
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde 
(ĀPII) darbojas 1983. gadā izbūvētā 
ēkā, kurā līdz šim nav veikti kapitālie 
remontdarbi un notiek ēkas caurumo-
to māla ķieģeļu drupšana. Lai uzlabotu 
ēkas tehnisko stāvokli, vairāku gadu lai-
kā tai ir veikta logu nomaiņa un 2015. 
gadā – divu grupiņu ārsienu siltināšana. 
Ēkā netiek veikta gaisa kondicionēšana.
Domājot par pašvaldības ēku, tai skai-
tā ĀPII, tehniskā stāvokļa uzlabošanu, 
Ādažu novada dome 2016. gadā veica 
detalizētāku savā īpašumā esošo ēku 

izvērtējumu. Tā rezultātā tika secināts, 
ka ĀPII “Strautiņš” ēkas siltumenerģi-
jas patēriņš ir lielāks par vidējo īpatnējo 
siltumenerģijas patēriņu izglītības ies-
tādēm Latvijā, kā arī lielāks par vidējo 
īpatnējo siltumenerģijas patēriņu tieši 
bērnudārza ēkām. Salīdzinot visas Āda-
žu novada pašvaldības iestādes, ĀPII 
ēkā iespējams gan vislielākais īpatnējais 
siltumenerģijas patēriņa samazinājums, 
gan arī vislielākais ēkas siltumenerģijas 
patēriņa samazinājums.
Tāpēc ĀPII ēkai tika izvērtēta iespēja 

paredzēt atjaunošanas darbus, preten-
dējot uz Eiropas reģionālā attīstības fon-
da (ERAF) līdzekļiem 4.2.2. speci�skā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldības ēkās” (SAM 
4.2.2.) ietvaros. 2016. gadā tika izstrā-
dāts (un 2018. gadā aktualizēts) ĀPII 
ēkas energoaudits, kurā tika noteikti 
pasākumi, lai uzlabotu ēkas energoefek-
tivitāti.

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš”
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Salīdzinot visas Ādažu novada pašvaldības iestādes, ĀP  ēkā iespējams gan vislielākais īpatnējais siltumener ijas patēriņa samazi-
nājums, gan arī vislielākais ēkas siltumener ijas patēriņa samazinājums.



MĒNESIS BILDĒS

 Lepojamies! Ādažu vidusskolas jaunieši - basketbolisti U16 vecuma grupā (Latvi-
jas čempiona titula laureāti U15 grupā) Eiropas Jaunatnes basketbola līgas kārtējā 
posmā Tallinā izcīna pārliecinošu uzvaru! Apsveicam!

 Pēc izrādes “Viņi melo labāk” aktieris Ģirts Ķeste-
ris saņem ādažnieku sveicienus 55. gadu dzimšanas 
dienā.

   6. martā Ādažu Kultūras centrā skatītāju pārpil-
dītā zālē Valmieras drāmas teātris izrādīja Tenisija 
Viljamsa drāmu "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta".

 Ādažu Kultūras centrā Veizāna deju skolas "Ādaži" Hip-hop deju koncerts izraisījis skatītāju ovācijas un sajūsmu!

 Lepojamies!
Ādažniece, kalnu slēpotā-
ja Kristiāna Hartmane 
U12 grupā izcīnījusi 
uzvaras Latvijas kausa 
posmos, Siguldas kausā 
un Baltijas Kausā. Paldies 
slēpošanas kluba “Virsot-
ne” trenerēm Žaklīnai 
Frickausai un Janai 
Zvejniecei.

Foto – Kerijs Staškevičs
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 Gaidām pavasari mierīgi! Civilās aizsardzības 
komisija secina, ka Gaujas plūdu iespējamība 
novadā šogad – zema.

 Lepojamies! Baltija kausa 
izcīņas otrā posma sacensī-
bās meistaru konkurencē 3 
uzvaras (milzu slalomā, 
superslalomā un paralēlajā 
slalomā) svinēja slēpošanas 
kluba “Virsotne” trenere, 
slēpotāja Žaklīna Frickausa 
no Baltezera!

 Lepojamies! 
Baltijas kausa izcīņas 
otrajā posmā slaloma 
disciplīnā juniorēm 
labākā – Ādažu vidus-
skolas skolniece Betija 
Burkovska!
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Jau 24.10.2017., pieņemot lēmumu “Par 
līdz�nansējuma nodrošināšanu SAM 
4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes energoefektivitātes 
paaugstināšana””, dome noteica, ka 
ĀPII siltināšanas projekts tiks īstenots 
no 2017. līdz 2019. gadam, t.sk. būvdar-
bi tika paredzēti 2019. gada sezonā. Tā 
kā būvnieku tika paredzēts noskaidrot 

laicīgi, jau 2018. gadā tika izsludināts 
pirmais būvniecības iepirkums. Tas no-
slēdzās bez rezultātiem, tomēr iepirkums 
“Atkārtots iepirkums – Ādažu pirmssko-
las izglītības iestādes “Strautiņš” fasādes 
vienkāršotā atjaunošana” 2019. gada feb-
ruārī noslēdzās ar rezultātiem, un šobrīd 
pašvaldība gatavojas slēgt līgumu ar ie-
pirkumā izraudzīto būvnieku. 

Kā jau iepriekš tika ziņots, ĀPII ēkas 
siltināšanas darbus plānots veikt no 
01.06.2019. līdz 31.10.2019. Šajā periodā 
tikai vienu mēnesi – jūniju – neliela daļa 
no bērniem varēs atrasties ĀPII ēkā. Ai-
cinām iepazīties ar infogra�ku, kas parā-
da, kā tiks nodrošināta Ādažu pirmssko-
las izglītības iestādes darbība no jūnija 
līdz novembrim.

1. lpp. → Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” gatavojas ēkas siltināšanai

Ādažu PII*

PII

PAŠVALDĪBAS BĒRNUDĀRZU PAKALPOJUMA NODROŠINĀJUMS 2019.G. VASARĀ, RUDENĪ

mēnesis
ēka

Ādažu PI I pakalpojums tiek nodrošināts tiem bērniem, kuru vecākiem nav citu iespēju (2 apvienotās 
grupas blakus multihal lei un multihal lē).

Ādažu PI I uzsāk darbu apvienotās grupās Ādažu vidusskolas telpās.

Kadagas PI I un Ādažu PI I pakalpojums tiek nodrošināts apvienotās grupās Ādažu vidusskolas 
telpās.

Ādažu PII jaunuzņemtie bērni septembrī dodas uz grupām Ādažu vidusskolā.
Kadagas PII jaunuzņemtie bērni septembrī uzsāk mācības Kadagas PII.

*Ādažu PII – Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš”;  *Kadagas PII – Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

novembrisaugustsjūlijsjūnijs oktobrisseptembris

Kadagas PII*

PII

Ādažu vidusskola

SKOLA

Saistībā ar paredzētajiem būvniecības darbiem jūnijā ĀPII “Strautiņš” nebūs iespējams nodrošināt pakalpojumu visiem bērniem, 
tāpēc lūdzam vecākus pieņemt minētos apstāk us ar izpratni un savlaicīgi izplānot savu vasaras sadzīvi. Tiem bērniem, kuriem nebūs 
citu iespēju, jūnijā pakalpojums tiks nodrošināts apvienotajās grupās blakus multihallei un multihallē ĀPII, bet no jūlija – 
doties uz Ādažu vidusskolu, kur C korpusā esošās klašu telpas un in rastruktūra būs pielāgota pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām. 
Kadagas bērnudārzs būs slēgts augustā, un tiem bērniem, kuru imenēm nebūs citu iespēju, pakalpojums  tiks nodrošināts 
Ādažu vidusskolas telpās.
Lūdzam visus vecākus, kuru bērni apmeklē pašvaldības bērnudārzus, informēt sava bērnudārza vadītāju, kurā vasaras 
mēnesī bērnam nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.

Kāpēc ĀPII “Strautiņš” darbība nevar notikt ĀPII ēkā siltināšanas laikā (plānojot siltināšanas darbus pa kārtām) vai arī 
siltināšanas darbi nevar tikt pārcelti uz citu gadu?
• Bērnu atrašanās ĀPII teritorijā silti-
nāšanas laikā varētu apdraudēt viņu 
veselību (saasinātos alerģijas, nāktos 
elpot putekļus un kaitīgas vielas, kas ne-
drīkst nonākt elpceļos) un drošību (visa 
ĀPII teritorija uz siltināšanas laiku būs 
būvlaukums).
• Bērniem, atrodoties ĀPII ēkā silti-
nāšanas laikā, tiktu pasliktināta viņu 
dzīves kvalitāte (grupiņās nevarētu 
atvērt logus vai izvēdināt telpas, bērni 
nevarētu iziet ārā nojumēs vai citā bēr-
nudārza teritorijā, jo visapkārt ēkai būs 
būvlaukums, visi āra rotaļu elementi tiks 
noņemti, apkārt ĀPII ēkai būs putekļi, 
dubļi un būvmateriāli).

• Vecākiem būtu apgrūtināta piekļū-
šana pie bērnudārza (iekļūšana ēkā / 
izkļūšana no ēkas būs stipri ierobežo-
ta, pamatā domāta būvniecības procesa 
nodrošināšanai, transporta plūsma pie 
bērnudārzu no rītiem un vakaros vei-
dotu lielus sastrēgumus uz Pirmās ielas, 
jo ieeja no grupiņu nojumju puses būtu 
slēgta).
• ĀPII siltināšana tiek īstenota projek-
ta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
energoefektivitātes paaugstināšana” ietva-
ros, kas pilnībā jāīsteno līdz 31.12.2019. 
Šo termiņu nevar pagarināt uz nākamo 
būvniecības sezonu, jo, pārkāpjot šo ter-
miņu, pašvaldībai tiktu piemērota �nanšu 

korekcija, t.i., pašvaldībai nāktos atmak-
sāt lielu daļu no tai piešķirtajiem �nanšu 
līdzekļiem (tie ir līdzekļi, kuri tiktu no-
ņemti kāda ceļa remontam vai kāda cita 
svarīga pasākuma īstenošanai). 
• Jau ir noslēdzies iepirkums “Atkārtots 
iepirkums – Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Strautiņš” fasādes vienkāršotā 
atjaunošana”, kura nosacījumi paredz, 
ka 01.07.2019.-31.10.2019. ĀPII ēkā bēr-
ni neatradīsies un būvdarbus varēs veikt 
bez pārtraukumiem (no 01.06.2019. līdz 
30.06.2019. – kamēr notiks sagatavoša-
nās pasākumi būvdarbiem un tiks uzsākti 
būvdarbi, ĀPII telpās multifunkcionālās 
halles pusē paliks līdz 75 bērni (jūnijā 
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būvdarbi tiks plānoti ar pārtraukumiem, 
ievērojot “klusās stundas”)).
• Bērnu klātbūtne paildzinātu ĀPII ēkas 
siltināšanas procesu (jo būvniekam būtu 
jāievēro “klusās stundas”, nāktos pakārtot 
sava darbība tam, ka ēkas teritorijā pat-
stāvīgi atrodas bērni un citas būvniecības 
procesam nepiederošas personas, ēkas tu-
vumā esošās ielas tiktu izmantotas bērnu 
pārvadāšanai)!
• Ja ĀPII siltināšanu pašvaldība pārceltu 
no 2019. gada uz 2020. vai kādu citu nā-
kamo gadu, tiktu zaudēts ERAF �nan-
sējums un valsts budžeta dotācijas kopā 
vairāk nekā pus miljona EUR apmērā. 

Tā kā kopējās projekta izmaksas plānotas 
1 151 505,53 EUR, ĀPII siltināšana tiktu 
atlikta uz nenoteiktu laiku, jo pašvaldībai 
nav pieejami tādi budžeta līdzekļi, lai 
ĀPII siltināšanu nodrošinātu tikai no 
saviem līdzekļiem.
Atvainojamies par neērtībām, kas gan 
ĀPII kopumā, gan katram iedzīvotājam 
personīgi radīsies saistītas ar ĀPII ēkas 
siltināšanas procesa nodrošināšanu! 
Aicinām būt saprotošiem! Tas viss tiek 
darīts, lai nodrošinātu kvalitatīvāku 
dzīves vidi mūsu mazajiem ādažniekiem 
un ĀPII savā ēkā varētu atgriezties pēc 
iespējas ātrāk.

Lai sīkāk paskaidrotu Ādažu bēr-
nudārza darbību vasaras un ru-
dens mēnešos, informētu par 
siltināšanas projektu, kā arī at-
bildētu uz jautājumiem, marta 
beigās ĀPII ēkā vecākiem tiks 
organizēta tikšanās ar bērnudār-
za un pašvaldības pārstāvjiem – 
konkrēts tikšanās datums un laiks 
tiks paziņots katrā grupiņā.

Inga Pērkone

Martā bērni turpina vingrot Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros!
Martā turpinās dažāda veida vingrošanas 
nodarbības bērniem Ādažu pirmssko-
las izglītības iestādē “Strautiņš”, Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādē un Ādažu 
vidusskolā.
Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības 
bērnudārzā “Strautiņš”
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Strautiņš notiek vispārattīstošās vingro-
šanas nodarbības 3–7 gadus veciem bēr-
niem. Nodarbību mērķis ir veicināt ķerme-
ņa balsta un kustību aparāta harmonisku 
attīstību bērniem, nostiprināt plecu joslas, 
muguras, vēdera korsetes un ekstremitāšu 
muskulatūru. Nodarbībās iekļauti vingri-
nājumi, kas nostiprina un uzlabo bērnu 
stāju, sekmē kustību koordināciju, attīs-
ta līdzsvaru, lokanību un veiklību, kā arī 
pēdas velvju veidošanu. Nodarbībās tiek 
iekļauti rotaļu un spēļu elementi un izman-
tots daudzveidīgs inventārs. 

