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Ādažu stadionā aizvadīts “Ādažu kausa
izcīņa hokejā” 1. posms, kas bija līdz šim
nebijis pasākums Ādažos. Turnīrā piedalījās 12 komandas, kas cīnījās par 6 vietām iekļūšanai finālā. Komandas tika sadalītas 2 grupās, katrā pa 6 komandām,
kur komandas izspēlēja katra ar katru.
Laika apstākļi bija ļoti labi un piemēroti
hokejam, pozitīvā gaisotnē visas dienas
garumā tikai aizvadītas 30 spēles. Abās
grupās komandas aizvadīja ļoti saspringtas un interesantas cīņas. Līdz pēdējai
spēlei norisinājās sīva cīņa par tikšanu
labāko trijniekā, kas garantēja vietu nākamajā – fināla posmā. A grupā uzvaru
izcīnīja komanda “Outblack”, attiecīgi 2.
un 3. vietā atstājot komandas “Saulkras-

ti” un “Shampen shauer”. B grupā uzvarēja “Carnikavas nafta”, 2. vietu grupā
izrāva komanda “Ledus lāči”, bet 3. vietu
izcīnīja “Baltezers”, kuri ieguva vienādu
punktu skaitu ar komandu “Podnieki
U–13”, bet, uzvarot savstarpējo spēli, nodrošināja iekļūšanu labāko trijniekā.
Liels paldies visām komandām, kas piedalījās šajā turnīrā, kā arī īpašs paldies
sacensību galvenajam tiesnesim Edgaram Krūzem, bez kura palīdzības šis
turnīrs būtu grūti iedomājams, kā arī
Uldim Puriņam, kurš ar savu kvadraciklu palīdzēja tīrīt ledu. Par fināla posma
rezultātiem informēsim, bet pagaidām
aicinām visus piedalīties Vējupes festivālā – “Ziema 2019”, kas 23. februārī

notiks uz Vējupes ledus, blakus kafejnīcai “KonTiki”. Festivālā paredzētas
sportiskas un jautras aktivitātes visas
dienas garumā kā lieliem, tā maziem! No
11.00–16.00 paredzēta Čempionu kausa
izcīņa Sniega futbolā (komandu iepriekšēja pieteikšanās līdz 20.02.), paralēli no
11.00–13.00 notiks arī Ģimenes slēpojums “Prieka pēc!” (komandā jābūt vismaz vienam pieaugušajam un vienam
bērnam), no 14.00–17.00 būs iespējams
piedalīties Ādažu klasiskajā slēpošanā
“Vējupes klasika 2019”, pārbaudot savus
spēkus kādā no 2–12km garajām slēpošanas disciplīnām! Arī šai disciplīnai jāpiesakās līdz 20.02., aizpildot pieteikumu
https://bit.ly/2WNnsDb.
→ 4. lpp.

Foto no privātā arhīva

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Antra Meola

 26. janvārī uz Alaukstu
devās Ādažu novada zemledus
makšķerēšanas komanda, kuru pārstāvēja Artis Brūvers, Kaspars Grāvis, Aigars
Zeltiņš un Jānis Magaznieks. 9 komandu konkurencē ādažnieki izcīnīja 5. vietu!

 Ādažos atkal darbojās viena no lielākajām slidotavām Latvijā, kura tapa, pateicoties ne tikai domes Sporta daļas aktīvistiem, bet arī brīvprātīgajiem no biedrības
“ĀdažiVelo”, “ZZK” un daudziem atsaucīgiem ādažniekiem.

 Jūrmalas mākslinieku
biedrības
izstādes
atklāšana
Ādažu
Kultūras centrā.

Foto – adazuvidusskola.lv

Foto – facebook.com/leons.kozlovskis/

Foto – Laima Jātniece

 Lepojamies! Barikāžu dalībnieki no Ādažiem svinīgi saņem barikāžu dalībnieka statusa apliecības!

 Ādažu vidusskolēni piedalās erudīcijas
konkursā “Vēsturiska kauja pie Gaujas”.

 Leons Kozlovskis prestižajās moto
sacensībās Touquet Enduropale –
148. vietā 1217 dalībnieku konkurencē. Fotogrāfijā – sacensību
uzvarētājs un Leons Kozlovskis ar
1215. numuru.

 Ziemas prieki Sniega dienā Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē un visās Ādažu novada izglītības iestādēs!

Foto – facebook.com/piimezaveji

 Konkursa “Ziemassvētku noformējums”
svinīgais laureātu apbalvošanas pasākums.

 2. februārī koncertā "Sanāciet, sasadancojiet!" Ādažu Kultūras centrā vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Sānsolītis" lustīgi sadancoja ar DK "Lecam pa vecam" no Skultes, DK "Kniediņš" no Mālpils, DK "Ulubele" no Liepupes, DK "Randiņš" no Ainažiem un DK "Skulte".
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Foto – adazuvidusskola.lv

Foto – ĀKC arhīvs

Foto – Laima Jātniece

 Lepojamies ar mūsu jaunajiem sportistiem – Ādažu vidusskolas komandu, kas
izcīnījusi 2. vietu Pierīgas novadu skolēnu
sporta spēlēs volejbolā! Nebijis sasniegums
skolas vēsturē!
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Ādažu novada dome
pieņēmusi 2019. gada
budžetu. Aizvadītais gads noslēgts
ar finanšu līdzekļu
atlikumu 2 milj.
apmērā. Par budžeta prioritārajām
jomām 2019. gadā ir noteikta izglītība (57,26% budžeta līdzekļu )
un infrastruktūras uzlabošana (20,72%
budžeta līdzekļu).
2019. gada būtiskākie pašvaldības darbi
būs:
• Ataru ceļa rekonstrukcija;
• Sākumskolas jaunās ēkas būvniecības
pabeigšana;
• Pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” siltināšana;
• Mežaparka ceļa 1. posma pārbūves uzsākšana;
• Gaujas pretplūdu projekta īstenošana –
tiks rekonstruēts dambis pie A1 šosejas
Gaujas tilta;
• Lietus ūdens atvades sistēmas izbūve
Ķiršu ielā.
Izglītība
Lielākā daļa no budžeta līdzekļiem (57,26%)
novirzīti izglītības sektoram. Šajā budžeta pozīcijā arī gaidāms lielākais izdevumu
pieaugums, salīdzinot ar 2018.g. Izdevumi
izglītībai plānoti EUR 17 295 737 apmērā.
No tiem EUR 2 341 444 – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei “Strautiņš”, kur
šogad plānots uzsākt ēkas siltināšanu (EUR
997 884 apmērā), EUR 766 472 – Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādei “Mežavēji”, EUR 3 285 043 – Ādažu vidusskolai,
ieskaitot jaunās sākumskolas uzturēšanas
izdevumus, EUR 7 643 783 – Ādažu jaunās
sākumskolas būvniecībai, EUR 956 087 –
Ādažu Mākslas un mūzikas skolai, EUR

S

DĀ

U S

facebook.com/adazilv

439 585 – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolai, EUR 260 000 – citām pašvaldībām,
ja bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados. Bērnu uzturēšanai privātajās izglītības iestādēs atvēlēti
EUR 1 480 173 budžeta līdzekļu.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
plānots uzlabot ēkas energoefektivitāti,
piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
paredzēts labiekārtot telpas un teritoriju.
Ādažu vidusskolā C korpusā šogad plānots nomainīt ūdensvadus, kanalizācijas
sistēmas un iekšējās siltumtrases, kā arī
veikt telpu un vides labiekārtojumus, lai
vasaras/rudens periodā varētu uzņemt
bērnudārza audzēkņus PII “Strautiņš”
ēkas būvdarbu veikšanas periodā. Ādažu
Mākslas un mūzikas skolā plānots iegādāt
jaunus mūzikas instrumentus.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Nākamā lielākā daļa no budžeta līdzekļiem (20,72%) jeb EUR 6 257 346 atvēlēta pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – zāles pļaušanai, sniega
tīrīšanai, atkritumu savākšanai, ielu un
ceļu uzturēšanai. Tāpat paredzēts uzsākt
Ataru ceļa rekonstrukciju, izveidot rotaļu
laukumu Gaujas ielā 25B, īstenot Gaujas
pretplūdu projektu, izbūvēt ceļu gar PII
“Mežavēji” uz Kadagas škiroto atkritumu
laukumu, uzsākt Mežaparka ceļa 1. posma būvdarbus, izbūvēt lietus ūdens atvades sistēmu Ķiršu ielai, atjaunot ielas grāvi Ziedu un Bērza, Strazdu ielās, uzlabot
ielu segumu Lauku, Bukultu, Vārpu, Stūrīšu un Nostūrīšu ielās, atjaunot grants
ceļu segumu ielām, izstrādāt projektu un
izbūvēt laivu nolaišanas slipu Dūņezera–
Lilastes kanālā, atmežot Baltezera kapiem
papildu teritorijas. EUR 20 000 ir atvēlēti

@Adazu_novads

atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros tiek
atbalstīti pasākumi novada teritorijas labiekārtošanai, ēku remontiem, izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu
attīstībai, EUR 7 381 atvēlēti līdzfinansējumam BMX trases izbūvei Kadagā, plānots izstrādāt lokālplānojumu teritorijā
starp Vējupi, Gaujas un Druvas ielu, lai
precizētu ielu sarkanās līnijas un adresāciju, tiks veikts pētījums satiksmes drošības uzlabošanai Ādažu un Carnikavas
novadu A1 šosejas posmos. Šogad Ādažu
novada teritorijā tiek plānots nozīmīgs
projekts vides jomā – Gaujas-Baltezera
kanāla rekonstrukcija, kuru īstenos valsts
SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”. Rezultātā iedzīvotāji iegūs iespēju ar laivām pārvietoties pa atjaunoto
kanālu starp Gauju un Mazo Baltezeru.
Kultūras un sporta dzīves nodrošināšana
3,63% no budžeta līdzekļiem jeb
EUR 1 096 453 paredzēti kultūras un
sporta dzīves nodrošināšanai novadā, tai
skaitā bibliotēkas un muzeja uzturēšanai,
kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. Sporta centrā paredzēta sporta zāles
grīdas seguma uzlabošana, ventilācijas
sistēmas atjaunošana. Kultūras dzīvē turpināsim sabiedrisko pasākumu un novada svētku organizēšanu.
3,1% - Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
3,1% pašvaldības budžeta līdzekļu paredzēts iemaksāt Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, vispārējiem valdības
dienestiem paredzēti 4,34% budžeta līdzekļu, kredītu pamatsummu apmaksai
– 4,94% budžeta līdzekļu, sociālajai aizsardzībai – 4,2%, sabiedriskās kārtības
uzturēšanai – 1,4%, un 0,27% paredzēti
sabiedrības informēšanai. 0,13% budžeta
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īstenošanai, Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes siltināšanai, Dienas centra izbūvei un Ataru ceļa pārbūvei – kopā orientējoši EUR 8 052 296 apmērā. Saskaņā ar
aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2019.
gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 1 493 720 apmērā.

