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Ādažu novadā tapusi viena no moder-
nākajām skolām Baltijā – ar augstiem 
energoefektivitātes rādītājiem, inova-
tīvu ventilācijas sistēmu, no Skandinā-
vijas aizgūtu ēdināšanas kārtību, uni-
kāliem mīkstā seguma iekšpagalmiem, 
ar krāsu navigācijas sistēmu, āra bas-
ketbola laukumu un sporta zāli. 
Visi gaiteņi mācību korpusā izkārtoti ap 
stiklotajiem iekšpagalmiem, lai tajos no-
drošinātu dabisko gaismu. Lai bērniem 
skolā būtu vieglāk orientēties, visas 32 
mācību klases katrā stāvā sadalītas 4 
blokos, kur katram piešķirta sava krāsa. 
Jaunajā sākumskolā izstrādāta ēdinā-
šanas sistēma, kas plaši izplatīta Skan-
dināvijā un pat Igaunijā, bet Latvijā vēl 
tikai sāk veidoties. Tā ir skolēnu pašap-
kalpošanās, kad bērni, sākot no 1. klases, 

paši izvēlas ēdienu, kas nodrošina to, ka 
bērns tiešām ir paēdis, tāpat – šāda ēdi-
nāšanas sistēma mazina atkritumu dau-
dzumu. Lai nodrošinātu bērnu ēdināša-
nu 2 lielajos starpbrīžos un izvairītos no 
bērnu drūzmēšanās, izveidotas 2 atse-
višķas ēdamzāles – 1. un 2. stāvā. Liels 
ieguvums Ādažu novada iedzīvotājiem 
ir arī sporta zāles izbūve, jo ārpus mācī-
bu laika tā tiks iznomāta dažādu sporta 
veidu treniņiem un sacensību norisēm. 
Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas būv-
darbi notika Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) �nansētā projekta “Vis-
pārējās izglītības iestādes mācību vides 
uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros, un 
tos veica SIA “Monum” atbilstoši SIA 
“Nams” izstrādātajam būvprojektam. 
Būvdarbu uzraudzību veica SIA “Būvuz-

raugi LV”. Uzsākot 2019./2020. mācību 
gadu, izbūvēta Ādažu sākumskolas 1. un 
2. kārta (1. kārta – mācību klases 1.–4. 
klasei, 2. kārta – sporta zāle). Abu kārtu 
būvdarbi izmaksāja 12 257 871,50 EUR 
(bez PVN). Kopējās 1. un 2. kārtas iz-
būves izmaksas (t.sk., projektēšana, bū-
vuzraudzība u.c.) bija 15 324 002 EUR. 
No tām pašvaldība �nansēja 11 307 
368 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds – 2 308 035 EUR un valsts budžeta 
dotācija – 1 708 599 EUR. Atbilstoši pro-
jektā plānotajam Ādažu sākumskolas 3. 
kārtas (specializēto mācību kabinetu) 
izbūve jāveic līdz 2022. gadam.

UZSĀK
SPĒĻU

LAUKUMA
IZVEIDI

JAUNUMS
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 epojamies  2 gadīgā ādažniece 
arina arkina  atvijas empione 

tenisā 4 grupā  arina arkina 
kopā ar pārinieci lizabeti Brutani 
izcīnījušas atvijas empi-
ona titulu 4 grupā arī 
dubultspēlēs

 Ādažu lidlaukā aizvadītas starptautis-
kās lidmodeļu sacensības.

 epojamies  eons 
Kozlovskis (  Ādaži) kļuvis 
par atvijas empionu 45  
klasē

  L e p o j a m i e s !  
ntra oga 

pietuvojusies 
atvijas rekor-

dam triatlona 
distancē Iron-
man , izcīnot 
9. vietu savā 
vecuma grupā 
( 4 5 4 9 ) , 

savukārt triatlona sacensībās limpiska-
jā distancē allinā ntra izcīnījusi 2. 
vietu savā vecuma grupā.

 epojamies  atvijas 
empionātā tenisā jaunie-

šiem ādažniece aura 
Plīkša 6 grupā vienspē-
lēs izcīnījusi 4. vietu. 