Ritmikas nodarbības Kadagas bērnudārzā
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 
turpinās ritmikas nodarbības mūzikas pa-
vadībā 1,5–4 gadus veciem bērniem. Rit-

mikas nodarbībās izmantoti ritma, deju 
un kustību vingrinājumi, jo ritmiskie vin-
grinājumi pozitīvi ietekmē bērnu rakstura 
veidošanos, māca loģiski domāt, reaģēt un 
uztvert apkārtējo pasauli. Ritmikas vin-
grinājumi bērnu psihē pakāpeniski rada 
pozitīvas izmaiņas. Uzlabojas audiālās uz-
tveres un kustību savstarpējā koordinācija. 
Nodarbībās tiek trenēta uzmanība un kon-
centrēšanās. Caur kustībām un deju tiek 
attīstītas radošās izpausmes, improvizācija 
un iztēle, jo bērnu deju fantāzija, kustību 
improvizācija rada bērnos mīlestību pret 
mūziku, vēlmi klausīties, izprast un izbau-
dīt to. Apmācību programmā ietver ritma 
izjūtas izkopšanu, muzikāli ritmiskās at-
miņas trenēšanu, muzikālās dzirdes attīstī-
šanu, mūzikas uztveres spēju aktivizēšanu, 
kustību iemaņu pilnveidi, sava ķermeņa 
pārvaldīšanas prasmes trenēšanu, musku-
ļu stiprināšanu. 

Vispārattīstošās vingrošanas-kalanēti-
kas nodarbības Ādažu vidusskolā
Ādažu vidusskolā norisinās vispārattīsto-
šās vingrošanas-kalanētikas nodarbības 
9–13 gadus veciem bērniem. Ar dažāda in-

ventāra palīdzību (terapijas bumbām, gu-
mijām u.c.) tiek pielietoti vispārattīstošie 
un speciālie, dinamiskie un statiskie vin-
grojumi, kas nostiprina galvenās muskuļu 
grupas, stabilizē locītavas, mazina musku-
ļu disbalansu, uzlabo asinsrites, elpošanas 
un gremošanas sistēmu darbību, stimulē 
centrālo nervu sistēmu. Tiek sekmēta loka-
nības, veiklības un koordinācijas attīstīša-
nās, kā arī �ziskās izturības uzlabošana un 
līdzsvara attīstīšana. 

Visas nodarbības vada serti�cēti sporta 
speciālisti-treneri. Sekojiet līdzi projek-
ta aktivitātēm, pasākumiem un jaunu-
miem Ādažu novada domes tīmekļvietnē 
www.adazi.lv  un facebook.com kontā. Ak-
tivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Inita Henilane

No 2020. gada 1. janvāra daudzbērnu ģimenes locekļiem sabiedriskajā transportā 
kopā ar “3+Ģimenes karti” būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem par valsts atbalsta programmas 
“Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ 
Ģimenes karte”” īstenošanas kārtību, no 
2020. gada 1. janvāra katram ģimenes 
loceklim būs nepieciešama sava personi-
�cēta apliecība. Lai saņemtu braukšanas 
maksas atvieglojumu, braucot reģionālā 
maršruta autobusā vai vilcienā, daudz-

bērnu ģimenes loceklim ir nepieciešams 
uzrādīt “3+ Ģimenes karti” kopā ar pasi, 
ID karti vai attiecīgi skolēna vai studenta 
apliecību. 
VSIA “Autotransporta direkcija” aicina 
savlaicīgi vērsties Sabiedrības integrāci-
jas fondā un pasūtīt “3+ Ģimenes karti” 
saviem bērniem, jo nākamgad skolēni 
un studenti līdz 24 gadu vecumam, uz-

rādot vecāku karti, vairs nevarēs saņemt 
braukšanas maksas atvieglojumus. Bēr-
niem un studentiem būs nepieciešama 
sava personi�cēta “3+ Ģimenes karte”.
Pieteikties kartei ir iespējams mājaslapā 
godagimene.lv vai mobilajā lietotnē “3+ 
karte”. Kartes izgatavošanas laiks ir līdz 
45 dienām.

VSIA “Autotransporta direkcija”

Ādažu P  “Strautiņš”

Ādažu Sporta centrs

Kadagas P
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Aprīlī tiks uzsākta trešā dabas skaitīšanas sezona
Aprīlī tiks uzsākta trešā 
dabas skaitīšanas sezona, 
informē Dabas aizsar-
dzības pārvalde. No pērn 
apsekotajām pļavām bio-

loģiski vērtīgas ir tikai 17%, liecina ot-
rās dabas skaitīšanas sezonas dati. “Lai 
saprastu dabas mainību, mums nav jā-
vizualizē kūstošie ledāji Antarktikā, tā 
norit tepat līdzās – jau divu sezonu da-
bas skaitīšanas dati liecina, ka no agrāk 
zināmajām bioloģiski vērtīgajām pļavām 
Latvijā sastopama vairs tikai viena sestā 
daļa,” uzsver dabas skaitīšanas vadītāja 

Irisa Mukāne. Viņa turpina: “Pēdējo 50 
gadu laikā vērtīgo zālāju platības ir bū-
tiski sarukušas, jo zālāji ir teju vienīgā 
biotopu grupa, kas bez cilvēka līdzdalī-
bas nevar pastāvēt. Nav runa par mauri-
ņu vai zāles stiebru izzušanu, bet gan par 
bioloģiski vērtīgo zālāju platībām, kurās 
mazinās krāšņās puķes vainagiem, ārst-
nieciskie augi tējām, arī apputeksnētāji 
un cita dzīvā daba. Ir apdraudēts nozī-
mīgs posms dabiskajā dzīvības ķēdē, ko 
veicina cilvēka darbība vai, tieši pretēji, 
bezdarbība. Un pastāv iespēja zaudēt šo 
biotopu grupu pavisam!” Pilnīgu ainu 

par Latvijas dabas vērtībām un to kva-
litāti uzzināsim nākamgad, kad būs pie-
ejami visu triju sezonu dati un to izvēr-
tējums par visām 6 Eiropas Savienības 
nozīmes aizsargājamo biotopu grupām. 
Informācija par semināriem, jaunumi, 
kā arī jautājumu un atbilžu sadaļa pie-
ejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv. 
Pagājušā gadā apzināto bioloģiski vērtī-
go zālāju īpašnieki informāciju par viņa 
īpašumā esošo zālāju var skatīt Dabas 
aizsardzības pārvaldes sistēmā Ozols 
(http://ozols.daba.gov.lv/pub/). 

Dabas aizsardzības pārvalde

Aicinām piedalīties Digitālajā nedēļā 2019!
Latvijas Informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija (VARAM) no 25. līdz 
29. martam organizē “Eiropas Digitālo 
nedēļu” Latvijā.
“Digitālā nedēļa” Latvijā tiek organizēta 
Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 
ietvaros un notiek jau 10. reizi (iepriekšē-
jais nosaukums – E-prasmju nedēļa).
2019. gada “Digitālā nedēļa” Latvijā 
paredz šādas galvenās tēmas:
• Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digi-
tālā transformācija (pārveide).
• Digitālā identitāte.
• Iedzīvotāju digitālās prasmes un digitā-
lie pakalpojumi.
• Digitālās prasmes nākotnes digitālajam 
darbam.
• Digitālās prasmes IKT profesionāļiem.
• Drošība un pārliecība lietot digitālās 

tehnoloģijas.
• Kritiskā domāšana un mediju pratība.
“Digitālās nedēļas” ietvaros tiks orga-
nizēti gan centrālie pasākumi un dis-
kusijas, kam varēs sekot līdz interneta 
tiešraidēs, gan arī pasākumi kas notiks 
Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, 
nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās 
un uzņēmumos. Būs iespējams pārbau-
dīt savas digitālās prasmes pašnovērtēju-
ma testos un konkursos. Visas semināra 
prezentācijas ir ievietotas nedēļas mājas-
lapā www.eprasmes.lv, sadaļā Reģionālo 
partneru seminārs. 
Prezentācijas atradīsiet, atverot semināra 
darba kārtību.  Semināra video pieejams 
Latvija.lv YouTube kontā, sadaļā Video.
Digitālās nedēļas 2019 tematiskās dienas:
Pirmdiena, 25. marts, atklāšana “Viedā 
Latvija – sabiedrības, valsts un uzņē-
mumu digitālā transformācija”.

Otrdiena, 26. marts, “Dari Digitāli”.
Trešdiena, 27. marts,  “IKT Profesionāļu 
diena”.
Ceturtdiena, 28. marts, “E-identitātes 
diena” un “Kibernakts 2019”.
Piektdiena, 29. marts “Digitālās pras-
mes nākotnes digitālajam darbam”.
“Digitālā nedēļa” tiek organizēta sa-
darbībā ar partneriem (valsts pārvaldes 
iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskām 
organizācijām) un reģionālajiem koor-
dinatoriem (bibliotēkām, pašvaldībām, 
skolām), kas vēlas iesaistīties “Digitālās 
nedēļas” pasākumu sagatavošanā un īs-
tenošanā.

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim 
veicams kārtējais nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumi 
veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 
1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. no-
vembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā 
- avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības 
norēķinu punktos, bankā, internetban-
kā, portālā www.epakalpojumi.lv un 

www.latvija.lv. Veicot 
maksājumu internetban-
kā, būtiski ir pārliecinā-
ties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņoju-
mu par NĪN nomaksu. 
Ja persona nav saņēmusi 
paziņojumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa 

nomaksu, lūgums vērsties savā pašval-
dība. Pārskaitījums veicams uz kādu no 
tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. 
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā 
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Abos portālos pieejami pašvaldību ban-
ku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija maksājuma 
veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams veikt nomaksu arī par citas 
�ziskas vai juridiskas personas īpašu-

miem. 
Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu 
portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji 
savā pro�lā var autenti�cēties ar ePa-
raksts mobile rīku. Tas ir mūsdienīgs, 
ērts un drošs rīks, kurš bez maksas ir 
pieejams kā iOS, tā Android operētājsis-
tēmu viedtālruņiem.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo 
saskaņā ar likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas. 
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar no-
dokļa apmaksas termiņu, portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams pieteikties 
atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īs-
ziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par 
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. At-
gādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu 
tiks izsūtīta 7 dienas pirms maksāšanas 
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas 
termiņa samaksas dienā.



Ādažu novada domes pārstāvji piedalās pieredzes apmaiņas braucienā Salaspilī
Projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros 
27. februārī Ādažu novada domes pārstāvji 
piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Salaspili, kur tika apskatīta visaptveroši at-
jaunota daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Meža 
ielā 7. Salaspils ēkas atjaunošanas darbi 
iesākās pagājušā gada maijā, un novembrī 
ēka piedzīvoja savu svinīgo atklāšanu.
Jāvārds pozitīvām pārmaiņām
Pirms atjaunotās daudzdzīvokļu mājas  
apskates brauciena dalībnieki tikās SIA 
“Salaspils Siltums” telpās, kur tika iepazīs-
tināti ar uzņēmuma projektu vadītāju Re-
nāti Bražinsku. Sagatavotajā prezentācijā 
uzņēmuma pārstāve atskatījās uz ēku reno-
vācijas projektu norises gaitu, lielākajiem 
izaicinājumiem un mājas iedzīvotāju mo-
tivāciju piedalīties projektā, sakot jāvārdu 
pozitīvām pārmaiņām.

Divas aptaujas
Salaspils ēkas visaptverošas atjaunošanas 
ceļš nav bijis viegls un ātrs. 2015. gadā no-
tika pirmā tikšanās ar ēkas Meža ielā 7 un 
SIA “Salaspils Siltums” pārstāvjiem, kuras 
laikā tika apspriesti risinājumi ēkas atjau-
nošanai un pausta SIA “Salaspils Siltums” 
pārstāvju iniciatīva vadīt ēkas visaptvero-
šas atjaunošanas projektu. Nepilna mē-
neša laikā mājas īpašniekiem tika izsūtīta 
aptauja, kurā tika pausts pozitīvs viedoklis 
par ēkas visaptverošu atjaunošanu. Tā paša 
gada maijā tika rīkota aptauja par ēkas 
energoaudita, tehniskās apsekošanas atzi-
numa un projekta izstrādes saistīto darbu 
veikšanu un jau jūnijā veiksmīgi noslēgts 

līgums ar darba veicējiem. 
ALTUM lēmums atbalsta saņemšanai
Novēlotā noteikumu par Eiropas Savie-
nības fondu �nansējumu daudzdzīvokļu 
ēku energoefektivitātes uzlabošanu apstip-
rināšana kavēja arī projekta tālāko norisi. 
Tomēr, pateicoties iedzīvotāju pacietībai 
un neatlaidībai, februārī būvprojekts tika 
veiksmīgi saskaņots būvvaldē, un līdz gada 
beigām tika saņemti arī visi nepieciešamie 
�nanšu institūcijas ALTUM lēmumi atbal-
sta saņemšanai. 
Darbs pie dokumentācijas sagatavošanas
Tālāk noritēja darbs pie iepirkuma doku-
mentācijas sagatavošanas, un 2017. gada 
aprīlī ALTUM apstiprināja būvniecības 
darbu veicēju atlases nolikumu. Tajā pašā 
gadā, rūpīgi izvērtējot visus būvniecības un 
būvuzraudzības uzņēmumu saņemtos pie-
dāvājumus, komisija nolēma izvēlēties SIA 
“EKOTEH BŪVE” piedāvājumu, uzņēmu-
mam esot atbildīgam par ēkas atjaunošanu, 
un SIA “CMB” būvuzraudzības pakalpoju-
ma piedāvājumu.
Līguma slēgšana ar būvnieku, būvuzrau-
gu un autoruzraugu
2018. gada aprīlī SIA “Salaspils Siltums” or-
ganizēja līguma sagatavošanu un parakstī-
šanu ar projektā iesaistītajām pusēm – būv-
nieku, būvuzraugu, kā arī autoruzraugu.
Granta un kredīta līgums ar ALTUM
2018. gada maijā tika veiksmīgi paraks-
tīts granta līgums ar ALTUM un kredīta 
līgums par �nansējumu ēkas Meža ielā 7 
visaptverošai atjaunošanai. Salaspilī esošā 
daudzdzīvokļu māja Meža ielā 7 ir piedzī-
vojusi pozitīvas pārmaiņas, un, pateicoties 
projekta atbalstītājiem, ēkas iedzīvotāju 
pacietībai 4 gadu garumā, ēka ir ieraugāma 
jaunā un skaistā veidolā! 
4 gadu pacietība nes augļus!
Būtiski minēt, ka visu 4 gadu 
laikā Salaspils ēkas visaptve-
rošas atjaunošanas projekts 

