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Atzīmējot apjomīgāko būvdarbu kons-
trukciju izbūves pabeigšanu, nosvinēti 
Ādažu vidusskolas jaunās ēkas Spāru 
svētki. Ievērojot senās tradīcijas, celt-
nieki ēkas jumta karkasam piestiprināja 
vainagu. Līdz šim jau uzbūvēti ēkas trīs 
stāvi, daļēji izbūvēts jumts, kā arī izbū-
vēti pazemes komunikāciju tīkli, daļai 
ēkas salikti logi, jau uzsākta arī iekšējo 
komunikāciju izbūve. Šā gada 1. jūnijā 
Ādažu novada dome parakstīja vieno-
šanos ar Centrālo �nanšu un līgumu 
aģentūru par Eiropas Savienības fonda 
projekta “Vispārējās izglītības iestādes 
mācību vides uzlabošana Ādažu nova-

dā” īstenošanu. Projekta ietvaros jāuz-
būvē jauna ēka 800 skolēniem, veicot ie-
guldījumus ergonomiskas mācību vides 
izveidē, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumu ieviešanā un ap-
rīkojuma iegādē, kā arī šīs izglītības ies-
tādes sporta infrastruktūras būvniecībā. 
Kā iepriekš ziņots, šā gada 21. februārī 
ar SIA “Monum” tika noslēgts līgums un 
vienošanās par mācību klašu 1.-4.klasei 
būvniecību (būvprojekta 1. kārta) un 7. 
jūnijā – vienošanās par sporta zāles būv-
niecību (būvprojekta 2. kārta). Plānots, 
ka būvdarbu pirmā kārta tiks pabeig-
ta līdz 2019. gada jūnija sākumam, bet 

sporta zāle – līdz 2019. gada septembra 
sākumam. Līdz 2022. gada beigām plā-
nots izbūvēt Ādažu vidusskolas jaunās 
mācību īstenošanas vietas specializēto 
mācību priekšmetu kabinetus (būv-
projekta 3. kārta). Šis ir lielākais infra-
struktūras projekts Ādažos, ko īsteno 
Ādažu novada dome. Skolas jaunā ēka 
paredzēta 1.-4. klašu skolēniem, bet eso-
šo – Ādažu vidusskolas ēku – turpinās 
izmantot 5.-12. klašu skolēni.
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 Sveicam  Ādažu pašvaldības 
policijas priekšnieks skars 
eldmanis saņēmis Valsts 

policijas apbalvojumu “ ubile-
jas goda zīme “Latvijas Valsts 
policijai ””pateicībā par 
nozīmīgu ieguldījumu Valsts 
policijas uzdevumu īstenošanā

 Apmeklējot mākslas muzeju īgas iržā  
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības 
programmā “Nāc muzejā”, skolēni ne tikai 
iepazinās ar seno zemju kultūru un mākslu, 
bet arī guva lielisku pieredzi, sadarbojoties ar 
skolēniem no īgas Nedzirdīgo internātskolas 
un apgūstot dažus vārdus zīmju valodā

 “ĀdažiVelo” biedri sveic 
fotogrāfi Sandu ūteri brīniš ī-
gās fotoizstādes  Life  
atklāšanā  Izstādi līdz 3  
decembrim var apskatīt Ādažu 
Kultūras centrā

 Priecīgā noskaņo-
jumā iedegta iemas-

svētku egle ūzikas un mākslas 
festivālā “ IL S” Ādažu 
ākslas un mūzikas 

skolas divas deju klases 
atklāj koncerta otro da u

Foto – Māris Vītols

 strādes deju kolektīvs ornado  no arkovas kopā ar 
Ādažu ākslas un mūzikas skolas dejas noda as audzēk-
ņiem uzstājas lieliskā koncertā “ iemassvētku sveiciens 
no Ukrainas” Foto – Linda Lancmane 
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  Patiesi krāšņa muzeju izstāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” Foto – Linda Lancmane

MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu kausa izcīņā telpu futbolā par uzvarētājiem k uva 
komanda “Līgatne Sigulda”,  vietā  “ latana asaras”, 
savukārt 3  vietu  “ K arkalne”  Apsveicam

 Igaunijā mākslas vingro-
šanas sacensībās ādažnie-
ce līza aube ieguvusi  
vietu, izcīnot zelta meda u  
Paldies lieliskajām trene-
rēm olantai Possei un 
Natalijai artkopašvilli

 Ādažu vidusskolas skolēni dalās labestībā, uzstā-
joties labdarības koncertā ērnu klīniskās universi-
tātes slimnīcā
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Foto – Ādažu Sporta centra arhīvs
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Ķiršu ielas projektēšana tuvojas noslēgumam

Ķiršu ielā atrodas viena no vecākajām apbūvēm Ādažos. Šīs ielas segumu paredzēts izbūvēt no betona bruģakmens ar apvienoto gā-
jēju – veloceliņu, kas savienos Rīgas gatvi ar Attekas ielu. Tiks uzbūvēta jauna gājēju pāreja, kas šķērsos Attekas ielu pretī Ķiršu ielai, 
tādā veidā nodrošinot gājēju un velobraucēju nokļūšanu no Attekas ielas uz Ķiršu ielu. Tāpat paredzēts izbūvēt arī lietus kanalizāciju, 
kas atrisinās un sakārtos Ķiršu ielas un blakusesošo ielu ūdens atvadi. Ķiršu ielā plānots uzstādīt ātrumvaļņus, kā arī izbūvēt apgais-
mojumu. Ķiršu ielas projektēšana notiek projekta “Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā” ietvaros.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Podnieku ielas apgaismojumam pabeigta inženiertehnisko komunikāciju izbūve

Turpinās jaunā ielu apgaismojuma izbūve Podnieku ielā, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā. Līdz 2018. 
gada novembra beigām, pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem, ir pabeigta inženiertehnisko komunikāciju izbūve – kabeļu tran-
šeju rakšana, apgaismojuma balstu pamatu montāža un kabeļu cauruļu izvietošana. SIA “Remus Elektro” plāno, ka labvēlīgu 
laikapstākļu gadījumā jaunais ielu apgaismojums Podnieku ielā savu darbību varēs sākt šā gada Ziemassvētkos.

Noslēguma stadijā arī Mežaparka un Iļķenes ceļa posmu projektēšana
Noslēgumam tuvojas Iļķenes ceļa, posma no A1 autoceļa līdz Mežaparka ceļam, un Mežaparka ceļa, posma no Iļķenes ceļa līdz 
Kadagas ceļam, būvprojekta izstrāde.

NOVADĀ

Saimniecības un infrastruktūras daļa
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Ādažu novada iedzīvotāji tiek aicināti izglītojošā pastaigā ar termogrāfu

NOVADĀ

Ādažu novada dome, īstenojot projektu “Acce-
lerate SUNShINE”, 2019. gada 23. janvārī plkst. 
18.00 pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Pirmā 
ielā 32 aicina iedzīvotājus piedalīties daudzdzī-
vokļu dzīvojamo ēku apsekošanā ar termogrāfu, 
lai klātienē parliecinātos par siltuma zudumiem 
dažādās ēkās. Termogrā�ja ir infrasarkanā staro-
juma vizualizācija, t.i., elektromagnētiskā spektra 
infrasarkanajā zonā tiek noteikts starojums, ko 
pārvērš attēlos. Visi objekti izdala infrasarkano 
starojumu atkarībā no temperatūras – pieaugot 
objekta temperatūrai, pieaug tā infrasarkanais 
starojums. Termogrā�jas veikšanai tiek izmantota 
termokamera, kas vizualizē infrasarkano staroju-
mu. Siltākie objekti attēlos izceļas uz aukstāko ob-
jektu fona, piemēram, cilvēks gan dienā, gan naktī 
izceļas uz apkārtējās vides fona. Pastaigas laikā 
tiks apskatītas divas ēkas – viena, kurā ir veikta 
ēkas atjaunošana, otra – kurā tas vēl nav darīts. 
Pasākuma noslēgumā plānota diskusija par pastai-
gā redzēto un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjau-
nošanu pēc EPC (energoefektivitātes pakalpojuma 
līguma) principa. 

Ja vēlaties atjaunot savu ēku, vai, ja ir radušies 
jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēku atjaunošanu, izmantojot EPC, aicinām sa-

zināties ar Ādažu novada domes energopārvald-
nieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: 
anrijs.zebergs@adazi.lv).
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate 
SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.
Rakstā izmantots abc.lv skaidrojums par termo-
grā�ju.

Inga Pērkone

Izsludināts iepirkums Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes “Strautiņš” fasādes vienkāršotai atjaunošanai
2018. gada 8. jūnijā Ādažu novada dome 
noslēdza vienošanos ar Centrālo �-
nanšu un līgumu aģentūru par Eiro-
pas Savienības fonda projekta “Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestādes energoefek-
tivitātes paaugstināšana” (projekts) (Id.
Nr.4.2.2.0/17/I/068) īstenošanu, kura 
mērķis ir paaugstināt Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Strautiņš” (Ādažu PII 
“Strautiņš”) ēkas energoefektivitāti, veicot 
investīcijas energoefektivitātes pasāku-
mos atbilstoši Ādažu novada ilgstpējīgas 
attīstības stratēģijas un Ādažu attīstības 
programmas noteiktajiem mērķiem un 
prioritātēm. Īstenojot projektu, 2018. gada 
12. novembrī tika izsludināts iepirkums 

“Ādažu pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Strautiņš” 
fasādes vienkāršotā atjau-
nošana”. Lai nodrošinātu 
projekta ietvaros veikto in-
vestīciju ilgtspēju un kva-
litāti atbilstoši iepirkuma 
prasībām, būvuzņēmējam 
60 mēnešu garumā pēc 
būvdarbu pabeigšanas būs 
jāgarantē, ka pēc ēkas at-
jaunošanas sasniedzamais 
ēkas energoefektivitātes rā-
dītājs apkurei jeb enerģijas 

patēriņš apkurei standarta apkures sezo-
nas apstākļos nav lielāks par 547,7 MWh/
gadā jeb 119,5 kWh/m2 gadā. Ādažu PII 
“Strautiņš” vienkāršoto atjaunošanu plā-
nots veikt 2019. gadā, ne vēlāk kā līdz 
31.10.2019. Domājot par bērnu drošību 
un veselību, Ādažu PII “Strautiņš” ēkā 
siltināšanas procesa laikā izglītības pro-
cess nenotiks. Šīs iestādes izglītojamiem 
pirmsskolas izglītības pakalpojumi jū-
nijā un jūlijā tiks nodrošināti Kadagas 
PII, savukārt augustā, pēc nepieciešamī-
bas arī septembrī un oktobrī – Ādažu vi-
dusskolas “C” korpusā, pielāgojot skolas 
telpas un teritoriju pirmsskolas vecuma 
bērnu vajadzībām. Ļoti atvainojamies 
par sagādātajām neērtībām!

Inga Pērkone

Ādažu novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties

PASTAIGĀ  AR  TERMOGRĀFU

2019.gada 23.janvārī
plkst. 18.00

Ādažos, Pirmā iela 32
 Kontaktpersona: Anrijs Zēbergs, tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv
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Sakarā ar SIA “Getliņi EKO” tarifa pieaugumu, no nākamā gada
1. janvāra gaidāmas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 

(SPRK) apstiprinā-
jusi jaunus tarifus 
SIA “Getliņi EKO” 
sadzīves atkritumu 
apglabāšanas poli-

gonā. No 2019. gada 
par nešķiroto sadzī-

ves atkritumu noglabā-
š a n u “Getliņi EKO” poligonā būs 
jāmaksā 58,12 EUR/t. Mainoties dabas 
resursu nodokļa (DRN) likmei un mak-
sai par atkritumu noglabāšanu “Getliņi 
EKO” poligonā, no 2019. gada 1. janvāra 
proporcionāli mainīsies arī maksa par 
sadzīves atkritumu izvešanu SIA “Eco 
Baltia vide” apkalpotajās pašvaldībās, 

tostarp arī Ādažu novadā. Ādažu nova-
dā SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifs par vienu 
kubikmetru (bez PVN) no nākamā gada 
1. janvāra būs – 8,89 EUR/m3 (šobrīd 
– 6,83 EUR/m3). Tādējādi privātmājās 
visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera 
vienas tukšošanas reizes izmaksas pie-
augs par 0,61 EUR ar PVN. Atkritumu 
apsaimniekošanas likums paredz, ka 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu maksu veido sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritumu apglabā-
šanu poligonā, DRN, maksa par sadzī-
ves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu un u.c. pa-
kalpojuma sniedzēja izmaksas. SIA “Eco 

Baltia vide” atgādina, ka saskaņā ar nor-
matīvajos aktos paredzēto, arī turpmāk 
katru gadu pieaugs DRN par atkritumu 
noglabāšanu poligonā, kas proporcionāli 
atspoguļosies pakalpojumu cenās. Sa-
skaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 
2018. gadā DRN par vienas tonnas sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 
pieauga līdz 35 EUR/t, 2019. gadā DRN 
likme būs 43EUR/t, bet 2020. gadā –  50 
EUR/t. Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas 
šķirot atkritumus un attiecīgi samazināt 
izmaksas par nešķiroto atkritumu izve-
šanu un apglabāšanu poligonā, SIA “Eco 
Baltia vide” turpinās investēt atkritumu 
šķirošanas infrastruktūrā un jaunos, 
modernos risinājumos.

“Eco Baltia vide”

Decembrī turpinās veselības veicinošās
aktivitātes lieliem un maziem novada iedzīvotājiem!

Ādažu novada dome jau otro gadu pēc 
kārtas Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros 
turpina īstenot dažādas veselību veici-
nošas aktivitātes, grupu nodarbības un 
pasākumus mūsu novada iedzīvotājiem 

veselīga uztura, �zisko 
aktivitāšu veicināšanas, 
atkarību izraisošo vie-
lu un procesu izplatības 
mazināšanas, seksuālās 
un reproduktīvā veselī-
bas, kā arī garīgās vese-
lības veicināšanas jomās. 
Decembrī novadā turpi-
nās mākslas vingrošanas, 
breakdance un kalanēti-
kas nodarbības bērniem, 
atbalsta grupu nodarbī-

bas vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām 
vajadzībām, kā arī plānota Ādažu vidus-
skolas skolēniem tematiskā pēcpusdiena 
“SOLIS PIRMS”. 
2019. gada janvāris vairāk būs veltīts re-
zultātu apkopošanai par 2018. gadā ie-
viestajām aktivitātēm, kā arī jaunu ideju 

un plānu ģenerēšanai par veselības vei-
cināšanas aktivitātēm 2019. gadā, lai no 
februāra atkal atsāktos dažādas aktivi-
tātes, kas turpināsies visa gada garumā! 
Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasā-
kumiem un jaunumiem Ādažu novada 
domes tīmekļa vietnē www.adazi.lv un 
facebook.com kontā, jo mūsu ādažnie-
kiem būs jaunas iespējas pieteikties uz 
dažādām nodarbībām, pasākumiem ve-
selības veicināšanas jomā!
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

Kalanētikas nodarbība Ādažu vidusskolā

NOVADĀ

Veidosim svētku noskaņu kopā!
Izrotā savu pagalmu, ēku vai uzņēmuma skatlogu
un piedalies svētku konkursā “Ziemassvētku noformējums”!
Ja arī tu vēlies, lai mūsu novads ziemā 
izskatās krāšņs un skaisti noformēts, 
aicinām svētku gaidīšanas laikā pieda-
līties novada uzpošanā. Izdekorē skaisti 
savu pagalmu, māju vai uzņēmumu un 
sūti mums savu pieteikumu konkursam 
“Ziemassvētku noformējums 2018”. Da-
lībnieki, kuru veikumu žūrija būs atzi-
nusi par vislabākajiem, saņems naudas 
balvas. Piedalīties konkursā aicinām pri-
vātmāju īpašniekus, daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju iedzīvotājus, kā arī uzņē-
mumus. Pieteikties konkursam var līdz 
2019. gada 7. janvārim, iesniedzot raks-
tisku pieteikumu Klientu apkalpošanas 

centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, LV-2164, vai nosūtot elektronis-
ki – dome@adazi.lv.
Pieteikumā jānorāda informācija par 
pretendentu: �ziskām personām – vār-
du, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru, 
juridiskām personām – nosaukumu, re-
ģistrācijas numuru, adresi, kontaktper-
sonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru 
un e-pasta adresi. Pieteikumā jānorāda 
arī svētku noformējuma īpašuma adresi 
un īpašnieku.
Plašāka informācija par konkursu paš-
valdības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, 
sadaļā Pašvaldība/Konkursi. 

Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Laima Jātniece
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Āriju Ūdri, apbalvojuma “Goda ādažnieks” laureātu, At-
modas procesu dalībnieku.

Latvijas valsts atdzimšanā  gada 4  
maijam bija izš iroša un nozīmīga loma, jo 
LPS  Augstākā padome ar “Latvijas epubli-
kas Neatkarības deklarācijas” pasludināšanu 
atjaunoja Latviju kā neatkarīgu, demokrātis-
ku valsti  Vēsturiskajā 4  maija sēdē deputāti 
dalījās divās galīgi pretējās viedok u grupās  
Latvijas autas fronte pret Interfronti  Vieni 

par, otri pret Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanu  Lai 
deklarācija tiktu pieņemta, bija nepieciešamas 34 balsis  PA  
nobalsoja  3  deputāti  as bija emocijām piesātinātākais brīdis 
Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē  Arī viens no ādažniekiem, 
kura ģimene šeit dzīvo paaudžu paaudzēs, piedalījās vēsturiskajā 
PA  balsojumā  Ārijs dris  Latvijas simtgadē par drosmi un izlē-
mību ādažnieki pateicībā dāvā Ārijam drim augstāko novērtēju-
mu  “ oda ādažnieks ”

Cilvēki – Ādažu novada lielākā vērtība!
Kā ik gadu, arī šogad ādažnieki Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā  pulcējās, lai svinīgā gaisotnē at-
skatītos uz paveiktajiem darbiem, iegūto pieredzi un kopīgi no sirds priecātos par ikvienu labu darbu, kas 
darīts nesavtīgi un ar mīlestību. Kas gan būtu Ādaži bez ādažniekiem – labestīgiem, izpalīdzīgiem, strādī-
giem, uzņēmīgiem un gudriem cilvēkiem! Valsts, pirmkārt, ir cilvēki, mēs visi, un katrs no mums. Jo, kas 
būtu valsts un novads bez tās cilvēkiem. Ikviens cilvēks ar savu darbu veido šo novadu un valsti labāku. 
Paldies, Jums, ādažnieki, ka esat daļa no Ādažiem, daļa no Latvijas un ar saviem labajiem darbiem veidojat 
šo vietu labāku un skaistāku un iedvesmojat arī apkārtējos!
Lepojamies ar katru ādažnieku un lepojamies ar:
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Inesi Laubenbahu, apbalvojuma “Gada ādažnieks” noza-
rē “Izglītība” laureāti, Ādažu vidusskolas skolotāju.

“Inese ir cilvēks ar lielo burtu”, par viņu raks-
ta viņas skolēni, viņas audzināmā klase  Sa-
viem skolēniem viņa ir ne vien skolotāja, bet 
arī cilvēks, kurš māca dzīves skolu, māca k ūt 
par īstiem cilvēkiem, atklāt dzīves patiesās 
vērtības, kā arī iedvesmo būt drosmīgiem 
un nebaidīties darīt ko jaunu, interesantu un 
vērtīgu  Inese pati kopā ar skolēniem dara la-

bus darbus  palīdz cilvēkiem, kuriem palīdzība ir nepieciešama 
grūtā brīdī, sakopt nodegušas ēkas krāsmatas pēc ugunsgrēka, 
pavadīt laiku kopā un aizvest uz zoodārzu cilvēkus ar īpašām va-
jadzībām un daudzus citus sirdsdarbus  Inese Laubenba a Ādažu 
vidusskolā māca sociālās zinības un kristīgo mācību, kā arī dar-
bojas altezera baznīcas draudzē un no darba brīvajā laikā prot 
uzburt brīniš īgas frizūras  Visu, ko viņa dara, paveic ar pilnu at-
devi  alantīga  tā par viņu saka draugi  Inese ir nenogurstošas 
enerģijas pilna, piedalās “ denburgas” projektā, kas palīdz skolas 
audzēkņiem gūt lielākas izglītības iespējas, kā arī organizē pa-
sākumus par dzīves vērtībām, viens no tiem  par atkarīgo vielu 
ietekmi  Viņas durvis audzēkņiem vienmēr ir atvērtas

Birutu Krūzi, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureātu 
nozarē “Sabiedriskā darbība”, biedrības “Ādažu novada 
Pensionāru biedrība” vadītāja.  

iruta ir nenogurstoša un vienmēr darbīga  
Viņas vadībā un līdzdarbojoties norisinās 
daudz un dažādi novada pasākumi senioriem 
 saieti, sarīkojumi, sporta spēles, ekskursi-

jas, kā arī kopīgi teātru apmeklējumi, tikša-
nās ar citu novadu senioriem  Ar irutas Krū-
zes palīdzību arī citiem senioriem ir iespēja 
uzturēt sevi labā formā, būt sabiedriski ak-

tīviem un pārstāvēt mūsu novada seniorus ārpus Ādažu un pat 
Latvijas robežām  Pēc viņas iniciatīvas ir izveidoti vairāki senioru 
pašdarbības kolektīvi, kas darbojas Ādažu Kultūras centrā  adi 
nav š ērslis  o lieliski apliecina irutas dzirkstošā enerģija, kopā 
ar senioru deju kolektīvu “ ēka” piedaloties Latvijas simtgadei 
veltīto ziesmu un deju svētkos  iruta ir paraugs, kā jebkurā 
vecumā palikt jaunam un baudīt dzīvi

Pēteri Balzānu, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureātu 
nozarē “Pārvaldes darbs””, Ādažu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieku.

Pēteris alzāns  vienmēr galants un ietu-
rēts, šarmants un pieklājīgs, zinošs, ar stin-
gru mugurkaulu un savu viedokli  Vadījis 
komunistiskā terora upuru piemiņas vietas 
izveidi altezera kapos, kur tagad stalti slejas 
tēlnieces Vijas zintares piemineklis “ ieša-
nu vārti”  Pēteris alzāns atbalstījis privāto 
izglītības iestāžu izveidi Ādažos, kopā ar bi-

jušo ākslas un mūzikas skolas direktori Ingu Patmalniku stā-
vējis pie Ādažu ģerboņa izveides šūpu a  Pašvaldībā rūpējas par 
izglītības jomu, vienmēr ir gaidīts viesis skolās, gatavs uzklausīt 
un sniegt atbalstu gan sarunās ar skolas vadību, gan skolēniem  
Pret ikvienu cilvēku izturas ar cieņu un iejūtību  Ādažnieki, kuriem 
risināma kāda problēma, allaž vaicā  “Vai varētu runāt ar mūsu 
Pēterīti ” Pēteris alzāns iemantojis cilvēku cieņu un mīlestību ar 
savu atsaucību un izpalīdzību, ilgus gadus strādājot par feldšeri  
Viņš nekad nav žēlojis ne savu laiku, ne veselību, lai palīdzētu 
otram  sts sirds cilvēks, kurš arī līdzcilvēkus mudina vienam pret 
otru izturēties ar sapratni un cieņu

Pauli Timrotu, apbalvojuma “Gada ādažnieks” nozarē 
“Kultūra” laureātu, Rīgas Ūdensapgādes muzeja darbi-
nieku.

Paulis imrots  cilvēks, kurš ar savu neizsīk-
stošo darba prieku mūža garumā veicinājis 
Ādažu atpazīstamību un sekmējis novada at-
tīstību  Nelabojams Latvijas patriots, cilvēks 
ar savu mugurkaulu un stingru pārliecību par 
lietu patieso kārtību dzīvē  Paulis imrots oti 
augstu vērtē darbu  paši tādu, ko cilvēks 
paveicis pats savām rokām  Lai sarežģītie 

me ānismi Sūkņu stacijā nekad neapstātos, rūpīgas rokas tos uz-
raudzījušas dienu no dienas  divi imrotu ģimenes vīri  savulaik 
Ādolfs imrots to aizsāka pirms  gadiem ( 4 g ), viņa dēls 
 Paulis imrots tēva iesākto  gadā turpināja  Apbalvojumu 

“ ada ādažnieks” Paulim imrotam pieš ir par neizsīkstošu darba 
prieku, 4  mūža gadus veltot altezera sūkņu stacijai  Labs dze-
ramais ūdens citviet pasaulē k ūst zelta vērts  et mūsu altezera 
Sūkņu stacija dieniš o malku audīm ik dienu sniedz jau vairāk 
nekā  gadu

Uldi Štēbeli, apbalvojuma “Gada ādažnieks” nozarē 
“Saimnieciskā darbība” laureātu, biedrības “Ādažu uz-
ņēmēji“ valdes priekšsēdētāju.

Ulda tēbe a izlolota ir ideja par Ādažu uzņē-
mēju apvienošanos  Viss ir oti viekārši  ja 
uzņēmējs aktīvs  būs nauda un arī Ādaži 
attīstīsies  iedrība ”Ādažu uzņēmēji” dibi-
nāta   gada vasarā  Uldis tēbelis pēc 
savas iniciatīvas regulāri organizējis semi-
nārus, diskusijas un sanāksmes ar vietējiem 
uzņēmējiem, sadarbojoties ar LIAA Siguldas 

inkubatoru un vietējiem uzņēmējiem savstarpējās pieredzes un 
aktuālās informācijas apmaiņā, kā arī dažādu problēmu risinā-
šanā  Iesaistījies “ aujas svētku” pasākumu organizēšanā 
gadā, piesaistot Ādažu uzņēmējus, lai tie rādītu un lepotos ar 
labāko, kas novadā sasniegts  Pēc savas iniciatīvas izveidojis 
lielisku sadarbību ar N S armijas bāzi Kadagā, apzinājis pakal-
pojumu nozares un apjomus, kas nepieciešami, lai piesaistītu 
vietējos uzņēmējus  U  tēbelim pieder gan idejas par Ar itektu 
plenēru organizēšanu Ādažos, lai iegūtu profesionālu šīs noza-
res speciālistu ieteikumus novada tēla veidošanā gan centrā, gan 
ciemos, gan arī izveidoti vairāki videomateriāli un kino ronikas 
par Ādažiem  ilvēks  “nemiera gars” vislabākajā šā vārda no-
zīmē   Viņš “deg” par Ādažiem un ce  ādažnieku pašapziņu par 
savu novadu, vēsta Latvijai par lietām, ko esam šeit sasnieguši, 
un ne auj nevienam iesnausties “nedarīšanas labsajūtā”, ja redz, 
kas audīm patiesi vajadzīgs
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Vari Kazaku, īpašā apbalvojuma saņēmēju. 
Ir kāds cilvēks starp mums, kurš jau 4  gadus, turpat pusi 
gadsimta, Latvijai palīdzējis k ūt za ākai un skaistākai  ārzs 
ir visa viņa dzīve  SIA “Kokaudzētava altezers” iesākumā 
audzēja stādiņus mežam  miljoniem mazo priežu un eg u  
Strādīgā Kazaku ģimene altezerā ilggadīgi un nesavtīgi lolo-
juši savus “stādu bērniņus”, līdz tie droši varējuši aiziet savā 
dzīvē  Varis Kazaks kokaudzētavas vadīšanu savulaik pārņē-
ma no tēva elmūta, arī Vara dvīņu brālis Vents ar prieku 
palīdzējis tēvam darbos  odien “Kokaudzētava altezers” ir 
Latvijā lielākā dekoratīvo koku un košumkrūmu stādu audzē-
tava, kurā aug ap  tūkstošiem stādu un vairāk nekā  
visdažādāko augu sugu un š irņu  ās visas ir Vara Kazaka 
lolotas  ilggadīga un nesavtīga darba rezultāts  Un viss, kas 
ir dzīvs, nerē inās ar to, ka tev ir darbalaiks  ā ir dzīvība, par 
kuru dārznieks ir uzņēmies atbildību un nevar tai pateikt, ka 
šodien piecos beigs darbu un atnāks rīt  Uz altezera kokau-
dzētavu pēc stādiem brauc no plašas apkārtnes  ne tikai lat-
vieši, bet arī igauņi, lietuvieši, somi, vācieši u c  Vara Kazaka 
darbs Latvijas simtgadē ir augstu novērtēts, viņš saņēmis arī 
III š iras Atzinības krustu un  iecelts par ordeņa komandieri

Ilzi Lieljuri, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, paš-
valdības SIA “Ādažu slimnīca” ārsti.

Ārste Ilze Lieljure 3  darba gadu laikā ie-
mantojusi neapstrīdamu Ādažu iedzīvotāju 
atzinību un uzticību, jo savā darbā vienmēr 
bijusi pašaizliedzīga un precīza, sirsnīga un 
iejūtīga  Iesaistījusies dažādos sabiedrības 
veselības projektos  Ar savu ieguldīto dar-
bu un zināšanām veicinājusi pacienšu re-
produktīvo veselību  otivējusi demogrā-

skā stāvok a jūtamu palielināšanos Ādažu novadā  Paldies 
viņai par to, jo bērni novadā ir apliecinājums tam, ka cilvēki 
šeit jūtas labi

Pēteri Sluku, apbalvojuma “Gada ādažnieks” nozarē 
“Sports” laureātu, bijušo Ādažu novada domes Sporta 
daļas vadītāju. 

Lielākā bezmaksas slidotava Latvijā, fut-
bola un pludmales volejbola laukums Ka-
dagā, basketbola, pludmales volejbola un 
futbola laukums arkalnes ciemā, reno-
vēts Ādažu Sporta centra baseins, jauns 
apgaismojums un sintētiskais segums 
basketbola volejbola laukumos Ādažu 
stadionā, atjaunota Ādažu Sporta centra 

sporta zāle, organizēti vērienīgi remontdarbi Ādažu Sporta 
centrā, uzsākta tradīcija veidot sporta apbalvošanas ceremo-
niju “Ādažu sporta laureāts”, apbalvoti daudzi jo daudzi spor-
tisti, kuri nes Ādažu vārdu Latvijā un ārpus valsts robežām  
Iedibinājis tradīciju organizēt novada Sporta dienu un sacen-
sības dažādos sporta veidos  domes kausa izcīņa stafešu 
skrējienā, strītbolā, pludmales volejbolā, krosā, basketbolā 
un telpu futbolā ir tikai dažas no tām  Paldies par  ādažnieku 
motivēšanu būt aktīviem  Ādažnieki lepojas ar sporta aktivi-
tātēm savā novadā un daudzas no tām nebūtu iespējamas bez 
Pētera Slukas, sportiskā gara uzturētāja, mūsu novadā

Ausmu Sproģi, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, 
PSIA “Ādažu slimnīca” ārsti. 

adsimtu pirms mūsu ēras lozofs ice-
rons minēja, ka acis ir cilvēka dvēseles 
spogulis  a tā, Ausma Sproģe jau vairāk 
nekā 3  gadus rūpējas par šo dvēse u 
spogu u mirdzumu un spožumu   arba 
gaitas Ādažos acu ārste uzsāka pirms 34 
gadiem, un visu šo gadu garumā rūpes 
par cilvēku acu gaišumu viņa veikusi ar 

patiesu pienākuma apziņu, precizitāti, interesi un iejūtību  Ar 
šādu ārstēšanas attieksmi Ausma Sproģe uzlabojusi daudzu 
jo daudzu pacientu dzīves kvalitāti  edzēt tālāk par š ieta-
mo, redzēt vairāk un dzi āk  lai mums katram tas izdodas

Ādažu pašvaldības izglītības iestādes “Strautiņš” ko-
lektīvu, īpašā apbalvojuma saņēmējiem.