ubultspēlēs aura Plīkša 
pārī ar lizabeti Kļavinsku 
izcīnījusi . vietu.

 porta dienā ie āpotāji aktīvi ie āpoja aktīvajā pastaigā, bērni izbaudīja dažādas atrakcijas, draugu komandas sacentās volejbolā un 

strītbolā

 ieli un mazi, jauni un ne tik jauni. Visi ar lielu prieku izbaudīja 
biedrības arklanes limpiskais centrs  organizēto arkalnes 
sporta festivālu.

 epojamies  tarptautiskajā mūzikas festivāla ummertime  
aicina Inese alante  galā koncertā uzstājās arī Ādažu ākslas un 
mūzikas skolas audzēkne flautiste lza Prokofjeva. īdzās 
lielajiem māksliniekiem, uzstāties galā koncertā bija aicināti arī 
vairāki konkursa Ineses alantes talanti  laureāti, starp kuriem 
bija arī lza Prokofjeva

Foto – Laima Jātniece
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Foto – biedrība "Ādažu uz ēmēji"
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amani ai rau ī us  nesav ī us un i palīd ī us ilvēkus mums līd ās
un piesaki vi us apbalvošanas eremonijai oda āda nieks
Kā pieteikt apbalvojamo? 
Sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164,  nododiet Klientu apkalpošanas centrā, 
Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Kas jānorāda iesniegumā? 
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas 
dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, stāsts par cilvēku – dzī-
ves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem 
ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, 
amati (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības 
vietas adrese) un tālruņa numurs, lai mēs varētu ar Jums sazināties!

Atcerieties, ka iesniegumam jābūt parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks izskatīti Ādažu novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā un apstiprināti ar do-

mes lēmumu.
Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, bet arī Ordeņa kapituls. Aici-
nām novada iedzīvotājus būt aktīviem un izvirzīt labākos līdzcilvēkus, 
kuri būtu pelnījuši šādus apbalvojumus!
Uzmanību! Noteikumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem 
skatīt Ādažu novada domes tīmekļvietnē, sadaļā “Novads”/”Goda ādaž-
nieks”.

Ādažu novada dome

Nos rīšu ielā veik a ran s se uma a jaunošana

ran s se uma a jaunošana veik a arī rīšu ielā

ārpu ielā i b vē s be ona bru akmens se ums

Betona bruģakmens seguma izbūve Vārpu ielā ir nozīmīgs notikums novadā, kas realizēts kā iedzīvotāju un pašvaldības koppro-
jekts, pateicoties abpusējam līdz�nansējumam. Lūk, lielisks piemērs tam, ka kopīgiem spēkiem var sasniegt labus rezultātus!
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jauno s ējupes e a se ums

Vējupes ceļa posmā no Lauku ielas līdz Vējupes ielai izbūvēts melnais segums (dubultās virsmas apstrāde), lai ērtāk varētu piekļūt 
Ādažu vidusskolai.
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aujas ai sar dambis no ada as il a līd  aujas  au avas Bal e era  kanālam
2011. gadā aizsāktā projekta “Novērst plū-
du un krasta erozijas apdraudējumu Ādažu 
novadā” īstenošana notiek pa etapiem. Jau 
izbūvētais Ādažu centra poldera dambis 
un pašlaik notiekošie esošā dambja pārbū-
ves darbi posmā no A1 šosejas līdz sūkņu 
stacijai “Kārkli” ir attiecināmi uz projekta 
pirmo daļu. Savukārt projekta otrās daļas 
viena no galvenajām prioritātēm ir aizsarg-
dambja izbūve posmā no Kadagas tilta līdz 
Gaujas – Daugavas (Baltezera) kanālam.
Ādažu novada dome š.g. augustā atsāka 
darbu pie projekta otrās daļas aktivitā-