ir nesis daudz izaicinājumu visām iesais-
tītajām pusēm, tomēr gala rezultāts ir visu 
pūļu un pacietības vērts!    
 Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai ir radušies 
jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo ēku atjaunošanu, aicinām sazināties 
ar Ādažu novada domes energopārvald-
nieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, 
e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accele-
rate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Inga Pērkone
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Līdz 15. aprīlim vēl var piedalīties iedzīvotāju aptaujā par Ādažu novada attīstību
Atgādinām, ka 
Ādažu novada 
dome Ādažu nova-
da attīstības prog-
rammas (2016.–
2022.) (attīstības 
programma) mo-
nitoringa ietvaros 
organizē iedzīvo-
tāju aptauju. Tās 
mērķis – noskaid-
rot Ādažu novada 
iedzīvotāju viedokli 
par situāciju nova-

dā pēc esošās attīstības programmas pirmajiem 3 īstenošanas ga-
diem un vēlamajām izmaiņām līdz 2022. gadam. Anketās sniegtās 

atbildes būs kon�denciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā.
Aptauja tiek organizēta no 15.02.2019. līdz 15.04.2019. Ap-
taujā var piedalīties gan elektroniski (aizpildot anketu: 
https://goo.gl/forms/hx5kHDNpN37gKsYS2), gan papīra formātā. Ar 
roku aizpildītās anketas varat ievietot speciāli tam paredzētajās ap-
taujas urnās, kuras atrodas Ādažos: Gaujas ielā 33A (Ādažu novada 
domē, Klientu apkalpošanas centrā), Gaujas ielā 27B (Bibliotēkā, 
lasītavā), Gaujas ielā 13/15 (Sociālajā dienestā) un Gaujas ielā 30 
(Sporta centrā).
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un aizpil-
dīt aplikācijā Mobio, kā arī šeit:
Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties 
aptaujā un izteikt savu viedokli par to, cik sek-
mīgi ir īstenota attīstības programma līdz šim 
un kā būtu jāattīstās novadam turpmāk!

Inga Pērkone
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Gailis atgriežas Baltezera baznīcas tornī
Pūpolsvētdienā pirms Lieldienām, 14. ap-
rīlī ap plkst. 13.00 Baltezera baznīcā pēc 
dievkalpojuma notiks svinīga baznīcas 
torņa gaiļa iesvētīšana, uz kuru aicināti 
visi interesenti. Atjaunoto un no jauna ap-
zeltīto gaili būs iespējams apskatīt tuvumā 
un arī pie tā nofotografēties, jo pēc tam 
gailis dosies atpakaļ baznīcas tornī.

Kāpēc jums tornī vista?
Gaiļa restaurācijas darbi tika uzsākti pagā-
jušā gada vasarā un ilga pusgadu, jo torņa 
saimnieks bija palicis pavisam bēdīgā iz-
skatā. Aukstie ziemas un rudens vēji bija 
sapostījuši gaiļa seksti, asti un griešanās 
mehānismu. Putni izmantoja gaiļa muguru 
kā atpūtas vietu starp pārlidojumiem. Drau-
dzes mācītājs stāstīja, ka vasarā kādi Itāli-
jas tūristi baznīcas apskates laikā vaicājuši 
– “kāpēc jums tornī vista?” un mācītājam 
bija jāskaidro, ka tas tomēr ir gailis. Sarunā 
ar arhitektiem Inesi Dambi un Juri Dambi 
par Baltezera baznīcas vērtību saglabāšanu 
noskaidrojām, ka gaiļa atjaunošanai varam 
lūgt līdzekļus no Nacionālā kultūras manto-
juma pārvaldes fonda “Mantojums”. Ļoti īsā 
laikā tika iesniegti visi vajadzīgie dokumen-
ti un tāme, un drīzumā atbalsts 10 000 eiro 
apjomā tika saņemts. To paveica un gaiļa 
rekonstrukcijas projektu vadīja ģimene no 
Ādažu draudzes – Sandra un Juris Tauriņi.
Kā gaili atjaunoja
Vispirms ar dronu (bezpilota lidojošu ka-
meru) tika apsekots gailis, lode un masts, lai 
izdotos saprast, kā gaili pareizi demontēt, to 
nesabojājot. Gaili, 
lodi un mastu de-
montēja Valmieras 
uzņēmuma SIA 
“Ekers” vīri. 
Gaili un lodi uz-
ticējām atjaunot 
Brīvdabas muzejā 
strādājošajam me-
tāla māksliniekam 
Ģirtam Bērziņam, 
kuram jau ir liela 
pieredze citu baz-
nīcas gaiļu atjaunošanā Latvijā. Pēc māks-
linieka domām esošais gailis ir veidots 20. 
gadsimta beigās (1980.–1990. gadi), strādā-
jot kalējiem Pēterim Koroļam vai Volde-
māram Rustiķim. Gailis un lode veidoti no 
vara loksnēm un misiņa. Sākumā detaļas at-
tīrīja līdz tīram metālam. Iztaisnojot saliek-
tās daļas, tika likvidēti iesitumi, aizlodētas 
plaisas gaiļa korpusā. Tika saremontēts arī 
gaiļa lepnums – aste, kas bija īpaši cietusi. 
Objektu virsma tika sagatavota zeltīšanai, 
noņemot veco krāsu. Tālāk gailis un lode 
tika nodoti zeltītājas Sandras Priežčiekures 
prasmīgajās rokās. Pēc gaiļa un lodes virs-

mas sagatavošanas meistare virsmai uzklāja 
zelta lapiņas (980 zelta prove).
Darbi Baltezera baznīcas gaiļa un lodes at-
jaunošanai tika uzsākti 2018. gada jūlijā un 
pabeigti decembrī. Gailis, lode un masts 
tiks uzstādīti 2019. gada aprīlī, ap Lieldienu 
laiku.
Vēstījums kapsulā
Pēc atjaunojamā gaiļa nocelšanas no torņa, 
tika atvērta kapsula ar tajā paslēpto vēstīju-
mu nākamām paaudzēm, ko bija rakstījuši 
draudzes locekļi pirms 25 gadiem, 1994. 
gada 26. augustā. Tajā bija stāstīts par baz-
nīcas vēsturi cauri laikiem un par tās lik-
teni padomju laikos, kad tā tika izmantota 
kā kolhoza noliktava, kāpostu skābētava, 
metālkalēju darbnīca līdz tās atjaunošanai. 
Kapsulā bija arī to laiku avīze un nauda. 
Iepriekšējais vēstījums turpmāk glabāsies 
draudzes arhīvā, un daļu no tā publi-
cēsim arī draudzes Facebook lapā 
Facebook.com/BaltezeraBaznica.
Šobrīd tiek gatavots jauns vēs-
tījums, kas tiks ievietots kap-
sulā un atgriezīsies Baltezera 
baznīcas gaiļa lodē. Jaunajā 
vēstījumā būs papildināta 
baznīcas vēsture, draudzes 
dzīves apraksts, stāsts arī par 
Carnikavas baznīcas nelaimi un 
sapņiem to uzcelt no jauna. Savus 
vēlējumus vēstījumam devuši arī Latvi-
jas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) 
arhibīskaps Jānis Vanags, LELB Ikšķiles 
iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, kā arī 

tagadējais Ādažu 
draudzes mācītājs 
Ivars Jēkabsons. 
Nākamajām paau-
dzēm
Šie vēlējumi ir gan 
mums, gan mūsu 
bērniem un maz-
bērniem. Tāpēc 
vienu vēlējumu 
publicējam arī šeit.
Arhibīskaps Jā-
nis Vanags raksta: 

“Kristus mīļotie tautieši! Gailis ir rīta sau-
cējs. Baznīcas torņa galā gailis paceļas pāri 
namu jumtiem un koku galotnēm, lai būtu 
redzams visiem un atgādinātu par Kun-
gu Jēzu Kristu. Tā vajag, jo ikviens cilvēks 
var saskatīt savas dzīves modeli vīrā, kurš 
mirst, netaisni pienaglots pie krusta. Mēs 
katrs reiz mirsim un līdz tam nesīsim sma-
gumu, ne reizi vien ciešot nepelnītas sāpes 
un netaisnas pārestības. Tā ir mūsu iespē-
ja dalīties ar Kristu viņa dzīvē. Taču gaiļa 
dziesma ieskandina jaunu rītu. Kristus ir 
augšāmcēlies, uzvarot katru pretvaru un 
pašu nāvi. Lai gaiļa dziesma un zeltītais 

mirdzums ik rītu atgādi-
na: izslejieties, iztaisnojiet 

muguru – jūs esat stiprāki 
par savām bēdām un nelaimēm. 

Jūs spējat visam iziet cauri, saglabājot cil-
vēcību un Dieva līdzību. Paaugstiniet Kristu 
savā vidū un viņš cels augšup pie sevis jūs!”
Gaiļa simbols kristīgā tradīcijā
Gailis kristīgā tradīcijā ir simbols gaismas 
uzvarai pār tumsu un aicinājums uz grēku 
nožēlu un garīgu nomodu. Par godu gaiļa 
atjaunošanai draudze izveidoja kartīti ar 
svētdienas skolas audzēkņa Toma Tauriņa 
(14 gadi) zīmējumu, kurš Baltezera baznīcas 
gaili ir attēlojis uz va-
ravīksnes krāsās mir-
dzošas Kristus gaismas 
fona, kas ir Dieva miera 
derības zīme, jo Kri-
stū ir viss piedots un 
viss tapis jauns. Jēzus 
vārdi “Vai tu mani mīli?” zīmējumā ir no 
Jāņa evaņģēlija (Jņ.21:17). Pēteris trīs reizes 
bija noliedzis Jēzu. Tad gailis iedziedājās, kā 
Jēzus to pareģoja. Pēc dziļas grēku nožēlas 
Pēteris atkal tiekas ar Jēzu un tiek aicināts 
apustuļa un draudzes gana amatā. Mums 
katram Jēzus jautā – vai tu mani mīli? Mums 
katram tas liek domāt – vai esmu gatavs at-
saukties Viņa aicinājumam savā dzīvē?

Marta Romanova-Jēkabsone,
Sandra un Juris Tauriņi

*Gaiļa apzeltīšana, meistare Sandra Priežčiekure
**Gaiļa rekonstrukcijai veltītā kartīte, autors 
Toms Tauriņš (14 gadi)
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Sandra un Juris Tauri -
ņi pie noceltā baznīcas 
gai a pirms rekonstruk-
cijas

Gailis pie metālmākslinieka Ģirta Bērziņa
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Pastaigā ar termogrāfu Kadagas iedzīvotāji noskaidro,
kur ēkā ir lielākie siltuma zudumi
25. februāra vakarā Kadagā norisinājās 
otrā Ādažu novada domes organizē-
tā pastaiga ar termogrāfu. Pasākuma 
ietvaros piedalījās Kadagas ielas 10 
nama iedzīvotāji, kā arī Ādažu nova-
da domes, NVO “Ēku saglabāšanas 
un energotaupības birojs” (ESEB) un 
SIA “Ekodoma” pārstāvji. Līdzīgi kā 
pastaigā ar termogrāfu Ādažos, arī 
Kadagā interesentiem bija iespēja pār-
liecināties, kurās vietās ēkai ir lielākie 
siltuma zudumi. Kaut arī gaisa tempe-
ratūra, salīdzinot ar istabas temperatū-
ru dzīvokļos, neveidoja 20°C starpību, 
tomēr termogrāfa uzņēmumi liecināja, 
ka ēkai ir lieli siltuma zudumi. 

Arī paneļu ēkas var siltināt
Atšķirībā no Ādažiem Kadagā iedzīvo-
tājiem nav redzams un pieejams neviens 
pozitīvs piemērs kvalitatīvi nosiltinātai 
daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai. Tas ir 
viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotāji nav 
motivēti veikt savu māju visaptverošu 
atjaunošanu. Vēl viens no faktoriem, kas 
ietekmē Kadagas iedzīvotāju akvititāti 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjau-
nošanā, ir mīts, ka paneļu ēkas netiek 
siltinātas. Uzklausot speciālistu sniegto 
skaidrojumu un informāciju, Kadagas 
ielas 10 iedzīvotāji uzzināja, ka arī viņu 
ēka var tikt atjaunota un siltināta, tomēr 
vispirms ir jāsagatavo noteikti doku-
menti, lai iesāktu ēkas atjaunošanu un 
pieteiktos ALTUM atbalsta programmā, 
kurā mājas atjaunošanai saņemtu 50% 
atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai. 

Pozitīvs iedzīvotāju lēmums 
Pirmie divi dokumenti, kas nepieciešami, 
lai uzsāktu garo ceļu uz ēkas atjaunošanu, 
ir energoaudits un tehniskās apsekošanas 
ziņojums. Šīs dokumentācijas izstrādi 
apsaimniekotājs vai kāda cita pilnvarotā 
persona var pasūtīt, ja pirmajā kopsapulcē 

iedzīvotāji un ēkas īpašnieki pieņem pozi-
tīvu lēmumu iepriekšminēto dokumentu 
sagatavošanai. Balstoties uz šiem doku-
mentiem, tālāk tiek sagatavota kontroltā-
me un iedzīvotāji var spert nākamo soli 
– pieņemt lēmumu par labu būvprojekta 
izstrādei. Pēc tam attiecīgi tiek meklēts 
būvnieks un veikti ēkas visaptverošas at-
jaunošanas darbi. 
Nozīmīgs enerģijas ietaupījums
Ņemot vērā to, ka pēc visaptverošas at-
jaunošanas ēkās ar lieliem siltuma zudu-
miem var panākt arī nozīmīgus enerģijas 
ietaupījumus, atbalsta saņemšana ēkas 
visaptverošai atjaunošanai no ALTUM 
būtu īpaši izdevīga! ALTUM energoefek-

tivitātes atbalsta programmas ietvaros 
tiek apmaksāts viss, kas saistīts ar ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanu. Remont-
darbiem, kas nav tie-
ši saistīti ar ener-
g o e f e k t i v i t ā t i , 
piemēram, balkonu 

atjaunošanai, iedzīvotājiem būtu jāpa-
redz papildu �nansējums. 
Ādažu novada dome saka paldies vi-
siem klātesošajiem par izrādīto inte-
resi  un dalību pasākumā! Lai izdodas 
iecerētais un arī Kadagas iedzīvotāji 
saka jāvārdu pozitīvām pārmaiņām, 
uzsākot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
visaptverošu atjaunošanu!
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai ir radu-
šies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot 
EPC, aicinām sazināties ar Ādažu no-
vada domes energopārvaldnieku An-
riju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: 
anrijs.zebergs@adazi.lv).