Pašvaldības bērnudārzs “Strautiņš” šo-
gad nosvinējis 3  jubileju  3  gadi ir 
ievērojams laika nogrieznis kā cilvēka, 
tā arī bērnudārza darbībā  ajā laikā iz-
auklēts un dzīvē palaists ap 4  bērnu  
Ne viens vien mūsu novada, kā arī Vis-
latvijas mēroga politi is un sabiedriskais 
darbinieks savas darbošanās gaitas ir 

uzsācis tieši Ādažu bērnudārzā  Un kā nu ne, jo par bērnu 
izaugsmi, veselību un labsajūtu šeit rūpējas izcili, atbildīgi un 
profesionāli cilvēki
Liels paldies visiem ar bērnudārzu “Strautiņš” saistītajiem  
audzinātājiem, viņu palīgiem, administrācijas darbiniekiem, 
pavāriem, dakteriem un medmāsiņām, pulciņu vadītājiem, 
sētniekiem un citu ikdienā būtisku darbu darītājiem, kuri ša-
jos 3  gados ir pielikuši gādīgu roku bērnudārza “Strautiņš” 
bērnu audzināšanā, ap ubināšanā, lološanā un skološanā  

ēs ticam, ka 3  gadi ir daudz, bet zinām arī to, ka tas ir tikai 
sākums, jo “Strautiņš” ir neatraujams Ādažu novada mazo un 
lielo cilvēku dzīves sastāvda a

Ludmilu Zeiļuku,  apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, 
pašvaldības SIA “Ādažu slimnīca” ģimenes ārsti.

Ludmilas ei ukas ārstes gaitas Ādažos 
aizsākās vēl tajos gados, kad studiju 
laikā viņa darbojās kā praktikante Ādažu 
slimnīcā  Aicinājums būt tuvāk cilvēkiem 
un viņu rūpēm Ludmilu atveda strādāt uz 
Ādažiem pavisam  Kopš tā laika jau vairāk 
nekā 3  gadus Ludmila ir neatņemama 
da a no Ādažu slimnīcas un ieņem nozī-

mīgu lomu ādažnieku dzīvēs, palīdzot ar padomu un atrisinot 
vieglākas vai sarežģītākas veselības problēmas  Ludmila ei-
uka ir ārste ar stingru nostāju, plašām zināšanām un lielu pie-
redzi  Ārste ir saņēmusi Nacionālā Veselības dienesta atzinību 
kā viena no labākajiem ārstiem īgā un īgas apkaimē  Para-
lēli ģimenes ārsta darbam Ludmila ir sagatavojusi arī  jau-
nus ārstus  ildeno medi a misiju  palīdzēt ikkatram no visas 
sirds ārste Ludmila ei uka nenogurstoši turpina arī šobrīd

Regīnu Eihmani, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, 
latviešu valodas skolotāju.
egīna i mane skaidri apzinās savu skolotājas misiju  Viņa 

ir iemācījusi skolēniem ne vien izpratni par latviešu valodas 
gramatiku, bet arī cieņu pret Latvijas valsti, tās simboliem 
un gara bagātībām  egīnas skolēniem valsts pārbaudījumu 
eksāmenu vidējie procentuālie rādītāji vienmēr ir ievērojami 
augstāki par vidējiem rezultātiem valstī  Katru rudeni skolo-
tāja skolā organizē izteiksmīgās runas konkursu “ zolzīles” 
un latviešu valodas un literatūras olimpiādes  egīna vienmēr 
motivē skolēnus piedalīties dažādos konkursos un olimpiādēs, 
palīdz katram skolēnam noticēt savām spējām  Viņa iedves-
mo, atbalsta un virza izaugsmei

Aiju Krūzi,  apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu 
vidusskolas direktora vietnieci izglītības jomā mācību 
darbā.

Aija Krūze ir radoša un saprotoša skolotā-
ja, un viņas darba kvalitāti apliecina sko-
lēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos  
āpat viņa aktīvi piedalās jaunu mācību 

programmu un mācību līdzek u izstrādē, 
kā arī ir iesaistījusies projektā “Kompe-
ten u pieeja mācību saturā” un koordinē 
Ādažu vidusskolas skolotāju komandas 

darbu  Pateicoties Aijai Krūzei, vidusskolai ir izveidojusies 
ilgstoša sadarbība ar Auri as vidusskolu Vācijā  ādējādi jau 

 gadu garumā projektu omenius un rasmus  ietvaros 
skolēniem ir dota iespēja viesoties Auri as vidusskolā, kā arī 
uzņemt vācu skolēnus un pedagogus Ādažu vidusskolā  Aijas 
Krūzes nosvērtība, pieredze un labvēlīgā attieksme palīdz at-
risināt dažādas sarežģītas situācijas un pozitīvi ietekmē sko-
lēnu sniegumu
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Zigmāru Rulli, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātu,  labiekārtošanas strādnieku Ādažu vidusskolā.
Vai esat pamanījuši, cik Ādažu vidusskolas teritorija vienmēr ir sakopta, tīra un kārtīga  Izkopt bērzu birztaliņu aiz skolas, jauno liepu 
vainagus, veco koku sakoptos stumbrus, aprūpēt lielos zālājus un apstādījumus pie skolas galvenās ieejas   nekas no tā nav igmāram 
par grūtu  Pateicoties igmāram, Ādažu vidusskola saņēmusi atzinības rakstu par sakoptas vides veidošanu un uzturēšanu, rādot lielisku 
piemēru skolas jauniešiem  igmāra paveiktajā atspogu ojas viņa rokraksts un attieksme pret darāmo  Viņš ir cilvēks, kas neskaita dar-
ba stundas, jo viņam galvenais ir rezultāts, lai prieks pašam un pārējiem  skolēniem, skolotājiem, vecākiem un visiem apmeklētājiem

Ditu Vaičūni – Grīnbergu, apbalvojuma “Pateicības 
raksts” laureāti, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 
pedagoģi.

ita ir ne vien mūzikas skolotāja Kadagas 
bērnudārzā, bet arī lieliska pasākumu orga-
nizatore  Viņas idejas un pieredze pasākumu 
vadīšanā un organizēšanā ir panākumu īla 
skaistiem svētkiem Kadagas bērnudārzā un 
ārpus tā  Papildu mūzikai ita ieguvusi arī rit-
mikas skolotājas kvali kāciju  itas diplom-
darba koncertu jūs varējāt baudīt arī šovakar  

Pagājušā gadā kopā ar kolēģi ita noorganizēja “ azos sadziedā-
šanās svētkus”, kuros piedalījās mazie dziedātāji un dejotāji no 
sešām Pierīgas pirmsskolas iestādēm  au vairākus gadus ita ak-
tīvi piedalās arī akcijā “Labo darbu nedē a”, kad kopā ar kolēģiem 
apmeklē veco aužu aprūpes namus un mazos slimniekus slimnī-
cā, lai iepriecinātu viņus ar nelielu koncertu vai izrādi

Biedrību “Garkalnes Olimpiskais centrs”,  apbalvojuma 
“Pateicības raksts” laureāti.

Ar moto “Pasauli var 
padarīt labāku, tikai 
darot ”, biedrība ne-
ilgā laikā spējusi dot 
apkārtnes audīm 
patiesu svētku prie-
ku  ibināta  
gadā un iesaistījusi 
ap 4  aktīvo biedru, 
savā 3 gadu pastā-

vēšanas laikā spējusi apliecināt sevi kā izcili aktīva grupa, kas īs-
tenojusi vairākus nozīmīgus projektus arkalnes ciemā  publiskās 
slidotavas  okeja laukuma labiekārtošanu, izveidojot apgaismoju-
mu, ieklājot cieto segumu un labiekārtojot teritoriju, nodrošinot tā 
modernizāciju un uzturēšanu  etras reizes trīs gadu pastāvēšanas 
laikā noorganizējusi vērienīgus arkalnes ciema vasaras sporta fes-
tivālus un vienu ziemas festivālu  rganizēts Klasiskās mūzikas va-
kars arkalnes baznīcā ar Ādažu ūzikas skolas audzēkņu uzstāša-
nos, Kino vakars arkalnē un lustīgā Latvijas simtgades za umballe

Gintu Lūsi, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureāti,  
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas mediķi.

intas Lūses ikdienas darbā ietilpst ne vien 
sniegt pirmo palīdzību, bet arī uzklausīt mazo 
cilvēku bēdas un rūpes  ažkārt mazajiem 
pacientiem pietiek ar intas mī u vārdu, 
laipnu smaidu vai draudzīgu sarunu, lai va-
rētu atgriezties stundās, citreiz nepieciešams 
zvans vecākiem, lai pacientu nogādātu mā-
jās, bet arī tad uzkavēšanās mājīgajā me-

dicīnas kabinetā pie intas nomierina un auj saprast, ka nekas 
jau īsti nav noticis  intai esot blakus, aizmirstas problēmas un 
rūpes  inta ir arī apguvusi ritmisko masāžu un regulāri praktizē-
jas Vācijā  ažkārt tieši ritmiskā masāža ir tā, kas auj skolēniem 
un skolotājiem atgūt ne vien spēkus un enerģiju, bet arī prieku  

inta aktīvi piedalās arī dažādu jautājumu lemšanā skolā un prob-
lēmu risināšanā  Viņas ieviestā tradīcija  rakstiski veltīt kādam 
kolēģim labus vārdus, ir darījusi gaišāku un draudzīgāku skolas 
atmosfēru

Guntu Kalniņu, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureāti, 
Ādažu vidusskolas lietvedības sekretāri.

unta Ādažu vidusskolā strādā jau vairāk 
nekā  gadus un savu darbu pārzina oti labi  

untu sen vairs nemulsina tas, ka vairumam 
viss ir vajadzīgs tūlīt un tagad, vienalga vai 
tā ir skolēna apliecība vai cits svarīgs doku-
ments  Viņa ir arī tā, kas spēj palīdzēt nožā-
vēt asaras un atrisināt situāciju, ja kaut kas ir 
aizmirsts, pazudis, beidzies kredīts telefonā 

un nevar sazvanīt vecākus  unta Kalniņa ir atsaucīga, labprāt 
dara vairāk nekā ietilpst darba pienākumos, aktīvi iesaistās kolek-
tīva tradīciju veidošanā  Pateicoties viņas pozitīvajai, atsaucīgajai 
un labvēlīgajai attieksmei pret dzīvi, darbu un līdzcilvēkiem, un-
ta kolektīvā veic atbalsta personāla lomu, tādējādi veicinot vese-
līgu mikroklimatu skolā  Skolā visi zina  uz untu var pa auties

Zintu Filipoviču, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureā-
ti, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģi. 

Par mūzikas skolotāju Kadagas bērnudār-
zā inta strādā jau kopš bērnudārza pirmās 
atvēršanas dienas  Izglītot bērnus mūzikā ir 
intas sūtība, to var pamanīt gan ikdienā,  

gan svētkos  Līdz ar dziedāšanu, muzikālajām 
rota ām un muzicēšanu viņa ievada bērnus 
aizraujošā mūzikas un kultūras pasaulē  Ar 
intas gādību, piedaloties projektu konkursā 

“Sabiedrība ar dvēseli”, Kadagas bērnudārzs ticis pie daudzfunk-
cionālām dekorācijām kultūras pasākumiem  Katrs viņas organi-
zētais pasākums ir pārdomāts un kolēģi vienmēr var pa auties uz 
intas atbalstu  Ar savu pašaizliedzību un degsmi inta iedvesmo 

un aizrauj arī apkārtējos

MŪSU CILVĒKI

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam iz-
devumam “Ādažu Vēstis” (Nr.214) izdots pieli-
kums (Nr.210), kurā publicēti šādi Ādažu nova-
da domes saistošie noteikumi:
Nr.28/2018 (23.10.2018.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes 2014. gada 26. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 16 “Par audzēkņu vecāku līdz�-
nansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā.”
Nr.29/2018 (23.10.2018.) “Grozījumi Ādažu nova-
da domes 2014.gada 26. augusta saistošajos notei-
kumos Nr.17 “Par audzēkņu vecāku līdz�nansē-
jumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā.”
Nr.30/2018 (23.10.2018.) “Grozījums Ādažu no-

vada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.3 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kop-
šanas pakalpojumu nodrošināšanai.”
Nr.31/2018 (23.10.2018.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes 2018. gada 29. maija saistošajos no-
teikumos Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Ādažu novadā.”
Nr.36/2018 (27.11.2018.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2018 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības budžetu 2018. gadam.”
Nr.37/2018 (27.11.2018.) “Decentralizēto kanalizā-

cijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu no-
vadā.”
Nr.38/2018 (27.11.2018.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības 
nolikums”.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.adazi.lv, drukātā veidā 
ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu 
apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, 
Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

Gundaru Suboču, apbalvojuma “Pateicības raksts” lau-
reātu, Ādažu vidusskolas direktora vietnieku saimniecis-
kajā darbā. 

Ādažnieks undars Subo s Ādažu vidussko-
lā strādā teju  gadus, vadot skolas saim-
niecības darbus  Liekot lietā savas inženiera 
zināšanas, viņš nodrošina Ādažu vidusskolas 
nepārtrauktu darbību  savlaicīgi pieslēdz un 
atslēdz apkuri, plāno un veic mācību kabi-
netu labiekārtošanu, nodrošinot mūsdienīgu 
mācību vidi  undaram dažkārt nākas strā-

dāt augstas intensitātes apstāk os, jo dažādas avārijas situācijas 
visbiežāk notiek vēlās nakts vai agrās rīta stundās  Kad undaru 
pamodina ēkas uzrauga zvans, viņš ce as un steidzas uz skolu, 
lai “glābtu, kas glābjams”  Ārēji tik nopietns un nepieejams, pa-
tiesībā viņš ir cilvēks ar plašu sirdi  Par to liecina viņa labie darbi, 
palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem  undars ir īsts Latvijas 
patriots, dienot zemessardzē un rūpējoties par īpašā arikāžu at-
ceres ugunskura iedegšanas tradīciju Ādažu vidusskolā  Ar savu 
entuziasmu viņš palīdz radīt patriotisma jūtas arī skolēnos

PAZIŅOJUMI
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Ārēji tik smalkā, meitenīgā un jau-
neklīgā Agrita Kreicberga apveltīta ar 
ārkārtīgi spēcīgu un zinātnisku prātu, 
veiklām, rokdarbus mīlošām rokām un 
idejām bagātu, radošu iztēli. “Kaut die-
nā būtu vairāk stundu!” izsaucas Agri-
ta, jaunā uzņēmēja, divu mazu bērnu 
māmiņa, sakot, ka tad, iespējams, viņa 
spētu paveikt visu iecerēto. Agrita ir 
ķīmiķe, strādā Latvijas Organiskās sin-
tēzes institūtā, kur nodarbojas ar vielu 
tīrības pārbaudi, izstrādā analīžu me-
todes. Agrita apsver domu studēt arī 
tālāk doktorantūrā. Pirms vairākiem 
gadiem Agrita pie sienas pielīmēja zaļu 
lapu ar uzrakstu “Biznesa ideja!” Ar 
domu, ka tajā jāraksta foršas idejas, no 
kurām vērtīgāko varētu īstenot. Tomēr 
labākā biznesa ideja radās no reālām 
vajadzībām un grūtībām tirgū atrast 
meklēto. Doma par vaļasprieka pār-
vēršanu biznesā bija pareiza. Tā ļāva 
tikt pie otrās vietas domes organizētajā 
Jauno uzņēmēju konkursā un sava uz-
ņēmuma “KidDo Toys”  izveidošanas.

