību 
pasniedzēja no “HOP TO TOP” bērniem 
radīja izpratni par ritma izjūtu un mū-
zikas dziedniecisko spēku. Lai paplaši-
nātu redzes loku, bērni devās ekskursijā 
uz atrakciju parku “Labirinti’’ Iecavas 
novadā. Savukārt radošajās nodarbībās, 
darbojoties gan grupās, gan individu-
āli, bērni pagatavoja saules apļus, kurus 
dāvāja mūsu pašu mini zoo “Sapņu dār-
zam” Ādažos. Šobrīd saules apļi priecē 
ne tikai “Sapņu dārza” apmeklētājus, bet 
arī  radošās darbnīcas bērnus, jo sniedz 
gandarījumu par labi padarītu darbu. 
“Drosme būt pašam”
Šai radošajai darbnīcai sekoja jau otrā 
šīs pašas biedrības organizētā vasaras 

izglītojošā radošā darbnīca “Drosme būt 
pašam” bērniem vecumā no 10 līdz 13 
gadiem. Darbnīcas laikā 5 dienas 14 sko-
las vecuma bērni interesantā un radošā 
vidē apguva ne tikai veselīga dzīvesveida 
pamatus, bet kvali�cēta psihologa vadī-
bā diskutēja par atkarību veidošanos un 
to ietekmi gan uz indivīdu, gan apkārtējo 
sabiedrību. Radošās darbnīcas laikā bēr-
niem bija iespēja izpaust savas prasmes 
un talantus, tādejādi iedrošinot darbo-
ties tālāk, attīstot savas iemaņas. Patei-
coties ilgajai sadarbībai ar FK “Ādaži”, 
visiem bērniem tika organizētas dažādas 
sporta aktivitātes, veicinot bērnu vis-
pārējo �zisko sagatavotību un labsajūtu 
caur aktīvu darbošanos. Izmantojot ra-
došu pieeju, FK “Ādaži” treneris bērnus 
iedrošināja un radīja interesi nodarboties 

ar sporta aktivitātēm arī ikdienā, gan ko-
mandu un individuālās sacensībās, gan 
treniņos un citās sporta aktivitātēs. Lai 
bērniem sniegtu priekšstatu par mūzi-
kas un to atskaņošanas dažādību, pie 
bērniem viesojās bītboksa meistari, kuri 
demonstrēja bērniem savas prasmes, 
sniedza pamatzināšanas bītboksā un ie-
drošināja to pamēģināt. Radošās darbnī-
cas laikā bērni devās vairākos pārgājie-
nos un ekskursijās pa Ādažu novadu. Ar 
Ādažu pašvaldības policijas piekrišanu 
un uzaicinājumu, bērni ciemojās Ādažu 
pašvaldības policijas iecirknī, kur viņus 
laipni sagaidīja un ar stāstiem par ik-
dienas darbu dalījās Ādažu pašvaldības 
policijas darbinieki. Bērniem bija eks-
kluzīva iespēja doties uz “Graci” mušļu 
un putras ražotni tepat, Ādažos, un ielū-
koties “Graci” ikdienā. Ekskursijas laikā 
ražošanas vadītāja stāstīja, kā top “Gra-
ci” mušļi, putras un maltītes, kā arī pa-
rādīja laboratoriju, kur kopā ar kvalitātes 
vadītāju veic dažādus eksperimentus un 
rūpējas par noteiktu kvalitātes kritēriju 
ievērošanu produkcijas ražošanai. Bēr-
niem bija iespēja “Graci” mušļus no-
baudīt brokastīs visas radošās darbnīcas 
laikā. Bērni devās arī izzinošā pārgājienā 
uz “Ādažu čipsu” meistarklasi “Uztur-
klase”, lai uzzinātu par sabalansētu uz-
turu, iepazītos ar našķēšanās priekšno-
sacījumiem un virtuālājā 360 grādu tūrē 
mērot čipsu ceļu ražotnē no kartupeļu 
šķirošanas līdz pat noliktavas plauktam. 
Radošajā darbnīcā bērniem bija iespēja 
radīt čipsus ar savu īpašo garšu. Lai ie-
mācītos sniegt pirmo palīdzību sev un 
nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē no-
kļuvušiem, bērni apguva pirmās palīdzī-
bas sniegšanas iemaņas kopā ar Latvijas 
Sarkanā Krusta jaunatnes dalībniekiem. 
Šo visu nodarbību un ekskursiju laikā 
īpaša uzmanība tika pievērsta savstar-
pējām attiecībām dalībnieku vidū pozi-
tīvas un atbalstošas gaisotnes radīšanai. 
Tā bērniem bija jaunā pieredze, kas deva 
iespēju pārliecināties par savām spējām 
un būt drošiem, būt pašiem. 
Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pa-
sākumiem un jaunumiem Ādažu nova-
da domes mājaslapā un Facebook.com 
kontā! 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Inita Henilane
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Ādažu Kultūras centra 
jauniešu koris “Mun-
dus” Annas Paulas 
Upītes un Didža Sostes 
vadībā no 18. līdz 25. 
augustam devās kon-
certceļojumā uz Horvā-
tiju. Koris piedalījās fes-
tivālā “Trogir Summer 
2018”, kur koncertos 
prezentēja latviešu tau-
tasdziesmas, folkloras 
tradīcijas gan a capella, 
gan instrumentālās grupas pavadījumā. Brauciena programmā 
paralēli aizraujošām ekskursijām, raingam pa Cetinas upi, 

Adrijas jūras kūrortu 
baudījumam, kā arī 
Bosnijas un Hercogo-
vinas apmeklējumam, 
koris prezentēja Latviju 
un savu novadu divos 
koncertos Trogiras un 
Okrug Gornji pilsētās. 
2019. gada rudenī ko-
ris svinēs savu 10 gadu 
jubileju, tādēļ jubilejas 
gada ieskaņas sezonu 
koris atsāks š.g. 18. sep-

tembrī, kad gaidīs jaunus un aktīvus  kormūzikas draugus!
Didzis Soste

tau a ied ī otā iem a  L  o ektiem da u no adā
Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji, lū-
dzam piedalīties iedzīvotāju aptaujā par 
LEADER projektu ietekmi uz Ādažu nova-
da attīstību!
Kopš 2016. gada Ādažu novadā tiek īstenoti 
dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita �-
nansējuma ietvaros, lai īstenotu biedrības 
“Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītu vie-
tējās attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam 
(stratēģija), kuras vīzija ir: Ādažu novads ir 
teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves 
kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un ne-
valstisko organizāciju darbība, kā arī ir aiz-
sargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un 
resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEA-
DER projektus.
LEADER projektus īsteno Ādažu novadā 
strādājošie uzņēmēji, nevalstiskās organizā-
cijas un �ziskas personas, kas bija iesniegu-
šas projektu iesniegumus biedrības “Gaujas 
Partnerība” izsludinātajos projektu konkur-