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Acce-
lerate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Inga Pērkone
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Dome piesakās Valsts Zivju fonda atbalstam,
lai novada ezeros ielaistu zivju mazuļus

26. februārī Ādažu novada dome Lauku 
atbalsta dienestā iesniedza četru projektu 

pieteikumus Valsts Zivju fonda atbalsta 
saņemšanai. Pasākuma “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder Valstij, kā arī citās ūdens-
tilpēs, kas ir Valsts vai pašvaldību īpašu-
mā” ietvaros tika pieteikti šādi projekti – 
“Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 
Dūņezerā”, kura ietvaros plānots ezerā 
ielaist 12 500 zandartu mazuļu,  “Zivju re-
sursu pavairošana Ādažu novada Mazajā 
Baltezerā”, kura ietvaros plānots ielaist 

9000 zandartu mazuļu, “Zivju resursu 
pavairošana Ādažu novada Vējupē”, kura 
ietvaros plānots ielaist 1500 zandartu ma-
zuļu un “Zivju resursu pavairošana Āda-
žu novada Lielajā Baltezerā”, kura ietva-
ros plānots ielaist  10 000 ālantu mazuļu.

Laura Breidaka
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Aicinām iesniegt savu projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019”!
Ādažu novada dome jau 10. gadu pēc 
kārtas izsludina pieteikšanos iedzīvo-
tāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sa-
biedrība ar dvēseli”. Aicinām tajā iesais-
tīties ikvienu, kas vēlas uzlabot Ādažu 
novada dzīves vidi! 
Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvali-
tāti �ziskajā un sociālajā jomā Ādažu no-
vadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatī-
vu un atbildību par savu dzīves vidi.
Konkursā var piedalīties gan nereģistrē-
tas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas 
organizācijas (biedrības vai nodibinā-
jumi), gan reliģiskas organizācijas. 
Projekta grupā jāapvienojas vismaz 
8 cilvēkiem, un viena projektu gru-
pa var iesniegt tikai vienu pieteiku-

mu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves 
kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teri-
torijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu rea-
lizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros 
radītajiem materiālajiem un nemateriāla-
jiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc 
iespējas plašākai sabiedrības daļai.
Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teri-
torijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā 
arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai.
Maksimālais atbalsts vienam projektam, 
kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā 
jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 
1000 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas 
projektiem ārpus Ādažu ciema robežas 
pašvaldības �nansējums ir plānots lielāks 
– 3000 EUR. Ja projekta plānotais kopē-
jais budžeta lielums nepārsniedz minētos 

limitus, kā arī projekts tiks atbalstīts, pro-
jekta iesniedzēji var plānot īstenot pro-
jektu bez sava līdz�nansējuma. Tomēr, 
ja projekta īstenošanai būs nepieciešama 
lielāka summa vai vērtēšanas rezultātā 
tiks apstiprināta tikai daļa no pieprasītā 
�nansējuma, projekta iesniedzējiem būs 
jānodrošina arī savs līdz�nansējums.
Konkursa ietvaros būs attiecināmas 
šādas izmaksas: materiālu izmaksas; 
aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti pro-
jekti, kuros paredzēta galvenokārt pamat-

līdzekļu iegāde); reklāmas 
un sludinājumu izdevu-
mi; PVN (ja tas nav at-
gūstams).
Projekti būs jāīsteno 
laika posmā no 2019. 
gada 1. jūnija līdz 2019. 
gada 13. septembrim.
Svarīgi!
Līdzīgi kā iepriekšējā 
gadā, arī šoreiz, ja pro-
jektu iesniegs nereģis-

trēta iedzīvotāju grupa, kopā ar projektu 
vadītāju atbildība būs jāuzņemas arī gal-
votājam. Galvotājs ir perso-
na, kas līguma noslēgšanas 
gadījumā ar nereģistrētu 
iedzīvotāju grupu kopā ar 
projektu vadītāju parakstīs 
ar projektu saistītos doku-
mentus un solidāri uzņem-
sies atbildību par projekta 
grupas parādsaistībām pret 
domi. Galvotājam būs jābūt 
vienam no projekta grupas 
dalībniekiem.
Atgādinām, ka ne projekta iesniedzējam, 
ne projekta vadītājam, ne galvotājam ne-
var būt nodokļu parādi vai citas domē ne-
nokārtotas �nansiālas saistības 2019. gada 
15. aprīlī. Projekta vadītājs vai galvotājs 
nevar būt persona, kam ir bijis uzsākts vai 
ir spēkā esošs maksātnespējas process.
Lai pieteiktos konkursam, projektu pie-

teicējiem jāaizpilda un Ādažu novada 
domē jāiesniedz projekta pieteikums un 
tam pievienojamie dokumenti. Tiks izska-
tīti visi pieteikumi, kas iesniegti atbilstoši 
konkursa nolikumam, kā arī atbilst kon-
kursa mērķim un visiem vērtēšanas kritē-
rijiem. Projektu pieteikumi tiks pieņemti 
no 2019. gada 15. marta līdz 15. aprīļa 
plkst. 17.00.
Kur meklēt plašāku informāciju?
Konkursa nolikums, projekta pieteikums 
un citi dokumenti pieejami Ādažu novada 
domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā 
Pašvaldība/Konkursi/Atbalsta konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli”, kā arī Ādažu no-
vada domes Attīstības un investīciju daļā. 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lū-

gums vērsties pie konkursa 
koordinatora un kontaktper-
sonas pašvaldībā – Ādažu no-
vada domes projektu vadītājas 
Ingas Pērkones, tālr.: 67996086, 
e-pasts: inga.perkone@adazi.lv. 
Lai palīdzētu sagatavoties pro-
jektu konkursam, 3. aprīlī plkst. 
15.00, Ādažu Kultūras centra 
Vēstures un mākslas galerijā 
tiks rīkots informatīvs seminārs 
par pieteikuma veidlapas aizpil-

dīšanu un konkursa nosacījumiem. 
Inga Pērkone
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Titulu “Gada ādažnieks” Paulis Timrots 
saņēma nesen aizvadītajā apbalvošanas 
ceremonijā Latvijas simtgades svētku 
priekšvakarā par 40 gadu darba mūžu, 
kas veltīts Baltezera sūkņu stacijai. Šo 
apbalvojumu viņš pelnījis ne tikai par 
izcilajām mehāniķa prasmēm, bet arī 
aizrautīga stāstnieka spējām šīs iestādes 
muzejā, kļūstot par šīs vietas sirdi un 
dvēseli. Un, protams, par prieku, ener-
ģiju un iedvesmošanu, esot par lielisku 
piemēru tam, kā nenovecot! Iespējams, 
tieši aizraujošās, sportiskās aktivitātes – 
skriešana, burāšana, nūjošana, viņu da-
rījušas, šķiet, par diviem gadu desmitiem 
jaunāku. Vai varbūt jaunības garu možu 
uztur vēlme visu ko veidot paša rokām? 
No jauna radot un atdzīvinot veco? Un 
izzināšanas prieks par to, kā to paveikt? 
Sākot ar ragavām un beidzot ar sarežģī-
tām iekārtām, pa vidam šo to uzmeista-
rojot kādam interesantam eksperimen-
tam viņa dēlu veidotajam raidījumam 
“Zebra”. Muzejā pulsē dzīvība – Paulis ar 
pacietīgu un ilgstošu darbu teju būs at-
jaunojis Baltezera sūkņu stacijas tvaika 
mašīnu.

Ar Pauli Timrotu esam sarunājuši tik-
ties, protams, muzejā un gaidām viņu pie 
ieejas durvīm. Pirms intervijas viņš min, 
lai piezvanām pirms braucam, viņa mājas 
ir tepat, blakus. Skatoties apkārt, no kuras 
puses tad Timrota kungs nāks, viņš pēkšņi 
atver durvis no iekšpuses. Pārsteigums! Iz-
rādās, muzejam ir arī kāda slepena ieeja. 
Ieraugot fotogrā�, Paulis atceras fotogra-
fēšanos apbalvošanas pasākumā Valsts 
svētku priekšvakarā: “Tās bildes diez ko 
nevarēja sanākt… Lai es jūs ieraudzītu, 
man bija jāskatās nedaudz sānis. Tas ir 
glaukomas dēļ. Sašaurinās redzes leņķis.” 
Arī uz šo fotosesiju Paulis raugās ar piesar-
dzību: “Ja es skatīšos uz fotogrā�, būs šķī-
bi!” Tomēr, kas jādara, jādara. “Ja tās bil-

des tiešām tik ļoti vajag”. Radušās redzes 
problēmas gan nekādā ziņā neietekmē 
spēju muzejā justies kā zivij ūdenī. Paulis 
no galvas zina pat katra muzeja pakāpie-
na augstumu. Paralēli foto sesijai Paulis ar 
prieku stāsta, uz ko tad katrs no šiem diža-
jiem muzeja eksponātiem reiz bijis spējīgs. 
Tvaika mašīna
Par tvaika mašīnu mašīnistu Baltezera 
sūkņu stacijā strādāja Pauļa tēvs Ādolfs 
Timrots, kurš vēlāk kļuva par elektri-
ķi. “Te ir viena tvaika mašīna, kuru līdz 
ūdenssūkņu virzulim esmu iekustinājis. 
Gribu dabūt vaļā ūdenssūkņu virzuli no 
rūsas, jo tad rats varēs uztaisīt pilnu ap-
griezienu. Tagad to kādas trīs ceturtdaļas  
var pagriezt, pēc tam – jāatvelk atpakaļ,” 
stāsta Paulis. Iedvest dzīvības dvašu tik 
senai un aizmirstai lietai – tas patiesi ir 
vērtīgi! Kā nekā, šajā vecajā sūkņu stacijā 
iekārtas beidza darboties 1960. gadā. 1950.
gadā uzbūvēja jaunu sūkņu staciju ar elek-
trolīniju, kas aizvietoja 3 katlu kurināšanu 
ar 30 tonnām akmeņogļu diennaktī. Tieši 
šāds daudzums ogļu bija nepieciešams, lai 
3 tvaika mašīnas darbotos. 
Mantotais talants
Paulis atzīst, ka interesi par dažādu 
mehānismu darbību pielipinājis 
arī savam jaunākajam dēlam 
Ģirtam. Un par to viņam 
prieks: “Jaunākais dēls 
uztaisīs un sare-
montēs jebko!” 
Jau pusaudža 
gados viņš 
vispirms no-
pietni izstudējis 
teorētisko literatūru 
un tad precīzi visu ko 
samontējis. Paulis atceras 
gadījumu no kādas vasaras. 
Kamēr viņi ar vecāko dēlu Pau-

lu piņķerējušies ar vējdēļa stutēšanu, 
atnācis Ģirts, izlasījis, kā pareizi 
šis verķis jāmeistaro, un – aiziet 
ezerā! “Paula draugam bija veca 
Java, ja Ģirts grib, lai brauc. 
“Ģirts 2 nedēļas nosēdēja garāžā 
līdz pusnaktij un trešajā viņš ar 
to motociklu brauca,” lepns tētis. 
Sportisks gars
Paulis nosmej, ka līdz 30 gadiem ar 
motociklu braucis teju uz tualeti. Ar 
skriešanu pats sācis nodarboties, lai mudi-
nātu Paulu ne tikai braukt ar velosipēdu, 
bet darīt vēl ko citu aktīvu. “Liku skriet 
rīta rosmi un pats skrēju līdzi. Lai tēvam 
nebūtu tik grūti, bet bērnam – slodze, dē-
lam bija jāskrien pa vecajām kara ieraku-
mu tranšejām, bet tēvs skrēja pa maliņu. 
Sadists, ne?” smej Paulis. No 80.–90. ga-
diem kopumā noskrējis kādus 8, 9 mara-
tonus. Ikdienā sava prieka pēc padsmit ki-
lometrus skrējis, tagad ejot ar nūjām. “Ilgu 
laiku burāju, bet pašlaik bail, ka sliktās re-
dzes dēļ neuzskrienu kādam virsū. Esmu 
braucis arī ar ūdensmoci. Jaunībā kopā ar 
Uldi Vazdiku spēlējām volejbolu. Mēs ar 
brāli 75. gadā braucām pirmajā amatieru 
autorallijā. Nobraucām neslikti, bet sapra-
tu, ja gribēsies braukt aizvien labāk, būs jā-
uzlabo dzinējs. Un līdzekļu gan bērniem, 
gan izklaidēm nepietiks,” atminas Paulis. 
Eksperiments Zebrai
Izrādās, Paulis devis arī savu ieguldīju-
mu raidījumā Zebra, uztaisot rāmi ar au-
tosēdekli kādam eksperimentam: “Tāds 
verķis tapa pirms 10 gadiem, lai pierādītu, 
ka vajag sprādzēties. Pauls pastāstīja, ka 
ārzemju žurnālos tādu redzējis. Uztaisīju 
metāla rāmi, uz tā – sliedītes, uz sliedītēm 
– auto sēdeklis. Tajā iesēdināja cilvēku, ar 
vinču uzvilka augšā. 3m nobrauciens un 

apakšā beņķis atsitās. Stadionā, 
prezentējot šo verķi, atradās 

viens čalis, kurš teica, ka 
noturēsies. Teicu – ja 

tev kas notiks, pats 
atbildēsi. Viņš 

izlidoja no to 
benķi tā 
ka nelie-

kas. Tinkš 
– lejā, labi, ka 

paspēja uz rokām 
piezemēties,” atceras 

Paulis.  
Zelta rokas

Paulis stāsta, ka viņa jaunībā 
auto servisi nebija, ja bija moto-

cikls – pats visu remontēja. Zinot, 
ka Paulim ir zelta rokas, kaimiņi pat 

nav mēģinājuši paši ko labot, uzreiz ne-

Muzeja 
dvēsele
Muzeja 
dvēsele

Paulis Timrots 1 62. gadā ce ā pie topošās sievasmātes. Ce š toreiz savienoja sūkņu sta -
ciju ar Alderiem. Tagad šajā vietā ir as alts un mājas abās ce a pusēs.
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suši Paulim: “Tu paņem, pa-
skaties!” Reiz, kad Paulim 

jau bijis savs auto, radusies 
doma piesiet aiz tā raga-
vas. Parastās gāžas, tāpēc 
pāris stundu laikā tika uz-
taisītas citādākas: “Atnācu 
uz smēdi, sazāģēju divas 

plastmasas caurules, izkar-
sēju, uzlocīju galus, paņēmu 

�niera plāksni, to ar skrūvēm 
pieskrūvēju caurulēm, un gatavs! 