Lai arī pašvaldības budžets ir relatīvi liels,
tomēr nozīmīgākajiem un finansiāli apjomīgākajiem investīciju projektiem pašvaldība paredz ņemt aizņēmumus Valsts
kasē. Dome paredz veikt aizņēmumus
Valsts kasē Ādažu vidusskolas jaunas
vispārējās izglītības iestādes ēkas būvniecībai, Attekas ielas būvniecībai, Muižas
ielas rekonstrukcijai, pretplūdu projekta

līdzekļu atvēlēti rezerves fondam – neparedzētiem gadījumiem.
Sociālā aizsardzība
Sociālajās aizsardzības jomai budžetā plānoti EUR 1 296 770, kur papildu sociālā
dienesta, sociālo pabalstu un bāriņtiesas
darbības nodrošināšanai ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu, plānots izveidot Dienas centru.

Māris Sprindžuks
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

1. lpp. → Pirmo reizi Ādažu kausa izcīņa arī hokejā!
Tāpat visas dienas garumā katram būs iespēja pārbaudīt sevi, izaicināt kaimiņu vai vienkārši izpriecāties izveicības disciplīnā “Ragavu rallijs”, ātrslidošanas aplī “Ātrs un bez žēlastības” un citās
aktivitātēs. Festivāla vakara programmā, no plkst. 19.00 – dejas
un jautrība vēl nebijušā vietā un veidā – uz Vējupes ledus disko
ballītē kopā ar DJ Egonu Reiteru. Vakara gaitā – Sniega futbola
turnīra uzvarētāju apbalvošana, kā arī balvas atraktīvākajiem slidotājiem un jautrāko cepuru un parūku īpašniekiem! Dalība Vējupes festivāla aktivitātēs ir bez maksas. Ja nav sava inventāra, to
var iznomāt ar 50% atlaidi “Burusports” nomā, sūtot pieteikumu
uz adazi@burusports.lv līdz 20. februārim. Pieteikumā jānorāda
savs vecums, garums un kājas izmērs. Pasākumu organizē Ādažu novada dome, sporta inventāra noma “Burusports”, kafejnīca “KonTiki”, pasākumu atbalsta futbola klubs “Ādaži”, “Ādažu
Čipsi”, SIA “Felici” (zīmols “Musli Graci”), “Mūrbūdu sidrs”. Pa-

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas”
aizvadītajā gadā satiksmes drošības projektos – Jauno satiksmes dalībnieku forumā
4.-6. klašu skolēniem un konkursā “Gribu
būt mobils” 6.-8. klašu skolēniem – piedalījušās 185 izglītības iestādes. Titulu “Labākā
CSDD satiksmes drošības skola” izcīnīja
Ādažu vidusskola, kas summā ieguva 288,8
punktus. Otro vietu ieguva Viļa Plūdoņa
Kuldīgas vidusskola, bet trešo vietu – Baložu vidusskola. CSDD izsaka lielu pateicību
pedagogiem, kuri mācēja ieinteresēt bēr-

A

žnieki svinēja visai pārliecinošas uzvaras
trijās pārējās cīņās un izcīnīja otro vietu.
Mājinieki ar 32:19 pārspēja Babītes vidusskolniekus, kuri finišēja trešajā vietā. Ceturto ieguva Ropažu vidusskolas basketbolisti, kuri vienīgo uzvaru guva pār Ādažu
Brīvās Valdorfa skolas komandu (20:5).
Šoreiz Pierīgas skolu basketbola turnīram
bija pieteikušās piecas komandas, kas savā
starpā aizvadīja viena apļa turnīru. Spēles
ilga 2×10 minūtes.

Ar Mārupes vidusskolas komandas uzvaru Ādažu vidusskolā noslēdzies Pierīgas
novadu skolēnu sporta spēļu basketbola turnīrs jauniešiem vecākajā A grupā
(1999./2002.g.dz.). Godalgotās vietas ieguva arī laukuma saimnieki ādažnieki, kā arī
Babītes vidusskolas audzēkņi. Mārupieši
izcīnīja uzvaras visās četrās spēlēs – ar
25:18 uzvarēja Babītes vidusskolu, ar 36:16
Ropažu vidusskolu, ar 42:4 Ādažu Brīvo
Valdorfa skolu un izšķirošajā spēlē par pirmo vietu ar 27:20 Ādažu vidusskolu. Āda-
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Pēc Apriņķis.lv
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Foto – Karīna Mi elsone
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Arnis Rozītis, Sporta daļas vadītājs

2.
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sākumā tiks fotografēts un/vai filmēts! Uzņemtie materiāli tiks
izmantoti publicitātes vajadzībām.

nus mācīties ceļu satiksmes noteikumus un
palīdzēja audzēkņiem iesaistīties zināšanu
apguvē CSDD organizētajos satiksmes dro-

šības projektos. Labākajiem 2018. gada satiksmes drošības skolotājiem šogad kā balva
par izcili paveikto darbu ir Zinātnes centra
“Pastoria” apmeklējums. Ceļu satiksmes
drošības direkcija (CSDD) 2008. gadā uzsāka konkursu “Labākā CSDD satiksmes drošības skola”, aicinot skolas aktīvi līdzdarboties CSDD izglītības projektos, kuri vērsti
uz topošo gājēju, pasažieru, velosipēdu un
mopēdu vadītāju apmācību un iemaņu veidošanu drošai ceļu satiksmei.
CSDD

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI

ĀDAŽU NOVADA DOME AICINA DARBĀ

Gaujas ielā 16
20. februārī plkst. 13.00
Viesi – biedrības “Ādažu uzņēmēji”
valdes priekšsēdētājs Uldis Štēbelis,
energotaupības biroja pārstāve Maija Žarska
20. martā plkst. 13.00

Spectehnikas (manipulatora) vadītāju
(pieteikšanās līdz 18. martam)
automobiļa vadītāju
(pieteikšanās līdz 28. februārim) u.c. darbiniekus!
Plašāk ar prasībām, kā arī citām aktuālajām pašvaldības vakancēm iespējams iepazīties tīmekļvietnē
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Vakances.
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Nenosiltināto daudzdzīvokļu ēku galvenā problēma lielākoties ir viena un
tā pati: slikta siltumnoturība un zems
energoefektivitātes līmenis. Bet, kā lai
risina problēmu, kurai nav zināms cēlonis? Atbilde ir vienkārša – nepieciešami
termogrāfiskie apsekojumi. Lai Ādažu
novada iedzīvotājiem sniegtu iespēju pašiem pārliecināties, kurās vietās
daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās ir lielākie siltuma zudumi, šā gada 23. janvārī
Ādažos notika pirmā pastaiga ar termogrāfu.

Pastaigas ar termogrāfu Ādažos dalībnieki

Termogrāfija ir virsmas temperatūras vizualizācija. Infrasarkanais starojums tiek
noteikts ar termokameras palīdzību un
tiek attēlots krāsu reģistrā – tumši zila un
violeta krāsa attēlo zemāko temperatūru,
savukārt sarkanā – augstāko. Ar termogrāfijas palīdzību iespējams noteikt enerģijas noplūdes zonas un jebkura ranga
energoefektivitātes bojājumus.

ermogrāfa uzņēmumi pie nosiltinātas
ēkas Pirmā ielā 2, Ādažos

ermogrāfa uzņēmumi pie nenosiltinātām ēkām, Pirmā ielā 4 un Pirmā ielā
27, Ādažos
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Pasākuma mērķis
bija pievērst iedzīvotāju uzmanību
savas daudzdzīvokļu ēkas stāvoklim energoefektivitātes
jomā.
Pasākums
tika
finansēts projekta
“Accelerate SUNShINE” ietvaros,
kur Ādažu novada
dome ir projekta
partneris. Projekta
“Accelerate SUNShINE” realizācija
tika uzsākta 2017.
gada aprīlī. Tas
ir viens no trīs
apstiprinātajiem
projektiem Apvārsnis 2020 (Horizon
2020) pētniecības
un inovācijas pamat prog r a m m ā
“EE-22-2016-2017
Projektu attīstības
atbalsts”.
Projekts “Accelerate SUNShINE”
ir projekta “SUNShINE” turpinājums jeb tālāka attīstība, lai
Latvijas pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās ēkas, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes pakalpojuma
līgumu (EPC) un sasniedzot atjaunotajās
ēkas enerģijas ietaupījumu, kā arī, lai mobilizētu visas ieinteresētās puses, izstrādātu finansēšanas instrumentus un risinātu
tiesiskos un reglamentējošos jautājumus.
Projekta “Accelerate SUNShINE” mērķi:
• Pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas
finansiālo dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projekta organizēšanu, pašvaldību
partnerību un finanšu instrumentus;
• Izstrādāt standartizētu iepirkuma procedūru pašvaldības publiskajām ēkām;
• Attīstīt, izglītot potenciālos energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējus jeb tā dēvētos ESKO (angliski – ESCO). ESKO – uzņēmējdarbības veids, kas sniedz plašu ar
enerģētikas sektoru saistītu pakalpojumu
klāstu, kura ietvaros tiek īstenoti energotaupības, enerģijas piegādes un citi
ar enerģijas racionālu izmantošanu saistīti
projekti, kā arī risku pārvaldība, atjaunošanas darbiem ir 20
gadu garantija;
• Motivēt un aicināt
iedzīvotājus iesaistī@Adazu_novads