šu īstenošanas. Projekta otrā daļa tāpat 
kā pirmā tiks īstenota Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda 5.1.1. speci�skā atbalsta 
mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas 
risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 
projektu ietvaros, un kā viens no tuvākajā 
laikā veicamajiem pasākumiem būs saziņa 
ar skarto zemes gabalu īpašniekiem par in-
ženiertopogrā�skās uzmērīšanas darbiem, 
lai atrastu efektīvākos risinājumus projekta 
īstenošanai. Dambja projektēšanu un izbū-
vi plānots veikt sadarbībā ar skarto zemju 
īpašniekiem, īpaši izvērtējot krastu līnijas 

stiprinājumu izbūves posmus un apjomus, 
jo pēdējo 5 gadu laikā ir notikusi būtiska 
krastu erozija. 
Īstenojot projekta otro daļu, tiks sasniegti 
šādi rādītāji:
• no applūšanas riska tiks pasargāti 4155 
iedzīvotāji;
• no applūšanas riska pasargāto piesārņo-
jumu izraisošo objektu skaits – 21.

Jānis Meijers

a vijas Inves ī iju un a īs ības a en ra
piesaka  ada rudens u emšanu  bi nesa inkuba oros

Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūras (LIAA) biznesa 
inkubatori izziņo 2019. gada 
rudens uzņemšanu un aicina 
jaunos uzņēmējus un bizne-
sa ideju autorus pieteikties 

pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.
Līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana da-
lībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā 15 LIAA 
biznesa inkubatoros visā Latvijā, Ādažu novada jaunie biznesa 
ideju autori savas idejas var iesniegt Siguldas inkubatorā. At-
balsta programmām aicināti pieteikties �ziskas personas un 
uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.
Pieteikumus varēs iesniegt arī elektroniski, nosūtot elektronis-
ki parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2019. gada 20. 
septembra plkst. 23:59.
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan �ziskām, gan 
juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa ide-
jas dzīvotspēju. 6 mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem 

visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīko-
tas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminā-
rus un mācības par dažādām uzņēmējiem saistošām tēmām, 
kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus 
kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. 
Inkubācijas programmā papildu pirmsinkubācijas atbalstam 
dalībnieks saņem 50% līdz�nansējumu biznesa attīstībai ne-
pieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, 
telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām kon-
sultācijām un prototipu izstrādēm, serti�cēšanai, laboratori-
ju izmaksām u.c. Tāpat iespējams saņemt grantu līdz 10 000 
eiro pakalpojuma izmaksu segšanai un līdz  5 000 eiro ražo-
šanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu segšanai. Informā-
cija par visiem biznesa inkubatoru pasākumiem pieejama: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/pieteiksanas-pasakumiem.
Vairāk par pirmsinkubācijas programmu: 
https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ 
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

LIAA

No  ok obra arkalnes iema adresēm
b s da u pas a noda as indekss
No 21. oktobra tiek mainīts pasta indekss Ādažu novada Garkalnes ciema adresēm, 
turpmāk apkalpojošā pasta nodaļa būs Ādažu pasta nodaļa, kas atrodas Gaujas ielā 11. 
Pašlaik pasta piegāde Ādažu novada Garkalnes ciema iedzīvotājiem tiek veikta uz 
Garkalnes novada Garkalnes ciemā esošu pasta nodaļu, kas lielai daļai iedzīvotāju 
sagādā grūtības (neērta nokļūšana, pa vidu – upe, jābrauc līdz tuvākajam tiltam). 
Ādažu novada dome no iedzīvotājiem saņēma ierosinājumu – mainīt Ādažu novada 
Garkalnes ciema pasta indeksu no LV-2137 uz Ādažu novada pasta nodaļas indeksu 
LV-2164, lai turpmāk Garkalnes ciema iedzīvotāji varētu saņemt pastu un kārtot ci-
tus jautājumus Ādažu ciema pasta nodaļā. Pēc pasta indeksa maiņas adrese paliks 
spēkā, dokumenti nebūs jāmaina, un katrs iedzīvotājs, kam indekss mainīsies, sa-
ņems no A/S “Latvijas Pasts” paziņojumu savā pastkastītē. Kopumā pasta indeksa 
maiņa skars 140 īpašumus.
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urpinās da u bērnudār a sil ināšana