Domāju – vienai dienai izturēs. Piesē-
ju striķi, sīkos – ragavās, braucām! Šāda 
konstrukcija, sataisīta vienai dienai, izrā-
dījās ilgspēlējoša!” Gandrīz 40 gadu pēc iz-
gatavošanas Pauļa taisītās ragavas ar lielu 
sajūsmu joprojām izmanto viņa mazbērni.
Uz pieņemšanu pie biedra Brodeļa
Paulim vienmēr vairāk paticis darboties ar 
sarežģītiem, nevis pārāk vienkāršiem me-
hānismiem. Lai ir ko padomāt, šķetināt. 
Darbs rūpnīcā “Sarkanais metāls” šķitis 
pārāk vienmuļš, spilgtāk Paulis atceras 
to, kā tajā ticis: “Pēc profesionālās skolas 
mani norīkoja uz Rīgas elektromehānisko 
rūpnīcu. No Baltezera baigais brauciens 
uz Rīgu. Domāju, kāpēc dzīties ar 3 trans-
portiem. Bija tāds Darba rezervju ministrs 
Brodelis. Trīs draugi no Baltezera aizgā-
jām pie biedra Brodeļa uz pieņemšanu. 
Izstāstījām, kur dzīvojam, kādas rūpnīcas 
ir tuvākajā apkaimē. Brodelis teica: “Zēni, 
kāda runa!” Uzrakstīja – pēc audzēkņu iz-
vēles. Tā es aizgāju uz “Sarkano metālu”, 
bet jau pēc 2 gadiem sapratu, ka tas nav 
īsti man. Jāapvirpo, jāuzgriež vītne. Vie-
nu dienu – 400, otru – 400… Man patīk, 
ja kāds mehānisms ir izjaukts, sadilis, un 
tas jāpadara par ejošu. Var paštukot, ko 
var izdarīt. Kur jāpieliek doma klāt.” Tā-
pēc darbs rūpnīcā “Alfa”, veicot dažādu 
iekārtu remontus, bija aizraujošāks. Vēl 
pirms darba Baltezera sūkņu stacijā Paulis 
strādāja Rīgas vagonrūpnīcā, elektrocehā. 
Darbs Baltezera sūķnu stacijā
Darbu Baltezera sūkņu stacijā Paulis uz-
sācis, pateicoties savam pirmajam dēlam. 
“Kad uzzināju, ka gaidām pirmdzimto, 
gribēju būt tuvāk mājām. Domāju – būšu 
blakus, katru brīvo brīdi varēsim staigāt 
pa mežu, gar ezermalu. Lai gan o�ciāli 
Paulis mehāniskajā darbnīcā strādāja par 
virpotāju, kā viņš pats saka – galarezultātā 
darīja visu: “Ja rokas kustas, tad esi asinā-
tājs, palīdzi pie sūkņu remontiem, metini 
ar autogēnu un elektrību.” Baltezera sūkņu 
stacijā par elektriķi strādāja ne tikai Pauļa 
tēvs, bet arī brālis Arnis. Lai būtu tuvāk 
mājām, arī Pauļa sieva Silvija no Rīgas, 
rūpnīcas “Kaija”, kurā strādāja par grā-
matvedi, atnāca strādāt uz Baltezera sūkņu 
staciju par iekārtu operatori. “Vēl pirms 3 

gadiem te strādāju par darbu vadītāju, bet 
ekskursijas sāku vadīt no 2010. gada, kad 
Jēkabsona kungs (red. Imants Jēkabsons 
(1912-2012) kādreizējais Baltezera sūkņu 
stacijas vadītājs, vēlāk – muzeja izveido-
tājs un vadītājs) saslima. Sākumā palūdza 
pastāstīt, nu piekritu. Pats jau smeju, ka 
esmu te vietējais aborigēns. Pavisam 
ir 5 sūkņu stacijas – Baltezers 1, 
Baltezers 2, Remberģi, Za-
ķumuiža un šī lielā staci-
ja. Mehāniskajā iecirknī 
biju darbu vadītājs par 
visām 5 stacijām.” 
Mājās sēdētājs viņš 
nav
Smejoties Paulis stāsta, 
ka ar savu pirmo sievu 
iepazinies sešu gadu vecu-
mā: “Kopā beidzām pamatskolu 
Ādažos. Kaimiņu meitene, dzīvojām pre-
tējās mājās. Gājām uz skolu kopā. Es biju 
zaudējis mammu sešu gadu vecumā, viņa 
te, Baltezerā, dzīvoja kopā ar vecvecākiem. 
Varbūt jutāmies līdzīgi. Tā kā man nebija 
pilna ģimene, vienmēr jutos kaut kā sa-
vādi.” Pauli un viņa 8 gadus vecāko brāli 
izaudzināja tēvs: “Vecmīlgrāvī dzīvoja di-
vas mammas māsas, bet tēvs bija apņēmies 
mūs izaudzināt pats. Viņa doma bija pat 

tāda, ka viņš izaudzinās mūs 
viens, bez pamātes. Vēlāk dzī-
ves laikā tēvs tomēr apprecē-
jās otrreiz, kad man bija kādi 
gadi 15, 16.” Paulis atceras, ka 
ar kaimiņu meiteni tāda sirs-
nīgāka draudzība sākusies, 
mācoties Rīgā. Silvijas vecā-
māte par Pauli teikusi: “Paulis ir labs cil-
vēks, bet mājās sēdētājs viņš nav.”” Paulis 
domā, ka iemesls, kāpēc sievas vecmāmiņa 
tā teikusi, ir viņa izbraukumi ar motocik-
lu: “Tālākais, kur ar moci abi ar Silviju aiz-
braucām, bija līdz Voskresenskai, 100km 
aiz Maskavas. Līdz Carnikavai, Saulkras-
tiem – tā bija ikdiena.” Pavisam nedaudz 
pietrūcis, lai ar sievu kopā būtu nodzīvoti 
30 gadi: “Ar visu dzīves pieredzi varu teikt, 
ka aizgājušais ir jāpalaiž. Pēc sievas Silvijas 
zaudēšanas vienu brīdi bija ļoti draņķīgi. 
Likās, ka viss ir cauri un pagalam, savāk-
ties palīdzēja apziņa, ka jaunākais dēls vēl 

mazliet jāpastutē, viņam jāpabeidz 
vidusskola.” Līdzīgi kā Pauļa tētis, arī 

Paulis tomēr apprecējās otrreiz, ar otro 
sievu Ināru laulībā nodzīvoti jau 22 gadi. 
Māju sajūta
Baltezerā Paulis dzīvo no sešu gadu vecu-
ma, 1947. gada. 40. gados visi Baltezera 
sūkņu stacijas darbinieki dzīvoja mājās, kas 
speciāli tika uzceltas  darbinieku ģimenēm 
jau 20.gs. sākumā. Kad jautāju, kā Pauļa 
tēvs nonācis Baltezerā, Paulis atzīst – žēl, 
nav vairs, kam pajautāt, bet viņš zinot, ka 
Otrā pasaules kara beigās viņa tēvs strādājis 
ķīmiskajā fabrikā “Jugla”, kas atradās taga-
dējā veikala “Alfa” vietā: “Vācu okupācijas 

laikā viņu neņēma armijā, 
jo vāciešiem vajadzējis, lai 
priekš viņiem ražo ter-
pentīnu. Kad karš nāca uz 
galu, par rūpnīcu neviens 
pārāk neinteresējās, un tēvs 
drošības labad izbrauca uz 
Ādažiem. Jaunkūlās viņam 
dzīvoja kādi paziņas. Kalnā 
augšā bija mājas “Sloņi”, pie 
tām bija tāda kā guļbūve. 
Mazajā pirtiņā pašās kara 
beigās dzīvojām mēs ar 
tēvu, mammu, vecāko brāli 

un vecaistēvs ar vecomāti.” 
Paulis dzīves laikā visur kur 

strādājis – gan Rīgā, gan kolhozā, bet dzīvo-
jis gan tikai Baltezerā: “Beidzot skolu, man 
piedāvāja doties uz Ļeņingradu, uz teh-
nikumu apgūt zināšanas tālāk. Uz turieni 
gan es neaizbraucu, jo vienmēr bijusi tāda 
iekšējā sajūta, ka negribas būt prom no mā-
jām. Vasarās pat negribēju palikt pie tan-
tēm Vecmīlgrāvī. Tur bija ļoti skaisti, tante 
aprūpēja, samīļoja, bet tik un tā – kaut kas 
vienmēr vilka atpakaļ. Kad vecākais brālis 
beidza skolu un vasarās brauca pie tantes 
ciemos, redzēja, ka sīkajam birst asaras – 
grib uz mājām.” 

Monika Griezne

Paulis Timrots 1 66. gadā 
Baltezera sūkņu stacijā, pār-
virpojot zobratu.

1 . gadā, veicot elek-
tromotora un ūdens -
sūkņa ass centrēšanu.

 Paulis Timrots 2 12.
gadā, atceroties jaunību 
un vienu dienu pace ojot pa 
Latviju ar moci.
 2 15. gadā, braucot ar 

ūdensmoci Lielajā Baltezerā.

ei
t u

n 
ci

tv
ie

t r
ak

st
ā 

fo
to

 n
o 

riv
āt

ā 
ar

hī
va



Ā AŽU VĒSTIS   15. MARTS (217) 20191 2

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pūtēju orķestris iegūst
I pakāpes diplomu Rīgas, Pierīgas, Kurzemes un Zemgales
novadu izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē

Šā gada 2. martā Ādažu Mākslas un mū-
zikas skolas pūtēju orķestris diriģenta 
Aivara Osīša vadībā piedalījās Rīgas, 
Pierīgas, Kurzemes un Zemgales novadu 
izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē, 
kura norisinājās Rīgas 6. vidusskolā. Or-
ķestris savā grupā, kurā piedalījās visvai-
rāk kolektīvu – 13, pirmo reizi ieguva I 
pakāpes diplomu, aiz sevis atstājot dau-

dzus citus spēcīgus, ilggadējus kolektī-
vus. Paldies audzēkņiem par ieguldīto 
papildu darbu mēģinājumos arī brīvdie-
nās. Turpināsim gatavoties XII Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
pūtēju orķestra modelēšanas koncertam, 
kas notiks 2019. gada 6. aprīlī Ķīpsalas 
izstāžu hallē. 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Noslēdzies Ingas Patmalnikas
piemiņai organizētais vizuālās mākslas konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”

22. februārī jaukā, draudzīgā atmosfērā 
noslēdzās Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas organizētais 1. vizuālās mākslas 
konkurss “Gaujas 
mozaīka Ādažos”.
Šis konkurss tapa 
kā atjaunota versi-
ja 90. gadu beigās 
mūsu skolas rīko-
tajam Gaujas ba-
seina skolu vizuālās 
mākslas konkur-
sam “Es dzīvoju pie 
Gaujas”, kuru orga-
nizēja pirmā skolas 
direktore Inga Patmalnika. Viņas piemi-
ņai jaunajā konkursā ir nodibināta “In-
gas Patmalnikas balva – Grand Prix” par 
īpaši augstvērtīgu vizuālās mākslas dar-
bu. Šogad šo balvu žūrija nolēma vēl ne-
piešķirt. Par pašu konkursu. Tas risinā-
jās no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada 
7. februārim. Šā gada tēma – “Simtiem 
gadu Gaujas krastos” kolāžas tehnikā. 
Tālāk sekoja žūrijas izvērtējums konkur-
sam iesniegtajiem 57 autordarbiem. Tika 
nolemts jaunākajā vecuma grupā (6–10 
gadi) 1. vietu nepiešķirt, bet piešķirt trīs 
2. vietas un trīs 3. vietas diplomus, kā arī 
6 atzinības un 6 Absolventu žūrijas atzi-
nības. Vidējā vecuma grupā (11–13 gadi) 

tika piešķirta 1. vieta, divas 2. vietas un 
trīs 3. vietas diplomi. Atzinības saņēma 
2 audzēkņi, bet Absolventu žūrijas atzi-

nības – 5. Vecākajā gru-
pā (14–16 gadi) vērtēšana 
nenotika, jo tika iesniegti 
tikai 2 darbi, kuriem arī 
kvalitāte nebija atbilsto-
ša konkursa nolikumam. 
Konkursā dalību pieteica 
5 profesionālās ievirzes 
mākslas un mūzikas sko-
las: Cēsu Pilsētas Mākslas 
skola, Kri-
muldas Mū-

zikas un mākslas skola, Car-
nikavas Mūzikas un mākslas 
skola, Sējas Mūzikas un 
mākslas skola un Ādažu 
Mākslas un mūzikas skola.
Cēsu Pilsētas Mākslas skola 
iesūtīja 11 vizuālās mākslas 
darbus un saņēma pa vie-
nam 2. un 3. vietas diplo-
mam un 3 Absolventu žūrijas atzinības. 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 
piedalījās ar maksimālo darbu skaitu 15, 
saņemot 2. un 3. vietas diplomus, 3 atzi-
nības un 4 absolventu žūrijas atzinības.
Krimuldas Mūzikas un mākslas skola 
konkursā startēja ar 6 darbiem, saņemot 

2. un 3. vietas diplomus un 2 atzinības. 
Sējas Mūzikas un mākslas skola priecēja 
ar 10 audzēkņu darbiem, saņemot 2 Ab-
solventu žūrijas atzinības. 
Protams, arī Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņiem bija iespēja startēt 
šajā pašmāju vizuālās mākslas konkursā 
ar 15 darbiem.
Lūk, arī rezultāti:
Jaunākajā grupā 2. vie-
ta Annai Keitai Tol-
bert un Evelīnai Lienei 
Škenderskai, 3. vietas 
diplomi – Katei Ru-
gainei un Melindai 
Bičkai, atzinības – 
Luīzei Krauklei un Gerdai Palmai, ab-
solventu atzinība – Alisei Mekšai. 
Vidējā vecuma grupā – 1. vieta un spe-
ciālbalva Lūcijai Bojārei, 3. vietas dip-
loms Līvai Krūmiņai, atzinība Matīsam 
Fedorekam un absolventu atzinība Alisei 
Vidzupei. 
No sirds apsveicam visus laureātus! Pal-
dies audzēkņu pedagogiem Dacei Cē-
derei, Lienei Kaļvai, Janai Plakankājai, 
Martai Jurjānei, Asnatei Grēvei,  Ingai 
Tardenakai, Barbarai Iltnerei un Sandai 
Fārenhorstei. 