sos, atbilstošas biedrības stratēģijai, kā arī 
saņēmušas Lauku atbalsta dienesta lēmumu 
par ELFLA �nansējuma piešķiršanu. Šādā 
veidā Ādažu novada teritorijā pēdējo 3 gadu 
laikā tika atbalstīti 11 LEADER projekti, 
t.sk., 4 uzņēmējdarbības projekti, 2 teritorijas 
labiekārtošanas projekti un 5 projekti sabied-
risko aktivitāšu atbalstam (vairāk informāci-
jas par projektiem skatīt biedrības mājas lapā 
www.gaujaspartneriba.lv). Vēl daži projekti 
tiek vērtēti Lauku atbalsta dienestā. 
Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis/būs 
LEADER projektu ieguldījums novada at-
tīstībā, kā arī noteiktu, kurās jomās turp-
māk novirzīt ELFLA �nansējumu, lai vēl 
sekmīgāk īstenotu stratēģijas vīziju, tiek 
veikta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis – 
noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Ādažu 
novadā īstenoto LEADER projektu ietekmi 

uz vietējās teritorijas attīstību, kā arī sniegtu 
priekšlikumus biedrības “Gaujas Partnerība” 
stratēģijas izmaiņām. Aptaujā aicināts iesais-
tīties un savu viedokli izteikt ikviens Ādažu 
novada iedzīvotājs. Aptauja ir anonīma, tās 
rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. 
Anketu var aizpildīt elektroniski:
https://goo.gl/forms/pa8huXkHZtpJgZXH3. 
Viedtālruņu lietotāji 
anketu var atrast un 
aizpildīt šeit:  
Aptauja tiek veikta 
no 01.09.2018. līdz 
01.10.2018. Anketas 
aizpildīšanai var būt 
nepieciešamas 5-10 
min. 
Jau iepriekš – paldies par aptaujai veltīto 
laiku! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis!

LT R

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests

Lite ā ās i stādes un asākumi se temb ī  da u no ada bibliotēkā
Lasīta ā
• Izstāde  no cikla “Iepazīsim 
vairāk savu Latviju! Vidzeme”
• Septembris - mēnesis dzejai

ē nu lite at as nodaļā
1. septembris – Zinību diena
Radoši pasākumi bibliotēkā
9. septembris – Tēva diena

29. septembrī – Miķeļdiena
Tradīcijas, godi, u.c. pasākumi

bonementā
• Izstāde  “Kā  rīta un vakara  zvaigzne…”  
Aktrisei, dzejniecei Birutai Skujeniecei — 
130 (1888–1931)
• Izstāde  “Kaut visiem labiem cilvēkiem 
labi klātos!”
Rakstniekam Vilim Veldrem — 110 
(1908–1940)
• Izstāde    “Ticiet tikai darbiem – saviem 
un citu”
Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam — 190 (1828–1910)

esniegts L  e i ētais o ekta o ē st l du un
k asta e o i as isku a d audē umu da u no adā  1.daļa  ieteikums
Šā gada 31.augustā Ādažu novada dome Cen-
trālajā �nanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) 
iesniedza precizēto projekta “Novērst plūdu 
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 
novadā, 1.daļa” pieteikumu. Pēc projekta ap-
stiprināšanas plānots slēgt līgumu ar CFLA 
un uzsākt projekta īstenošanu. Projekta ie-

tvaros plānots atjaunot Ādažu centra poldera 
aizsargdambi un veikt sūkņu stacijas pārbūvi, 
kā arī izveidot Gaujas kreisā krasta nostipri-
nājumus no A-1 līdz Kadagas tiltam, izskalo-
juma vietās. Tuvākajā laikā tiks pabeigta pro-
jekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana 
un sagatavota būvdarbu un būvuzraudzības 

iepirkuma dokumentācija. Projekta plānotās 
kopējās izmaksas – 2,3 milj. eiro, tajā skaitā 
ERAF �nansējums – 896 tūkst. eiro.

Inita Henilane
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Vai sarkanu jumtu apjumtā koka baz-
nīcas ēka savos 55 gados (1793-1848) 
bija nokalpojusi, vai arī apkārtnes 
muižnieki bija kļuvuši dāsnāki, bet 
1848. gadā pašā baznīcas kalniņā tika 
uzsākta tagadējās mūra baznīcas ēkas 
būvniecība. Darbs tika izpildīts netica-
mi ātri – piecu mēnešu laikā. Pirms 170 
gadiem celta (1848), Garkalnes baznīca 
mūs priecē vēl šobaltdien. Līdz Gar-
kalnes baznīca ieguva mūra veidolu, to 
vairākkārt būvēja no koka. Sākot pat 
no 16. gadsimta, kad tagadējo Garkalni 
sauca par Vesterroti. 

Sākums – Vesterrotes kapela 16. gadsimtā 
Vesterrotes muiža piederēja Rīgas nam-
niekam Hermanim Vesterrotam. Muiža 
veidojās no 4 zemnieku sētām, ko viņam 
piešķīra Stefans Batorijs (Polijas karalis, 
Lietuvas lielkņazs, Livonijas lielhercogs). 
1596.gadā muižu nopirka pazīstamais 
humānists, publicists un jurists Dāvids 
Hilhens1. Pirmā kapela (baznīca) Gar-
kalnē celta laikā, kad Vesterrotes muiži-
ņa piederēja Hilhenam, ap 16. gadsimta 
beigām. 
Svētā Antonija kapela 17. gadsimtā – ar 
mazu zvanu tornīti un dakstiņu jumtu
17. gadsimta sākumā dievnams karos 
nopostīts, un tā vietā no baļķiem jezuīti 
uzcēluši Sv. Antonija (sauktu arī par 
Teņa) baznīcu-kapelu pie Gaujas (Aa) 
upes Garkalnē (Langenbergen). Vēstures 
dokumenti liecina, ka gadsimta beigās 
(1674) Garkalnē ir koka baznīca ar mazu 
zvanu tornīti un dakstiņu jumtu.
18. gadsimtā mācītājam jāsarūpē node-
vas graudā
18. gadsimta vidū baznīcas ēka Garkal-
nē karos atkal tiek nopostīta. Tomēr 

saglabājušies baznīcas piederumi: 1 al-
vas kauss ar oblatu šķīvi, 1 pāris alvas 
svečturu un 1 sarkans samta upurmaks. 
Garkalnes dievnams ir Ādažu baznīcas 
(mūsdienās – Baltezera baznīca) �liāle, 
un mācītājam dod maz ienākumu, jo 
Garkalnes baznīcai nav ne savas zemes, 
ne zemnieku. Arī skola Vesterrotē (Gar-
kalnē) 18.gs. nav vēl bijusi. Toties katrai 
apkārtnes muižiņai, un tādas te bija trīs 
– Vesterrotes, Iļķenes un Štāles, precīzāk 
– katrai muižiņu zemnieku sētai mācī-
tājam bija jāsarūpē sieciņš jeb nodevas 
graudā. Kad baznīcas lāde bija tukša, to 
piepildīja ar soda naudām par baznīcēnu 
kaušanos un trača taisīšanu, kā arī slepe-
nu mirušo apglabāšanu ārpus kapsētas.
Baznīca Broces zīmējumā 1794. gadā
18. gadsimta beigās (1793. gadā) koka baz-
nīcas būvēšanu �nansēja Iļķenes prāmja 
(agrākos gados saukta par Ramma prāmi 
(Ramen- Fähr)) izīrētājs Indriķis Ramans. 
Baznīcas būvēšana izmaksājusi 1000 dāl-
deru. Ziņas par baznīcas būvēšanu 1793. 
gadā tika atrastas arī torņa bumbā, baznī-