DĀ

ties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā
atjaunošanā, kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.
Pastaiga ar termogrāfu Ādažos tika organizēta, lai motivētu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus iesaistīties savu ēku visaptverošā atjaunošanā, uzskatāmi un momentāni
pārliecinoties par ēkas energoefektivitātes
stāvokli.
Vēl viena līdzīga pastaiga ar termogrāfu,
šoreiz Kadagā, plānota 25. februārī plkst.
18.00 pie ēkas Kadaga 10. Aicinām izmantot iespēju un kopā ar speciālistu
– energoauditoru – apskatīt savu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Kadagā!
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot
EPC, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts:
anrijs.zebergs@adazi.lv).
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

instagram.com/adazilv/

Anrijs Zēbergs
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Jau desmito gadu pēc kārtas Ādažu novada dome plāno izsludināt
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā piedalīties aicināts ikviens, kam ir vēlme uzlabot dzīves vidi Ādažu novadā.
Plānots, ka konkurss tiks izsludināts martā, bet pieteikšanās būs
līdz aprīlim. Zinot, cik daudz laika vajag projektu pieteikumiem
nepieciešamās informācijas apkopošanai un dokumentu kārtošanai, visus, kas vēlēsies pieteikties
konkursam, aicinām visu sākt gatavot
jau laicīgi.
Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka
projektu pieteikumu izstrādes posmā
viens no sarežģītākajiem uzdevumiem
daudzām projektu grupām ir projekta
budžeta sadaļas sagatavošana. Lai to
varētu aizpildīt pēc iespējas sekmīgāk,
lūgums ņemt vērā, ka:
• Sākumā ir skaidri jāsaprot – kas tiks
darīts projektā un kādām lietām būs nepieciešams tērēt līdzekļus;
• Projekta īstenošanas laikā projektā paredzēto lietu cenas var atšķirties no sākotnēji plānotajām, tomēr pieteikumā
norādītajām izmaksām jābūt reālām;
• Budžeta sadaļa jāaizpilda, ņemot vērā
konkursa nolikumam pievienoto pielikumu “Projekta budžets” (būs pieejams
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv
pēc konkursa izsludināšanas) un tajā jāaizpilda visas sadaļas, kas tiek prasītas,
nedzēšot ārā nevienu rindiņu;

S

!

visas nepieciešamās darbības un
izmaksas. Jāparedz tāds projekts,
kura rezultāti būs pieejami sabiedrībai vismaz 3 gadus. Jāsaprot, kā īpašumā atrodas teritorija, kurā plānots īstenot projektu,
lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas un saskaņojumus projektā
plānoto darbu veikšanai. Jāatceras,
ka projektam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti konkursa nolikumā. Ja projekts saistīts ar
teritorijas labiekārtošanu vai ēkas
remontu, iesakām aiziet uz Būvvaldi
pakonsultēties, vai jūsu gadījumā nav
nepieciešams gatavot kādus īpašus ar
būvniecību saistītus dokumentus.
Pēc konkursa izsludināšanas pašvaldības tīmekļvietnē būs pieejams gan konkursa nolikums, gan cita informācija,
kas nepieciešama, gatavojot projekta
pieteikumu. Visiem interesentiem tiks
organizēts arī informatīvais seminārs.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”/ “Konkursi”/“Atbalsta konkurss
“Sabiedrība ar dvēseli”” un sākt plānot
projektus!
rsa arhīva

A
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• Var plānot tikai tādas izmaksas, kas ir
attiecināmas (materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti,
kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas un sludinājumu
izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams));
• Netiek segtas darba algas vai cita veida
atlīdzība par veiktajiem darbiem, transporta izdevumi u.c., kas nav attiecināms
atbilstoši konkursa nolikumam;
• Pašvaldība noteikusi konkrētus līdzfinansējuma limitus, kurus nevar pārsniegt;
• Ja projekta finansēšanai nepieciešams
vairāk līdzekļu nekā būs pieejams no
pašvaldības budžeta, jāparedz savs līdzfinansējums;
• Projekts nevar būt ar peļņas gūšanas
raksturu.
Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībniekiem, aicinām arī
viņus iesaistīt projekta gatavošanas posmā – lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu

Inga Pērkone

BIZNESA INKUBATORI

ESI TOPOŠAIS VAI JAUNAIS UZŅĒMĒJS? PIESAKIES SEMINĀR AM
19. FEBRUĀRĪ ĀDAŽOS UN IESNIEDZ PROJEK TA PIETEIKUMU
LIA A SIGULDAS INKUBATOR Ā NO 1.–20. MARTAM!
Ādažu novada dome un LIAA Siguldas Biznesa inkubators organizē semināru fiziskām personām un līdz 3 gadus jauniem
uzņēmumiem 19. feburārī no plkst. 15.30–16.30., Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, kura gaitā
jaunie un topošie uzņēmēji tiks informēti par LIAA Siguldas inkubatora atbalsta programmām,
kurām varēs pieteikties no 2019. gada 1.–20. martam.
Sīkāka informācija par programmām: http://inkubatori.magneticlatvia.lv vai
https://www.adazi.lv/atbalsts-adazu-uznemejiem-liaa-siguldas-biznesa-inkubators/
Pieteikšanās semināram, sūtot e-pastu: inita.henilane@adazi.lv
Papildu informācija:
LIAA Siguldas biznesa inkubators, K. Valdemāra iela 3A, Sigulda
e-pasts: sigulda@liaa.gov.lv; tālrunis: 62400903
Facebook

6

www.liaa.gov.lv
www.twitter.com/LIAALatvija
www.facebook.com/LIAALatvija
Ā AŽU VĒSTIS 15. FEBRUĀRIS (216) 2019
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Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu volejbola turnīrs B vecuma grupas (2003.
g.dz. un jaunākas) meitenēm Ādažu vidusskolā noslēdzies ar pārliecinošu mājinieču uzvaru. Toties cīņā par 2. vietu vienādu punktu skaitu ieguva uzreiz 3 skolu
komandas, un medaļu sadalei nācās ņemt
talkā matemātiku. Turnīrā Ādažos piedalījās 5 Pierīgas mācību iestāžu komandas,
kas aizvadīja 1 apļa turnīru, cīnoties katra ar katru. Spēles ritēja līdz 2 uzvarētiem
setiem, sets – līdz 25 punktiem (3. sets
līdz 15 punktiem). Ādažu vidusskolas vo-

Ā

Pirms 5 gadiem, 2014. gada 3. februārī, Ādažu novada domē Gaujas ielā
33A durvis vēra Klientu apkalpošanas
centrs, piedāvājot ikvienam novada ieValsts un pašvaldības vienotais
dzīvotājam ātri un kvalitatīvi uzzināt
klientu apkalpošanas centrs
visu sev interesējošo informāciju par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Ejot laikam līdzi, attīstoties un cenšoties apmierināt novada iedzīvotāju pieaugošās prasības un vajadzības, 2015. gada oktobrī
klientu apkalpošanas centra atjaunotajās telpās darbu uzsāka
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(turpmāk – VPVKAC).
Vairāk nekā 100 pakalpojumi vienuviet
Taupot laiku un naudu, apmeklējot VPVKAC, novada iedzīvotāji saņem pašvaldības un vairāku valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus vienuviet. 5 gadu laikā novada iedzīvotājiem palīdzam
nokārtot pabalstus dažādās dzīves situācijās, pieņemam gada
ienākumu deklarācijas un slimības lapas, sniedzam palīdzību
dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, palīdzam pieprasīt izziņas
no Valsts zemes dienesta, noformēt bezdarbnieka statusu, pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi,
nokārtot e-Talonus skolēniem un senioriem, kā arī saņemt vienu
no vairāk nekā 100 VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem.
Apmāca e-pakalpojumu lietošanā
Katra klienta lūgums tiek individuāli izskatīts un meklēti risinājumi attiecīgajai situācijai. Nodrošinot uz klientu orientētu
apkalpošanu, sazināmies ar valsts pārvaldes iestādēm un pēc
iespējas mēģinām nodrošināt pieprasītā pakalpojuma rezultāta
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lejbolistes šoreiz izrādījās klasi pārākas
pār vienaudzēm un svinēja pārliecinošas
uzvaras 2 setos visās četrās spēlēs, turklāt nevienā setā pretiniecēm neļāva gūt
vairāk par 13 punktiem. Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas meitenēm nācās samierināties ar pēdējo, piekto vietu. Intriga
savērpās cīņā par 2.–4. vietu. Otro vietu
ieguva Zvejniekciema vidusskolas meitenes, 3. vietā ierindojās Berģu MMP komanda, bet Siguldas Valsts ģimnāzijas
komanda palika 4. vietā.
Pēc Aprinkis.lv

!
saņemšanu uz vietas VPVKAC vai atbildes saņemšanu portālā
www.latvija.lv. Lai klients varētu saņemt valsts iestāžu pakalpojumus ātrāk, izdevīgāk, sev ērtākajā laikā un vietā, apmācām novada iedzīvotājus lietot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv,
kā arī izmantot novadā deklarēto iedzīvotāju priekšrocības portālā www.epakalpojumi.lv.
Balva un zelta diploms
Laikam mainoties, mainās arī VPVKAC darbinieki, nemainīgi
augstai paliekot sniegto pakalpojumu kvalitātei. VPVKAC 2018.
gada 1. jūnijā saņēma balvu un zelta diplomu kategorijā “Labākais vienotais klientu apkalpošanas centrs novadu nozīmes valsts
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru grupā”.
Paldies bijušajām un esošajām VPVKAC kolēģēm par profesionālu darbu, augstām zināšanām un personisku attieksmi, pildot
pienākumus un sniedzot pakalpojumus novada iedzīvotājiem!
Kancelejas vārdā izsakām pateicību VPVKAC klientiem par
uzticēšanos, sadarbību, labiem vārdiem un kritiku, kas palīdz
mums augt un attīstīties! Gaidīsim Jūs VPVKAC!
Kancelejas vadītāja J. Sviridenkova

G
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Pašlaik pasta piegāde Ādažu novada Garkalnes ciema iedzīvotājiem tiek veikta uz Garkalnes novada Garkalnes ciemā esošu pasta nodaļu, kas
lielai daļai iedzīvotāju sagādā grūtības (neērta nokļūšana, pa vidu – upe, jābrauc līdz tuvākajam tiltam). Viens no ierosinājumiem – mainīt
Garkalnes ciemam Ādažu novadā pasta indeksu no LV-2137 uz Ādažu novada pasta nodaļas indeksu LV-2164, lai turpmāk Garkalnes
ciema iedzīvotāji varētu saņemt pastu un kārtot citus jautājumus Ādažu ciema pasta nodaļā. A/S “Latvijas Pasts” atzīst, ka šāda iecere ir
īstenojama. Pēc pasta indeksa maiņas adrese paliks spēkā, nekādi dokumenti nebūs jāmaina, kā arī katrs iedzīvotājs, kam indekss mainīsies,
saņems no A/S “Latvijas Pasts” paziņojumu savā pastkastītē. Kopumā pasta indeksa maiņa skartu 140 īpašumus.
Aizpildītu aptaujas anketu lūdzam nogādāt Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A vai arī balsojot Ādažu novada domes
tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Jaunumi”.

Vai piekrītat Garkalnes ciema pasta indeksa (LV-2137) maiņai uz Ādažu pasta indeksu (LV-2164)?