Jau 2019. gada rudenī izsludināsim 2. vi-
zuālās mākslas konkursu “Gaujas moza-
īka Ādažos”.
Būs cita tēma, un ticam – vairāk konkur-
sa dalībnieku un daudz lielisku radošu 
darbu!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola
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1. aprīlī stājas spēkā jauna nomas maksa
par pašvaldības mazdārziņiem un starpgabaliem

2019. gada 26. februārī dome pieņēma 
saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Par 
Ādažu novada  pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu 
nomas maksu”. Starpgabaliem nomas 
maksa turpmāk būs 3% no kadastrālas 
vērtības gadā.
Zemesgabaliem, kas nav iznomājami 
patstāvīgai izmantošanai (tostarp ielu 
sarkanajās līnijās) un tiek iznomāti tikai 
pieguļošo nekustamo īpašumu īpašnie-
kiem vai lietotājiem (piemēram, daudz-
dzīvokļu māju atkritumu konteineru no-
vietošanai) vai autostāvvietu ierīkošanai, 
nomas maksa ir 3% no zemesgabala ka-
dastrālas vērtības gadā, bet ne mazāk kā 
1 euro par 1m2. 
Nomas maksa par pašvaldības mazdār-
ziņa nomu ir noteikta 0.05 euro apmērā 

par 1m2, bet ne mazāk kā 10 euro gadā 
par visu zemesgabalu. Tātad, nomājot 
no pašvaldības mazdārziņu līdz 200m2 
platībā, nomas maksa būs 10 euro, par 
300m2 platību – 15 euro, bet par 600m2 

– 30 euro.  
Kāpēc nomas maksa tika mainīta?
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 
19. jūnija noteikumiem Nr.350 “Publis-
kas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi”, pašvaldībām tika 
noteiks pienākums pārskatīt savus sais-
tošos noteikumus par nomas maksām 
un veikt izmaiņas, lai nepieļautu pašval-
dības līdzekļu izšķērdēšanu.
Vai ir jāpārslēdz nomas līgumi?
Nomniekiem tiks nosūtīti paziņojumi par 
jauno nomas maksu. Līgumus nevajadzēs 
pārslēgt. Ja nomnieks nepiekrīt jaunajai 
nomas maksai, viņam ir tiesības vienpu-
sēji atkāpties no nomas līguma, rakstiski 
informējot domi vienu mēnesi iepriekš, 
taču līdz līguma izbeigšanai nomniekam 
jāmaksā jaunā nomas maksa.
Kur var uzzināt par pašvaldības izno-
mātiem zemesgabaliem? 
Informācija ir pieejama pašvaldības tī-
mekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašval-

dība/Īpašumi/Domes iznomātā zeme, 
apakšsadaļās “Iznomātās zemes saraksts” 
un “Nomai pieejamās zemes saraksts bez 
apbūves tiesībām” vari arī zvanot uz do-
mes Saimniecības un infrastruktūras 
daļas tālruni 67 996 265. 
Kas notiks ar mazdārziņiem “Vinetas” 
Kadagas ciemā?
Nomas līgumi pēc 31.12.2021. netiks 
pagarināti. Nomnieki var nodibināt 
biedrību, lai nodrošinātu pašvaldības 
īpašumu turpmāku lietošanu un mak-
sājumu administrēšanu. Pašlaik ir la-
bākais brīdis, lai nomnieki organizētos 
vienotam mērķim. Ja aktīvākie nomnie-
ki nolems dibināt biedrību, sagatavos tās 
statūtus un teritorijas izmantošanas vī-
ziju, tad pašvaldība palīdzēs vienu reizi 
nosūtīt informatīvu paziņojumu visiem 
nomniekiem par biedrības dibināšanas 
sapulci. Gadījumā, ja biedrība netiks iz-
veidota, nomniekiem būs jāsakārto maz-
dārziņi, atbrīvojot tos no jebkāda veida 
pagaidu būvēm. Atgādinām, ka teritori-
jā nav atļauta jebkāda veida būvniecība. 
Jautājums par pieļaujamo apbūvi varētu 
tikt risināts tikai ar biedrību.

Nadežda Rubina

1 3S  U S facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/
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Ir ideja par uzņēmējdarbību? Aprīlī plānots uzsākt
pieteikšanos pašvaldības Jauno uzņēmēju konkursam 2019!

Turpinot 2016. gadā uzsākto Ādažu no-
vada domes iniciatīvu, aprīlī plānots 
izsludināt konkursu jaunajiem  uzņē-

mējiem “Ādažu novada jauno uzņēmēju 
konkurss 2019”. 
Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņē-
mēju darbību Ādažu novadā, sekmējot 
darbavietu radīšanu, jaunu produktu 
un pakalpojumu piedāvājumu. Projektu 
konkursā varēs iesniegt �ziska persona, 
kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrē-
jas kā saimnieciskās darbības veicējam 
vai komersantam. Pašreiz tiek izstrādāts 

konkursa nolikums, kuru 
plānots skatīt Ādažu domes 
sēdē šī gada martā. 
Lūdzu sekot līdzi aktuālai infor-
mācijai Ādažu novada domes tīmekļ-
vietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Konkursi. 

Inita Henilane

Pieņemti jauni saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanas nodevu
2019. gada 26. februārī Ādažu nova-
da dome pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas izvieto-
šanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Ādažu novadā”. Ar šo 
noeteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 
Ādažu novada domes 2014. gada 23. sep-
tembra saistošie noteikumi Nr.23 “Nodeva 
par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Ādažu novadā”. Jaunie noteikumi preci-
zē formulas, pēc kurām aprēķina reklā-
mas nodevu, padarot tās vienkāršākas un 
caurskatāmākas. Ilgtermiņa reklāmām 
nodevas apmērs samzināsies, salīdzīnot ar 
līdz šim pastāvējušo reklāmas nodevu re-
gulējumu. Reklāmas nodevas apmērs par 

aptuveni 10–15% palielināsies īstermiņa 
reklāmām, kuras tiek izvietotas pašvaldī-
bas sabiedriskā transporta pieturās. Tas 
saistīts ar pašvaldības faktiskajiem izde-
vumiem, kas saistīti ar reklāmas ievieto-
šanu un noņemšanu, iekļaušanu reklāmas 
nodevas izcenojumā. Noteikumi neattie-
cas uz izkārtnēm un valsts un pašvaldību 
institūciju norādēm. Nemainīgi no no-
devas samaksas ir atbrīvoti saimieciskās 
darbības veicēji, kuri izvieto reklāmu savā 
darbības vietā, informējot par personas 
nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, 
produkciju vai pakalpojumiem un  kon-
taktinformāciju. Tāpat no nodevas sa-
maksas atbrīvotas valsts un pašvaldības 
iestādes un kapitālsabiedrības, labdarības 

pasākumu rīkotāji, bezmaksas pasāku-
mu kultūras, sporta, tūrisma, bērnu un 
jaunatnes, izglītības un zinātnes, vides 
un veselības aizsardzības jomā pasākumu 
rīkotāji. Nodevas aprēķinu veic Ādažu no-
vada būvvalde, saņemot iesniegumu par 
reklāmas izvietošanu. Nodeva tiek maksā-
ta saskaņā ar pašvaldības izsniegtu rēķinu, 
un tā pilnā apmērā samaksājama pirms 
reklāmas izvietošanas. Tāpat noteikumos 
noteikts, ka nodeva tiek piemērota arī par 
patvaļīgi izvietotu reklāmu un tiek aprēķi-
nāta par periodu no patvaļīgās reklāmas 
izvietošanas konstatēšanas brīža līdz rek-
lāmas demontāžai vai reklāmas izvietoša-
nas atļaujas saņemšanai.

Andris Spricis

N ADĒMĒ DARB BA



Ādažu sporta skolas džudisti izcīna 17 medaļas starptautiskā čempionātā

Izraēlā notikušajā starptautiskajā sambo un džudo čempio-
nātā “Nerush Cup International Championship”, kur pieda-
lījās vairāk nekā tūkstotis dalībnieku no 24 valstīm, Ādažu 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi trenera Leonīda 
Kuzņecova vadībā izcīnījuši 17 godalgas. Treneris Leonīds 
Kuzņecovs: “Esmu gandarīts par sasniegtajiem rezultātiem. Šā-
das sacensības, kur konkurentiem ir liela pieredze un jau aug-
sti sasniegumi, dod mūsu bērniem pārliecību par saviem spē-
kiem un starptautisku  pieredzi. Īpaši austrumu valstu pārstāvji 
mūsu sportistiem iemāca cīnīties ar lielu degsmi, kas rezultātā 
sniedz nopietnu motivāciju turpmākajai attīstībai. Noteikti ne-
apstāsimies pie sasniegtā, turpināsim mērķtiecīgi trenēties, lai 
uzlabotu savus rezultātus un stiprinātu pārliecību, ka sambo ir 
dzīves ceļš, bet džudo pilnīgi noteikti ir vairāk nekā tikai sports. 
Vēlos pateikties visiem sportistiem, atbalstītājiem un līdzjutē-
jiem, īpaši – bērnu vecākiem.” Sacensībās piedalījās 14 Ādažu 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi U10–U18 grupās un 
izcīnīja sešas 1. vietas (V. Alksne, E. Jevstignejeva, A. Rižovs, U. 
Usmanovs), deviņas 2. vietas (V. Pūcītis, R. Alksnis, K. Gailītis, 
F. Štrauss, A. Usmanova, K. Struka), divas 3. vietas (A. Kula-
kovs, E. Ribena). Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas au-
dzēkņi šāda veida sacensības apmeklēja pirmo reizi. Tas notika, 
pateicoties Izraēlas  olimpiskās vienības galvenā trenera Pāvela 

Musina ielūgumam. Izraēlā džudo sporta veids ir ļoti populārs, 
ar to nodarbojas ļoti daudz jauniešu. Turnīrs veltīts Aleksandra 
Neruša piemiņai, kas nodarbojās ar džudo kopš astoņu gadu ve-
cuma, bija aktīvs un mērķtiecīgs sportists – paraugs daudziem 
jaunajiem sportistiem. Kļuvis par organiskās ķīmijas zinātnie-
ku, nekad nepārtrauca trenēties, diemžēl viņa dzīve aprāvās 28 
gadu vecumā pēc smagas cīņas ar vēzi. 
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14. aprīlī aicinām uz lielisko Ādažu velomaratonu!
14. aprīlī jau atkal notiks Ādažu velo-
maratons, ko organizē Ādažu novada 
domes Sporta daļa sadarbībā ar biedrī-
bu “ĀdažiVelo” un ZZK.
Dalībnieki varēs izvēlēties dalību Sporta 
distancē (20–30km), Tautas distancē (20–
30km), Jauniešu distancē (10–15km) vai 
Bērnu distancē (400m–800m). Reģistrē-
šanās un aktivitātes sacensību centrā pie 
Ādažu vidusskolas sāksies no plkst. 9.30. 
Bērnu un jauniešu braucienu starti plkst. 
11.00, reģistrēšanās un numuru izņemša-
na uz vietas 9.30–10.20. Sporta un Tautas 
braucienu starts plkst. 12.30, reģistrē-
šanās un numuru izņemšana uz vietas 
9.30–11.20. Aicinām savlaicīgi nākt uz 
reģistrēšanos, lai pēdējās minūtēs nav 
garas rindas! Piesakoties dalībai līdz 10. 
aprīļa plkst. 17.00 internetā (pieteikuma 
anketa un sacensību nolikums atrodami 
ĀdažiVelo Facebook lapā un Ādažu nova-
da tīmekļvietnē www.adazi.lv), bērniem 
un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un 

pensionāriem no 63 gadu vecuma dalība 
sacensībās ir bez maksas, visiem pārē-

jiem dalībniekiem dalības maksa – EUR 
5,00. Piesakoties klātienē sacensību die-
nā, dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam 
un pensionāriem no 63 gadu vecuma 
dalība sacensībās ir EUR 5,00, pārējiem 
dalībniekiem dalības maksa – EUR 10,00.
Bērnu braucienu dalībnieku apbalvošana 
uzreiz pēc bērnu braucienu beigām, kat-
ras vecuma grupas 1–3 vietas ieguvēji tiks 
apbalvoti ar balvu, medaļu, diplomu. Pā-
rējie bērnu sacensību dalībnieki saņems 
diplomu un medaļu.
Sporta, Tautas un Jauniešu braucienu 
apbalvošana plkst. 14.30, katras vecuma 
grupas uzvarētājs tiks apbalvots ar kau-
su, balvu, medaļu. 2–3. vietas ieguvēji 
tiks apbalvoti ar balvu, medaļām. Pēc ap-
balvošanas ceremonijas notiks arī loterija 
Ādažu MTB Sporta, Tautas un Jauniešu 
braucienu dalībniekiem. Ādažu MTB ve-
lomaratonu atbalsta Jaunzeltiņi, Puto.lv,  
Bioderma.