Kā jau ziņojām, jūnija sākumā tika uz-
sākta Ādažu pirmsskolas izglītības ies-
tādes (ĀPII) ēkas fasādes vienkāršotā 
atjaunošana. Darbus veic uzņēmums SIA 
“BūvKORE” atbilstoši SIA “Grand Eko” 
2017.gadā izstrādātajam ĀPII siltināša-
nas būvprojektam. Būvdarbi tiek veikti 
projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes energoefektivitātes paaugstinā-
šana” ietvaros, kas tiek �nansēts no Ei-
ropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 

līdzekļiem 4.2.2. speci�skā atbalsta mērķa 
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīs-
tības programmām sekmēt energoefek-
tivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu pašvaldības 
ēkās” (SAM 4.2.2.) ietvaros. Līdz augusta 
beigām veikti šādi darbi: palodžu, durvju, 
logu, esošo ieejas jumtiņu, esošu kāpņu (uz 
terases daļu) demontāžas darbi; cokola ap-
dare; ēkas fasāžu atjaunošana; jumta pār-
kares izbūve; divslīpju jumta papildu silti-

nāšana; kā arī siltināts jumts virs baseina. 
Atgādinām, ka Ādažu bērnudārza darbība 
no jūlija līdz ĀPII ēkas fasādes vienkāršo-
tās atjaunošanas beigām tiks organizēta 
Ādažu vidusskolas “C” korpusā esošajās 
klašu telpās un blakus esošajā norobežota-
jā teritorijā. 

Inga Pērkone

sāk ājēju eli a un spor a laukuma ierīkošanu da u sākumskolas kvar ālā

Uzsākta LEADER projekta īstenošana, kura ietvaros notiks gājēju celiņa ierīkošana 
un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtošana Ādažu sākumskolai pieguļošajā kvartālā. 
Laukumu varēs izmantot gan skolas vecuma, gan arī jaunāki bērni.

auku ielā veik a melnā se uma i b ve

Lauku ielas posmā no Druvas ielas līdz Vējupes ceļam veikta melnā seguma izbūve (dubultās virsmas apstrāde), lai nodrošinātu 
ērtāku piekļūšanu Ādažu vidusskolai.

I b vē a B  rases pirmā kār a

Ādažu novada Kadagā izbūvēta BMX 
trase. Projekts īstenots Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” ietvaros. Paldies SIA “Rīga Rent” par 
labi organizēto un profesionāli paveikto 

darbu! Paldies atbalstītājiem: Ādažu no-
vada dome, NBS Sauzemes spēku MKB 
KAB, SIA “BTIN”, SIA “carbonARA”, 
SIA “ENFRIKO”, SIA “PMK Ķekava”, 
SIA “Mark Invest” , SIA “ALTECO”, 
SIA “Latvijas šķirnes sēklas”, BMX Tu-
kums, BMX Mārupe un BMX Rīga un, 
protams, vecākiem, draugiem, paziņām 
un visiem, kuri palīdzēja realizēt BMX 

trases izbūves pirmo kārtu! BMX trase 
atrodas Ādažu novada Kadagā, “Kadagas 
attīrīšanas ietaises”. Plašāka informācija: 
facebook.com/bmxadazi/.

Biedrība “BMX Ādaži”
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klā a Ievas aulī es i s āde avs arpēji pirmskai i
kas da u ul ras en rā apska āma līd   ok obrim 
Ādažu Kultūras centra izstāžu zālē (Āda-
žos, Gaujas ielā 33A) skatāma Ievas Sau-
lītes izstāde “Savstarpēji pirmskaitļi” – 
gleznojumi un dažādu materiālu saspēle 
objektos. Ekspozīcijā skatāmas abstraktas 
formulas un vienādojumi gleznojumos un 
telpiskos objektos, kur tiešā veidā saspēlē-
jas dažādas sastāvdaļas, esot vai atgādinot 
kā dabas, tā rūpnieciski radītas lietas, ne-
tieši rādot un radot dažādas atsauces. 
“Viens” ir visvientuļākais skaitlis, kas tu 
būsi. “Divi” var būt tikpat slikti. Tas ir 
nākamais vientuļākais skaitlis pēc tam.* 
Savstarpēji pirmskaitļi ir tādi veseli 
skaitļi, kuru vienīgais kopīgais dalītājs ir 
skaitlis viens. Visam savstarpēji ir kopīgs 
vismaz kaut kas viens, tomēr visbiežāk 
daudz kas vairāk.