 Jā

 Nē

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis”
(Nr.216) izdots pielikums (Nr.212), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.1/2019 (29.01.2019.) “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam.””
S

U S

facebook.com/adazilv

Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības
vienotajā 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.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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18. janvārī Ādažu novada būvvalde ekspluatācijā pieņēma Attekas
ielas turpinājuma posmu. Izbūvētais ielas posms kalpos par piebraucamo ceļu pie topošās Ādažu sākumskolas. Šobrīd Attekas iela ir izbūvēta līdz Ādažu centra katlu mājai, kur ir izveidots tās savienojums

Ā

G

Februārī pašā Ādažu centrā – Gaujas ielā
4 durvis vēris jauns ģimenes restorāns
Hercogs. Pilnībā no jauna rekonstruētajās telpās, kuras projektēja arhitektu
birojs “Lauder Architects”, trijos stāvos
ir izvietota restorāna zāle, gastrobārs un
banketu telpas.
Pirmajā stāvā jau no 9.00 rītā apmeklētājus gaidīs gastrobārs. Dienas pirmajā
pusē gastrobārā tiks piedāvāta brokastu ēdienkarte, bet vēlāk – dažādi sātīgi
ēdieni, kā piemēram, burgeri, sendviči,
salāti un uzkodas līdz pat vēlam vakaram. Otrajā stāvā ar iespaidīgu griestu
augstumu ir izvietota centrālā restorāna
zāle, kā arī rotaļu istaba mazajiem apmeklētajiem. Restorāna ēdienkartē atrodami aizraujoši ēdieni šefpavāra Naura
Nummura kvalitatīvā izpildījumā. Kā

I

!

ms
o as Kolesnicen o īm

Normunds Masaļskis

jau ģimenes restorānā sava ēdienkarte
ir arī bērniem. Trešajā stāvā ir telpas,
kurās organizēt dažādus banketus: privātas viesības, uzņēmumu sanāksmes
utt. Bet tam blakus esošajā aktu zālē iespējami lieli banketi līdz pat 100 personām. Hercogs piedāvā banketu servisu
ne tikai uz vietas, bet arī izbraukumā.
Banketērijā ir dažādi piedāvājumi viesībām, sākot no 10 personām. Hercoga
komanda ir ļoti pieredzējusi arī īpaši
lielu pasākumu apkalpošanā ar 500 un
vairāk viesiem. Svētdienās no 11.00–
15.00 aicinām uz vēlajām brokastīm jeb
“branču”. Darba dienās piedāvāsim arī
biznesa pusdienas. Šis ir jau ceturtais
“Hercogs” restorāns – pirms četriem
gadiem tika atvērts Mārupes Hercogs
un 2017. gadā darbu uzsāka restorāni

!

Ķīpsalā un Mežaparkā. Plašāka informācija www.hercogs.lv, adazi@hercogi.lv,
facebook.com/hercogsadazi, tālr.29425373
Darba laiks:
restorānam: 11.00–22.00,
gastrobāram: pirmd.-ceturtd.: 9.00–22.00,
piektd: 9.00–02.00, sestd.: 11.00–2.00,
svētdien: 11:00–22:00
SIA “Hercogs M”

Ā

Ādažu
novada
dome
26.01.2016. apstiprināja savus vidējā termiņa plānošanas dokumentus – Ādažu novada attīstības programmu
2016.–2022. gadam (Attīstības
programma) un Ādažu novada
attīstības programmas 2016.–
2022. gadam Vides pārskatu.
Attīstības programma tika izstrādāta, ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
Ādažu novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību
spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar
kurām robežojas Ādažu novads. Attīstības programmā ir noteikta attīstības vīzija, attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi, to sasniegšanai noteiktie pasākumi un rīcības jeb uzdevumi
7 gadu periodam.
Ādažu novada attīstības vispārējais mērķis – novada iedzīvotāju labklājība – veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz
daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību.
Ādažu novada attīstībai noteiktas 4 ilgtermiņa prioritātes:
1. Kvalitatīva dzīves telpa;
2. Daudzveidīga, mūsdienīga un ilgtspējīga ekonomika;
8

ar Pirmo ielu. Nākotnē plānots turpināt izbūvēt Attekas ielu līdz pat
Muižas ielai. Šobrīd tiek risināti ielas ekspluatācijas jautājumi un iela
tiek gatavota pakāpeniskai gājēju un autosatiksmes atklāšanai.

3. Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība;
4. Cilvēkus iesaistoša pārvaldība.
Katrai no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas vairākas vidēja
termiņa prioritātes.
Īstenojot projektus, tiek veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu monitorings, atbilstoši noteiktajiem sākotnējiem
un rezultātu sasniegšanas rādītājiem. Attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības ziņojums tiek gatavots un izskatīts reizi trīs gados.
Lai novērtētu, cik sekmīgi Attīstības programma ir īstenota 3 gadus pēc tās apstiprināšanas, šogad tiek veikts pirmais
šāds ziņojums. Attīstības programmas monitoringa ietvaros
tiek veikta arī iedzīvotāju aptauja. Aicinām ikvienu novada
iedzīvotāju piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par to,
cik sekmīgi ir īstenota Attīstības programma līdz šim un kā
būtu jāattīstās novadam turpmāk!
Aptauja tiek organizēta no 15.02.2019. līdz 15.04.2019.
Aptaujā var piedalīties gan elektroniski (aizpildot anketu:
https://goo.gl/forms/hx5kHDNpN37gKsYS2), gan papīra formātā. Ar roku aizpildītās anketas varat ievietot speciāli tam paredzētajās aptaujas urnās, kuras atrodas Ādažos: Gaujas ielā 33A
(Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas centrā), Gaujas
iela 27B (Bibliotēkā, lasītavā), Gaujas iela 13/15 (Sociālajā dienestā) un Gaujas iela 30 (Sporta centrā).
Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!
Inga Pērkone
Ā AŽU VĒSTIS 15. FEBRUĀRIS (216) 2019
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ienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada dome
laika posmā no 15.02.2019. līdz 15.04.2019. veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par
Ādažu novada attīstību kopš 2 16. gada un plānoto attīstību
līdz 2 22. gadam. edzīvotāju viedokļi tiks apkopoti un izmantoti Ādažu novada attīstības programmas 2 16.–2 22.
monitoringa pirmajam ziņojumam. Aicinām ikvienu iesaistīties esošās attīstības programmas īstenošanas
novērtējumā un izteikt priekšlikumus turpmākajai attīstībai!
Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju
viedokli par situāciju novadā pēc esošās attīstības programmas pirmajiem
īstenošanas gadiem un vēlamajām
izmaiņām līdz 2 22. gadam. Anketās sniegtās atbildes būs
kon denciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Anketa ir

1. Kurā Ādažu novada ciemā Jūs dzīvojat?

 Ādaži
 Baltezers

 Kadaga
 Stapriņi

2. Jūsu dzimums?
 sieviete
 vīrietis
3. Jūsu vecums?
 līdz18 gadiem  19-24 gadi

 Divezeri
 Garkalne

 Iļķene
 Eimuri

 25-34 gadi

 35-49 gadi

ĀU

U

!

anonīma. Katram no jautājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts citādāk. abulās viena
atbilde jāsniedz par katru no apskatītajām jomām.
Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas Ādažu novada domē un informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” februāra numurā. Aizpildītās anketas varat ievietot speciāli tam paredzētajās aptaujas urnās, kuras atrodas Ādažos Gaujas ielā
A
Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas
centrā , Gaujas iela 27B Bibliotēkā, lasītavā , Gaujas iela 1 15 Sociālajā dienestā
un Gaujas iela
Sporta centrā . Atbildēt
uz jautājumiem var arī elektroniski –
h ttps : / / g oo. g l/ f orm s / h x 5 k H D N pN 3 7 g K s Y S 2 .
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un
aizpildīt šeit

 Āņi
 Atari

 Birznieki
 Alderi
 Nezinu, kurā ciemā

 50-59 gadi

 60 un vairāk gadi

4. Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs (iespējams norādīt vairākas atbildes):
Strādājat algotu darbu
Mācāties
Esat iesaistījies kādā NVO, biedrībā u.tml.
Iepērkaties
Apmeklējat ģimenes ārstu, saņemat veselības aprūpes pakalpojumus
Apmeklējat sporta pasākumus
Apmeklējat kultūras, izklaides pasākumus, koncertus u.tml.
Darbojaties kādā pašdarbības kolektīvā
Pavadāt brīvo laiku
Jūsu bērns/-i apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi

Ādažu novadā

Rīgā

citur

nedaru to













































piezīmes

5. Cik labi, Jūsuprāt, Jūs pazīstat Ādažu novada teritoriju?
 labi  vidēji  slikti  praktiski nemaz  grūti pateikt / NA
6. Kas, Jūsuprāt, ir unikāls Ādažu novadā? (var minēt vairākus)



7. Nosauciet, Jūsuprāt, nozīmīgākās vietas Ādažu novadā? (var minēt vairākas)



8. Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Ādažu novada priekšrocības attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas)
 izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums  dabas vērtības  VIA Baltica tuvums  zinoši, iniciatīvas bagāti iedzīvotāji  darbojošās ražošanas teritorijas
 darbojošās tirdzniecības teritorijas  darbojošās pakalpojumu teritorijas  ceļu, ielu tīkls  kultūrvēsturiskais mantojums
 laba sociālā infrastruktūra  laba izglītības infrastruktūra  cita atbilde
9. Kādi, Jūsuprāt, ir Ādažu novada lielākie trūkumi attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
 ceļu infrastruktūras tehniskais stāvoklis  nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums  nesakārtota dabas teritorija
 nepietiekams sociālās infrastruktūras nodrošinājums  inženierinfrastruktūras tehniskā atpalicība un nepietiekamība  darba vietu trūkums
 nepietiekams izglītības infrastruktūras nodrošinājums  jauniešu došanās prom no Ādažu novada  nesakārtota tūrisma infrastruktūra
 cita atbilde
10. Kādi ir Jūsu ieteikumi, lai uzlabotu kopējo dzīvi, vides kvalitāti Ādažu novadā? (var minēt vairākus)



S
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11. Kas, Jūsuprāt, jāizveido no jauna / kas trūkst Ādažu novadā? (var minēt vairākus ieteikumus)



12. Kas Jūs neapmierina Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)

 mājokļu apbūves attīstība  teritorijas labiekārtojums
 vides kvalitāte kopumā  neattīrīto notekūdeņu novadīšana vidē
 atkritumu apsaimniekošana  ceļu infrastruktūras kvalitāte  sabiedriskā transporta nodrošinājums  sabiedriskā kārtība
 darba iespējas  sociālās infrastruktūras nodrošinājums  Ādažu novada domes darbība  cita atbilde
13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir kvalitāte šādās jomās Ādažu novadā!
apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
neapmierina

neapmierina

grūti pateikt/
NA

Gājējiem domātu ielu infrastruktūra









































Transportam domāto ielu/ ceļu
infrastruktūra











Sabiedriskā transporta pakalpojumi











Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumi
























































Apbūves vide Ādažu novadā kopumā
Apbūves vide Jūsu ciemā
Mājokļi
Dabas vide
Gaiss
Dzeramais ūdens

Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Kultūras, izklaides pasākumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Mūžizglītības pakalpojumi

piezīmes,
paskaidrojumi

14. Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā pēdējo trīs gadu (2016.‒2018.) laikā?