cu nojaucot 1848. gadā. 1794. gadā ievēro-
jamais mākslinieks un vēsturnieks Johans 
Krisofs Broce skaisto koka baznīciņu ar 
torni un sarkano jumtu uzzīmēja, ļaujot 
mums to aplūkot arī mūsdienās. 
Mūra baznīcas būvniecība 1848. gadā
Vai sarkanu jumtu apjumtā koka baz-
nīca ēka savos 55 gados (1793-1848) bija 
nokalpojusi, vai arī apkārtnes muižnieki 
bija kļuvuši dāsnāki, bet 1848. gadā pašā 
baznīcas kalniņā tika uzsākta mūra baz-
nīcas ēkas būvniecība. Darbs tika izpil-

dīts neticami ātri – piecu mēnešu laikā. 
Pirms 170 gadiem celta, tagadējā Garkal-
nes baznīca ēka tikusi iesvētīta 25. jūlijā. 
Garkalnes baznīca 20. gadsimtā

Garkalnes baznīcas 
draudzi no 1929. līdz 
1939. gadam vadīja 
Arvīds Perlbahs, no 
1939.  līdz 1944. ga-
dam Jānis Baumanis. 
Pēc Otrā pasaules 
kara telpās vēl notika 
daži dievkalpojumi, 
50. gados – kolhozs 
telpās izvietoja no-
liktavu. Neilgi pirms 
Latvijas neatkarības 

atgūšanas baznīcas ēku daļēji atjauno-
ja un telpas izmantoja Tautas tradīciju 
nama vajadzībām. No 1991. gada Garkal-
nes baznīcas draudzi vadīja teologi Juris 
Rubenis un Kārlis Žols. 

Elita Pētersone

1 Dāvids Hilhens (1561-1610) bija aktīvs 
humānisma ideju paudējs, publicists un 
jurists – viena no interesantākajām per-
sonībām toreizējā Livonijas vēsturē. Pēc 
D. Hilhena uzaicinājuma 1588. gadā 
Nikolajs Mollīns pārcēla savu grāmatu 
spiestuvi no Holandes uz Rīgu, reformā-
cijas laikā Iļķenes īpašnieks ierosināja 
no  katoļu klosteriem un skolām kon�s-
cētajām grāmatām izveidot pirmo Rīgas 
pilsētas bibliotēku (Bibliotheca Rigensis). 
D. Hilhens bērnu aizgādībai dibināja 
pirmo Rīgas bāriņu tiesu un reformēja 
Rīgas Domskolu. Viņa izstrādātie Vidze-
mes zemes tiesību projekti (1599), būtiski 
ietekmēja vēlākos dzimtbūšanas tiesību 
dokumentus.
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Garkalnes baznīca ap 1910-1912. gadu.

Garkalnes baznīca ap 1910-1912.gadu.
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Ballēties ļaudīm paticis visos laikos, tāpēc zaļumballe ir cauri lai-
kiem izdzīvojis kultūras fenomens. Savulaik baznīca un zaļumbal-
le bija divas galvenās satikšanās vietas.  Vēsturiskās fotogrā�jās va-
ram redzēt, ka vasarās Ādažu novada ļaudis ballējās zaļumballēs, 
bet ziemās – vecajā pagasta namā. Turklāt balles vasarās parasti 
notika novadu ciemos –  Alderos; pie dīķa blakus Podnieku mā-
jām; Garkalnē un citos ciemos. Ballēs parasti spēlēja pūtēju orķes-
tris, un pirmā deja tradicionāli bijusi valsis. Pētot, kādas dziesmas 
zaļumballēs Latvijā bijušas vispopulārākās, pētnieces Signe Puce-
na un Ieva Vītola noskaidrojušas, ka tās ir “Pie Dzintra jūras”, “Zi-
lais lakatiņš”, “Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs”. Romantiskas 
bija ne tikai pastaigas muzikantu paužu laikā, notika arī saullēkta 

sagaidīšana un pavadīšana mājās. Nereti pēc balles tika rakstītas 
un sūtītas mīlestības vēstules un galu galā – rīkotas kāzas. Ja dāma 
uzlūdza dejot, tad agrāk pastāvēja nerakstīts noteikums – pēc dejas 
atlūgt dāmu vismaz uz vienu vai, vēlams, divām dejām. Savukārt 
dāmām ar cieņu jāpieņem ikviens uzaicinājums uz deju. Atteikt 
kādam vīrietim deju un pēc tam tajā pašā dejā piekrist cita vīrieša 
uzaicinājumam ir ekstremāla rupjība, kas var novest pie tā, ka šo 
deju partneri uz deju vairs nelūgs neviens kungs. Simtgades zaļum-
balle notika katrā Latvijas pašvaldībā.
Informācija pēc vēsturnieces Elitas Pētersones stāstījuma un “Latvi-
jas Avīzes” izdevuma “Zaļumballe”.

Monika Griezne

ādas otog ā as stāsts
Latvijai sasniedzot savu 100.jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrā�jās. Arī 
ādažnieki veidoja Latvijas valsti. 9. stāsts – zaļumballes Ādažu novada ciemos.
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Ballētāji 1936.gadā Ādažu novadā.

Ballētāji 1936.gadā pie Venču ezera.
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aļumballe da u no ada a kalnes iemā

Visā Latvijā un Ādažu novadā 100 dienas pirms 18. novembra – 10. augusta naktī – tika rīkota zaļumballe. Ar Kultūras ministrijas, Ādažu 
Kultūras centra un Ādažu novada domes Saimniecības daļas atbalstu balli organizēja biedrība “Garkalnes Olimpiskais centrs”. Uz za-
ļumballi tās organizatori lūdza ierasties baltā un/vai sarkanā tērpā. Balle noritēja Garkalnes ciema parkā, Lazdu ielā, viesiem pulcējoties 
ar saviem groziņiem. Balles muzikālo pavadījumu nodrošināja komponists Ivars Kraucis, dziedātāja Inese Bumbiere-Kaže, kā arī dīdžejs 
Ieva Vējiņa. Lietus un vējš ballētājus nenobiedēja, un dejas ilga līdz pat 2.00 rītā. Ballē darbojās arī  bērnu bufete, kurai kārumus un li-
monādes sarūpēja bērni paši.
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 
28. augusta sēdes lēmumu Nr.182 “Par atļauju 
izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus 
nekustamajam īpašumam Dzidrumu ielā 11” ir 
uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar 

nolūku pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves 
gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā. Par de-
tālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts 
Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts 
Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un 

ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu 
izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru 
darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektro-
niski uz e-pastu: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 24. 
jūlija sēdes lēmumu Nr.163 “Par atļauju izstrā-
dāt detālplānojuma projekta grozījumus ne-
kustamajam īpašumam “Mākoņi”” ir uzsākta 
detālplānojuma grozījumu izstrāde ar nolūku 

pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos 
savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā. Par de-
tālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts 
Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts 
Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un 

ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu 
izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru 
darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektro-
niski uz e-pastu: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 
24. jūlija sēdes lēmumu Nr.162 “Par atļauju iz-
strādāt detālplānojuma projekta grozījumus 
nekustamajam īpašumam Zelmeņu ielā 17” ir 
uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar 

nolūku precizēt Zelmeņu ielas sarkano līniju 
izvietojumu. Par detālplānojuma izstrādes va-
dītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas 
plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. Raks-
tiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā 

detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam 
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu do-
mes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.
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idusskolas i tu ē auna entilā i as sistēma

Vidusskolas virtuves zonā veikta jaunas, modernas ventilācijas sistēmas izbūve.

emontda bi
da u o ta ent ā

• Atjaunots baseins Ādažu Sporta centrā. 
Baseinā veikta baseina plēves nomaiņa, 
jauna apgaismes elementu montāža, kā arī 
ieklāta moderna hidroizolācija un iz
īzēta 
grīda. Baseina telpā ir arī jauns LED ap-
gaismojums.

• Jauns LED apgaismojums aerobikas zālē.

• Cīņu zālē izbūvēts jauns sienu polsterē-
jums. 
• Jauns LED apgaismojums cīņu zālē. 

• Atjaunota ventilācijas sistēma baseina telpā.

Sporta daļa, Saimniecības un infrastruktūras daļa

aka ā a  dabas gā es enas ieaugumu un obligātās ie i kuma kom onentes 
atbalsta ā t auk anu siltumene i as a o anai da u ent a un adagas
siltuma gādes sistēmā lānotas i mai as siltumene i as ta i ā
Šā gada 24. jūlijā siltumenerģijas ražotājs 
SIA “BALTENEKO”, kas ražo siltumener-
ģiju Ādažu novada Ādažu un Kadagas cie-
mos, Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas 
komisijai (SPRK) iesniedza jaunu Ādažu 
centra katlumājā saražotās siltumenerģijas 
ražošanas tarifa projektu. Jaunā tarifa ne-
pieciešamība saistīta ar OIK (obligātā iepir-
kuma komponente) atbalsta pārtraukšanu 
un aktualitāti zaudējušo, iepriekš apstipri-

nāto tarifu, kas ir spēkā no 2002. gada. 
Kopš 2015. gada ar domes lēmumu noteikts 
vienots siltumenerģijas tarifs Ādažu un Ka-
dagas ciemos, tādēļ plānotais siltumenerģi-
jas tarifa pieaugums Ādažu centra un Ka-
dagas siltumapgādes sistēmās tiek plānots 
17% robežās.
Jaunais tarifs stāsies spēkā ar tā apstiprinā-
šanas brīdi SPRK, indikatīvi 2018. gada no-
vembrī, decembrī. 

Ņemot vērā, ka arī turpmāk nebūs iespē-
jams izvairīties no  kurināmā cenu svārstī-
bām, aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
ēku renovācijas projektos, kamēr vēl pieej-
ams Eiropas Savienības līdz�nansējums. 
Renovēto mājokļu īpašniekus siltumener-
ģijas cenu svārstības ietekmē daudz mazāk, 
un viņi šīs izmaiņas neizjutīs tik krasi kā 
nesiltināto māju īpašnieki. 

Ādažu novada dome

t aktī ā gaisotnē ai adīta da u o ta diena

da u senio i s o to un ie ā as enio u o ta dienā

N D
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a īgi noteikumi  kas ā ina a  alte e a ka u da bību noslēgums
Spēkā stājušies saistošie noteikumi 
Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kap-
sētas darbības un uzturēšanas kārtību”. 
Tie nosaka kārtību, kādā piešķir kapavie-
tu, izmanto kapliču, kā arī nosaka kopša-
nas, uzturēšanas un apbedīšanas kārtību 
Baltezera kapsētā. 
Apbedīšanas kārtība
o Apbedīšanu organizē kapavietas uztu-
rētājs vai apbedīšanas pakalpojuma pasū-
tītāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu 
sniedzējs, par to informējot kapsētas pār-
zini ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbe-
dīšanas.
o Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu, kas 
nedrīkst būt tuvāk par 0,5 m no koka 
stumbra un 0,3 m no pieminekļa, kā arī 
saskaņo kapa rakšanas un apbedīšanas 
laiku. Apbedīšana notiek kapsētas darba 

laikā. Kapam jābūt izraktam un sagatavo-
tam ne vēlāk kā vienu stundu pirms apbe-
dīšanas ceremonijas sākuma.
o Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā, 
attālumam starp kapu kopiņām to gara-
jās malās jābūt 1,0 m, īsajās – 0,5 m, kapu 
garumam – ne mazākam kā 2,0 m, dzi-
ļumam – 2,0 m līdz zārka vākam, platu-
mam – 1,0 m. Apglabājot bērnus, izmēri 
var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dzi-
ļumu.
o Virsapbedījuma kapa dziļumam jābūt 
ne mazākam par 1,5 m līdz zārka vākam.
o Mirušos, kuriem nav radinieku, apbedī 
atsevišķā sektorā vai atsevišķā kapu rindā.
o Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne 
agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot 
kapsētas pārziņa atļauju.
o Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
o Urna ar mirušā pelniem var tikt apgla-
bāta esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā 
kapavietā, ne mazāk kā viena metra dzi-
ļumā. Vienā kapavietā ir pieļaujama vai-
rāku urnu apbedīšana, uzstādot kopēju 
piemiņas zīmi.
o Kapsētas apsaimniekotājs var noteikt 
izņēmumus apbedīšanas kārtībā, ņemot 
vērā reliģisko konfesiju vai kultūras tra-
dīcijas.
Kapličas izmantošana
o Kapličas ceremoniju zāli (mirušā novie-
tošanai pirms apbedīšanas un bēru cere-
monijas norisei) piešķir kapsētas pārzinis.
o Par bēru ceremonijas ilgumu kapličā 
apbedīšanas pakalpojuma pasūtītājs vie-
nojas ar kapsētas pārzini. 