Biznesa ideju sintezēšana
Agritai jau kopš skolas laikiem paticis 
tamborēt un adīt, aizrāvusies arī ar �o-
ristiku, veidojot dažādas ziedu kompo-
zīcijas. Tādas darinātas arī no mammas 
dārzā atrodamajām puķēm. Veidojusi arī 
dažādas rotaslietas. Rokdarbi saistījuši 
tikpat ļoti, cik ķīmija un latviešu valo-
da, tomēr nopietnāk un racionālāk šķitis 
tālāko dzīves ceļu saistīt ar ķīmiju. Uni-
versitātē dokumentus gan sniegusi divās 
vietās – Ķīmijas fakultātē un arī Filoloģi-
jas, jo interesējusi arī latviešu �loloģija. 
Rokdarbi vienmēr bijuši viņas aizrauša-
nās, taču nenācis prātā, ka šis vaļasprieks 
varētu kļūt par īstu hobijbiznesu. Pat tad, 
kad vēl studiju gados uz sienas līmēta zaļā 

lapa ar mērķi atraisīt sevī jaunu bizne-
sa ideju sintezēšanu. Izrādās, īstākās un 
vērtīgākās uzņēmējdarbības idejas pie-
spēlē pati dzīve! Kad pasaulē nāca Agri-
tas pirmais bērns, viņa saprata, ka nevar 
atrast rotaļlietas, kādas vēlētos visvairāk.  
Tā kā sākotnēji bērni precīzi neizšķir 
krāsu toņus, bet gan tikai kontrastējošās 
krāsas, ļoti vērtīgas un attīstošas ir rotaļ-
lietas melnbaltā krāsā. Tās palīdz attīs-
tīt redzi. Tāpat – rotaļlietas no dažādu 
struktūru audumiem, jo darbošanās ar 
tādām attīsta domāšanu. Ja kaut kā tirgū 
nav, tas jārada pašam! “Reiz satiku kādu 
mammu, kura arī dalījās pieredzē, ka ne-
kur nevarējusi atrast melnbaltas mantas 
bērniem. Visas bijušas raibas, tāpēc viņa 
kartona kastītē likusi melnbaltas bildī-
tes. Kad vienu no saviem melnbaltajiem 
rotaļu kubiem ieliku Facebook, raisī-
jās diskusija par to, cik noderīga šāda 
manta būtu vājredzīgam bērniņam 
redzes attīstīšanai. Šī informācija 
mani vēl vairāk mudināja pievēr-
sties melnbalto rotaļlietu izveidei,” 
stāsta Agrita. Kad jautāju, kā veicās 
ar pieteikuma sagatavošanu jauno 
uzņēmēju konkursam, Agrita atzīst, 
ka pieteikums tapis pa vakariem un 
dažiem brīvajiem mirkļiem: “Bija 
grūti visu salikt uz papīra, pa so-
ļiem saplānot veselu gadu uz priekšu. 
Ļoti vērtīga pieredze, jo pieteikšanās 
konkursam ļāva nopietnāk konkre-
tizēt visus apņemšanās punktus, pie 
kā jāturas un kas veicina darboties 
tālāk. Līdz šim nenācās plānot, viss 
šķita pārāk nekonkrēti. Ļoti palīdzēja arī 
konkursa koordinatore Laura Indrikso-
ne. Viņa mierināja, teica, ka viss būs labi 
un palīdzēja.” 
Talants uzplaukst
Kāpēc dažādi talanti uzplaukst brīdī, 

kad sieviete atrodas bērna kopšanas at-
vaļinājumā? “Viens no iemesliem ir pa-
visam praktisks. Lai vai kāds būtu darbs 
un lai cik ļoti mums tas patiktu, vakarā 
pēc darba esam noguruši. Ja neesam no-
guruši no ikdienas darba, idejas raisās 
vieglāk,” pārliecināta Agrita. Attīstošās 
grāmatas, līdzīgi kā melnbaltos kubus, 
Agrita sākumā gatavoja tikai saviem un 
radu bērniem, bet, ieraugot rezultātu, 
arī paziņu paziņas lūdza Agritai izveidot 
īpašas attīstošās grāmatas – rotaļlietas  
savām atvasēm. No �lca, kokvilnas un 
citiem materiāliem veidotās grāmatas 
Agrita pati nodēvējusi par pirkstiņgrā-
matām. Tāpēc, ka tajās ietverti aizraujoši 
uzdevumi, kas mudina apgūt dažādas 
prasmes: trenēt pirkstu veiklību, attaisot 
un aiztaisot dažādas detaļas, piemēram, 
rāvējslēdzēju, pogas, sasiet šņores, aiz-
taisīt jostu, bīdīt bumbiņas, savērt ķēdīti, 
mācīties gadalaikus un to secību, mainot 
koku lapas un liekot tajos augļus. Apgūt 
dažādas krāsas un formas. Pirmajā grā-
matā, ko Agrita veidoja, bija kādi septiņi, 
bet tagad vienā tādā ir pat vairāk nekā 40 
uzdevumu. Pirkstiņgrāmatas domātas 
bērniem no divu līdz sešu gadu vecu-
mam, bet melnbaltās mantas – pat  zīdai-
ņiem. Tagad Agrita iemācījusies darbus 
optimizēt.
Nebeidzamā attīstība 
Agrita vēlētos iegūt arī doktora grādu 
savā specialitātē, jo pārliecināta, ka jeb-
kas, ko mācāmies, ne tikai sniedz zi-
nāšanas konkrētajā nozarē, bet attīsta 
mūsu personību, domāšanu. “Eksaktā 
augstākā izglītība iemāca domāt citādāk. 
Es teiktu – pat domāt labāk,  spriest. Tā-

pēc izglītība ir vērtīga ne jau dokumenta 
dēļ, bet gan izaugsmei un pašattīstībai. 
Ar maģistra grādu ķīmijā viņa šobrīd 
pieteikusies valsts �nansētām mācībām 
digitālajā mārketingā. Lai gan Agrita jau 
šobrīd �lmē un montē mazas �lmiņas, 

Starp
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Ādažu Mākslas un mūzikas skolas klavierspēles audzēkņu panākumi
21. novembrī Saldus mūzikas skolā norisinājās 17. 
Jauno pianistu etīžu konkurss. Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolu pārstāvēja četri audzēkņi – Milana 
Žukova, Anqi Wu, Elizabete Šinkūna un Sandis 
Siliņš. Konkurss bija liels pārbaudījums jaunajiem 
pianistiem, jo visiem dalībniekiem bija jāspēlē viena 
obligātā etīde (katrā vecuma grupā sava), viena izvē-
les etīde un lirisks skaņdarbs. Mūsu audzēkņu sniegums vainagojās ar godalgotām vietām: Anqi Wu  
– 3. vieta A grupā; Elizabete Šinkūna – 3. vieta B grupā; Sandis Siliņš – 1. vieta B grupā! Liels paldies 
skolotājām Roksanai Tarvidei, Agnesei Proko�evai un Rutai Cīrulei par ieguldīto darbu un audzēkņu 
vecākiem par atbalstu!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Kādas fotogrāfijas stāsts…
Latvijai sasniedzot savu 100. jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz 
Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrā�jās. Arī āda-
žnieki veidoja Latvijas valsti. 12. stāsts – ādažnieki klausās Ra-
diofona pārraides. 1925.–1926. gads. Arī Latvijas Radiofons ir 
dzimis un audzis reizē ar Latviju.

Viens no spožākajiem izgudrojumiem cilvēces vēsturē bija in-
formācijas pārraidīšana lielos attālumos, izmantojot radioviļņus. 
Kad 1925. gadā sāka raidīt Latvijas Radio, to klausījās vien 330 
abonentu. Saeimas komisija 1924. gadā, kurai bija jāpiešķir nauda 
raidstacijas būvdarbiem, sīki izprašņāja idejas autorus, kā izplatās 
elektromagnētiskie viļņi, vai nav jāatver durvis un logi, lai tie va-
rētu iekļūt telpā.

Elita Pētersone

ko ievieto Facebook, lai popularizētu 
savus rokdarbus, viņa pārliecināta, ka 
iegūt papildu prasmes būtu ļoti vērtīgi. 
Tā kā Agritas pamatdarbs ir ļoti intere-

sants, lūdzu pastāstīt vairāk par to, ar 
ko tieši viņa nodarbojās Latvijas Orga-
niskās sintēzes institūtā pirms došanās 
bērna kopšanas atvaļinājumā. “Strādā-
ju hromatogrā�jas* laboratorijā. Mans 
darbs nozīme veikt dažādu vielu tīrības 
pārbaudi, izstrādāt analīžu metodes, lai 
noteiktu, cik tīras, piemēram, ir zāles, ko 
ražos, vai tajās ir kādi piemaisījumi. Ne-
viens taču negribētu patērēt zāles, kurās 
būtu vēl dažādi citi piemaisījumi. Mēs 
izstrādājam arī pašas metodes, lai pār-
baudītu vielu tīrību.” 
Vielu pārbaude
Pārbaudāt vielas, no kurām varētu iz-
veidot zāles, vai arī tādas, kas jau ir pār-
došanā? “Tādas, kas atrodas ražošanas 
sākuma procesā. Ražošanas procesā var 
rasties citi piemaisījumi, tādēļ nepiecie-
šams rūpīgi pārbaudīt. Mūsu laboratori-
jai vielas piegādā gan zāļu ražotāji, gan 
arī pašā Organiskās sintēzes institūtā 
tiek ražotas vielas, kam nepieciešams 

noteikt tīrību. Analīžu veikšanas laiks 
var būt no pusstundas līdz divām. Me-
todes, process – tas ir ļoti individuāls. 
Vielas atnes no citām laboratorijām, kur 
tās uzsintezētas. Tad mēs tās šķīdinām, 
sveram, liekam iekārtās, analizējam ie-
gūtos datus. Jāsaprot arī, vai dati ir precī-
zi. Sagaidām rezultātus un pētām, vai tie 
ir adekvāti,” stāsta Agrita. Kas šajā darbā 
saista? “Man patīk meklēt metodes, mai-
nīt tās, meklēt risinājumus, kā kādu me-
todi pilnveidot. Visvairāk saista, ka katru 
dienu neatkārtojas viens un tas pats. Tas 
patīk visvairāk. Arī rotaļlietu veidošanā. 
Nevarētu strādāt rutīnas darbu, kur kat-
ru dienu nāktos darīt vienu un to pašu. 
Ilgi to neizturētu. Man nepieciešamas 
pārmaiņas un  dažādība.” 

Monika Griezne

Ziedu ielas projektēšana tuvojas noslēgumam
Ziedu ielā plānots izbūvēt betona bruģ-
akmens segumu pēc Saules ielas parau-
ga, papildu izbūvējot apgaismojumu gā-
jējiem. Ziedu ielas projektēšana notiek 
projekta “Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu 
ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā” 
ietvaros. Fotoattēlos Saules iela pēc pār-
būves.

*Hromatogrā�ja – metode vielu identi�cēša-
nai, maisījumu sadalīšanai, izmantojot vielu 
dažādo adsorbciju. www.tezaurs.lv

NOVADĀ
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 Bērnus rindai bērnudārzā tagad var 
pieteikt arī elektroniski, izmantojot jauno 
e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu 
reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

 Efektīvākai komunikācijai ar iedzīvo-
tājiem pašvaldība ieviesusi bezmaksas 
aplikāciju “Mobio”, lai ikviens ātri un ērti 
varētu ziņot par problēmjautājumiem no-
vadā.

 Grozījumi saistošajos noteikumos pa-
redz iespēju izmantot jaunu daudzdzī-
vokļu mājas renovācijas darbu veikšanas 
modeli ESKO (angļu val. ESCO) jeb Ener-
goservisa kompānija. Energopatērētājam 
energoefektivitātes uzlabošanai nav jāiz-
manto savi �nanšu līdzekļi un resursi, bet 
gan to atļauj darīt ESKO uzņēmumam, kas 
ar saviem resursiem veic visus nepiecieša-
mos energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus, bet energopatērētājs pēc pa-
sākumu pabeigšanas turpina maksāt par 
enerģiju tādā pašā apmērā ESKO uzņēmu-
mam, kā viņš to darīja līdz energofektivā-
tes pasākumu veikšanai, savukārt ESKO 
uzņēmums no ieekonomētās enerģijas 
izmaksas starpības sedz savas investīci-
jas. Pēc šī perioda beigām visa ekonomija 
pāriet paša energopatērētāja rīcībā. ESKO 
modeļa gadījumā visu atbildību par veik-
smīgiem projekta rezultātiem uzņemas 
ESKO uzņēmums. Viens no svarīgākajiem 

 Skolas jaunajā ēkā pabeigti apjomīgi 
būvdarbi – konstrukciju izbūve.

 Muižas ielas būvniecība.

 Ādažos labākais novadu nozīmes Valsts 
un pašvaldību vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs. 

 Atjaunots gājēju un velospēdistu celiņš 
uz Kadagu.

 Laveru ceļa būvniecība.

 Atjaunots baseins Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādē.

 Notiek Podnieku ielas apgaismojuma 
izbūve.

 Turpinās mājokļu atjaunošana! Šobrīd 
renovācija vienlaicīgi notiek 5 mājās!

 Atjaunots esošais bērnu rotaļu laukums 
Garkalnē, Lazdu ielā 5.

 Jauns rotaļu laukums Ādažu novada 
Garkalnē.

 Izbūvēti ātrumvaļņi Ūbeļu ielā, “Upma-
lās” un pie Kadagas bērnudārza.

 Atjaunots Kadagas ceļa posms.

 Uzbūvēta pirmā publiskā tualete Ādažu 
centrā. 
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 Nomainītas bojātās atkritumu urnas 
visā novadā. 
 Uzstādīta jauna piemiņas plāksne – Bal-
tais krusts Baltezerā.

 Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 
veikta jumta seguma nomaiņa virs peldba-
seina,  sporta zāles un ēdamzāles.

 Pie Ādažu vidusskolas galvenās  ieejas 
izbūvēta tērauda uzbrauktuve cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.

aspektiem, kas jāņem vērā – atjaunošanas 
izmaksas tiks segtas no siltumenerģijas 
ietaupījumiem. No iedzīvotāju puses tas 
nozīmē, ka līdzšinējās komunālo pakal-
pojumu izmaksas būtiski nemainīsies vai 
palielināsies robežās 10-15%. 

 Kadagas pirmsskolas iestādē izbūvēta 
dzelzsbetona atbalsta sienas  pie “Burtu” 
takas.

 Pirmās ielas posmā pie Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes veikti asfaltēšanas 
darbi.

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
veikti atjaunošanas darbi galvenajā ieejas 
hallē, aktu zālē pārkrāsotas sienas un at-
jaunotas iekārto griestu konstrukcijas,  no-
mainīti 88 LED paneļi, kā arī vaskota grīda 
400 m2 platībā.  
 Ūdensrožu parkā jauni piknika galdi un 
soliņi.

 Jauns asfalta ceļa segums uz Ādažu vi-
dusskolas auto stāvlaukumu.

 Iestādīts Laimes koks Latvijai.

 Ādažu vidusskolas 7 klasēs veikti re-
montdarbi, parketa slīpēšana un lakošana 
400 m2 platībā. 

 Apgaismojuma nomaiņa vingrošanas un 
cīņu zālēs un baseina telpā Sporta centrā.

 Kadagas bērnudārzā nomainīti iekār-
tie griesti 1. stāvā, 169m2 platībā, 2. stāvā 
203m2 platībā.   

 Veikta betona pakāpienu nomaiņa pie 
Ādažu vidusskolas auto stāvlaukuma.

 Kadagas bērnudārzā uzstādītas astoņas 
jaunas smilšu kastes.

 Atjaunots Sporta centra baseins.

 Pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16  veikta 
jumta seguma krāsošana 666 m2 platībā 
un dūmvada mūra konstrukcijas atjau-
nošana.

 Novadā izvietoti ziedojumu konteineri 
apģērbu un apavu nodošanai.

 Ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu 
vidusskolas ēdnīcā un Sporta centrā.
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 Paplašinātas atkritumu šķirošanas ie-
spējas novadā. 37 atkritumu šķirošanas 
punktos novadā iespējams atbrīvoties no 
koku lapām un citiem bioloģiski noārdā-
majiem atkritumiem.

 Portālā www.epakalpojumi.lv pieejams 
e-privilēģiju modulis “Ādažu novada ie-
dzīvotāju privilēģijas”.
 Ādažu valsts un pašvaldību vienotais 
klientu apkalpošanas centrs – teritoriālais 
līderis sniegto pakalpojumu skaita ziņā.

 Izsludināts iepirkums par Dienas aprū-
pes centra un rehabilitācijas centra projek-
tēšanu, autoruzraudzību un būvniecību.

 Ādažu vidusskola 2018. gadā atzīta par 
otru labāko satiksmes drošības skolu.

 Ādažu vidusskola otro gadu pēc kārtas 
izcīnījusi aktīvākā makulatūras vācēja ti-
tulu “Zaļās jostas” organizētajā makulatū-
ras vākšanas konkursā.
 Ādažu vidusskola – viena no pirmajām 
Latvijā, kas piedalās kompetenču pieejas 
projektā. 
 Apvienības “Pilsēta cilvēkiem.lv” lasītā-
ji interneta balsojumā par piemēru, no kā 
mācīties pilsētvides veidošanu, ierindojuši 
Gaujas ielas pārvērtības Ādažos!

 Jauns sociālais pabalsts Ādažu novadā – 
pabalsts audžuģimenēm.

 Sociālā dienesta Labdarības akcija Zie-
massvētkos.
 Organizēts Ādažu jauniešu forums. 
 Izveidoti trīs publiski pieejami velo in-
frastruktūras objekti novadā.