Novada attīstība kopumā
Nodarbinātība
Vides kvalitāte
Gājējiem domātā ielu infrastruktūra
Ceļu/ielu infrastruktūra
Sabiedriskais transports
Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
Citi komunālie pakalpojumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
Veselības aprūpe
Kultūra, aktīvā atpūta
Vispārējā izglītība
Pirmsskolas izglītība
Mūžizglītība
1 0

situācija
noteikti
uzlabojās

situācija
drīzāk
uzlabojās

































situācija
situācija
grūti pateikt/
drīzāk
noteikti
NA
pasliktinājās pasliktinājās

































piezīmes,
paskaidrojumi
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15. Kādas, Jūsuprāt, būs izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā tuvāko trīs gadu (2019.‒2021.) laikā?
situācija
noteikti
uzlabosies

situācija
drīzāk
uzlabosies

































Novada attīstība kopumā
Nodarbinātība
Vides kvalitāte
Gājējiem domātā ielu infrastruktūra
Ceļu/ielu infrastruktūra
Sabiedriskais transports
Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
Citi komunālie pakalpojumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
Veselības aprūpe
Kultūra, aktīvā atpūta
Vispārējā izglītība
Pirmsskolas izglītība
Mūžizglītība

situācija
situācija
drīzāk
noteikti
pasliktināsies pasliktināsies

















grūti pateikt/
NA

































piezīmes,
paskaidrojumi

16. Kā Jūs vērtējat Ādažu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbu?
apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
neapmierina

neapmierina

grūti pateikt/
NA























































































































































Pašvaldības darbs kopumā
Deputātu darbs kopumā
Domes vadība
Kanceleja
Finansists
Grāmatvedības daļa
Personāldaļa
Juridiskā un iepirkumu daļa
Attīstības un investīciju daļa
Būvvalde
Saimniecības un infrastruktūras daļa
Bāriņtiesa
Dzimtsarakstu nodaļa
Informatīvais izdevums “Ādažu Vēstis”/
Sabiedrisko attiecību daļa
VPV Klientu apkalpošanas centrs
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists
Ādažu vidusskola
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
Ādažu pašvaldības policija
Sociālais dienests
Sporta daļa
Ādažu Kultūras centrs
Ādažu Sporta centrs
Bibliotēka, lasītava

17. Kā, Jūsuprāt, tiek izmantots pašvaldības budžets? Kāpēc?
 lietderīgi  drīzāk lietderīgi  drīzāk nelietderīgi  nelietderīgi
S
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piezīmes,
paskaidrojumi

 grūti pateikt / NA, jo

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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18. Kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par notiekošo Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
 jāpalielina informācijas apjoms Ādažu tīmekļvietnē www.adazi.lv  jāpalielina informācijas apjoms domes sociālajos tīklos
 jāpalielina informatīvu rakstu skaits izdevumā “Ādažu Vēstis”
 jāorganizē domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem
 jāpalielina izdevuma “Ādažu Vēstis” tirāža  jāpalielina izdevuma “Ādažu Vēstis” lapaspušu skaits  cita atbilde
19. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā!

Sabiedriskais transports
Centralizētā ūdensapgādes un kanalizācija
Sociālā palīdzība
Veselības aprūpe
Vispārējā izglītība
Pirmsskolas izglītība
Mūžizglītība

apmierina

drīzāk
apmierina

















grūti
drīzāk
neapmierina
pateikt/ NA
neapmierina

















piezīmes,
paskaidrojumi









20. Kā, Jūsuprāt, pašvaldība varētu sekmēt uzņēmējdarbību Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
 rīkojot gadatirgus  sniedzot plašāku informāciju par uzņēmējdarbību un uzņēmējiem Ādažu novada domes tīmekļvietnē
 rīkojot apspriedes un darba grupas starp pašvaldību un uzņēmējiem
 organizējot tikšanās ar citu pašvaldību uzņēmējiem
 piešķirot nodokļu un citu maksājumu atvieglojumus uzņēmējiem
 pašvaldībai veidojot kopīgus projektus ar uzņēmējiem (PPP)
 pašvaldībai rīkojot kopīgus pasākumus ar uzņēmēju biedrību  cita atbilde
21. Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts/-a Ādažu novadā Jūs esat ar katru no šādām jomām!
apmierina

drīzāk
apmierina

Sabiedriskās drošības līmenis





























































Iespēja saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus











Atbalsta apjoms iedzīvotājiem no dažādām sociālajām
grupām











Iespēja nodarboties ar sportu, aktīvo atpūtu
















Iespēja iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos
(kori, dejas u.tml.) bērniem











Iespēja iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos
(kori, dejas u.tml.) pieaugušajiem














































Novada attīstība
Novada teritorijas labiekārtotība, tīrība kopumā
Ciema, kurā Jūs dzīvojat, tīrība un labiekārtojuma līmenis
Veikali, iespēja iepirkties
Iespēja atrast darbu
Ekoloģiskā situācija
Trokšņu līmenis
Ielu/ceļu tehniskais stāvoklis
Sabiedriskā transporta shēmas organizācija
Komunālo pakalpojumu nodrošinājums

Veselības aprūpes iespējas

Kultūras, izklaides pasākumu daudzums
Pirmsskolas izglītības iespējas
Vispārējās izglītības iespējas
Iespēja saņemt informāciju par pašvaldības darbu
Iespēja piedalīties novada attīstības plānošanas
pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt
savu viedokli

grūti
drīzāk
neapmierina
pateikt/ NA
neapmierina

piezīmes,
paskaidrojumi

22. Vai Jūs piekrītat apgalvojumam “Es ieteiktu Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem”? Kāpēc?

 piekrītu  drīzāk piekrītu  drīzāk nepiekrītu  nepiekrītu  grūti pateikt / NA,

jo

Pateicamies par piedalīšanos aptaujā un aptaujai veltīto laiku!
1 2
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“Viņas ieviestā tradīcija – rakstiski veltīt kādam kolēģim labus vārdus – darījusi gaišāku un draudzīgāku skolas atmosfēru. Esot Gintai blakus, aizmirstas
problēmas un rūpes. Dažkārt mazajiem
pacientiem pietiek ar Gintas mīļu vārdu, laipnu smaidu vai draudzīgu sarunu, lai varētu atgriezties mācību stundās. Uzkavēšanās mājīgajā medicīnas
kabinetā pie Gintas nomierina un ļauj
saprast, ka nekas jau īsti nav noticis,”
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas medicīnas māsu Gintu Lūsi raksturo viņas
atbalstītāji, piesakot apbalvošanas ceremonijai “Goda ādažnieks”. Tagad
Gintas ikdiena ir rimtāka, bet reiz viņa
strādājusi reanimācijā un ātrajā palīdzībā. “Tā bija smaga reanimācijas nodaļa – viss, kas saistās ar saindēšanos,
smagām infekcijām, pašnāvībām, pārdozēšanu,” atceras Ginta. Pievēršanās
antroposofajai medicīnai viņas pašas
dzīvē bijis īsts restarts.
Gintas Lūses kabinets Ādažu Brīvajā
Valdorfa skolā pārsteidz un iepriecina!
Tas drīzāk atgādina mākslinieces, nevis
skolas medmāsas darba telpu. Ne miņas
no baltām vai pelēkām sienām! Krāsaini,
mīlīgi, saulaini. Baltu skapīšu vietā – pīti
groziņi. Pie sienas – krāsaina glezna ar
māmiņu un bērnu, kas simboliski atgādina Dievmātes tēlu. Te valda tik liels miers,
ka grūti pat noticēt, ka reiz Ginta varējusi strādāt reanimācijā ar pavisam citu
ritmu. Ginta stāsta, ka ātrajā palīdzībā
varbūt darbotos vēl šodien, bet darbs reanimācijā viņu aizrāvis milzīgā jaunības
maksimālismā: “Mēs strādājām daudz
par daudz.”
Cik psiholoģiski spēcīgai bija jābūt, lai
to visu izturētu…
Ja spēja attiecīgās situācijās reaģēt adekvāti un rīkoties pēc noteiktām shēmām,
ir spēks, tad jā. Medicīnu laikam izvēlas
S