“ĀdažiVelo”
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Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles  nodaļa
sasniedz augstus rezultātus nozīmīgos konkursos
Divu mēnešu laikā mūzikas skolas audzēkņi ieguvuši 19 godalgotas 
vietas instrumenta spēlē, no kurām 10 – pirmās vietas, 7 – otrās  un 
2 – trešās vietas. Divdesmitā godalga ādažniekiem kolektīvajā mu-
zicēšanā – Ādažu Mākslas un mūzikas skola Pūtēju orķestris iegūst 
I pakāpes diplomu Rīgas, Pierīgas, Kurzemes un Zemgales novada 
izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē. 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle 
Valsts konkurss notiek reizi četros gados. Tas norisinās trīs kārtās, ku-
rās piedalās pilnīgi visi Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītī-
bas iestāžu audzēkņi. Konkursa pirmo kārtu organizē skola un izvirza 
labākos skolas audzēkņus konkursa otrajai kārtai, kas notiek profesio-
nālās vidējās mūzikas izglītības iestādē. Otrajā kārtā sacenšas audzēkņi 
no vairākām skolām, atbilstoši skolas reģionālajai piederībai. Savukārt 
konkursa �nāls notiek valsts līmenī, kur sacenšas labākie mūzikas sko-
las audzēkņi no visas Latvijas. No Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
9 audzēkņiem tika dota iespēja apliecināt savas spējas �nālā. Lepnums 
un gandarījums par �nālistu iegūtajām godalgotajām vietām!
Flautas spēlē: 1. vieta – Elzai Proko�evai un Martai Ceriņai, 2. vieta  
– Paulai Līnai Ančupānei, 3. vieta – Esterei Veltai Stepanovai. Klar-
netes spēlē: 2. vieta – Rihardam Bukovskim. Saksofona spēlē: 1. vieta  
– Edei Monai Krauklei un Paulai Ģērmanei. Trompetes spēlē: 2. vieta 
– Jānim Deniņam.
Panākumi XI Starptautiskajā Saksofonmūzikas
festivālā “SAXOPHONIA”
No 14. līdz 25. februārim Latvijā norisinājās XI Starptautiskais Sakso-
fonmūzikas festivāls “SAXOPHONIA”. Festivāla ietvaros notika Lat-
vijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēk-
ņu konkurss, kuru vērtēja starptautiska žūrija.  Konkurss norisinājās 
vienā kārtā, un tā dalībnieki tika dalīti 4 grupās. 23. februārī  Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē  uzvarētāji, viņu peda-
gogi un koncertmeistari tika apbalvoti ar XI Starptautiskā Saksofon-
mūzikas festivāla “Saxophonia” saksofonistu konkursa diplomiem un 
atzinības rakstiem, kā arī balvām no konkursa atbalstītājiem. Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolu pārstāvēja Katrīna Kapitonova, Elza Dupu-
ža, Ede Mona Kraukle un Paula Ģērmane. Prieks par meiteņu sasnie-
gumiem: 1. vieta – Katrīnai Kapitonovai, 2. vieta – Paulai Ģērmanei, 
3. vieta – Edei Monai Krauklei. Konkursa galveno balvu – “Yamaha” 
alta saksofonu izcīnīja mūsu skolas audzēkne Katrīna Kapitonova. 
Uzvaras arī III Starptautiskajā pūšaminstrumentu 
spēles jauno izpildītāju konkursā
“Naujene Wind 2019”
28. februāra rītā devāmies uz tālo Daugavpili piedalīties III Starptau-
tiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Nauje-
ne Wind 2019”. Konkursā piedalījās 235 dalībnieki no 5 dalībvalstīm 
– Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas, kas pārstāv 51 
mūzikas skolu. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija. Pēc emocijām 
bagātās dienas ādažnieki atgriezās mājās ar uzvarām: 1. vietas:  Elzai 
Proko�evai – 
auta, Paulai Līnai Ančupānei – 
auta, Paulai Ģērma-
nei – saksofons, Katrīnai Kapitonovai – saksofons, Jānim Deniņam 
– trompete, 2. vietas: So�jai Sviridenkovai – 
auta, Rihardam Bu-
kovskim – klarnete, Patrikam Briezem – saksofons.
Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņiem – laureātiem – un vēlam arī 
turpmāk panākumus mūzikā! Paldies pedagogiem Vitai Zemturei, 
Jeļenai Kovaļenko – Bebrišai, Ilvijai Bensonei, Kārlim Glavānam un 
Aivaram Osītim! Milzīgs paldies mūsu izcilajām koncertmeistarēm 
Zanei Gudrajai, Agnesei Proko�evai un īpašais paldies no mums vi-
siem Ivetai Gudrajai!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Paula Ģērmane, Je ena Kova -
enko-Bebriša, skars Petraus -
kis, Ede ona Kraukle (Valsts 
konkurss).

lvija Bensone, arta Ceriņa, 
Paula Līna Ančupāne (Valsts 
konkurss).

Je ena Kova enko-Bebriša, Ede 
ona Kraukle, Paula Ģērmane 

(Valsts konkurss).

Patriks Brieze (Naujene Wind).

Elza Proko jeva (Naujene Wind).

veta Gudrā, Jānis eniņš, 
Aivars sītis (Valsts kon -
kurss).

Paula Līna Ančupāne, Vita 
Zemture, So ja Sviridenkova 
(Naujene Wind).

Katrīna Kapitonova, Paula 
Ģērmane (Naujene Wind).

veta Gudrā, ihards Bu -
kovskis (Naujene Wind).

LT RA
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Ādažu bērnu Hip-hop deju koncerts izraisa ovācijas

25. februārī Ādažu Kultūras centrā no-
tika Veizāna deju skolas Ādaži Hip-hop 
deju koncerts “Vēlies, ko Tu vēlies”. Ko-
lektīva vadītājas Liene Bauere un Ieva 
Bauere uz skatuves pulcēja aptuveni 70 

dažāda vecuma bērnus, kas mīl deju, 
mūziku un kustību, kopā izveidojot iz-
justu, skaistu un patīkamām sajūtām 
pilnu priekšnesumu. Emocijas, kas tiek 
izteiktas dejā, reizēm ir spēcīgākas par 

jebkuriem vārdiem, un cilvēks tās parāda 
atklātāk, nekautrējoties un nebaidoties, 
bet ļaujoties mūzikai. Koncerta dalīb-
nieki spēja ne tikai piepildīt skatuvi, bet 
arī sniegt skatītājiem iespēju dzīvot dejai 
līdzi un būt kopā ar viņiem šajā stāstā. 
Bija efektīvi un dejām piemēroti tērpi, 
daudzveidīga horeogrā�ja un mūzika, 
kas padarīja visu interesanti aizraujošu. 
Bija pārdomāta režija, sākumā – mierīga 
mūzika, plastiskas kustības, kas pakā-
peniski uzņēma apgriezienus… Skatī-
tājus pārsteidza perfektā, sinhronā un 
ārkārtīgi izjustā dejošana. Koncerta ap-
meklētāju vidū bija pavisam mazi bērni, 
pusaudži, pieaugušie un arī pensionāri. 
Neskatoties uz lielo gadu un paaudžu 
starpību, vienaldzīgo skatītāju vidū ne-
bija. Koncertam beidzoties, apmeklētā-
ji ar smaidu uz lūpām un siltumu sirdī 
nesteidzīgi pameta Kultūras centra Lielo 
zāli, daloties emocijās par piedzīvoto ar 
draugiem, radiem un pat pilnīgi nepazīs-
tamiem pasākuma apmeklētājiem.

Liene Bauere un Ieva Bauere

Vēlēšanu komisija izsludina Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisijas 
kandidātu pieteikšanos līdz 8. aprīlim
Pieteikums jāiesniedz Ādažu novada Vēlēšanu komisijai Ādažu Klientu apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.
Plašāka informācija un kandidāta pieteikuma veidlapa meklējama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē 
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni 

Vēlēšanu komisija
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Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks 2019. 
gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, 
un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES 
dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvi-
jas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos 
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju 
sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jā-
balso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai 
dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī. 
Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automātiski, bet 
citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un vēlēsies 
izmantot savas balsstiesības Latvijā, līdz 2019. gada 25. aprīlim 
jāreģistrējas Centrālajā vēlēšanu komisijā, iesniedzot attiecīgu 
iesniegumu.
Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 2019. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, varēs no 2019. gada 16. marta, kad Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvalde vēlētājiem uz deklarēto dzī-
vesvietas adresi Latvijā pa pastu izsūtīs informāciju par vēlēšanu 
iecirkni.

Tāpat iecirkni, kurā jābalso, no 2019. gada 16. marta varēs 
noskaidrot arī internetā, izmantojot Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes e-pakalpojumu vai zvanot uz  Centrālās vēlēša-
nu komisijas uzziņu tālruni 67049999.

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu dienā 
būs grūti sasniedzams, no 2019. gada 16. marta līdz 7. mai-

jam iecirkni var mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai 
ārvalstīs. Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs iespējams 
divos veidos:
→ tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu;
→ klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē. Ādažos tas izdarāms Klientu 
apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A.

Vēlēšanu komisija

Lūdzam iepazīties, kurā iecirknī ir jābalso, jo Ādažu nova-
dā ir 3 vēlēšanu iecirkņi: 

1) Nr.777 Ādažu novada dome – Ādaži, Gaujas iela 33A; 
2) Nr.972 Ādažu Kultūras centrs – Ādaži, Gaujas iela 33A; 
3) Nr.973 Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde –
Kadaga, “Mežavēji”.



Aicinām oto draugus un entuziastus piedalīties 
otokonkursā “ ans Ādažu novads”, kurā sa -

vas otogra ētās bildes var sūtīt ikviens Ādažu 
novada iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma, nodar-

bošanās un pro esionālajām otogra ēšanas iemaņām. 
esūtītajām otogrā jām jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi 

vai svētki Ādažu novadā. alībnieku pieteikumus un otogrā -
jas gaidīsim no 1. aprī a līdz 2. septembrim elektroniski, sūtot 
uz e-pastu  dome@adazi.lv ar norādi “Foto konkursam” līdz 
konkursa norises beigām. 
Konkursa komisija noteiks līdz 2  labākajiem darbiem, 
kas tiks publicēti Ādažu pašvaldības facebook.com pro lā 
www.facebook/adazilv. Septembrī norisināsies on-line balso -
šana par darbiem. Fotogrā ja ar lielāko balsu skaitu (lielāko 
skaitu “patīk” jeb “like”) saņems skatītāju simpātiju balvu.
Par uzvarētājiem k ūs 3 labāko otogrā ju autori, kurus no -
teiks konkursa komisija. Pirmās vietas ieguvējs balvā saņems 
1 ,  eiro, otrās vietas ieguvējs – ,  un trešās vietas ie -
guvējs – 6 ,  eiro. Atzinības rakstus konkursa uzvarētājiem 
pasniegsim pašvaldības rīkotajā Latvijas epublikas prokla -
mēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 2 1 . gada 
novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta uz laureāta konta 
numuru pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa dalībnieku o -
togrā jas tiks izmantotas domes publicitātes materiālu, mā -
jaslapas un in ormatīvo izdevumu veidošanā, norādot autoru. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!

olikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības tī-
mek vietnē www.adazi.lv, sada ā Pašvaldība Konkursi Foto 
konkurss “ ans Ādažu novads”.
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• Favilli, Elēna  “Vakara pasaciņas dumpī-
gām meitenēm” /15+/
• Džesika Taunzenda “Nekadbija Moriganas 
Kraukles pārbaudījumi”
Uzziņu literatūra 
• Šmits, Pēteris “Latviešu mitoloģija”
• Heigs, Mets “Iemesli dzīvot tālāk”
• “Raizējies mazāk, dzīvo vieglāk”
• Prisjolkova, Inese “100 dienas, kas mainīs 
pasauli”
• Šarmers, Klauss Otto “U teorija”
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Jaunu  grāmatu 
piedāvājums martā!

LT RA

Izstādes un pasākumi martā
Ādažu bibliotēkā

N AD

Abonementā
• Izstāde “Savs kaktiņš, savs stūrītis ze-
mes”
Rakstniekam Jānim Purapuķem – 155 
(1864–1902) 
• Izstāde “Dabas skaistuma un lirikas 
paudējs”  
Dzejniekam un rakstniekam Vilim 
Plūdonim – 145 (1874–1940) 
• Izstāde “Vienādojumi pastāvēs mū-
žīgi”
Vācu izcelsmes amerikāņu �ziķim, ma-
temātiķim Albertam Einšteinam – 140 
(1879–1955) 
• Izstāde “Dzīves ceļš”
Rakstniecei Aīdai Niedrai – 120 
(1899–1972) 
• Izstāde “Nacionālā teātra leģenda”
Režisoram Alfrēdam Jaunušanam – 100 
(1919–2008)

Lasītavā
• Izstāde  “Bet nekad nemirst tautas 
dzīvā dvēsele”
25. marts – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
• “Viedā Latvija – sabiedrības, 
valsts un uzņēmumu digitālā trans-
formācija”
25.–29. marts – Digitālā nedēļa 2019

Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde

“Putni dabā”
18.03.–31.03.

Piedalies fotokonkursā
“Mans Ādažu novads”!

Krāšņi izskan Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
pedagogu koncerts!
28. februārī izskanējis brīniš-
ķīgs Ādažu Mākslas un mūzi-
kas skolas pedagogu koncerts, 
kas kļuvis par ikgadēju tradī-
ciju. Šā gada koncerta tēma 
“Patnība”, vārds, kas nav atro-
dams vārdnīcā, bet paskaidro 
katru no mums – mūsu rak-
stura īpašības, māksliniecisko 
garu, iedvesmas impresijas, 
radošās personības kopumu 
un mijiedarbību mākslā, mū-
zikā un dejā. Šajā koncertā 
piedalījās ne tikai pedagogi 
no Mūzikas nodaļas, bet arī 
no Dejas un Mākslas nodaļas. 
Koncerta programma aptvēra 
dažāda laikmetu mūziku un 
žanru dažādību, kas spilgti 
reprezentēja katra māksli-
nieka individuālās sajūtas 
interpretācijā, kuru nodot 
klausītājam. Koši un izteiks-
mīgi priekšnesumi, caurvijot 
niansētas tembrālas un ska-
tuviskas saspēles.
Ādažu Mākslas un mūzikas skola Fo
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20. martā plkst. 10.00 –
tikšanās ar ornitologu 

Dmitriju  Boiko
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Ādažu novada domes ārkārtas sēde (12.02.2019.)
Sēdē piedalās 11 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidso-
ne (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), 
S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), E.Verners 
(RA).
1. Par dalību projektā “Zivju resursu pavai-
rošana Mazajā Baltezerā”.

Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas 
izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta prog-
rammas pasākumā ar projektu “Zivju resursu 
pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodroši-
nāt priekš�nansējuma līdzekļus EUR 2700,00 
apmērā, no kuriem EUR 567,00 – pašvaldības 
līdz�nansējums.

Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
2. Par atkritumu apsaimniekošanas lauku-
ma iekļaušanu sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanā.
Lēmums: Iekļaut sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas tarifā Kadagas šķiroto atkritumu 
laukumu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (19.02.2019.)
Sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš 
(LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands 
(RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers 
(LZS), E.Verners (RA).
1. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta prog-
rammā.
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministri-
jas izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta 

programmas pasākumā ar projektiem “Ziv-
ju resursu pavairošana Ādažu novada Dū-
ņezerā”, “Zivju resursu pavairošana Ādažu 
novada Lielajā Baltezerā” un “Zivju resursu 
pavairošana Ādažu novada Vējupē”. Projektu 
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projek-
ta priekš�nansējuma līdzekļus, kopā EUR 
6171, no kuriem EUR 1295,91 – pašvaldības 
līdz�nansējums.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

2. Par dalību projektā “Multifunkcionālas 
sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana 
Ādažos”.
Lēmums: Iesniegt projekta “Multifunkcionālas 
sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Āda-
žos” iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” 
izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesnie-
gumu pieņemšanas 4.kārtā.
Balsojums: par – 12, “pret” – nav, “atturas” – 
1 (S.Kuzmina-Žuravļova (S)).

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (19.02.2019.)
Sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš 
(LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands 
(RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers 
(LZS), E.Verners (RA).

1. Par grozījumiem domes 12.02.2019. lēmu-
mā Nr.23 “Par dalību projektā “Zivju resursu 
pavairošana Mazajā Baltezerā””.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 12.02.2019. 
lēmumā Nr.23 un izteikt tā 2.1.punktu šādā 
jaunā redakcijā: “2.1. nodrošināt projekta 

priekš�nansējuma līdzekļus EUR 2286,90 
apmērā, no kuriem EUR 1806,65 (79%) ir �-
nansējums Valsts atbalsta programmas Ziv-
saimniecības attīstībai un EUR 480,25 (21%) 
– pašvaldības līdz�nansējums”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes kārtējās sēdes (26.02.2019.) kopsavilkums
Sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), 
R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.
Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), 
K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B 
detālplānojuma projekta nodošanu publiska-
jai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai Alderu ciema nekusta-
mā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma 
projektu.
Balsojums: par – 14, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, (G.Bojārs atstāja sēdi).
2. Par zemes ierīcības projektiem nekustama-
jiem īpašumiem.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektus nekustamajiem īpašumiem “Vējavārpas”, 
“Asteres”, Sudraba ielā 12 un “Lejupes A”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par nekustamā īpašuma Jāņogu ielā 29 sa-
dalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
Jāņogu ielā 29 zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par nekustamā īpašuma “Vējputni” sada-
līšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Vējputni” zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par dalības maksu Ādažu novada domes or-
ganizētajos sporta pasākumos.
Lēmums: Noteikt dalības maksu Sporta daļas 
organizētajos sporta pasākumos – individuālās 
un komandu sporta sacensībās.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par dalību projektā “Florbola bortu iegāde 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai”.
Lēmums: Izstrādāt projektu “Florbola bortu ie-
gāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai” 
dalībai Lauku attīstības programmā 2014.-2020. 
gadam. Iesniegt projekta iesniegumu dalībai 
biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā 4. 
kārtas atklātajā konkursā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par nolikuma “Atbalsta konkursa nolikums 
iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 
2019”” projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.1 “Atbalsta 
konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām 
“Sabiedrība ar dvēseli 2019”” un sagatavot to 
parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdz�nansē-
juma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam 
“Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ener-
goefektivitātes paaugstināšana””.
Lēmums: Veikt grozījumus ĀND 24.10.2017. lē-
mumā Nr.244, papildinot un precizējot lēmuma 
argumentācijas daļu, kā arī lēmuma 2., 3. un 7. 
punktu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par ģeneratora nomu PSIA “Ādažu slimnī-
ca”.
Lēmums: Iznomāt PSIA “Ādažu slimnīca” do-
mes īpašumā esošu elektrības ģeneratoru.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 
3”, “Mežaparka ceļš 5”, “Mežaparka ceļš 17” 
un “Mežaparka ceļš 19” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai komerciālo ob-
jektu apbūvei pašvaldībai piederošus zemes ga-
balus Kadagā: “Mežaparka ceļš 3”, “Mežaparka 
ceļš 5”, “Mežaparka ceļš 17” un “Mežaparka ceļš 

19”. Noteikt Zemes gabalu atsavināšanas veidu 
– pārdošana atklātā izsolē. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem projektam “Ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīklu izbūve Skuju un Gaujmalas 
ielās”.
Lēmums: Piešķirt Ģ.Ģ. nekustamā īpašuma 
atvieglojumu 90% apmērā par viņam piedero-
šajiem nekustamajiem īpašumiem par ieguldī-
jumu sabiedriskās infrastruktūras izbūvē EUR 
40 394,59 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojuma piemērošanu biedrībai “BMX Ādaži”.
Lēmums: Piešķirt sabiedriskā labuma organi-
zācijai – biedrībai “BMX Ādaži” NĪN atvieglo-
jumu par 2019.gadu 90% apmērā par bezatlīdzī-
bas lietošanā piešķirtā īpašuma daļu “Kadagas 
attīrīšanas ietaises”, Kadaga – zemi un uz tās 
esošo ēku.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA 
“Taču būda”.
Lēmums: Atļaut SIA “Taču būda” organizēt ielu 
tirdzniecību Kārklu ielā 1, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par iepirkuma “Atkārtots iepirkums - 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana” pār-
traukšanu.
Lēmums: Neslēgt līgumu un pārtraukt sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu 
Nr.ĀND2019/127. Izsludināt jaunu iepirkumu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā, nenosakot 
sadzīves atkritumu tilpuma un svara attiecības 
koe�cientu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16 

20. martā plkst.13.00
Viesis – PSIA “Ādažu slimnīca”

valdes loceklis P. Pultraks.
17. aprīlī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGO LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā

28. aprīlī plkst. 12.30
Ierodoties armijas bāzē,

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ 
DRAUDZĒ,

kas pulcējas Baltezera baznīcā un Carnikavas Laivu 
mājā – Stacijas ielā 21, Gavēņa, Lieldienu laikā.

Baltezera baznīcā 
14. aprīlī plkst. 11.00

Pūpolu svētdiena – dievkalpojums un restaurētā 
Baltezera baznīcas torņa gaiļa iesvētīšana

17. aprīlī plkst. 19.00
Vakara dievkalpojums Klusajā nedēļā

18. aprīlī plkst. 19.00 Zaļās ceturtdiena –
Svētā vakarēdiena iestādīšanas dievkalpojums

 Lūgšanu ķēde Baltezera baznīcā – dievnams 
atvērts lūgšanām

No 18. aprīļa plkst. 20.00 līdz 20. aprīlim plkst. 22.00 
– lūgšanu ķēde. Baltezera baznīcā būs dievlūdzēji, 
kuri nomainīs viens otru, un dievnams būs atvērts 
lūgšanām ikvienam visu šo laiku, dienu un nakti.

19. aprīlī plkst. 19.00 Lielās piektdiena –
Kristus ciešanu dievkalpojums

20. aprīlī plkst. 22.30 Lieldienu nakts vigilija –
dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām

21. aprīlī plkst. 11.00
Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

Carnikavas Laivu Mājā 
14. aprīlī plkst. 15.00 –

Pūpolu svētdienas dievkalpojums
21. aprīlī plkst. 15.00 –

Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

KATOĻU LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā

Lielā gavēņa laikā, katru svētdienu – 17., 24., 31. 
martā un 7., 14. aprīlī plkst. 15.00 – Sv. Mise
Pirms katras sv. Mises 14.00 Tautas Krustaceļš – 
Kunga Jēzus Kristus ciešanu un nāves piemiņas 

dievkalpojums.
Pirms katras sv. Mises Grēksūdzes sakraments.

21. aprīlī plkst. 11.00 –
Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

Tiks svētīts Lieldienu ūdens un ēdiens
Ierodoties armijas bāzē,

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Plašāka informācija pa tālr. 26434830

MISIJAS BAPTISTU DRAUDZE
Ādažu Vēstures un mākslas galerijā

21. aprīlī plkst. 11.00

GARKALNES BAZNĪCA
Zaļajā ceturtdienā, 18. aprīlī plkst. 19.00
Lielajā piektdienā, 19. aprīlī plkst. 15.00

Lieldienu dievkalpojums, 21. aprīlī plkst. 15.00

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam iz-
devumam “Ādažu Vēstis” (Nr.217) izdots pieli-
kums (Nr.213), kurā publicēti šādi Ādažu nova-
da domes saistošie noteikumi:
Nr.3/2019 (26.02.2019.) “Par Ādažu novada paš-
valdībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu 
zemesgabalu nomas maksu.””
Nr.4/2019 (26.02.2019.) “Nodeva par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vēr-
stas pret publisku vietu Ādažu novadā.” 
Nr.5/2019 (26.02.2019.) “Grozījumi Ādažu no-

vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības budžetu 2019. gadam.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv, drukātā veidā ar 
tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vie-
notajā 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 Gau-
jas ielā 27B.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijai starp Gaujas, Lauku, Druvas ielām un Vējupi
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 29. 
janvāra domes sēdes lēmumu Nr.18 “Par lokāl-
plānojuma projekta izstrādi teritorijai starp 
Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”, 
ir uzsākta lokālplānojuma projekta izstrāde.
Lokālplānojuma mērķis:
Pamatot perspektīvo gājēju un transporta kus-
tības shēmu, piekļuvi īpašumiem un Vējupei un 
noteikt ielu sarkanās līnijas.
Lokālplānojuma darba uzdevumi:
1. Noteikt ielu sarkanās līnijas teritorijā starp 
Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.
2. Noteikt transporta infrastruktūras risināju-
mus un ielu kategorijas.
3. Izstrādāt perspektīvo transporta un gājēju 
plūsmu shēmu, nosakot piekļūšanas iespējas 
katrai zemes vienībai un Vējupei.
4. Izstrādāt lokālplānojumu saskaņā ar šo uzde-

vumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteiku-
miem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teri-
torijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 
citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem 
normatīvajiem aktiem.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstipri-
nāta Ādažu novada telpiskās attīstības plānotāja 
Iveta Grīviņa.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-
nētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Āda-
žos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes 
darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu 
iveta.grivina@adazi.lv. 
Ar plašāku informāciju – darba uzdevumu un 
gra�sko pielikumu iespējams iepazīties pašval-
dības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Būv-
niecība”/“Lokālplānojumi”.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzī-
vesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās 
daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par dek-
larēto dzīvesvietu: 15.02.2019. ar lēmumu 
Nr. ĀND/5-24/19/41, Alenam Gedzunam, 
adresē Pirmā iela 25-16, Ādaži; 01.03.2019. 
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/44, Romanam 
Radionovam, adresē “Kadaga 6”-47, Kadaga; 
05.03.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/47, 
Valērijam Šablinskim, adresē “Kadaga 5”-77, 
Kadaga, pamatojoties uz Dzīvesvietas dekla-
rēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otro 
punktu; 22.02.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/19/42, Valdim Afanasjevam, adresē Gaujas 
iela 25 k-2-43, Ādaži, Ādažu novads, pamato-
joties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12. panta pirmās daļas pirmo punktu. Pilns 
lēmuma teksts personām, uz kurām tas attie-
cas, pieejams Ādažu novada domes 232.kab., 
un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo 
aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā 
no nākamās darba dienas pēc publikācijas in-
formatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b,
Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2019. gada 26. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 27 “Par nekustamā 
īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplā-
nojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 20.03.2019. līdz 17.04.2019. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 8.aprīlī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvval-

des 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 tīmekļvietnē 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. aprīlim.

Lai efektīvāk samazinātu bezsaimnieku kaķu koloniju 
veidošanos mūsu novadā, aicinām iedzīvotājus, īpaši 
māju vecākos, informēt, cik nesterilizētu bezsaim-
nieku kaķu regulāri uzturas jūsu mājas teritorijā.  Lū-
dzam minēt gan aptuveno dzīvnieku skaitu, gan jūsu 

mājas adresi uz e-pastu: dome@adazi.lv 
Aicinām informēt arī par citām vietām, kur redzat 

kaķu kolonijas, pat ja tās nav jūsu  māju tuvumā. 
Šāda informācija palīdzēs pašvaldībai efektīvāk un 
mērķtiecīgāk nodrošināt bezsaimnieku kaķu izķerša-
nu novadā un nogādāšanu sterilizēšanai. Sterilizētu 

kaķi pazīsiet pēc nogriezta kreisās auss galiņa. 
Ādažu novada dome

AICINĀM INFORMĒT PAR
BEZSAIMNIEKU KAĶU SKAITU

SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS 
IZBŪVES LAIKĀ PLĀNOTI SATIKSMES 

IEROBEŽOJUMI ALDERU IELĀ
Sakarā ar saimnieciskās kanalizācijas izbūvi

Alderu ielā 0,8km posmā no Alderu 43 līdz Alderu 86
paredzami satiksmes ierobežojumi.

Remontdarbi noris no 11. marta līdz septembrim.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!