 VSIA “Meliorprojekts” izstrādājis būv-
projektu plūdu un krasta erozijas risku 
apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā. 
 Nomazgātas, nomainītas un pārkrāso-
tas bojātās detaļas 22 novada pieturvietās.

 Alderu un Podnieku pludmales attīrītas 
no ūdenszālēm. 

 Izbūvēts Dūņu kompostēšanas lauks.

 Ādažnieki varēja slidot lielākajā bez-
maksas slidotavā Latvijā.

 Atjaunots krāsojums skolas vārtiem.

 Lielajā Baltezerā ielaisti ap 20 000 līdaku 
mazuļu.

 2018. gadā Ādažos īstenotais “Sabiedrī-
ba ar dvēseli” projekts “Dzīvo sapņu dārzs. 
Daba un dzīvība tuvplānā” atzīts par labā-
ko Rīgas reģionā.

 Ēnu dienā jaunieši iepazinuši dažādas 
profesijas, arī policista darba ikdienu.  Gaujas iela Ādažos apbalvota kā otra 

labākā inženierbūve Latvijā, konkurējot 
ar divu valsts nozīmes ceļu izbūvi – valsts 
galveno autoceļu A10 Rīga – Ventspils 
posmos 20.06km – 23.84km un 36,49km 
– 38.57km un valsts galveno autoceļu A3 
Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 
(Valka) posmā no 60.20km – 79.45km.

 Gaujas svētki Ādažos pulcēja vairāk 
nekā 25 000 cilvēku.

 Iegādāta jauna ielu tīrīšanas mašīna.

 Ādažu kolektīvi piedalījušies Vispārējos 
Dziesmu un deju svētkos.

 Ādažu pašvaldības policijai iegādāts ap-
rīkojums zivju resursu aizsardzības pasā-
kumiem.

 Nojaukti pašvaldībai piederošie grausti.
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 Mūzikas jaunrades konkurss “Skaņu-
raksti Ādažos”.

 Apstiprināti apsaimniekošanas plāni 
ezeriem.

 Sniega diena Ādažu novadā. 
 Organizēti vairāki auklīšu kursi.
 Aizvadīta Lielā talka 2018.
 Ādažnieki no 70 gadu vecuma ik mēnesi 
var 10 reizes bez maksas izmantot sabied-
risko transportu, pārvietojoties Ādažu no-
vada teritorijā. 
 Ādažu vidusskola īsteno 6 Eiropas Savie-
nības programmas “Erasmus+” projektus.

 Apbalvoti izcilākie Ādažu vispārējās iz-
glītības iestāžu skolēni.

 Organizēta Bibliotēku nedēļa un starp-
tautiskā Grāmatu diena. 
 Īstenota dalība lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”.
 Organizētas radošas lasītveicināšanas 
nodarbes. 
 Organizēts interešu pulciņu gadatirgus.

 Pirmo reizi novadā 4. maijā plaši svinēta 
Latvijas Republikas Neatkarības atjauno-
šanas diena.

 Ādažu novadā pie Gaujas – Iļķenē un 
Āņos – izveidotas divas jaunas atpūtas vie-
tas.

 Organizētas vairākas radošās darbnīcas 
bērniem.

 Ādažu Sporta centrā veikta margu at-
jaunošana.

 Organizēta Eiropas Mobilitātes nedēļa 
Ādažos.

 Paplašināta un iztīrīta pludmale Pod-
niekos.

 Organizēta domes kausa izcīņa stafešu 
skrējienā, strītbolā, pludmales volejbolā, 
krosā, basketbolā, zolītē, telpu futbolā, no-
vusā, kā arī organizēts “Ādažu Sporta lau-
reāts” un novada Sporta diena.
 Pašvaldībā organizēti vairāki konkursi: 

•  Jauno uzņēmēju konkurss;
•  Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”; 
•  Konkurss “Sakopta vide Ādažu nova-
dā”;
• Konkurss “Ziemassvētku noformē-
jums”;
• Bērnu un jauniešu vasaras radošo 
darbnīcu programmu konkurss;
•  Konkurss “Ādažu Sporta laureāts”;
•  Mūzikas jaunrades konkurss “Skaņu-
raksti Ādažos”;
•  Ojāra Vācieša piemiņai veltītais jaun-
rades darbu konkurss “Gaujas prēmija”;
•  Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” īste-
noti 15 lieliski projekti.

 Ādažu vidusskolai atkārtoti piešķirts 
Zaļais karogs un Starptautiskais Ekoskolas 
serti�kāts.

• Ritmikas nodarbības pirmsskolas ve-
cuma bērniem;
•  Mākslas vingrošanas un vispārattīs-
tošās vingrošanas nodarbības pirms-
skolas vecuma bērniem;
•  Kalanētikas un break dance nodarbī-
bas skolas vecuma bērniem;
•  Nūjošanas grupu nodarbības perso-
nām no 54 gadu vecuma; 
• Salātu, veselīgo uzkodu, kokteiļu 
darbnīcas skolas vecuma bērniem;
• Veselīgo uzkodu pagatavošanas darb-
nīcas pirmsskolas vecuma bērniem;

•  Tematiskā pēcpusdiena par veselīgu 
uzturu ikvienam interesentam; 
• Veselības aktivitātes Kadagas un 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Strautiņš”;
•  Izglītojošu kino demonstrācija skolas 
vecuma bērniem;
•  Veselības diena novadā.

 Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu or-
ganizētas veselību veicinošās aktivitātes 
novadā:
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Pašvaldība izgatavos adrešu plāksnītes īpašumiem, kuru adrese tiek mainīta
adrešu sakārtošanas rezultātā un kuru dzīvojamās mājas ir nodotas ekspluatācijā

Kā iepriekš informējām, 
pašvaldība veic adresāci-
jas sistēmas sakārtošanu 
Ādažu novada atsevišķās 
adresēs. Pēc adreses mai-

ņas īpašniekam ir pienākums izvietot 
jaunās adreses plāksni pie dzīvojamās 
mājas. Pašvaldības dome, izprotot īpaš-
niekiem radīto papildu pienākumu esošo 
adrešu plāksnīšu nomaiņai pret jaunām, 
nolēmusi bez maksas izgatavot adreses 
plāksnītes visiem tiem īpašumiem, kuru 
adrese tiks mainīta adrešu sakārtošanas 
rezultātā un kuru dzīvojamās mājas ir 

nodotas ekspluatācijā. Plāksnīšu piegāde 
tiks uzsākta 2019. gada janvārī. Ja īpaš-
nieku nesatiksim mājās, tad pastkastītē 
ievietosim informāciju par adreses mai-
ņu un plāksnīšu izsniegšanas laikiem 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos.   
Kāpēc tiek mainītas adreses? Atbilstoši 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteiku-
miem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 
ciemu teritorijās visi ceļi ir jāpārreģistrē 
par ielām un māju adresēm jāpiešķir at-
tiecīgi ielu numuri.
Kur uzzināt par adreses nomaiņu? Ad-

rešu saraksts publicēts domes tīmekļa 
vietnē www.adazi.lv/adreses. Atgādinām, 
ka īpašniekiem NAV jāveic īpašuma do-
kumentu nomaiņa vai operatīvo dienes-
tu informēšana, jo tas notiek automātis-
ki valsts datu sistēmas ietvaros. Pašlaik 
adreses ir mainītas Alderu ielā, Irāju ielā, 
Sūkņu stacijas ielā, Veckūlu ielā, Balt-
krastu ielā (bijušais Alderu ceļš), Kaln-
dores ielā un Zelmas ielā (bijušais Kaln-
dores ceļš).
Jautājumu gadījumā zvaniet: 67 996 265 
vai rakstiet: nadezda.rubina@adazi.lv. 

Nadežda Rubina

NOVADĀ

Ādažos pie t/c “Apelsīns” atvērts “Lauku Labumu” veikals

Jaunajā veikalā tiek piedāvāti dabīgi, gar-
šīgi, veselīgi un svaigi lauku produkti no 

īstiem Latvijas zemniekiem. Lauku pro-
duktu radīšanas process ir lēns un rūpīgs, 
lai produktiem būtu izcila garša un kva-
litāte. Arvien augošā sortimentā – paipa-
lu un vistu olas S,M,L un XL izmēra, īstā 
lauku piena produkcija – svaigpiens, biez-
piens, krējums, jogurti, sieri, siera deserti, 
burvīgs saldējums u.c. Pircēji jau iecienī-
juši dažādus produktus no kaņepēm un 
piparmētrām, medu, dabīgās sukādes un 
karameli, bišu maizi un ziedputekšņus. 

Gaišiem svētkiem te var piemeklēt pro-
duktus svētku galdam, kā arī dāvanām 
– dabīgā vaska sveces. Drīz piedāvāsim 
lauku vistu un tītaru gaļu no bioloģiskās 
saimniecības, sālītus un marinētus mājas 
dārzeņus. Gaidām ciemos katru dienu un 
– ēdiet veselīgi! Veikala darba laiks:
P.-S.10.00 – 19.00, Sv. 10.00 –16.00
Vairāk informācijas:
www.facebook.com/LaukuLabumiAdazi.

“Lauku Labumi”

Aicinām izmantot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu 
Atgādinām, ka Ādažu novada iedzīvo-
tājiem ir pieejams šķiroto atkritumu 
pieņemšanas laukums Ādažu novadā 
Kadagā, “Kadagas attīrīšanas ietaises”. 
Laukumā ikviens Ādažu novada iedzī-
votājs var nodot nevajadzīgās elektro-
iekārtas, auto riepas (vienu komplektu 
vieglo automašīnu auto riepu gadā), pa-

pīru, kartonu, stikla pudeles un burkas, 
skārdenes, koka iepakojumu, lampas, 
spuldzes, baterijas un akumulatorus. Ie-
dzīvotāji laukumā nevajadzīgas lietas var 
nodot bez papildu samaksas. Katrs “Eco 
Baltia vide” klients, uzrādot klienta 
numuru, gada laikā bez maksas var 
nodot 100kg lielgabarīta atkritumu, kā 

arī laikā pēc jaunā gada nodot svētku 
eglītes un adventes vainagus. 
Šķiroto atkritumu pieņemšanas lauku-
ma darba laiks:

Otrdien 08.00 – 13.00
Trešdien 14.00 – 19.00

Piektdien 08.00 – 13.00
Sestdien 08.00 – 13.00

Investējot 380 000 eiro, “Ādažu Čipsu”
ražotnē uzstāda notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Latvijā vadošais šokolādes un konditore-
jas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražošanas 
uzņēmums “Orkla Confectionery & Snac-
ks Latvija” investējis 380 000 eiro jaunu 
“Ādažu Čipsu” ražotnes notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtās. “Orkla Confectionery 
& Snacks Latvija” valdes priekšsēdētājs 
Toms Didrihsons sacīja, ka šī investīcija 
bija ļoti nepieciešama, jo, “pieaugot uz-
ņēmuma ražošanai, pieaug notekūdeņu 
apjoms”. “Investīcija bija loģisks turpinā-
jums mūsu darbībai. Ar šīm ūdens attīrī-
šanas iekārtām mēs palīdzēsim “Ādažu 
ūdenim”, veicot pirmo soli - ūdens priek-
šattīrīšanu. Tā mēs samazinām slodzi 
uz viņu ūdens attīrīšanas iekārtām, no-
tekūdeņu plūsmu Gaujā un izmaksas,” 
uzsvēra Didrihsons. Viņš papildināja, ka 
jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
projekts tika īstenots gada laikā. Jauno 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ievieša-
na “Ādažu Čipšos” ir daļa no kompāni-
jas ilgtspējas stratēģijas. Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
(LRA) sacīja, ka “Orklas” investīciju pro-
jekts ir apsveicams solis, jo notekūdeņi, 
kas rodas no ražotājiem, būtiski atšķiras 
no komunālajiem ūdeņiem. “Problēma ar 
ražotājūdeņiem ir tāda, ka tie ir ar speci-
�sku koncentrāciju, kā arī tie pašvaldības 
ūdens attīrīšanas iekārtās ienāk īsā perio-
dā ar lieliem apjomiem. Tā ir liela hidrau-
liskā slodze uz cauruļvadiem un uz attīrī-
šanas tilpumu, kas mums ir pašā caurules 
galā pirms Gaujas. Ādaži nav lieli, tāpēc 
ražotājūdeņu slodzi mūsu attīrīšanas ie-
kārtas jūt,” norādīja Sprindžuks. Tāpat 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs teica, 
ka ar jaunieviestajām iekārtām būtiski 
tiks atslogots “Ādažu ūdens” ūdens attī-

rīšanas darbs. “Principā, ražotājam vei-
cot notekūdens priekšattīrīšanu, “Ādažu 
ūdens” attīrīšanas iekārtās nonāk relatīvi 
tīrs ūdens, kas ir mazāk jāpārstrādā. Paš-
valdībai tas ir milzīgs atspaids,” atzina 
Sprindžuks. Viņš papildināja, ka arī nā-
kotnē Ādažu pašvaldībai būs svarīgi sekot 
līdzi Ādažos esošo ražotāju plāniem, to-
starp arī “Orkla Confectionery & Snacks 
Latvija” iecerēm, jo “ražotāju produkts 
nonāk plauktos, bet to notekūdeņi paliek 
uz Ādažu pašvaldības pleciem”.
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*Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvie 
akti, kā arī Bibliotēkā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, “Ādažu Namsaimnieks” vai Sociālajā dienestā.

NOVADĀ

Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi, kas nosaka
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Ādažu novadā*
2018. gada 18. decembrī stājas spēkā saisto-
šie noteikumi 27.11.2018. nr.37/2018  “De-
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas kārtība Ādažu novadā”. Notei-
kumi nosaka notekūdeņu apsaimniekoša-
nas prasības nekustamā īpašuma īpašnieka 
vai valdītāja (turpmāk – Īpašnieks) īpa-
šumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmās (turpmāk – Sistēmas), kas nav 
pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai.
Īpašnieks, kura īpašumā vai valdījumā eso-
šā Sistēma nav reģistrēta, līdz 2020.gada 1. 
janvārim iesniedz pašvaldības sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzē-
jam (turpmāk – Pārzinis) pirmreizējo Sis-
tēmas reģistrācijas iesniegumu.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadīju-
mā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par 
Sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, īpašumu 
pieslēgums centralizētajai sadzīves kanali-
zācijas sistēmai, tās veida maiņa, izmaiņas 
plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, 
izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo 
personu sastāvā), Īpašnieks iesniedz Pār-
zinim pirmreizējo Sistēmas reģistrācijas 
iesniegumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
pēc nekustamā īpašuma iegādes vai par iz-
maiņām Sistēmas ekspluatācijā. 
Īpašniekiem ir pienākums nodrošināt ra-
dīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu 
ekspluatācijā nodotās Sistēmās atbilsto-
ši ārējos normatīvajos aktos noteiktām 
prasībām par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī, nodrošināt Pārziņa pilnvarotam 
pārstāvim piekļuvi Sistēmai, tās tehniskās 

atbilstības un darbības pārbaudei, kā arī 
ekspluatācijas prasību ievērošanas kon-
trolei, līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt 
Pārzinim informāciju par ūdens patēriņa 
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem 
par iepriekšējo kalendāro gadu, ja tāds ir 
uzstādīts un veri�cēts. Viena mēneša laikā 
pēc Sistēmas tehniskās apkopes veikšanas 
īpašniekam jāiesniedz Pārzinim apkopes 
veicēja rakstveida apliecinājuma kopija par 
apkopi, tās tehnisko stāvokli un turpmāka-
jiem norādījumiem ekspluatācijai, ja Īpa-
šumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgata-
votas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas 
attīrītos notekūdeņus novada vidē, un to 
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī. 
Īpašniekam nav atļauts bez saskaņošanas 
ar būvvaldi veikt jebkādus Sistēmas pār-
būves darbus un jebkādu Sistēmas bojāju-
mu vai avārijas gadījumā ir pienākums par 
saviem līdzekļiem nekavējoties bojājumus 
likvidēt. Objektā, kura būvprojektā, sa-
skaņā ar izsniegtu būvatļauju, apstiprinātu 
paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma 
karti, ir paredzēta būvdarbu veikšana, t.sk., 
kanalizācijas tīklu izbūve, jānodrošina iz-
būvētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu regulāru savāk-
šanu un izvešanu līdz objekta nodošanai 
ekspluatācijā, ja izbūvētās sistēmas tiek lie-
totas un, ja uz būvdarbu laiku nav noslēgts 
līgums par pagaidu (pārvietojamo) tualešu 
apkopi, vai būvdarbu laikā nav iespējams 
izmantot objektā jau esošu, ekspluatāci-
jā nodotu kanalizācijas sistēmu. Objektā, 
kurā tiek veikti būvdarbi, Sistēmu atļauts 
ekspluatēt pēc tās reģistrācijas Sistēmu re-

ģistrā un līdz būves nodošanai ekspluatā-
cijā.
Sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosē-
dumi jāizved uz komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām vai uz sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzē-
ja norādītajām centralizētās kanalizācijas 
sistēmās speciāli izveidotajām notekūdeņu 
pieņemšanas vietām.
Izvešanas biežumu no krājtvertnēm no-
saka pēc saistošajos noteikumos noteiktās 
formulas. 
Notekūdeņu izvešanas biežumu aprēķina 
dienā, kad Sistēma tiek iekļauta Sistēmu 
reģistrā. Datus par izvešanas biežumu ak-
tualizē ne retāk kā reizi trijos gados. Īpaš-
niekam ir tiesības lūgt veikt aprēķina ak-
tualizāciju ātrāk, iesniedzot dokumentus, 
kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas, 
kas var ietekmēt notekūdeņu izvešanas 
biežumu. 
Minimālais notekūdeņu un nosēdumu iz-
vešanas biežums no septiķiem un krājtver-
tnēm ir viena reize gadā. 
Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izve-
šanas biežumu no rūpnieciski izgatavotām 
attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notek-
ūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda 
ir mazāka par 5 m3/diennaktī, nosaka ie-
vērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko 
dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu 
ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta 
rakstveida atzinumu par iekārtas eksplua-
tācijas nosacījumiem gadījumos, ja Īpaš-
nieka rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehnis-
kās dokumentācijas.