U S

facebook.com/adazilv

tie, kuri grib kalpot cilvēkiem. Patiesībā
jau mēs visi kalpojam, tikai katrs, darot
ko citu. Svarīgi, cik zemu spējam noliekt
savu galvu otra priekšā. Ir cilvēki, kuri
var pieskarties otram un ir tādi, kas to nespēj. Katram savs. Pēc darba reanimācijā
pati vairs nespēju pieskarties cilvēkiem,
tas sagādāja nepatiku. Sāku mācīties to
no jauna caur ritmisko masāžu. Mēs it kā
dzīvojam kopā, tiekamies, bet tai pat laikā
esam ļoti vientuļi. Mums ir nepieciešams
pieskāriens. Patiesībā – pat ļoti, jo ārēji
pārspīlējam savu patības spēku.
V
Vēlme kalpot jūsos bijusi no bērnības?
Vasarās kaimiņos dzīvoja ķirurģe, dr.
Sarmīte Baltkāje. Nezinu, vai tas bija aiz
milzīgās cieņas, bet no mazām dienām
vienmēr nedaudz no viņas baidījos. Nu
jau viņa ir aizsaulē, bet bērnībā kaut kas
mani pie viņas vilka un biedēja reizē!
Tāda godbijība, respekts, un es domāju –
jā, es gribu būt tāda kā Sarmītes tante. Kad
viņa jautāja, kas gribētu būt, es atbildēju
– ķiugs. Beidzot vidusskolu, sekojot savas
klasesbiedrenes piemēram, iestājos medicīnas skolā feldšeros. To pabeidzot, kādu
laiku strādāju ātrajā palīdzībā. Zīmīgi, ka
mana pirmā prakses vieta bija tieši pie dr.
Baltkājes Onkoloģijas nodaļā. Esmu ārkārtīgi pateicīga cilvēkiem, kuri kļuva par
maniem pirmajiem skolotājiem. Tur viss
bija ļoti stingri. Ar milzīgu precizitāti un
prasībām. Strādājot reanimācijā es “izdegu” un likās, ka nekad vairs neatgriezīšos
medicīnā, bet manas meitas ierašanās šajā
pasaulē manu dzīvi izmainīja par 180 grādiem. Tā kā viņa bija ļoti ilgi gaidīta, vēlējos viņai atrast tiešām lielisku ārstu. Un
šādu pediatri es tiešām arī atradu. Andu
Flaumani, kura kādreiz šajā skolā (Ādažu
Brīvajā Valdorfa skolā red.piez.) strādāja
par ārsti. Mani apbūra viņas attieksme
pret bērnu kā īstu dārgumu. Viņa organizēja antroposofās medicīnas apmācības
@Adazu_novads

kursu Latvijā, piedāvājot arī man tajā izglītoties, un tā nu es te esmu. Vairāk nekā
12 gadi pagājuši antroposofajā medicīnā
un pieci gadi – Valdorfa skolā.
S
Ar ko antroposofā medicīna atšķiras no
tradicionālās?
Tajā daudz kas tiek izmantots no tradicionālās medicīnas, tā nav atšķirta no tās, bet
šajā gadījumā cilvēks tiek skatīts kopumā.
Kā dvēseliska, garīga būtne, nevis tikai
tas, ko redzu un varu sataustīt. Pamatā
antroposofā medicīna meklē iemeslu, kāpēc ar cilvēku noticis tas, kas noticis, kāpēc viņu piemeklējusi konkrētā slimība.
Cēloņi parasti meklējami dziļāk, dvēselē?
Kā kuro reizi. Katrs gadījums ir citādāks.
Bet tiesa, veids, kā pārdzīvojam un tiekam
galā ar konkrētām problēmām, var atspoguļoties fiziskajā ķermenī. Antroposofā
medicīna māca draudzēties ar savu slimību, pieņemt to kā savu skolotāju, nevis
ienaidnieku. Katrai saslimšanai ir kāds
iemesls. Bērna infekcijas saslimšanas ir
normālas, bez tām viņš nevar izaugt par
spēcīgu personību, kura darbojas sabiedrībā. Tāpat ir ar citām saslimšanām. Tām
ir jābūt, lai cilvēks pārvarētu kādu krīzi
un kļūtu stiprāks. Ja bērnībā ir vienkārši
iesnas, tad vidējos gados – dvēseles iesnas.
Stāsts ir par to, kā tiekam galā ar dažādām situācijām. Reizēm nocietināmies
pret dzīvi. Antroposofā medicīna liek vairāk strādāt ar sevi, kas ir ļoti grūti. Jāapbruņojas ar pacietību un lielu darbu, bet
pēc tam kļūstam daudz spēcīgāki.
B
Arī savā dzīvē sanācis par to pārliecināties?
Jā, un antroposofā medicīna bija mans
restarts. Te atkal jāsaka paldies manai
meitai. Nekad nevarēju iedomāties, ka
strādāšu skolā. Pateicoties meitai, pievērsos antroposofajai medicīnai. Meita
gāja Valdorfa bērnudārzā Siguldā un,
protams, tālākais ceļš – mācības Valdorfa
skolā – bija likumsakarīgs. Esmu laimīga,
ka varu strādāt darbu, kas man ļoti patīk
un par to vēl maksā. Tomēr vislielākā alga
ir manu pacientu – bērnu uzticēšanās.
Vai tā šajā darbā arī visvairāk saista?
Jā, tieši tā, bērnu uzticēšanās. Šajā darbā
esmu sapratusi, ka bērniem nekad nevar
samelot. Viņi vienmēr zinās, kā ir patiesībā. Tā ir milzīgi liela alga – ja bērns
uzticas un nāk pie tevis. Tā ir augstākā
samaksa.
Kāpēc gribējāt savu meitu skolot tieši
Valdorfa pedagoģijā?
Pārvērtības, kas notika ar manu meitu,
ir dzīvs pierādījums tam, kā pedagoģijas
veids spēj atraisīt un audzināt caur mīles-

instagram.com/adazilv/
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tību un pacietību, izaudzinot fantastiskas
personības. Ejot Valdorfa dārziņā, meita
no bailīga bērneļa kļuva par pašpietiekamu meitēnu. Brīnišķīgi redzēt, kā bērns
atraisās, aug, kļūst pašpietiekams.
T
Minējāt, ka ritmiskā masāža jums palīdzēja attiecībās ar cilvēkiem. Kas īsti ir
ritmiskā masāža?
Atbalsts sirds un elpošanas orgāniem. Vidējais līmenis organismā ir tas, kas visu
izlīdzina. Līdz ar to arī mūsu aritmiskajai
dzīvei jāsniedz impulss atjaunoties. Ritmiskā masāža šo ritmu palīdz atjaunot,
sniedzot impulsu un atbalstu.
Kāpēc šķita svarīgi rosināt rakstīt labos
vārdus par citiem kolēģiem?

L

21.

L

Šogad no 5.-7. jūlijam Jelgavā norisināsies
Latvijas Jaunatnes VIII olimpiāde. Programmā iekļauti 27 olimpiskie sporta veidi: airēšana, badmintons, basketbols 3x3,
bokss, burāšana, cīņa, džudo, futbols, gal-

Ā

M

Mālpilī šā gada 27. janvārī norisinājās Pierīgas novadu komandu čempionāts šahā.
Astoņu komandu konkurencē pārliecinoši
triumfēja Ādažu novada šahisti: tika uzvarētas visas 7 pretinieka komandas, kas deva
komandai 14 punktus. Otro vietu ieguva
Olaines komanda, bet trešo – Baldones novads. Visi Ādažu pārstāvji svinēja pirmās
vietas arī pie saviem galdiņiem: Matīss
Mustaps pie pirmā galdiņa ar 7 punktiem

Ā

26. janvārī Preiļos norisinājās starptautiskais Preiļu Robotikas Čempionāts 2019.,
1 4

Šis ir vislabākais kolektīvs, kāds man jebkad ir bijis. Kolēģi ir brīnišķīgi. Jūtos kā
starp savējiem. Kā trakais starp trakajiem.
Tāds kolektīvs ir laime. Katram no mūsu
skolotājiem būtu jāuzceļ piemineklis. Nav
tā, ka viņu darbs beidzas 15.30 pēcpusdienā. Viņi gatavojas, strādā, domā, sāp,
runā ar vecākiem, kolēģiem, tas prasa
milzīgu spēku. Viņi upurē savu ģimenes
dzīvi, lai darbs skolā ritētu, lai bērniem
būtu labi. Ceturtdienās sanākam kopā,
kur ir iespēja viens otram pateikt ko labu,
pabūt kopā. Šai sanākšanai ir teorētiskā, pedagoģiskā un mākslinieciskā daļa.
Pārskats par darbu. Šajā laikā varam uzrakstīt kolēģiem ko labu. Ikdienā katram
kolēģim nav laika pieiet klāt, tāpēc reizi

J

VIII

da teniss, golfs, handbols, jātnieku sports,
kanoe un smaiļošana, karate, loka šaušana,
paukošana, peldēšana, regbijs, riteņbraukšana, skeitbrods, svarcelšana, šaušana, taekvando, teniss, triatlons, vieglatlētika,
vingrošana, volejbols, kā arī 2 neolimpiskie sporta veidi – orientēšanās un skvošs.
Aicinām iepazīties ar sacensību grafika
projektu, izvērtēt savas spējas un pieteikt
Ādažu jaunos sportistus dalībai Latvijas
Jaunatnes VIII olimpiādē, sūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 21.02.2019.
uz e-pastu: arnis.rozitis@adazi.lv. Komplektējot Ādažu novada pašvaldības komandu, tiks izvērtēta katra dalībnieka
iespējamā dalība olimpiādē. Svarīgi –

nedēļā sanākam kopā. Ir īpaši saņemt
vēstuli no kāda kolēģa. Pateikt otram paldies par to, ka esi šeit, tas taču nav grūti.
Ieviesiet savā kolektīvā šo paradumu, redzēsiet, kā ikdiena mainās! Mēs esam šeit,
lai būtu viens otram blakus!
Kad sevī jūtat spēku?
Kad pavasaris nāk. Katru pavasari gribas
darīt ko citu. Man palīdz svaigs gaiss, saule un mežs! Pa dzīvi jāiet atvērtām acīm
un sirdi. Un ticiet man, tad vienmēr atnāks īstie cilvēki. Dzīves laikā ik pa brīdim satiekam kādu šā brīža skolotāju,
kas ir pavadonis kādam dzīves brīdim,
noteiktam posmam. Kad esam ko iemācījušies, jādodas tālāk!
Monika Griezne

!

pieteikuma iesniegšana negarantē dalību
olimpiādē! Informējam, ka sacensību grafikam ir informatīvs raksturs un minētā
informācija var tikt mainīta pēc sporta
veidu nolikumu apstiprināšanas! Latvijas
Jaunatnes olimpiāde ir valsts mēroga uz
Olimpiskajiem principiem balstītas kompleksas sacensības. Jaunatnes olimpiādes
mērķi ir noskaidrot Latvijas labākos jaunos sportistus dažādos vasaras sporta veidos, radīt iespēju Latvijas jaunajiem sportistiem piedalīties kompleksās sacensībās,
veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko
organizāciju iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs.
Arnis Rozītis, Sporta daļas vadītājs

no 7 iespējamajiem, Jānis Grasis pie
otrā galdiņa ar 6 punktiem no 7,
J. Agafonovs pie trešā galdiņa ar 6
punktiem no 7 un Linda Krūmiņa ar
5,5 punktiem no 7. Jāatzīmē, ka pēc
ilgstoša pārtraukuma atkal pie šaha
galdiņa sēdās F. Circeņa audzēkne
Guna Skujiņa, un pie ceturtā galdiņa
ierindojās trešajā vietā!
FIDE meistars Jānis Grasis

kas vienlaicīgi bija arī
Latvijas Robotikas čempionāta 2. posms. Kopā uz
sacensībām tika reģistrēti
vairāk nekā 330 dažādu
kategoriju roboti, t.sk. 4
roboti-droni no Ādažiem,
kurus vadīja 9 gadus jauni
dronu piloti. Tā bija pirmā
reize, kad kāda komanda no Ādažiem piedalījās
robotikas čempionātā un
jau savā pirmajā čempionātā komanda
“Ādažu bites” plūca laurus: 1., 2. un 3. vie-

ta disciplīnā “Mazie droni” un 1., 3. vieta disciplīnā “Lielie droni”. Droni ir ļoti
moderna robotika un vienlaicīgi jauns
un ļoti aizraujošs tehniskais sporta veids:
ir jāizprot dažādas elektronikas sistēmas, jāprot lodēt, konstruēt, konfigurēt,
un jāprot pilotēt paša uzbūvētais drons.
Ādažos dronu robotiku var apgūt “Telpnīcā”, tehniskās jaunrades centrā Līgo
laukumā blakus Valdorfa skolai. Plašāka informācija Facebook lapā “Telpnīca”,
rakstot telpnica@inbox.lv vai zvanot pa
tālr. 27638568.
“Telpnīca”
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Privātās un daudzdzīvokļu ēkas, to
priekšdārzi un piegulošā teritorija
Nominācijā “Privātās un daudzdzīvokļu
ēkas, to priekšdārzi un piegulošā teritorija” 2. vietu ieguva trīs īpašumi – daudzdzīvokļu māja “Ozoli”, Garkalnē, balkons
Ūbeļu ielā 13-9, Ādažos un individuālā
māja Ūbeļu ielā 8, Ādažos.