Juris Antonovs

da u a aldības oli i as da bu a ko o ums 
Ādažu pašvaldības policijā trešajā ceturksnī saņemtas 1160 ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Izķerti 35 klai-
ņojoši dzīvnieki. Par Ādažu pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu sastādīts 51 administratīvā pārkāpuma protokols, savukārt 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 55 administratīvā pārkāpuma protokoli. Par ceļu satiksmes noteikumu neievēro-
šanu sastādīti 118 administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām 25 personām sniegta palīdzība.

0 tonnas  mēnesī sa āktais biolo iski noā dāmo atk itumu daud ums da os
Publiski pieejamie konteineri bioloģiski 
noārdāmajiem atkritumiem Ādažu nova-
da iedzīvotājiem ir pieejami kopš šā gada 
maija. Šādi šķirošanas punkti, kur ir ie-
spēja šķirot bioloģiski noārdāmos atkritu-
mus, Ādažos ir 37. Visi atkritumu šķiro-
šanas punkti Ādažos apskatāmi mājaslapā 
www.adazi.lv. Ādaži ir viens no pirmajiem 
novadiem Latvijā, kur iedzīvotājiem ir ie-
spēja šķirot bioloģiskos atkritumus, bla-
kus jau ierasti šķirojamajiem materiāliem 

- stikla pudelēm un burkām un vieglajam 
iepakojumam – plastmasai, kartonam, 
papīra un metāla iepakojumam. Ādažu 
novadā atkritumu apsaimniekošanu šo-
brīd veic uzņēmums "Eco Baltia vide". Kā 
vēsta Jānis Aizbalts, “Eco Baltia vide” di-
rektors, "bioloģiski noārdāmo atkritumu 
šķirošanas punktus iedzīvotāji izmanto 
aktīvi, taču, kā ar visu jauno un neierasto, 
arī šajos konteineros pirmos pāris mēne-
šus tika mesti visāda veida atkritumi, kaut 

arī uz konteineriem ir skaidri saprotamas 
norādes, kam konteineri paredzēti.  Šo-
brīd iedzīvotāji jau daudz atbildīgāk un 
prasmīgāk šķiro arī bioloģiski noārdāmos 
atkritumus, pēdējā laikā arī šajos kontei-
neros nonāk tikai atbilstošie atkritumi." 
Šobrīd Ādažos mēnesī tiek savākti vidēji 
20t bioloģiski noārdāmo atkritumu, gada 
laikā šajos konteineros savākti aptuveni 
150t bioloģiski noārdāmo atkritumu.

Ilze Čikule, Eco Baltia vide

L d am da u no ada ied ī otā us b t ē īgiem un in o mēt a  likum ā kā umiem 
da u a aldības oli i u  a tāl u iem  00  ai 0 0.

Pa aldības oli i a ai ina e ākus
ēties a  bē nu d o ību  sākoties auna am mā ību gadam

Ādažu pašvaldības policija atgādina, ka, ik rītu nogādājot 
bērnus Ādažu vidusskolā, vecākiem jāparūpējas par bērnu 
drošību. Satiksme ir intensīva, un apstājoties, lai izlaistu bēr-
nu pie skolas, jāseko līdzi, lai bērns ielu šķērso tam paredzē-
tā vietā, proti, pie gājēju pārejas. Informējam, ka brauktuves 
šķērsošana neatļautā vietā ir administratīvi sodāma rīcība, jo 
ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka gājējiem aizliegts šķēr-
sot brauktuvi ārpus gājēju pārejas. Pavisam drīz iestāsies pe-
riods, kad ātri satumst, atcerēsimies, ka autovadītājam ir ļoti 

apgrūtināta redzamība brīžos, kad laukā līst, ir mitrs asfal-
ta segums, uz vējstikla krīt stipri nokrišņi. Tādēļ, iestājoties 
tumšajam laikam, jāgatavojas īpaši, iegādājoties apģērbu ar 
atstarojošiem elementiem vai atstarojošās vestes. Atcerēsimies 
–  ja es redzu, tas nenozīmē, ka redz mani. Vecākiem jādomā 
par savu bērnu drošību, iegādājoties apģērbu ar iestrādātiem 
atstarojošiem elementiem vai atstarojošo vesti un jāseko līdzi, 
lai tas tiktu lietots. Vecākiem bērni skolā jānogādā laicīgi! Sar-
giet sevi un savus mīļos!

da u a aldības oli i a ai ina ie ē st u manību āles ļau anas nosa ī umiem
Vēršam novada iedzīvotāju uzmanību, ka III intensitātes kopšanas teritorija paredz zālāja pļaušanu ne retāk kā reizi gadā līdz 
15. septembrim. Ar kopšanas teritoriju klasi�kāciju var iepazīties www.adazi.lv sadaļā Saistošie noteikumi. Ādažu pašvaldības 
policija veiks pastiprinātu kontroli par saistošo noteikumu Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” ievērošanu. 

Inga Meija, Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka p.i. 
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Ādažu novada domes kārtējā sēde (24.07.2018.)
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprin-
džuks (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš 
(LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), K.
Savicka (RA), K.Sprūde (KPV LV), E.Šēpers 
(LZS), E.Verners (RA).
1. Par nolikuma projektu.
Pieņemt nolikumu Nr.11 "Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes "Strautiņš" nolikums" un 
sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
2. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā.
Lēmums: Ar 2018. gada 1.augustu apstiprināt 
Būvvaldes struktūrā jaunu amatu "Projekta 
vadītājs (adresācijas sistēmas sakārtošana)" 
uz noteiktu laiku – līdz 2020.gada 31.jūlijam, 
ar iespēju pagarināt to līdz pilnīgai uzdevu-
ma izpildei.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
3. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala 
"Kalnsētas krastmala" kopšanu.
Lēmums: Neiebilst, ka iesniedzēji bez atlīdzī-
bas un ar saviem resursiem veic pašvaldībai 
piederoša īpašuma "Kalnsētas krastmala" 
zemes gabala kopšanu. Noraidīt iesniedzē-
ju priekšlikumu uzstādīt slēdzamo barjeru  
uz pašvaldībai piekrītoša koplietošanas ceļa 
"Cielaviņu ceļš".
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
4. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma 
projekta grozījumus nekustamajam īpašu-
mam Zelmeņu ielā 17.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma Zel-
meņu ielā 17 detālplānojuma projekta grozī-
jumu izstrādāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
5. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma 
projekta grozījumus nekustamajam īpašu-
mam "Mākoņi".
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma "Mā-
koņi" detālplānojuma projekta grozījumu 
izstrādāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
6. Par detālplānojuma projekta nekusta-
majiem īpašumiem "Ābeļkrasti" un "Gaujas 
dārzi" darba uzdevuma grozīšanu.
Lēmums: Grozīt darba uzdevumu detāl-
plānojuma projekta izstrādāšanai nekusta-
majiem īpašumiem "Ābeļkrasti" un "Gaujas 
dārzi" saskaņā ar jauno novada teritorijas 
plānojumu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem.
Balsojums: "par" – 11 (J.Beķers (RA), 
G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde 
(KPV LV), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), 
"pret" – nav, "atturas" – nav, "nebalso" – 1 
(M.Sprindžuks (RA)).
7. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam "Irbes".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam "Irbes".
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
8. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Gaujas ielā 36A.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam Gaujas 
ielā 36A.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
9. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam "Oši".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam "Oši".
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam "Grietiņas".

Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam "Grietiņas", 
Ādažu ciemā, un piekrist zemesgabala sada-
līšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajiem īpašumiem "Bāriņi" 
un "Kadagas centrs".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem "Bāriņi" un 
"Kadagas centrs", Kadagas ciemā, un piekrist 
zemesgabalu sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
12. Par "Kadagas centrs" zemes daļas pie-
šķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA "Veselība Pluss" 
līdz 2020.gada 1.jūlijam domei piederošā 
nekustamā īpašuma "Kadagas centrs" zemes 
vienības daļu aptiekas izvietošanai, ar divām 
autostāvvietām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
13. Par zemes vienību daļu piešķiršanu 
nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā J.S. līdz 2021.gada 
31.decembrim domei piederošā nekustamā 
īpašuma "Vējupes krastmala" zemes vienī-
bas daļu un domei piekritīgās ūdenskrātuves 
"Vējupe" zemes vienības daļu – pontona tipa 
laipas uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
14. Par grozījumiem domes 2014.gada 
23.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.22.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.20/2018 "Grozījums Ādažu novada domes 
2014.gada 23.septembra saistošajos noteiku-
mos Nr.22 "Par reklāmas un citu informatīvo 
materiālu izvietošanu publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 
novadā"" un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
15. Par grozījumiem 2014.gada 23.septem-
bra saistošajos noteikumos Nr.23.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.21/2018 "Grozījums 2014.gada 23.septem-
bra saistošajos noteikumos Nr.23 "Nodeva 
par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 
novadā"" un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.
Lēmums: Piešķirt G.S. nekustamā īpašuma 
atvieglojumu 90% apmērā par viņam pie-
derošajiem nekustamajiem īpašumiem par 
ieguldījumu sabiedriskās infrastruktūras iz-
būvē EUR 3448,29 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
17. Par telpu nomu ĀBJSS basketbola noda-
ļas nodarbībām.
Lēmums: Nomāt telpas nekustamajā īpašu-
mā Pirmā iela 42, Ādaži, no SIA "Ādažu spor-
ta centrs" Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas basketbola mācību nodarbībām uz de-
viņiem mēnešiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
18. Par neapbūvēta zemes gabala "Kadagas 
centrs" daļas nomas izsoli.
Lēmums: Izsludināt nomas tiesību mutisku 
izsoli par neapbūvēta zemes gabala nomu ar 
tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi 
domes nekustamā īpašuma "Kadagas centrs" 
zemes vienības daļā 15 kvadrātmetru platībā 
– komercdarbības veikšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
19. Par Mežu un ūdenstilpju apsaimnieko-
šanas komisijas izveidošanu.

Lēmums: Izveidot domes Mežu un ūdenstilp-
ju apsaimniekošanas komisiju un apstiprināt 
tās sastāvu.
Balsojums: "par" – 11 (J.Beķers (RA), 
G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), M.Sprin-
džuks (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners 
(RA)), "pret" – 1 (K.Sprūde (KPV LV)), "at-
turas" – nav.
20. Par nolikuma projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.12 "Mežu un 
ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas no-
likums" un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: "par" – 11 (J.Beķers (RA), 
G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), M.Sprin-
džuks (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners 
(RA)), "pret" – 1 (K.Sprūde (KPV LV)), "at-
turas" – nav.
21. Par nekustamā īpašuma "Smilškalni 1" 
pieņemšanu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Pārņemt pašvaldības īpašumā bez 
atlīdzības valstij piederošo nekustamo īpašu-
mu "Smilškalni 1", Divezeri. Noteikt, ka īpa-
šums tiks izmantots pašvaldības autonomās 
funkcijas – "sniegt palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļu jautājumu risināšanai", īstenošanai. 
Līdzekļus 12,000 EUR ēkas pārprojektēšanai 
un remonta darbiem un teritorijas sakārtoša-
nai paredzēt 2019.gada budžetā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
22. Par grozījumiem domes 2014.gada 
26.augusta noteikumos Nr.8.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.8 "Grozī-
jumi Ādažu novada domes 2014.gada 26.au-
gusta noteikumos Nr.8 "Personalizētu elek-
tronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu 
novada izglītības iestāžu skolēniem"" un sa-
gatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
23. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 
budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.22/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 "Saistošie 
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
budžetu 2018.gadam"" un sagatavot tos pa-
rakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
24. Par noteikumu "Darbinieku novērtēša-
nas noteikumi" projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.9 "Darbi-
nieku novērtēšanas noteikumi" un sagatavot 
tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
25. Par grozījumu domes 2012.gada 29.mai-
ja saistošajos noteikumos Nr.20.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.23/2018 "Grozījums Ādažu novada domes 
2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos 
Nr.20 "Ādažu novada pašvaldības sabiedris-
kās kārtības saistošie noteikumi"" un sagata-
vot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
26. Par grozījumiem domes 2017. gada 
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.24/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes 
2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.22 "Ādažu novada pašvaldības nolikums"" 
un sagatavot tos parakstīšanai. Atcelt domes 
2017.gada 24.oktobra lēmuma Nr. 240 "Par 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisijas izveidi" 2.punktu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
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Ādažu novada domes ārkārtas sēde (02.08.2018.)
Domes sēdē piedalās 11 deputāti: M.Sprin-
džuks (RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubu-
liņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), 
K.Sprūde (KPV LV), E.Šēpers (LZS), E.Verners 
(RA).
1. Par agrāk pieņemta lēmuma atcelšanu.

Lēmums: Atcelt domes šā gada 29.maija lēmu-
ma Nr.126 1.4.punktu par nekustamā īpašu-
ma "Vinetas" mazdārziņa Nr.72A piešķiršanu 
nomā S.O. personiskās palīgsaimniecības uz-
turēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
2. Par nekustamo īpašumu iegādi Pirmā iela 

42 un Pirmā iela 42A.
Lēmums: Pirkt no SIA "Hiponia" trīs savstar-
pēji saistītus nekustamos īpašumus, kas at-
rodas Pirmā ielā 42 ("Sporta komplekss") un 
Pirmā ielā 42A, Ādaži, domes pamatfunkciju 
izpildes nodrošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (14.08.2018.) 
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs 
(LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Kei-
ša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.
Pultraks (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (KPV 
LV), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).

1. Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastāvā.
Lēmums: Izbeigt Lienes Lauskas darbību domes 
Vēlēšanu komisijā. Apstiprināt komisijas locek-
ļa kandidāti Lailu Suboču par komisijas locekli.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par apbūves tiesību nodibināšanu Gaujas 

iela 25B.
Lēmums: Nodibināt apbūves tiesību SIA "An-
džeja Grauda bungu skola" uz domei piedero-
ša zemesgabala daļu 600 kvadrātmetru platībā 
Gaujas iela 25B, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

Ādažu novada domes kārtējā sēde (28.08.2018.)
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bo-
jārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), 
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands 
(RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Sa-
vicka (RA), K.Sprūde (KPV LV), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas 
izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt M.A. Ādažu pirm-
skolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par dalību projektā "Latvijas skolas soma".
Lēmums: Piedalīties projektā "Latvijas skolas 
soma".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma pro-
jekta grozījumus nekustamajam īpašumam 
Dzidrumu ielā 11.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma grozījumu 
projekta izstrādāšanu nekustamajā īpašumā 
Dzidrumu ielā 11.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jiem īpašumiem Draudzības ielā 22A un 24.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības 
ielā 22A un 24.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Vējavas ielā 2.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
6. Par sadarbības līgumu lietoto apģērbu 
konteineru izvietošanai.
Lēmums: Atļaut biedrībai "Carita Latvia" izvie-
tot lietoto apģērbu konteinerus domes nekusta-
majos īpašumos.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
7. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas struktūrā.
Lēmums: Ar 2018.gada 1.septembri apstiprināt 
Ādažu BJSS struktūrā amatu "Lietvedības sek-
retārs" uz pilnu slodzi.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
8. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.de-
cembrim nekustamā īpašuma "Vinetas" maz-
dārziņus bez apbūves tiesībām personisko 
palīgsaimniecību uzturēšanai septiņām per-

sonām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
9. Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra 
lēmumā Nr.289.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 
22.decembra lēmumā Nr.289 "Par projektu 
"Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdrau-
dējumu Ādažu novadā" sagatavošanu un īste-
nošanu" un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā: 
"Nodrošināt Projekta 1.daļas īstenošanai ne-
pieciešamo līdz�nansējumu līdz 1 201 802,71 
euro apmērā, �nansējot to no aizņēmuma lī-
dzekļiem Valsts kasē."
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
10. Par noteikumu "Pašvaldības budžeta iz-
strādāšanas un izpildes kārtība" projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.10 "Pašval-
dības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtī-
ba" un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
11. Par Pašvaldības līdz�nansējuma vērtēša-
nas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot domes Pašvaldības līdz�-
nansējuma vērtēšanas komisiju. Noteikt ko-
misijas darbības laiku no 2018.gada 28.augusta 
līdz 2019.gada 27.augustam. Apstiprināt komi-
sijas sastāvu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
12. Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā 
Nr.164 "Par ēku iekļaušanu projekta "Save 
your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 
move more quickly" izpildes pasākumos".
Lēmums: Veikt grozījumu domes 25.07.2017. 
lēmumā Nr.164 un izteikt 2.punktu šādā re-
dakcijā: "Daudzdzīvokļu māju sektorā projekta 
"Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin 
to move more quickly" aktivitātēm izvirzīt šā-
das ēkas: Pirmā iela 31, Ādaži; Pirmā iela 35, 
Ādaži".
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
13. Par subsīdiju pilotēkām projekta "Save 
your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 
move more quickly" ietvaros.
Lēmums: Atbalstīt PSIA "Ādažu slimnīca" ēkas, 
Gaujas ielā 13/15, kā arī daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās ēkas Pirmā ielā 35, Ādažos, tehniskās ap-
sekošanas veikšanu pakalpojuma faktisko iz-
devumu apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 
katrai no minētajām ēkām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
14. Par lielizmēra karoga masta uzstādīšanu 

pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt priekšliku-
mu par domei piederoša nekustamā īpašuma 
"Gaujas parks" daļas nodošanu biedrībai "Āda-
žu vidusskolas atbalsta biedrība" bezatlīdzības 
lietošanā, ar mērķi – uzstādīt lielizmēra karoga 
mastu ar individuāli pielāgotu stiprināšanas 
mehānismu.
Balsojums: "par" – 11 (P.Balzāns (RA), J.
Beķers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka 
(RA), M.Sprindžuks (RA), E.Verners (RA)), 
"pret" – 3 (A.Keiša (LZS), K.Sprūde (KPV 
LV), E.Šēpers (LZS)), "atturas" – 1 (G.Bojārs 
(LZP)).
15. Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim 
"Kadaga 9"-7.
Lēmums: Pārslēgt dzīvojamās telpas līgumu ar 
S.P. par dzīvokļa īri.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
16. Par transporta izdevumu apmaksu.
Lēmums: Apmaksāt L.S. personīgā autotrans-
porta līdzekļa izdevumus (kompensāciju) 
degvielas iegādei 0,924 l apmērā vienu reizi 
dienā M.S. nogādāšanai uz Ādažu vidusskolu 
un atpakaļ uz dzīvesvietu, sākot ar 2018.gada 
1.septembri un līdz mācību gada beigām 2019.
gada 31.maijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
17. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldī-
bas laikraksta "Ādažu Vēstis" nolikumā.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.13 "Grozījumi 
Ādažu novada pašvaldības laikraksta "Ādažu 
Vēstis" nolikumā" un sagatavot to parakstīša-
nai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
18. Par noteikumu "Ādažu novada pašvaldī-
bas personu datu apstrādes privātuma politi-
ka" projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.11 "Ādažu 
novada pašvaldības personu datu apstrādes 
privātuma politika" un sagatavot to parakstī-
šanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
19. Par grozījumiem lēmumā par Gaujas iela 
10A zemes daļas izmantošanu.
Lēmums: Izteikt domes 2018.gada 26.jūnija lē-
muma Nr.154 "Par Gaujas iela 10A zemes daļas 
iznomāšanu" nolemjošo daļu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

27. Par 2018.gada 29.maija saistošajiem no-
teikumiem Nr.15/2018 "Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Ādažu novadā".
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.25/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes 
2018. gada 29.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.15/2018 "Par sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanu Ādažu novadā"" un sagatavot tos 
parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
28. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžu-
ka atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētā-
jam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksā-

to atvaļinājumu – no šā gada 6.augusta 
līdz 12.augustam un no 17.septembra līdz 
23.septembrim. Uzdot domes priekšsēdētā-
ja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes 
priekšsēdētāju M.Sprindžuku viņa prom-
būtnes laikā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".



UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam 
izdevumam "Ādažu Vēstis" (Nr.211) izdots 
pielikums (Nr.208), kurā publicēti šādi Ādažu 
novada domes saistošie noteikumi:
Nr.20/2018 (24.07.2018.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2014. gada 23. septembra sais-
tošajos noteikumos Nr.22 “Par reklāmas un 
citu informatīvo materiālu izvietošanu publis-
kās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu Ādažu novadā.”
Nr.21/2018 (24.07.2018.) “Grozījums 2014. 
gada 23. septembra saistošajos noteikumos 
Nr.23 “Nodeva par reklāmas izvietošanu pub-
liskās vietās un vietās, kas vērstas pret publis-
ku vietu Ādažu novadā.”
Nr.22/2018 (24.07.2018.) “Grozījumi Āda-
žu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.1/2018 “Saistošie noteikumi par Ādažu no-
vada pašvaldības budžetu 2018. gadam.”
Nr.23/2018 (24.07.2018.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2012. gada 29. maija saistošajos 
noteikumos Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi.”
Nr.24/2018 (24.07.2018.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības 
nolikums.”
Nr.25/2018 (24.07.2018.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2018. gada 29. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Ādažu novadā”. 
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-
kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu nova-
da 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.