Iesniegumu iesniegšana par atvieglojumu piešķiršanu vecāku
līdzfinansējumam Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Bērnu un jaunatnes sporta 
skolā un pašvaldības bērnudārzu sniegtajiem interešu pakalpojumiem turpmāk 
tikai elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv*
18. decembrī stājas spēkā Ādažu novada 
domes saistošie noteikumi “Grozījumi 
Ādažu novada domes 2014. gada 26. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Par 
audzēkņu vecāku līdz�nansējumu Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolā”” un “Grozī-
jumi Ādažu novada domes 2014. gada 
26. augusta saistošajos noteikumos Nr.17  
“Par audzēkņu vecāku līdz�nansējumu 
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta sko-
lā””. Tādējādi turpmāk ģimenēm, kurām 
pienākas atvieglojumi vecāku līdz�nan-
sējumam Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolā, Bērnu un jaunatnes sporta skolā, 
kā arī pašvaldības bērnudārzu sniegta-
jiem interešu pakalpojumiem, vairs nav 
jāierodas domē, bet iesniegums jāie-

sniedz tikai elektroniskā formā portālā 
www.epakalpojumi.lv. Vienotā elektronis-
kā iesniegumu forma portālā ir izstrādā-
ta vecāku ērtībām, kā arī, lai samazinātu 
iesniegumu apstrādes laiku. Iesniegumu 
aizpilda portālā www.epakalpojumi.lv, 
sadaļā “E-privilēģijas”, izvēloties “Jauns 
e-privilēģiju iesniegums” un aizpildot 
atbilstošos laukus par atvieglojuma vei-
du un audzēkni. Pašvaldībai ir tiesības 
pārbaudīt personas datus, kas nepiecie-
šami šo noteikumu izpildes nodrošinā-
šanai, izmantojot pašvaldībai pieejamus 
valsts un pašvaldības datu reģistrus. Par 
lēmumiem par audzēkņiem piemērota-
jām atlaidēm un atbrīvojumiem, kā arī 
par to pārtraukšanu pašvaldība informē 

vecākus ar e-pasta starpniecību. Minē-
tie lēmumi vecākiem pieejami portālā 
www.epakalpojumi.lv. Kontaktperso-
na par iesniegumu aizpildīšanu portālā 
www.epakalpojumi.lv un atvieglojumu 
piemērošanu ir Ādažu novada Grāmat-
vedības daļas vecākā grāmatvede Kris-
tīne Punenova, tālr. 67997388, e-pasts: 
kristine.punenova@adazi.lv.

Lai 2019. gadā izmantotu Ādažu nova-
da iedzīvotāju privilēģijas, deklarējies 
Ādažu novadā līdz gada beigām! Iepa-
zīties ar pilnu privilēģiju programmu 

iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.adazi.lv, sadaļā Jaunumi, baneris 
“Ādažu novada privilēģiju programma”.
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Tiek gatavots Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta pieteikums
Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra projekta īstenošanai 
Ādažu novada dome uzsākusi Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda projekta 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenoša-
nai Ādažu novadā” pieteikuma sagata-
vošanu, ko plānots iesniegt Centrālajā 
�nanšu un līgumu aģentūrā līdz 2019. 
gada 25. martam. Projekta ietvaros 
plānots būvēt Dienas aprūpes centru 
pieaugušajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem un rehabilitācijas cen-
tru bērniem ar funkcionālās attīstības 

traucējumiem Ādažos, Attekas ielā 39. 
Dienas aprūpes centrs (220m2) nodro-
šinās sociālās aprūpes un rehabilitāci-
jas pakalpojumus, nodarbības sociālo 
prasmju attīstīšanai, izglītojošas akti-
vitātes un brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, savukārt reha-
bilitācijas centrs (80m2) – rehabilitācija 
pakalpojumus bērniem ar funkcionāla 
rakstura traucējumiem.
Vienlaikus informējam, ka š.g. 7. de-

cembrī bez rezultāta noslēdzās ie-
pirkums par centra projektēšanu un 
būvniecību tāpēc, ka abi pretendenti 
neatbilda iepirkuma prasībām. Par tā-
lāku projekta īstenošanas gaitu infor-
mēsim nākamajos izdevuma numuros.

Inita Henilane

Gada noslēgums aktīvs uzņēmējdarbības jomā!
Gada noslēgumā norisinājušies dažādi pasākumi un aktivitātes uzņēmējdarbības jomā:

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Sociālais dienests

Ādažu novada domes un Sociālā dienesta rīkotajā Ziemassvētku labdarības akcijā
pārtikas paku šogad saņem:

30.11.2018. Limbažos norisinājās Rīgas 
plānošanas reģiona un LIAA Siguldas 
inkubatora organizēta diskusija Pierīgas 
reģiona pašvaldībām par uzņēmējdarbī-
bas attīstības jautājumiem, tajā skaitā vie-
dās specializācijas stratēģijas kontekstā. 
Ādažu novadu domes priekšsēdētājs Mā-
ris Sprindžuks norādīja, ka būtu svarīgi 
valsts politiku veidot tā, lai investīcijas 
nonāktu uzņēmumos, kuriem ir nākot-
nes potenciāls! Limbažu novada domes 
priekšsēdētājs Didzis Zemmers dalījās ar 
savu pieredzi uzņēmējdarbības attīstībā. 

04.12.2018. Turpinot septembra Mag-
netic Latvia Polaris foruma tēmu par 
pašvaldību stāstu veidošanu un domājot 
par pašvaldību attīstību un investīciju 
piesaisti, Latvijas Investīciju un Attīstī-
bas aģentūra sadarbībā ar Ādažu nova-
da domi un biedrību “Ādažu uzņēmēji” 
organizēja POLARIS semināru Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldībām. Semi-
nāra tēma bija noskaidrot, kā piesaistīt 
investorus un attīstīt uzņēmējdarbības 
vidi. Semināra noslēgumā notika meis-
tarklases un tika apskatīti vairāki vietējie 
uzņēmumi Ādažos.

28.11.2018. Biedrība “Ādažu uzņēmēji” 
gada noslēguma pasākumā kā gada lau-
reātu par veiksmīgi attīstīto uzņēmējdar-
bību 2018. gadā sveica Ādažu uzņēmēju 
un biedrības biedru SIA “Keramserviss”. 
Uzņēmējiem un citiem sadarbības part-
neriem Ādažu Mākslas un mūzikas sko-
las pedagogi bija sagatavojuši brīnišķīgu 
koncertu, kas radīja noskaņu tuvojoša-
jiem Ziemassvētkiem. 

16.11.2018. Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā Ādažu Kultūras centrā tika sveikts 
Normunds Masaļskis, kurš izveidojis uzņēmumu “Telpnīca” un radījis jaunu, inovatīvu pakalpojumu ādažniekiem – iemācīties 
�lmēt ar parastiem mobiliem telefoniem un montēt �lmas profesionālā programatūrā jebkuram, kurš to vēlas! Projekts “Rada un 
raida Ādaži” īstenots Ādažu novada domes konkursā “Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2017”. 

Inita Henilane
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Izstādes un pasākumi decembrī Ādažu bibliotēkā
Abonementā
• Izstāde “Gudrība tik tad ir vērta, ja tā dzī-
ves maldos svērta”
Skatuves mākslas pedagogam, rakstniekam
Zeltmatim (īst. v. Ernests Kārkliņš) — 150 
(1868–1961)
• Izstāde “Senās zemnieku dzīves tēlotājs” 
Rakstniekam  Apsīšu Jēkabam — 160
(1858–1929)
• Izstāde “Dulls un traks un visu mīlēts”
Aktierim, estrādes māksliniekam  Edgaram 
Liepiņam — 90 (1928–1995)
• Izstāde “Vārdi izskan, bet rakstītais paliek”
Krievu rakstniekam, disidentam Aleksand-
ram Solžeņicinam — 100 (1918–2008)
• Izstāde “Itāliešu operu karalis”
Itāliešu komponistam Džakomo Pučīni — 
160 (1858–1924)

Ādažu bibliotēkā tikšanās ar literātu Valdi Rūmnieku
Valsts pirmssvētku noskaņās Ādažu  bib-
liotēkā  viesojās rakstnieks un literatūr-
zinātnieks Valdis Rūmnieks un grāmatu 
izdevējs, apgāda “Jumava” vadītājs Juris 
Visockis. Valdis Rūmnieks ir plaši pazīs-
tams latviešu rakstnieks, dramaturgs un 
literatūrzinātnieks. Grāmatu autors raksta 
prozu un dzejoļus dažādu vecumu lasītā-
jiem, vēsturiskus piedzīvojumu romānus 
un fantāzijas stāstus, kuru darbība nori-
sinās tepat, Latvijā. Autora darbi bijuši ie-
kļauti vērtēšanai arī Bērnu žūrijas grāma-
tu kolekcijā. Mūsu lasītāji jau ir iepazinuši 
grāmatas “Atnācēji”, “Murjāņu Kurmītis 
un viņa draugi”, “Madaras lādīte”, “Lā-
čplēsis. Atgriešanās”, “Čaks”. Kopā ar dra-
maturgu un režisoru Andreju Miglu sa-

rakstīti pieci vēsturiski biogrā�ski romāni 
– “Trīs zvaigznes. Biogrā�sks romāns par 
Kārli Zāli”, “Debess aiztur elpu”, u.c. Tik-
šanās reizē Valdis Rūmnieks pirmssvētku 
noskaņās visiem interesentiem pastāstīja 
par ieguldīto  darbu grāmatu sērijas “Lat-
vijas leģendas” tapšanā, sakot, ka “Latvijas 
Republikas proklamēšanas 100. dzimšanas 
dienā īsti vietā ir atcerēties mūsu galveno 
varoni – Lāčplēsi. Kā viņš radās, kā ieguva 
spēku un atpazīstamību mūsu apziņā un 
valsts dzīvē.” Izzinošs bija rakstnieka stāsts 
par Brīvības pieminekļa tapšanu. Vakara 
gaitā raisījās dažādas sarunas un diskusi-
jas par patriotiskām tēmām. Bija patīkami 
jauks vakars, ar labu domu tikties vēl! 

Sandra OrlovskaFo
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Ādažu Mākslas un mūzikas skolā aizvadīta Patriotu nedēļa

No 12. līdz 15. novembrim Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolā norisinājās 
Patriotu nedēļa, kuras laikā skolas au-
dzēkņi ik dienu Latvijai dāvināja kādu 
brīnišķīgu māksliniecisku dāvanu. Kat-
ru dienu Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņi, viņu vecāki un skolas 
viesi pulcējās visdažādākajās skolas vi-
des telpās, lai priecātos par audzēkņu 
talantiem un sirsnību. Pirmdien, mu-
zicējot skolotājas Vitas Zemtures �autu 
ansamblim, tika atklāta krāšņa Mākslas 

nodaļas izstāde, kā arī klausītājus Ceri-
ņu zālē priecēja Ādažu Mākslas un mū-
zikas skolas klavieru nodaļas audzēkņi, 
otrdien skolas foajē muzicēja visdažādā-
kie muzikālie sastāvi un solisti, trešdien 
ĀMMS Dejas nodaļas audzēkņi piešķīra 
ritmisku sirdspukstu Latvijas jubile-
jai dejojot stepu, visdažādākā rakstura 
klasiskās un tautas dejas. Ceturtdiena 
skolas Patriotu nedēļā bija lielās dāvanas 
pasniegšanas diena – tas bija piepildīts, 
silts un mīļu vēlējumu pārpilns koncerts 

ar skolas lielāko kolektīvu dalību. Pie-
daloties ĀMMS Kamerorķestrim, Pūtē-
ju orķestrim, ansambļiem un solistiem 
izskanēja sirsnīgs koncerts, kur ikkatrs 
klātesošais varēja justies lepns par Lat-
vijas jaunajiem mūziķiem, par skolotāju 
paveikto darbu un vecāku sniegto mīles-
tību, sveicot Latviju tās lielajā dzimšanas 
dienā! Daudz krāsainu, skanīgu un vir-
puļojošu sveicienu, Latvija, dzimšanas 
dienā!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Lasītavā
• Izstāde  “Putenis tāltālu pa-
malē, sudraba korāli spēlē. 

Apburta dvēsele Latvijai 
mūžīgus saulgriežus vēlē”

/L. Vāczemnieks/
Adventa  laiks, Ziemassvētki – 
tradīcijas, godi
• Ceļojošā izstāde “Ainavu 
dārgumi vakar, šodien, rīt. 
Zemgale”

Bērnu literatūras nodaļā
• 22. decembris – Rīta pasā-
kums pašiem mazākajiem 
“Mūsu mazā bibliotēka” lasī-
tājiem
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Ādažu vidusskolā skolēni un skolotāji Latvijas simtgadi atzīmē,
darbojoties 56 aizraujošās radošajās darbnīcās
Valsts simtgades svinību galvenais vēs-
tījums skan “Es esmu Latvija”, un to 
caurstrāvo līdzdarbības motīvs “Es radu 
Latviju. Es daru Latviju”. Ādažu vidus-
skolā radīšana un darīšana Latvijai par 
godu ar pilnu jaudu noritēja teju pašā 
svētku priekšvakarā, 16. novembrī. Lie-
lajos skolas logos rotājās tautu meitas un 
rakstainie cimdi, un svētku “rīta jundu” 
ieskandināja Andžeja Grauda bungu 
skolas audzēkņi Ādažu bungu pavēlnie-
ka Mikus Ruļļa vadībā, kas piedeva rit-
mu visai dienai, jo visas dienas garumā 
skolēni no 1. līdz 12. klasei 56 radošajās 
darbnīcās darināja grāmatzīmes, atslē-
gu piekariņus, atstarotājus, draudzības 
aproces, rotātas ar latvju rakstu zīmēm, 

celu jostas, galvas rotas - kroņus, ādas 
aproces, izšuva tautiskos vainadziņus un 
tautisko blūžu apkaklītes, gatavoja sveč-
turus, apgleznoja T-kreklus, cepa pīrā-
gus un kūkas, darināja rotas Latvijai un 
gatavoja cienastu svētkiem.  
Šajā dienā Ādažu vidusskolai svētku kon-
certu dāvāja Latvijas Republikas Zemes-
sardzes orķestris (orķestra priekšnieks 
un diriģents – kapteinis Andis Karelis). 
Svētku noskaņojumu papildināja arī 
populārā alternatīvā roka grupa “Sud-
den Lights”. Un, kad skola bija pārpilna 
ar tikko ceptu pīrāgu un kūku smaržu 
un skolēni rotājās ar pašgatavotām celu 
jostām, vainagiem, draudzības rokas 
sprādzēm, “Summer Knights Band” uz-

stāšanās iezīmēja svinību noslēgumu, lai 
svētki turpinātos mājās ģimenes lokā. 
Valsts dzimšanas svinības skolā bija tik 
krāšņas, pateicoties “Latvijas skolas so-
mai”. 