eit n citviet oto – n a

Pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas
Apakšnominācijā “Ražošanas objekti”
1. vieta – SIA “Tehnika AZ”, Kadaga 10a,
Kadagā, 2. vieta – ražotnei “Ādažu Čipsi”,
Jaunkūlās 2, Ādažos.

S A “ e nika AZ”.

ndividuālā māja

beļu ielā 8, Ādažos.

Ziedu veikals “Magnolija”.

“Ādažu

ipsi”.

Apakšnominācijā “Klientu apkalpošanas
centri” 2. vieta Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centram Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Kultūras, sporta un izglītības iestādes
Divas 3. vietas nominācijā “Kultūras,
sporta un izglītības iestādes” ieguva privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis”
divās adresēs – Ūbeļu ielā 13 un Ūbeļu ielā
15, Ādažos.

Balkons

beļu ielā 1

9, Ādažos.

Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centrs.

Apakšnominācijā “Veikali, kafejnīcas”
2. vietu dala ziedu veikals “Magnolija”
Gaujas ielā 8 un kafejnīca “KU KUU Parka Kafee” Gaujas ielā 11/12.
Daudzdzīvokļu māja “ zoli”, Garkalnē.

Kafejnīca “KU KUU Parka Kafee”.

S
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r one veta rīvi a

Kad spožās Ziemassvētku gaismas Ādažu novada ielās un pagalmos nodziest, ir īstas laiks atcerēties un pateikties tiem, kas gada
tumšāko laiku darīja gaišāku, spožāku un krāsaināku. Līdz 7. janvārim Ādažu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus vai
iestādes pieteikt savu namu, pagalmu, veikalu vai skatlogu dalībai konkursā “Ziemassvētku noformējums 2018”. Kopumā tika saņemti
10 pieteikumi, un liels prieks un pārsteigums, ka šajā gadā aktīvāki bija tieši uzņēmēji.
Konkursa vērtēšanas komisija pieteiktos objektus vērtēja gan dienā, gan arī vakara stundās. Komisija lēma, ka nominācijai “Pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas” pieteiktos objektus lietderīgi būtu izdalīt tematiskās apakšgrupās, lai vērtējums būtu objektīvāks. Tāpat arī komisija precizēja vērtēšanas kritērijus, nosakot, ka saņemto punktu summa nosaka iegūto vietu konkursā: 1. vieta
– 14–15 punkti, 2. vieta – 10–14 punkti un 3. vieta – līdz 10 punkti.
Konkursa komisija lēma apbalvot šādu īpašumu īpašniekus nominācijās:

facebook.com/adazilv

Prieks, ka ik gadu pieaug ādažnieku
skaits, kuri vēlas dalīties ar Ziemassvētku brīnuma radīšanas prieku! Ceram uz
turpmāku iniciatīvu un aicinām novada
iedzīvotājus, uzņēmumu un biedrības piedalīties Ādažu novada pašvaldības rīkotajos konkursos 2019. gadā!
Iveta Grīviņa

Pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis”.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Izstādes un pasākumi februārī
Ādažu bibliotēkā

Abonementā
• Izstāde “Iedama gadsimtam pretī…”
Dzejniecei Montai Kromai - 100 (1919-1994)
• Izstāde “Svešas pasaules”
Rakstniekam, gleznotājam Jānim Sarmam 135 (1884-1983)
• Izstāde “Vai mans mūžs kam lieti der?”
Aktierim Kārlim Sebrim - 105 (1914-2009)
• Izstāde “Mūsu mūzika un viņas kritika”
Komponistam, diriģentam, etnomuzikologam Emīlam (Emilim) Melngailim - 145
(1874-1954)

Lasītavā

Daiļliteratūra

• Izstāde “Rīgas pantomīma …
tie’60.-tie…”
Biedrības “Histrions” interaktīva
izstāde
• Izstāde “Viss par un ap svecēm”
2. februāris - Sveču diena
• “Drošāks internets sākas ar tevi!”
5. februāris – Vispasaules Drošāka
interneta diena

• Judina, Dace “Ēnas spogulī”
• Sandra, Vensko “Adele”
• Einfelds, Jānis “Armagedona cikls”
• Priverts, Rolands “Nebaidies ne no kā”
• Vaita, Kārena “Vēlmju koks”
• Teilore, Lulū “Sniega roze”
• Moriartija, Laiena “Deviņi pilnīgi svešinieki”
• Triks, Olivjē “Vilka jūras šaurums”
• Lindberga, Hanna “Stokholmas virtuve”
• Taska, Ilmars “Pobeda 1946”
• Montefjore, Santa “Greisijas kārdinājums”
• Delanijs, JP “Ideālā sieva”
• Šetuka, Džesika “Sievietes pilī”

Bērnu literatūras nodaļā
• Izstāde “Par Emīla nedarbiem”
Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram - 120 (1899-1974)
• “Atklāj grāmatu pasauli” – pirmā iepazīšanās ar bibliotēku
• “Palasīsim kopā!”
Rīts mazajiem lasīšanas veicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” dalībniekiem

Ādažu bibliotēkā pieejams jauns pakalpojums
“3td e –GRĀMATU bibliotēka”
Ikvienam lasītājam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru
darbus e-GRĀMATAS formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai
datorā. Pakalpojums pieejams TIKAI reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir izsniegts lietotājvārds un parole.
Vairāk par pakalpojumu “3td e-GRĀMATU bibliotēka” un
projekta īstenošanu lasiet https://www.3td.lv/
Veiksmīgu e-grāmatu lasīšanu!
Ādažu bibliotēka

1.
201
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Daiļliteratūra bērniem

• Manfelde, Andra “Vēja vīrs un mēs”
• Skotons, Robs “Runcis Puncis slepenais aģents!”
• Zīgners, Ingo “Mazais pūķis Kokosrieksts
un dižais burvis”
• Hantere, Ērina “Klanu kaķi” /5. grāmata/
• Hegartijs, Šeins “Tumšmute: pasauļu sprādziens” /2. grāmata/

Uzziņu literatūra

• Zusta, Zane “Tarakāni manā galvā”
• Rīmenis, Māris “Veiksmei līdzās”
• “Līvāni toreiz un tagad”
• Ozola, Māra “Anšlava Eglīša meklējumos”
• Pīlēns, Uldis “Mans uzņēmēja kods”
• Riņķe, Linda “Kā sprīdīte mājās pārnāca”
• Kālis, Mārtiņš “21. gadsimta dejotāji Latvijas Simtgadē”
• Pērse, Laine “Āzijas brīnumi. Ar stopiem
apkārt pasaulei”
• “Nacionālā enciklopēdija Latvija”

Adītājas un tamborētājas

K lt ras centra arhīvs

K
P
G

Jaunu grāmatu
piedāvājums februārī!

Gada nogalē notika Pierīgas
amatierteātru iestudējumu skate
“Gada izrāde 2018”, kurā Ādažu
Kultūras centra amatierteātris
“Kontakts” žūrijai atrādīja pašu
sacerēto, dramatizēto un iestudēto izrādi “Mazā Parīze” un ieguva 1. pakāpi (40 punkti).
Piešķirtas arī divas nominācijas:
• “Kolorīti atraktīvākā aktieru
spēle” – Ādažu amatierteātris
“Kontakts” (režisori Vaira Baltgaile un Artūrs Breidaks);
• “Atraktīvākais aktieris” –
Ādažu amatierteātra aktieris
Arvis Cīrulis par Nikolaja lomu
izrādē “Mazā Parīze”.
Sirsnīgi sveicam!
Maija Drunka

tiek aicinātas
uz kopīgām sanākšanām
radošā gaisotnē
sestdienās Ādažu bibliotēkā.

Tikšanās – bezmaksas.
Papildu informācija un pieteikšanās
zvanot 2 99 99 014
Ā AŽU VĒSTIS 15. FEBRUĀRIS (216) 2019
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Vispārattīstošās vingrošanas–kalanētikas nodarbības
skolas vecuma bērniem Ādažu vidusskolā 4. 2.2 19. .