1 9facebook.com/adazilv @Adazu_novadsS  U S
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16 

19. septembrī plkst. 13.00 
(Viesis- Saeimas deputāts Jānis Ruks)

17. oktobrī plkst. 13.00

 SENIORU SARĪKOJUMS PAR GODU 
STARPTAUTISKAJAI SENIORU DIE-

NAI UN    VALSTS SIMTGADEI
20. oktobrī plkst. 16.00 

Ādažu Kultūras centra    skatītāju zālē
Ielūgumus pieteikt pa tālr. 29444371, 26707994

INTEREŠU PULCIŅU GADATIRGUS 
ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ

3. oktobrī plkst. 18.00

Jauno mācību gadu sākot, jau otro gadu pēc kār-
tas aicinām visus interesentus – gan pakalpojumu 
sniedzējus, gan pakalpojumu saņēmējus – bēr-
nus, jauniešus un pieaugušos piedalīties  privāto 
interešu pulciņu gadatirgū Ādažu Kultūras centrā 

š.g. 3. oktobrī no plkst.18.00 – 20.00. 
Pieteikties pie izglītības darba un jaunatnes lietu 

speciālistes Ināras Briedes, tālr. 25936485, 
e-pasta adrese: inara.briede@adazi.lv

NODERĪGI! Informācija par nepieciešamajām for-
malitātēm privātā pakalpojuma sniegšanai bēr-
niem un jauniešiem www.ikspieriga sadaļā Licences.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un �lmēšana.

LAI LEPNI PLĪVO LATVIJAS KAROGS!

Ādažnieki, vai esat domājuši, ko vēlaties dāvināt 
savai valstij, savam novadam, bērniem un nāka-

majām paaudzēm mūsu valsts simtgadē?
Tas varētu būt monumentāls 33 metrus augsts 

Latvijas karogs pašā Ādažu centrā!
 Jebkurš var piedalīties tā uzcelšanā!

Gandrīz pirms gada – 2017. gada 18. novembrī 
– Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība, Ādažu 
vidusskolas padome, Ādažu uzņēmēju biedrība, 
biedrība “ĀdažiVelo”, biedrība “Ādažu novada 
pensionāru biedrība”, “Garkalnes Olimpiskais 
centrs” un biedrība “Zaļi Ādaži” vērsās Ādažu no-
vada domē ar aicinājumu uzstādīt monumentālu 
Latvijas karogu par godu Latvijas Valsts simtga-
dei. Pēc vairākām diskusijām un tikšanās reizēm 
dažādās vietās, kur izvietot karogu, Ādažu nova-
da dome 2018. gada 28. augustā pieņēma lēmu-
mu atļaut karoga izveidošanu netālu no tilta uz 
Kadagu par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem. 
Līdz valsts simtgadei ir atlicis pavisam maz, tāpēc 
laiks ķerties pie darba! Mēs ticam, ka šāds pro-
jekts var tikt realizēts par tautas saziedotiem lī-
dzekļiem tāpat kā pirms vairāk nekā 125 gadiem, 
kad Ādažu iedzīvotāji saziedoja līdzekļus Ādažu 
Tautas namam, kas godam kalpo vēl šobaltdien. 
Idejas virzītāja ir Ādažu vidusskolas atbalsta 
biedrība, kuras biedri uzskata, ka šāda karoga 
esamībai ir neatsverams ieguldījums jaunās āda-
žnieku paaudzes patriotiskajā audzināšanā. Pēc 
projekta realizācijas Ādažu vidusskolas atbalsta 
biedrība nodos karogu ekspluatācijā Ādažu do-
mei. Ļoti ceram, ka varam realizēt projektu līdz 

nākamā gada 4. maijam!
Ādažnieki un citi Latvijas iedzīvotāji! Mēs taču 
varam tāpat kā mūsu senči pirms vairāk nekā 

125 gadiem!
Rekvizīti ziedojumiem: Ādažu vidussko-
las atbalsta biedrība – konta numurs  
LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi 
“KAROGS”. Par līdzekļu izlietojumu pilna infor-
mācija būs Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības 

Facebook mājaslapā.

”Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība” valdes locekle
Jutta Ruka

Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs
Jānis Grasis

Biedrības “Zaļi Ādaži” valdes locekle
Zane Kubuliņa

JAU TREŠO REIZI ĀDAŽOS – SKOLAS 
VECĀKU UN SKOLOTĀJU BALLĪTE!

19. oktobrī plkst. 21.00
Turpinot jauko tradīciju, Ādažu vidusskolā tiek 
rīkota kopīga skolas vecāku un skolotāju ballīte!
Šā gada 19. oktobrī visi Ādažu vidusskolas sko-
lēnu vecāki aicināti uz ballīti Ādažu vidusskolas 
telpās plkst. 21.00 (ierašanās no plkst. 20.00). 
Ballītes viesu izklaidēs lustīgs dīdžejs Ieva un va-

kara vadītājs!
Dalība par minimālo ziedojumu 10 euro vienai 
personai, līdzi ņemot groziņu un labu garastā-

vokli.
Ziedojumus varēs veikt uz vietas pasākuma 
norises dienā. Ja ir vēlēšanās, var samaksāt arī 
iepriekš ar pārskaitījumu Ādažu vidusskolas 
atbalsta biedrībai – konta numurs  LV62 HABA 
0551 030 713 175, norādot mērķi “Vecāki skolai 

rudenī 2018”.
Nosvinēsim tuvojošos valsts simtgadi visi kopā 

priecīgā noskaņojumā!

J. Grasis, Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs
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Paziņojums par ziņu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā 
ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās 
daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par dek-
larēto dzīvesvietu: 30.07.2018. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/18/120, adresē Vēja iela 10, Āda-
ži, Robertam Siņeļņikovam, pamatojoties uz 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 
pirmās daļas otro punktu; 27.08.2018. ar lēmu-
mu Nr. ĀND/5-24/18/145, adresē Pirmā iela 
37-3, Ādaži, Aļinai Dunajevai, pamatojoties 
uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pan-
ta pirmās daļas pirmo punktu. Pilns lēmuma 
teksts personām, uz kurām tas attiecas, pie-
ejams 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 nāka-
mās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā 
“Ādažu Vēstis”.

ĢIMEŅU SPĒLES KADAGĀ
22. septembrī no plkst. 10.00

Sporta laukumā aiz Kadaga-7 un Kadaga-8 mājām
Papildu informācija pa tālr. 26768912

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un �lmēšana.



20