Ādažu vidusskola

Ādažu vidusskolas 4.e klase, savācot visvairāk sveču, uzvar Likteņdārza konkursā
Par godu simt-
gades svinībām 
Likteņdārzs aici-
nāja Latvijas sko-
lu skolēnus veidot 
klasi pārstāvošās 

komandas kopīgi vākt parafīnu un vecās 
sveces, lai piedalītos konkursā par lielāko 
reģiona sveci. Konkurss noslēdzās ar ne-

cerēti lielu atsaucību – tajā piedalījās 150 
klases no 74 Latvijas skolām, kopā savācot 
1704,18 kilogramus sveču materiāla. Pir-
mo vietu un īpašo balvu no Likteņdārza 
draugiem – hokeja kluba “Dinamo Rīga” 
– iespēju apmeklēt hokeja spēli un tikties 
ar hokejistiem saņēma Ādažu vidusskolas 
4.a klase, kuras skolēni bija savākuši 121,39 
kg sveču materiāla. Liela atsaucība bija arī 

no Zemgales reģiona skolēniem – 60 klases 
no 22 skolām kopā savāca 685,31 kg sveču 
materiāla, viņiem seko 51 klase no 20 Rīgas 
reģiona skolām un 554,15 kg, Latgales re-
ģiona 14 klases no 13 skolām ar 186,40 kg, 
Vidzemes reģiona 10 klases no 9 skolām ar 
160,37 kg un Kurzemes reģiona 15 skolas 
no 10 klasēm ar 117,95 kg sveču materiāla. 

Mārtiņš Pučka

Aizvadīts trešais Ādažu novada jauniešu forums
27. novembrī Ādažu kultūras centra Vēs-
tures galerijā notika nu jau trešais jauniešu 
forums, kurā piedalījās Ādažu Brīvās Val-
dorfa skolas, Ādažu vidusskolas un biedrï-
bas “ Ādažu jauniešiem” pārstāvji. Darba 
kārtības jautājumi – programma “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” un “Aktīva atpūta 
dabas vidē un tās milzīgās iespējas personī-
bas pašizaugsmē” izraisīja klātesošajos lielu 
interesi, un diskusijās tika gūti priekšstati, 
kādi izaicinājumi sagaidīs jauniešus 2019. 
gadā. Atskatoties uz 2018.gadā paveikto, ir 
gandarījums, ka jaunieši ne vien veiksmīgi 
īstenoja projektus savās skolās un biedrī-
bā, bet arī uzrakstīja projektu “Maija ka-
batas svētki – miers pasaulē”, kas projektu 
konkursā uzvarēja, saņemot pašvaldības 
atbalstu 500 eiro  apmērā projekta reali-

zācijai. Ir prieks par 
biedrības “Ādažu jau-
niešiem” paveikto gan 
Kadagas ciemā, gan 
popularizējot Ādažu 
novadu tikšanās Rīgā 
ar ministru prezidentu 
Kučinski. Līdzīgi kā 
pirms gada tika seci-
nāts, ka jaunieši jopro-
jām labprātāk darbo-
jas savas organizācijas 
ietvaros “no projekta 
uz projektu”, un pagaidām nav izdevies iz-
veidot aktīvo jauniešu domi, kas ģenerētu 
idejas jauniešu projektu īstenošanai novada 
mērogā. Tāpēc nākamā gada prioritāte, kas 
neprasīs lielu naudu, būs tautas tūrisms – 

pārgājieni dabā. Kā at-
zīmēja diskusijas vadī-
tājs A. Liepiņš, ne viena 
vien sabiedrībā popu-
lāra persona savu līdera 
talantu attīstījusi tieši 
tautas tūrisma formātā 
– aktīvi slēpojot, airē-
jot un minot pedāļus. 
Laipni aicinām  Āda-
žu novada iedzīvotā-
jus ar tūrisma pieredzi 
pieteikties pie novada 

izglītības darba un jaunatnes lietu speciā-
listes Ināras Briedes inara.briede@adazi.lv, 
lai atbalstītu jauniešus un plašāk izvērstu 
jaunatnes tūrisma attīstību Ādažos.

Ināra Briede
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Atzīmējot valsts simtgadi, Ādažu vidusskolas skolēni dodas mācību ekskursijās
Gatavojoties valsts simt-
gadei, septembrī un ok-
tobrī Ādažu vidusskolas 
skolēni devās mācību 
ekskursijās un apmek-
lēja Vidzemes skaistā-
kās un kultūrvēsturiski 
nozīmīgākās vietas, t.sk. 

Limbažus – Hanzas savienības pilsētu un Latvijas himnas auto-
ra Baumaņu Kārļa dzimto vietu, Ainažus – latviešu profesionālās 
jūrniecības šūpuli, Cēsis – Latvijas karoga dzimteni, Raunas vidus-

laiku pilsdrupas, Raunas Staburagu un tēlnieka K. Zemdega veido-
to  pieminekli, kas veltīts Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās 
kritušo piemiņai. Atgriežoties skolā, tika veidotas fotoreportāžas, 
kas izvietotas skolas II stāva aplī. Savukārt pašā svētku priekšva-
karā 1. un 2. klašu skolēni devās uz Ādažu Vēstures un mākslas 
galeriju, kur galerijas vadītāja, vēsturniece Elitai Pētersone, novada 
patriote, ādažniece vairākās paaudzēs, iepazīstināja ar būtiskāka-
jiem notikumiem Ādažu novada vēsturē. Klausoties E. Pētersones 
interesantajos stāstos, skolēni kļuva vērīgāki un ieraudzīja mūsu 
novadu, cilvēkus, kultūras un dabas bagātības “citām acīm”.

Ādažu vidusskola
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Noskaidrots, ko iedzīvotāji domā par apstiprinātajiem LEADER projektiem un 
kas jāmaina, lai LEADER veicinātu sekmīgāku Ādažu novada attīstību
01.09.2018.-03.11.2018. biedrība “Gau-
jas Partnerība” veica iedzīvotāju aptauju 
par Ādažu novadā apstiprināto LEADER 
projektu ietekmi uz Ādažu novada attīstī-
bu, kā arī sniegtu priekšlikumus biedrības 
“Gaujas Partnerība” Stratēģijas izmaiņām, 
lai vēl sekmīgāk īstenotu Stratēģijas vīziju. 
Biedrības Stratēģijas vīzija – Ādažu 
novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem 
ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņē-
mējdarbība un nevalstisko organizāciju 
darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārto-
ti vietējie dabas objekti un resursi. 
Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER 
projektus. Ādažu novada teritorijā pēdē-
jo 3 gadu laikā tika atbalstīti 12 LEADER 
projekti, t.sk., 5 uzņēmējdarbības projekti 
(1.1. rīcībā), 2 teritorijas labiekārtošanas 
projekti (2.1. rīcībā) un 5 projekti sabied-

risko aktivitāšu atbalstam (2.2. rīcībā):
1. SIA “UVK Pakalpojumi” projekts “No-
tekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēša-
na” (1.1. rīcība);
2. SIA “Soira” projekts “Investīcijas Lat-
vijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un 
siera realizēšanai tirgū” (1.1. rīcība);
3. SIA “Rose Brewery” projekts “Alus da-
rītavas iekārtu iegāde” (1.1. rīcība);
4. SIA “Andžeja Grauda bungu skola” 
projekts “Andžeja Grauda bungu skolas 
Ādažu �liāles izveide” (1.1. rīcība);
5. SIA “Ārpus” projekts ““Ārpus” alus da-
rītavas izveide Ādažos” (1.1. rīcība);
6. Ādažu novada domes projekts “Velo 
infrastruktūras uzlabošana Ādažu no-
vadā” (2.1. rīcība);
7. Biedrības “BMX Ādaži” projekts “BMX 
parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, 

pirmā kārta” (2.1. rīcība);
8. Biedrības “Garkalne Strong” projekts 
“Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Gar-
kalnes ciemā” (2.2. rīcība);
9. Biedrības “Garkalnes olimpiskais 
centrs” projekts “Sporta aktivitāšu centra 
izveidošana, labiekārtojot daudzfunk-
cionālu āra sporta laukumu Garkalnes 
ciemā, Ādažu novadā” (2.2. rīcība);
10. Biedrības “Saules stariņi” projekts “Zi-
nīši un Gudrīši” (2.2. rīcība);
11. Biedrības “Garkalnes olimpiskais 
centrs” projekts “Sporta aktivitāšu centra 
aprīkošana ar inventāru āra sporta pa-
sākumu organizēšanai Garkalnes sporta 
laukumā, Ādažu novadā” (2.2. rīcība); 
12. Biedrības “Ādažu novada pensionāru 
biedrība” projekts “Tautas tērpi Senioru 
deju kolektīvam “DĒKA”” (2.2. rīcība).

Kas piedalījās iedzīvotāju aptaujā?
Aptaujā piedalījās 51 respondents. Lielākā 
daļa (70,6%) aptaujas dalībnieku bija sievie-
tes. Salīdzinot aptaujas dalībniekus atbilsto-
ši vecumam, redzams, ka aptaujā 68,6% bija 
cilvēki vecumā no 26 līdz 45 gadiem, katrs 
piektais – vecumā no 46 līdz 60 gadiem, 
7,8% – vecumā virs 61 gadiem, kā arī 3,9% 

vecumā no 18 līdz 25 gadiem. No visiem 
aptaujas dalībniekiem vairāk nekā ¾ daļas 
(78,4%) bija cilvēki ar augstāko izglītību. 
Aptaujā piedalījās arī cilvēki ar profesionālo 
izglītību (17,6%), kā arī – ar vidējo izglītību 
(3,9%). Vairāk kā puse respondentu (52,9%) 
strādā vai mācās Ādažu novadā, pārējie – 

ārpus Ādažu novada. Biedrības organizēta-
jā aptaujā piedalījās iedzīvotāji no 8 Ādažu 
novada ciemiem (Ādaži, Kadaga, Stapriņi, 
Alderi, Baltezers, Garkalne, Iļķene, Di-
vezeri): gandrīz 3/5 daļas aptaujas dalībnie-
ku bija no Ādažiem, 13,7% – no Kadagas, 
11,8% – Stapriņiem un 5,9% – Alderiem.

PROJEKTI

Vai iedzīvotāji zina par biedrību un LEADER?
No visiem aptaujātajiem gandrīz visi (96,1%) bija dzirdējuši par 
biedrību “Gaujas Partnerība” – tikai 2 cilvēki par biedrību nebi-
ja dzirdējuši. Atbildot uz jautājumu “Vai Jums ir priekšstats par 
LEADER iespējām un atbalstītajiem projektiem Ādažu novadā 
(atzīmēt atbilstošo)”, gandrīz trešā daļa (31,4%) aptaujas dalīb-
nieku norādīja, ka zina par LEADER projektiem, var minēt to 
piemērus, nedaudz mazāk (27,5%) – ir kaut ko dzirdējuši, bet 
neko konkrēti nezina, 23,5% - ir dzirdējuši par šādiem projek-
tiem un kaut ko var pateikt. Katrs desmitais par LEADER pro-
jektiem zina daudz, ir tajos piedalījies. Savukārt par LEADER 
iespējām un atbalstītajiem projektiem neko nezina 5,9%.

Zinu par LEADER projektiem, 
esmu pats tajos piedalījies

12%

Zinu par LEADER 
projektiem, varu 

minēt to piemērus
31%

Ir dzirdēts un kaut 
ko varu pateikt

24%

Ir kaut kas dzirdēts, bet 
neko konkrēti nezinu

27%

Neko nezinu
6%

Kā iedzīvotāji novērtē LEADER projektus?
Sniedzot vērtējumu, vai atbalstītās darbī-
bas (ar LEADER pieeju ieviestie projekti/
pasākumi) saskan ar viņu uzskatiem 
par to, ko vajadzētu darīt Ādažu nova-
dā, aptaujas dalībnieki norādīja, ka viņu 
viedoklis pilnībā atbilst biedrības vēr-
tējumam par Ādažu novada domes īs-
tenoto projektu “Velo infrastruktūras 
uzlabošana Ādažu novadā”, biedrības 
“BMX Ādaži” projektu “BMX parka 
izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā 
kārta” un biedrības “Garkalnes Olim-
piskais Centrs” projektiem “Sporta 
aktivitāšu centra izveidošana, labiekār-
tojot daudzfunkcionālu āra sporta lau-
kumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā” 
un “Sporta aktivitāšu centra aprīkošana 
ar inventāru āra sporta pasākumu or-
ganizēšanai Garkalnes sporta laukumā, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

“Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos, SIA “Ārpus”

Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru 
āra sporta pasākumu organizēšanai arkalnes

“ autas tērpi senioru deju kolektīvam “ ēka””, 
biedrība “Ādažu novada pensionāru biedrība”

“  parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā 
kārta”, biedrība “  Ādaži” 

“ itnesa, spēka trīscīņas attīstība arkalnes 
ciemā”, biedrība “ arkalne strong” 

“Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot 
daudzfunkcionālu āra sporta laukumu arkalnes

“Andžeja rauda bungu skolas Ādažu filiāles 
izveide”, SIA “Andžeja rauda bungu skola” 

“Alus darītavas iekārtu iegāde”, SIA “ ose re er ” 

“ inīši un udrīši”, biedrība “Saules stariņi” 

5 1 1

1182 9 21

1694 8 14

542 7 33

763 21 14

131115 7 5

11711 12 10

1171 11 21

19104 7 11



21facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:

PROJEKTI

Ādažu novadā”. Savukārt kā visneatbil-
stošākais viņu priekšstatam par to, kas 
būtu jāatbalsta, ir alus ražotņu projek-
ti. Informācijai – projekts ““Ārpus” alus 
darītavas izveide Ādažos” aptaujā tika 
ietverts tikai aptaujas beigās, jo tā apstip-
rināšana bija notikusi tikai pēc aptaujas 
uzsākšanas.

Kāda ir bijusi LEADER projektu ietekme uz Ādažu novada attīstību?
Novērtējot to, kāda, viņuprāt, bijusi LEADER projektu ietekme uz Ādažu novada attīstību, tikai daži cilvēki ir norādījuši, ka 
situācija kādā no jomām ir palikusi sliktāka. Pamatā viedoklis ir tāds, ka situācija kopumā vai nu nav mainījusies, vai ir ne-
daudz uzlabojusies. Iedzīvotāji uzskata, ka, pateicoties LEADER projektiem, situācija nozīmīgi uzlabojusies šādās jomās: “Pa-
lielinājušies pakalpojumi un iespējas bērniem un jauniešiem”, “Palielinājušās pieaugušo iespējas piedalīties sporta pasākumos”, 
“Uzlabojusies velo infrastruktūra”.

Kas jādara Ādažu novadā kopumā un konkrētos ciemos?
Norādot pakalpojumus un infrastruktūru, kuras primāri būtu jāattīsta Ādažu novadā, vairāk nekā puse aptaujāto iedzīvotāju 
uzskata, ka tās ir “Sports un aktīvā atpūta” (62,7%) un “Ceļi, infrastruktūra” (58,8%). Trīs nākamās svarīgākās jomas ir “Tūrisms” 
(45,1%), “Izglītība” (43,1%) un “Kultūra” (39,2%).