Lai gan šis ir pēdējais ES fondu
2014.–2020. gada plānošanas perioda ESF projekta “Pasākumi vietējās
veselības veicināšanai Ādažu novadā” īstenošanas gads, liels prieks,
ka līdz šim ir izdevies īstenot daudz
aktivitātes un pasākumus veselības
veicināšanai dažādās tematiskajās
jomās visa vecuma iedzīvotājiem
novadā. Februārī tiek uzsāktas vispārattīstošās vingrošanas–kalanētikas nodarbības skolas vecuma bērniem Ādažu vidusskolā. Savukārt
Kadagas pirmsskolas izglītības ies-

Biedrība “Gaujas Partnerība” 2019. gada 16. janvārī izsludināja
projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
01.03.2019. līdz 01.04.2019. trijās rīcībās:
▶ 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai
(29 672,46 EUR);
▶ 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai (80 000,00 EUR);
▶ 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un
interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai (70 114,26 EUR).
Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir
179 786,72 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
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2019. gada janvārī tika apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība”
starpteritoriālais sadarbības projekts “Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā” (Projekts). Projektu realizēs biedrība “Gaujas Partnerība” un biedrība “Jūrkante” sadarbība ar Polijas un
Horvātijas vietējām rīcības grupām. Galvenais Projekta mērķis
ir izveidot kopīgu informatīvo materiālu – “Labās prakses kodeksu”, kurā tiks apkopoti ieteikumi, atziņas un piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojuma saglabāšanu un
attīstību ar inovatīvām metodēm.
Projekts tiks īstenots no 2019. līdz 2020. gadam. Lai realizētu izvirzīto mērķi, Projekta ietvaros tiks organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes, kurās tiks aicināti piedalīties Ādažu un Salacgrīvas
uzņēmēji, tūrisma un izklaides industrijas pārstāvji, un personas,
kas darbojas kultūras un vides mantojuma saglabāšanas jomā. Šī
gada maijā uzņemsim ciemos sadarbības partnerus no Polijas un
piedāvāsim viņiem iespēju iepazīties ar vietējo uzņēmēju pieredzi
un Latvijas kultūru. Savukārt augustā un septembrī dosimies pieS

U S

facebook.com/adazilv
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tādē “Mežavēji” tiks uzsāktas ritmikas nodarbības un Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” – vispārattīstošās nodarbības – pirmsskolas vecuma bērniem. Sekojiet līdzi projekta
aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada domes
tīmekļa vietnē www.adazi.lv un facebook.com kontā. Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001,
ietvaros.
Inita Henilane

9.

U

N

.

G

P

vienam projektam 1.1. rīcībā – 30 000 EUR, 2.1. un 2.2. rīcībā
– 40 000 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte 1.1. rīcībā – 70
%; 80 %, ja ir kopprojekts; 2.1. un 2.2. rīcībā – 90%.
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz
jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā iela 38A. SVVA stratēģija
pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājaslapā: www.gaujaspartneriba.lv.
Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtas ietvaros, 2019. gada 9.
martā plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā,
Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais
seminārs.
Kontaktinformācija:
◆ Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371
26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
◆ vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.
EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

redzes apmaiņas vizītēs uz Poliju un Horvātiju.
Visās trīs dalībvalstīs tiks organizētas radošās darbnīcas, kurās tiks aicināti piedalīties visi interesenti. Darbnīcu laikā tiks
sagatavota informācija bukletam. Ar sagatavoto “Labās prakses
kodeksu” būs iespējams iepazīties projekta noslēgumā. Aicinām
visus interesentus sekot līdzi informācijai biedrības mājaslapā www.gaujaspartneriba.lv, informatīvajā izdevumā “Ādažu
Vēstis”, Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, kā
arī iesaistīties Projekta ietvaros organizētajos pasākumos!
Ja ir radusies interese par Projektā plānotajām aktivitātēm,
aicinām sazināties ar biedrības “Gaujas Partnerība” sadarbības projektu koordinatori Agitu Dilāni, rakstot uz e-pastu:
agita.dilane@gaujaspartneriba.lv.

@Adazu_novads

“Gaujas Partnerība”

instagram.com/adazilv/
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D MES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (08.01.2019.)

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA),
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers
(LZS), E.Verners (RA).
1. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2018.gada 13.decembrī
rīkotās izsoles rezultātus par domei piederošās
kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu.
Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot
pirkuma līgumu ar SIA “SAFRI PLUSS”.

Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
2. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2018.gada 13.decembrī
rīkotās izsoles rezultātus par domei piederošās
kustāmās mantas (koku cirsmas) atsavināšanu.
Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot
pirkuma līgumu ar SIA “SAFRI PLUSS”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm.
Lēmums: Apstiprināt šādu izmaksu apmēru vienam izglītojamajam mēnesī 2019.gadā, ko dome

apmaksā pirmsskolas izglītības programmas
apguvei privātās izglītības iestādēs: bērniem no
pusotra līdz četru gadu vecumam – EUR 239,00;
bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – EUR 170,00.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
4. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības
iestādēs 2019.gadā.
Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs 2019.gadā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā sēde (29.01.2019.)

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), G.Bojārs (LZP), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.
Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA),
K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par grāmatas “Senie Ādaži” nosaukuma
maiņu.
Lēmums: Mainīt grāmatas “Senie Ādaži” nosaukumu uz “Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni”. Apstiprināt grāmatas vāka māksliniecisko
noformējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par administratīvā līguma papildināšanu.
Lēmums: Papildināt 2014.gada 11.decembra administratīvo līgumu “Par nekustamā īpašuma
“Dailas” detālplānojuma projekta īstenošanas
kārtību”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par nekustamā īpašuma “Luksti” detālplānojuma atcelšanu daļā.
Lēmums: Deleģēt domes Būvvaldei pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādi
un darba uzdevuma izsniegšanu.
Balsojums: “par” – 11, “pret” – nav, “atturas”
– 1 (E.Šēpers (LZS)).
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Bārdu ielā 3.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3, ar
mērķi pamatot nekustamā īpašuma sadalīšanu
saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Atspulga ielā 3.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā
3, ar mērķi pamatot zemes vienību savstarpējo
robežu pārkārtošanu un jaunizveidotās zemes
vienības atdalīšanu atsevišķā īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Kažoči”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam “Kažoči”, Garkalnes
ciemā, un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Gaujiena”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”, Kadagas ciemā,
un piekrist zemesgabala sadalīšanai. Noteikt, ka
Gaujas upes tauvas joslu nedrīkst nožogot un ka jānodrošina netraucēta gājēju kustība pa tauvas joslu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
8. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
“Gundegas” zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
9. Par finansējuma piešķiršanu sporta sacensību organizēšanai, dalībai sporta sacensībās
un naudas balvām par izciliem sasniegumiem
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sportā.
Lēmums: Atbalstīt finansējuma piešķiršanu:
10 sporta sacensību rīkošanai Ādažu novadā
par kopējo summu 4200 euro; 22 sportistu un
2 biedrību dalībai sporta sacensībās par kopējo
summu 5850 euro; naudas balvu izmaksai par
izciliem sasniegumiem sportā 2019.gadā par kopējo summu 7350 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
10. Par nekustamā īpašuma “Pļavu iela 13” zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt R.Š. nomā līdz 2038.gada
31.decembrim pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma “Pļavu iela 13”, Ādaži, zemes vienību
0,13 ha platībā, ēku uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
11. Par subsīdiju pilotēkai projektā “Save your
bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move
more quickly”.
Lēmums: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Gaujas iela 25k-1 energoaudita veikšanu
pakalpojuma faktisko izdevumu apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 800,00.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
12. Par izmaiņām domes amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 1.februāri izveidot Saimniecības
un infrastruktūras daļas struktūrā šādus jaunus amatus: “labiekārtošanas strādnieks” un
“traktortehnikas vadītājs”; Sporta daļas struktūrā – jaunu amatu “apkopējs”; Sociālā dienesta
struktūrā – jaunu amatu “sociālais darbinieks”;
Ādažu pašvaldības policijas struktūrā – jaunu
amatu “inspektors”; Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā – jaunus
amatus: “apkopējs”, “lietvedības sekretārs” un
“pirmsskolas skolotājs”. Ar 1.jūliju izveidot Ādažu vidusskolas struktūrā šādus jaunus amatus:
“apkopējs” – 8 amata vietas, “administrators/
dežurants”, “ēkas dežurants” – 4 amata vietas,
“labiekārtošanas strādnieks” – 2 amata vietas,
“ārsts”, “pedagoga palīgs” – 1,5 amata vietas.
Ar 1.jūniju izveidot Būvvaldes struktūrā jaunu
amatu “BIS sistēmas koordinators”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
13. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā
Lēmums: Noteikt atlīdzību par darbu Ādažu
novada pašvaldībā 2019.gadā: deputātiem - EUR
26,00 stundā; komisiju locekļiem – EUR 19,00
stundā; darba grupu locekļiem – EUR 12,00
stundā; Ādažu vidusskolas, pirmskolas izglītības iestāžu, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas un Mākslas un mūzikas skolas pedagogiem – saskaņā ar VIIS apstiprināto tarifikāciju.
Balsojums: “par” – 11, “pret” – nav, “atturas”
– 1 (R.Kubuliņš (LZP)).
14. Par kopšanas cirtes sagatavošanu.
Lēmums: Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai līdz 2019.gada 15.martam veikt
uz zemes vienības “Ādažu novada meži” 29,57
ha platībā esošo koku sagatavošanu atsavināšanai izsoles ceļā, t.i., veikt koku uzmērīšanu, cirs-

mas inventarizāciju un novērtēšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
15. Par telpām Ādažu Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.
Lēmums: Nomāt telpas Sociālā dienesta vajadzībām uz 10 gadiem atbilstoši telpu nomas prasībām, ar iespēju pagarināt nomas termiņu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
16. Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas
ielu un Vējupi.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma projekta izstrādi Ādažu ciema teritorijai starp Gaujas ielu,
Vējupi, Druvas ielu un Lauku ielu ar mērķi pamatot transporta un gājēju kustības perspektīvo shēmu, piekļuvi īpašumiem un Vējupei, un
noteikt ielu sarkanās līnijas atbilstoši lokālplānojuma teritorijas robežas skicei. Apstiprināt
Telpiskās attīstības plānotāju Ivetu Grīviņu par
lokālplānojuma izstrādes vadītāju.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
17. Par aizņēmumu projektam “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana
Ādažu novadā”.
Lēmums: Noteikt, ka domes īstenotā projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides
uzlabošana Ādažu novadā” mēbeļu un aprīkojuma, tai skaitā Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju aprīkojuma, iegādes izmaksas ir līdz
EUR 1 000 000 (ieskaitot PVN), no kurām EUR
1 000 000 finansēt no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
18. Par pašvaldības 2019.gada budžeta projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.1/2019 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
19. Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas
sākumskolā.
Lēmums: Noteikt Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas telpu nomas maksu skolēnu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem 1,34 EUR (bez
PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī. Noteikt
sporta zāles, aulas un mācību telpu nomas maksu iznomāšanai publiskai personai, tās iestādei
vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai vai privāto tiesību subjektam.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
20. Par nekustamā īpašuma “Atmatas” zemes
piešķiršanu nomā
Lēmums: Piešķirt A.V. nomā līdz 2030.gada
31.decembrim pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma “Atmatas”, Ādaži, zemes vienību 0,121
ha platībā ēku uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
21. Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš
7” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums: Apstiprināt izsoles rezultātus pašvaldības nekustamajam īpašumam “Mežaparka
ceļš 7”, Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
Ā AŽU VĒSTIS 15. FEBRUĀRIS (216) 2019