Kā būtu jāsadala LEADER finansējums?
Lūdzot sniegt viedokli par to, kā būtu 
jāsadala Ādažu novadam pieejamais EL-
FLA �nansējums starp 3 biedrības SVVA 
stratēģijas mērķiem, lielākā daļa iedzīvo-
tāju norādīja, ka:
• mērķim M1 “Uzņēmējdarbības un no-
darbinātības attīstīšana” būtu jānovirza 
40-59% (līdz šim 76,5%), 
• mērķim M2 “Vietējās teritorijas sakār-
tošana” – 20-39% (līdz šim 8,5%),
• mērķim M3 “Sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošana” – 20-39% (līdz šim 15%).
Kā redzams, iedzīvotāji uzskata, ka EL-
FLA atbalsts uzņēmējdarbības jomai jā-

samazina, savukārt sabiedriskā labuma 
projektiem – jāpalielina. Vairāk infor-
mācijas par aptaujas rezultātiem – biedrī-
bas mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv.
Iedzīvotāju aptaujas, kā arī biedrības 
organizēto darba grupu laikā gūtie seci-
nājumi tika ņemti vērā, veicot biedrības 
Stratēģijas grozījumus. Aktualizētā Stra-
tēģija ir iesniegta un tiek vērtēta Lauku 
atbalsta dienestā. Pēc tās apstiprināšanas 

un papildus ELFLA �nansējuma piešķir-
šanas Ādažu novadam, biedrība 2019. 
gada sākumā plāno izsludināt nāka-
mo atklātā konkursa kārtu. Aicinām 
interesentus jau sākt gatavot projektu 
iesniegumus un īpašu uzmanību pie-
vērst ar iepirkumiem un īpašumtiesī-
bām saistītajiem jautājumiem.
Paldies ikvienam, kas piedalījās ap-
taujā!

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests

1 (neatbilst nemaz) 2 (maz atbilst) 3 (pamatā atbilst) 4 (lielākoties atbilst) 4 (pilnībā atbilst)

“Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”, 
Ādažu novada dome

“Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā 
un siera realizēšanai tirgū”, SIA “Soira” 

“Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana”, SIA 
“UVK Pakalpojumi” 

931 6 32

12116 11 11

1797 10 8
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Ādažu pašvaldības policijas darbu apkopojums
Ādažu pašvaldības policijā pēdējā ceturksnī saņemtas 1217 ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Izķerti 35 
klaiņojoši dzīvnieki. Par Ādažu pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu sastādīti 32 administratīvā pārkāpuma protokoli, 
savukārt pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa – 63 administratīvā pārkāpuma protokoli. Par ceļu satiksmes notei-
kumu neievērošanu sastādīti 225 administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām 20 personām 
sniegta palīdzība.
Pašvaldības policija aicina būt uzmanīgiem svētku laikā
Lai skaisto svētku gaidīšanas laiku neizbojātu neparedzēti izdevumi un negaidīti notikumi, parūpējies par ugunsdrošību savā 
mājoklī! Kad degsiet svecītes, neatstājiet Adventes vainagu un svētku eglīti bez uzraudzības! 
• Seko līdzi tam, lai svece neizdeg līdz pamatnei, jo sveces lies-
ma var aizdedzināt Adventes vainagu;
• Pārliecinies, ka svece novietota vietā, kur tā nav pieejama 
bērniem un mājdzīvniekiem;

• Pirms došanās pie miera, pārliecinies, vai visas sveces ir no-
pūstas, kā arī izslēdz elektriskās lampiņu virtenes;
• Atgādiniet bērniem par drošības noteikumiem, kas jāievēro 
sveču tuvumā.

Pašvaldības policija atgādina par atstarotāju izmantošanu tumšajā laikā un ietvju tīrīšanu
Ādažu pašvaldības policija atgādina, ka, sākoties ziemai, gājēju 
ietves, piebrauktuves un publiskas autostāvvietas no sniega un 
ledus jāattīra un jānokaisa ar pretslīdes materiālu, darbi veicami 
katru dienu (ar svētku dienās un brīvdienās) līdz plkst. 8.00. Par 
laicīgi nenotīrītām ietvēm un jumtiem paredzēts izteikt brīdinā-
jumu vai uzlikt naudas sodu: �ziskajām personām – līdz 350 eiro, 
juridiskajām personām – līdz 1400 eiro. Tumšajos periodos visi 
esam līdzatbildīgi satiksmes dalībnieki. Tādēļ, iestājoties tum-
šajam laikam, mums ir jāgatavojas īpaši – iegādājoties apģērbu 

ar atstarojošiem elementiem vai atstarojošās vestes. Gājējiem jā-
ņem vērā, ka automašīnu tuvās gaismas apgaismo tikai 25-50m, 
savukārt tālās līdz 150 m, tādējādi gājējiem, lai sevi pasargātu, 
jālieto  gaismu atstarojošas vestes vai apģērbs ar atstarojošajiem 
elementiem, kā arī jāievēro satiksmes noteikumi. Atcerieties, ka 
par atstarojošās vestes vai apģērbu ar atstarojošajiem elementiem 
nelietošanu pašvaldības policija piemēro administratīvo sodu. 
Par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu no 7 līdz 30 eiro. Sargiet sevi un savus mīļos!

Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un informēt par likumpārkāpumiem
Ādažu pašvaldības policiju  pa tālruņiem – 67997005 vai 27762020

O. Feldmanis, Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks

NOVADĀ
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Domes ārkārtas sēdes  (13.11.2018.) kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 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), S.Kuzmina-Žura-
vļova (S), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.
Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par deputāta ievēlēšanu komitejā.
Ievēlēt deputāti S.Kuzminu-Žuravļovu par Fi-
nanšu komitejas locekli.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīs-
tības biedrībai.
Lēmums: Pilnvarot biedrību organizēt nolikuma 
projekta par lašveidīgo zivju licencēto makšķerē-
šanu Gaujā un Braslā iesniegšanu un saskaņoša-
nu ar institūcijām. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

3. Par grozījumiem 2018.gada 25.septembra lē-
mumā Nr.215 “Par Ādažu sporta centra telpas 
izmantošanu ĀBJSS nodarbībām”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 25.09.2018. 
lēmumā Nr.215 un izteikt tā nolemjošās daļas 2. 
un 3. punktus jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra 
lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu 
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 
novadā” sagatavošanu un īstenošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 
22.decembra lēmumā Nr.289 un izteikt tā 2.pun-
ktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par Ādažu novada domes 25.10.2018. lēmu-
ma Nr.210 “Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu nekustamajam īpašuma Gaujas 

ielā 36 A” precizēšanu.
Lēmums: Precizēt domes 25.10.2018. sēdes lēmu-
mu Nr.210 un izteikt 6.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par izmaiņām Projektu uzraudzības komi-
sijas sastāvā.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 22.12.2017. 
lēmumā Nr.290, aizstājot teikumu “Inita He-
nilāne, Attīstības un investīciju daļas vadītājas 
pienākumu izpildītāja”, ar teikumu “Karīna Mi-
ķelsone, Attīstības un investīciju daļas vadītāja”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par Ādažu novada domes apbalvojumu pie-
šķiršanu.
Lēmums: Piešķirt apbalvojumus “Goda raksts”, 
“Gada ādažnieks” un “Goda ādažnieks” 14 per-
sonām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

Domes kārtējās sēdes (27.11.2018.) kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: P.Balzāns (RA), 
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš 
(LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pum-
pure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Ver-
ners (RA).
1. Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. 
saistošajos noteikumos Nr.29/2016 “Saistošie 
noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma pie-
šķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35/2018 
“Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. sais-
tošajos noteikumos Nr.29/2016 “Saistošie noteiku-
mi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas 
kārtību Ādažu novada pašvaldībā””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par aktualizēto Sabiedrības veselības veicinā-
šanas koncepciju.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada sabiedrības 
veselības veicināšanas koncepciju.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par atbalstu līguma par siltumenerģija piegādi 
un lietošanu pagarināšanai ar SIA “Balteneko”.
Lēmums: Atbalstīt līguma pagarināšanu līdz 
2031.gada 1.maijam SIA “Balteneko”, projekta 
“Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kuri-
nāmo” apstiprināšanas gadījumā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par nekustamā īpašuma “Attekas iela 24” ap-
būves tiesību izsoles organizēšanu.
Lēmums: Rīkot izsoli par apbūves tiesībām izvei-
dot un lietot autostāvvietu uz domei piederoša ne-
kustamā īpašuma –  zemes vienības Attekas ielā 24.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozīju-
mu projektu nekustamajam īpašumam Kroņu 
ielā 1.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma grozījumu 
projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam 
Kroņu ielā 1.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projek-
tu nekustamajam īpašumam “Oši”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma projekta izstrā-
dāšanu nekustamajam īpašumam “Oši”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detāl-
plānojuma projekta nodošanu publiskajai ap-
spriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai nekustamā īpašuma “Jaunceri-
ņi” detālplānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
nekustamajiem īpašumiem Vēja ielā 17 un At-
tekas ielā 11.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Vēja ielā 17 un Attekas 
ielā 11.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, (J.Beķers atstāja sēdi).
9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem 
īpašumiem “Vanadziņi” un “Ailes”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tus nekustamajiem īpašumiem “Vanadziņi” un 
“Ailes”.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, (J.Beķers atstāja sēdi).
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
nekustamajiem īpašumiem “Pūcītes” un “Jaun-
parks”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Pūcītes”, Ataru ciemā, 
un “Jaunparks”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas iz-
glītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikumā.
Lēmums: Izdarīt grozījumus PIKS nolikumā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe” daļas 
piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA “Divi S” domei pie-
krītošās mākslīgās ūdenskrātuves “Vējupe” zemes 
vienības daļu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruk-
tūras daļas struktūrā.
Lēmums: Ar 2018.gada 1.decembri apstiprināt 
Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā 
jaunu amatu “ceļu būvinženiera palīgs”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas 
struktūrā.
Lēmums: Ar 2019. gada 1.janvāri likvidēt daļā 
amatu “Projektu koordinators”. Ar 2019.gada 
1.janvāri apstiprināt daļas struktūrā jaunu amatu 
“Tehniskais projektu vadītājs”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par grozījumiem darbinieku novērtēšanas 
noteikumos.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.16 “Grozījumi 
noteikumos “Darbinieku novērtēšanas noteiku-
mi””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
16. Par grozījumiem darba samaksas noteiku-
mos.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.17 “Grozījumi 
noteikumos “Ādažu novada pašvaldības darba sa-
maksas noteikumi””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku iekļaušanu 
projekta “Save your bUildiNg by SavINg Ener-
gy. Begin to move more quickly” izpildes pasā-

kumos”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 25.07.2017. lēmu-
mā Nr.164 un izteikt tā 2.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
18. Par subsīdiju pilotēkām projektā “Save your 
bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 
more quickly”.
Lēmums: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Gaujas iela 25 K-1, Ādažos, tehniskās apse-
košanas veikšanu pakalpojuma faktisko izdevu-
mu apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par projektu “Eimuru industriālās terito-
rijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 
zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai Ādažu novadā”.
Lēmums: Līdz 21.12.2018. iesniegt CFLA Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu 
“Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras 
sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
20. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.de-
cembrim nekustamo īpašumu “Vinetas”, “Lazdas 
Nr.9” un “Alderi 13A” mazdārziņus personisko 
palīgsaimniecību uzturēšanai 5 personām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
21. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu 
īpašumā “Kadagas centrs”.
Lēmums: Īstenot pa kārtām detālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam “Kadagas centrs”, Kada-
ga.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
22. Par nekustamo īpašumu Attekas iela 26, At-
tekas iela 43 un Attekas iela 45 zemes ierīcības 
projekta izstrādes uzsākšanu.
Lēmums: Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26, Atte-
kas ielā 43 un Attekas ielā 45.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu SIA “KADAGA”.
Lēmums: Dzēst SIA “KADAGA” nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu 6296.81 EUR apmērā par ne-
kustamo īpašumu – zemi un ēkām, Muižas iela 9.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem.
Lēmums: Piekrist, ka izbūvētais maģistrālais 
ūdens vads Smilgas ielā pēc nodošanas ekspluatā-
cijā ir izmantojams sabiedrības vajadzībām, kā re-
zultātā L.G., R.G., I.P. un I.V. būs tiesības saņemt 
NĪN atvieglojumus.
Lēmums: Piekrist, ka izbūvētie pievadceļi pēc no-
došanas ekspluatācijā ir izmantojami sabiedrības 
vajadzībām, kā rezultātā K.S. un I.Ķ. būs tiesības 
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saņemt NĪN atvieglojumus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
25. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
28.11.2017. lēmumā Nr.291 “Par transportlī-
dzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 28.11.2017. lē-
mumā Nr.291 un izteikt tā pielikumu “Ādažu 
novada pašvaldības amatu saraksts ar degvielas 
patēriņa normu personīgajam transportlīdzek-
lim, ko izmanto amata pienākumu izpildei” jaunā 
redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
26. Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” nomas 
maksas palielināšanu.
Lēmums: Grozīt starp īpašnieci un domi 2011.
gada 3.janvārī noslēgtā līguma 3.1.punktā noteik-
to nomas maksas apmēru.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
27. Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlī-
dzības lietošanā SIA “Ādažu Ūdens”.
Lēmums: Pagarināt starp domi un pašvaldības 
SIA “Ādažu Ūdens” noslēgtos nekustamo īpašu-
mu bezatlīdzības līgumus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.
gada 5.decembra nolikumā Nr.12 “Pašvaldības 
mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisi-
jas nolikums”.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.16 “Grozījumi 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināša-

na komisijas nolikumā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
29. Par darba grupas izveidi autostāvvietu risi-
nājumu izstrādei.
Lēmums: Izveidot darba grupu Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumos iekļautās prasī-
bas automašīnu novietņu skaitam izvērtēšanai un 
priekšlikumu sagatavošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
30. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada bu-
džetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.36/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Saistošie  no-
teikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 
2018.gadam””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
31. Par Ādažu novada domes saistošo noteiku-
mu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas kārtība Ādažu novadā” projektu.
Lēmums: Atcelt domes 2018.gada 23.oktobra sais-
tošos noteikumus Nr.32/2018. Pieņemt saistošos 
noteikumus Nr. 37/2018 “Decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu 
novadā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
32. Par grozījumiem 2017.gada 8.decembra lē-
mumā Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa paaugstinātās likmes piemērošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 8.de-

cembra lēmumā Nr.277, un izteikt tā 4.2.apakš-
punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
33. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.
gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba 
grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu 
izvērtēšanai”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2015.gada 
27.oktobra lēmumā Nr.200, izsakot punktus 1.2.2. 
un 1.2.5. jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
34. Par izmaiņām Administratīvās komisijas 
sastāvā.
Lēmums: Atbrīvot Gintu Dzirkali no darba do-
mes Administratīvajā komisijā. Apstiprināt 
Oskaru Feldmani, Ādažu pašvaldības policijas 
priekšnieku, par komisijas locekli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
35. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.
gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 
“Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.38/2018 “Par izmaiņām Administratīvās ko-
misijas sastāvā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
36. Par Ādažu novada Medību koordinācijas 
komisijas sastāvu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Medību ko-
ordinācijas komisiju un tās sastāvu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

PAZIŅOJUMI

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16 

16. janvārī plkst. 13.00
20. februārī plkst. 13.00

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdes 
lēmumu Nr.252 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu 
projektu nekustamajam īpašumam Kroņu ielā 1” ir uzsākta detāl-
plānojuma grozījumu projekta izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma 
sadalīšanu apbūves gabalos, piekļuves nodrošināšanu un atļautās 
izmantošanas precizēšanu Jauktas centra apbūves teritorijā. Par de-

tālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada terito-
rijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kat-
ru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdes lēmu-
mu Nr.253 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustama-
jam īpašumam “Oši”” ir uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde ar 
mērķi detalizēt īpašuma izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijā. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada 

teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekš-
likumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam ie-
sniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Jaunceriņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdē tika pieņemts lēmums 
Nr.254, “Par nekustama īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojumu projekta publiskā 
apspriešana notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019. Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2019. gada 10. janvarī plkst.16.30 Ādažu novada Būv-
valdes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma 
projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, 

Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā 
vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada 
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes 
darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: silvis.grinbergs@adazi.lv. 
Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17. janvārim.

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mākoņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada dome 2018. gada 23. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.231 
“Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. Detālplānojumu projekta publiskā apsprieša-
na notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019. Publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks 2019. gada 10. janvarī plkst. 16.00 Ādažu novada Būvvaldes 
telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma pro-
jektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Āda-

žu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē 
ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības in-
terneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par 
izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba 
laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšli-
kumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17. janvārim.

Ja nesaņem “Ādažu Vēstis”,
ziņo pa tālr. 67 997 574

vai raksti  monika.griezne@adazi.lv
ar norādi “Nesaņemu “Ādažu Vēstis””