Izstādēm māksliniece veido darbu sērijas, 
izteiksmes līdzekļos un tehniskajos pa-
ņēmienos iekļaujot plašu mākslas veidu 
spektru, tostarp, zīmējumus, gleznoju-
mus, gra�kas, tekstilu un citus materiālus.
Ieva Saulīte studējusi Latvijas Mākslas 
akadēmijā tēlniecības speciālitātē, kā arī 
University for the Creative Arts Kenter-
berijā, Apvienotajā Karalistē. No 2007.
gada regulāri piedalās dažāda mēroga 
projektos un izstādēs Rīgā, citviet Latvijā 
un ārvalstīs, kā arī starptautiskās izstādēs 
un mākslas notikumos – starptautiska-
jā tēlniecības kvadriennāle 2016.gadā un 
festivālā Survival Kit 2012. gadā. Dzīvo un  
strādā Ādažu novadā, tostarp mācījusies 
un šobrīd ir arī skolotāja Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolā. No 2009. gada regulāri 

veido personālizstādes, paralēli Ieva Sau-
līte pieteikusi sevi arī kā kuratori (Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centra “O�sa gale-
rijā”, kultūras platformā NABAKLAB un 
citos neatkarīgos projektos).
Ādažu Kultūras centra izstāžu zāle
Ādaži, Gaujas iela 33A, LV-2164
Darba laiks: P.,O.,T.,C.,P. 11:00–19:00, 
Sest., Sv. 11:00–17:00
*(Aimee Mann “One”, 1999.g. no 1999. gada 

�lmas “Magnolia” skaņu celiņa)

SKOLAS VECĀKU UN SKOLOTĀJU BALLĪTE!
4. oktobrī plkst. 21.00 Svinēsim Skolotāju dienu kopā! 

4. oktobrī  visi Ādažu vidusskolas skolēnu vecāki un skolotāji tiek aicināti uz ballī-
ti Ādažu vidusskolas telpās plkst. 21.00 (ierašanās no plkst. 20.00). Ballītes viesus 
izklaidēs dīdžejs Edgars un omulīgais vakara vadītājs Oskars! Dalība skolēnu ve-
cākiem par minimālo ziedojumu 10 euro vienai personai, līdzi ņemot groziņu un 
labu garastāvokli. Ziedojumus varēs veikt uz vietas pasākuma norises dienā. Ja ir 
vēlēšanās, var samaksāt arī iepriekš ar pārskaitījumu Ādažu vidusskolas atbalsta 
biedrībai – konta numurs  LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi “Vecāki 
skolai rudenī 2019”. Ja gadījumā ziedojumu kopsumma pārsniegs ballītes izdevu-
mus, tad atlikusī naudas summa tiks novirzīta monumentāla Latvijas karoga  uz-
stādīšanai Ādažos. Nosvinēsim Skolotāju dienu visi kopā priecīgā noskaņojumā!

Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs J. Grasis

da u ākslas un m ikas
skolas aud ēk i s  panākumus

Starptautiskajā jauno 
mākslinieku konkursā Bul-
gārijā diplomus ieguvuši 
trīs Ādažu Mākslas un mū-
zikas audzēkņi – Britnija 
Brakovska, Alise Ceriņa 
un Raivo Kubuliņš. Kon-
kursā “Priekules Ikars” 2. 
vietu zīmēšanā ieguvusi 

Emīlija Terentjeva, bet gleznošanā – Katrīna Elsberga. Atzinības 
rakstus konkursā “Priekules Ikars” saņēmušas Alise Saksone un Eva 
Evelīna Bokmane. Kamēr Mākslas nodaļas audzēkņi krāj radošās 
ieceres jaunajam mācību gadam, viņu pavasarī tapušie mākslas darbi 
tiek vērtēti Latvijas un ārvalstu konkursos. Apsveicam laureātus un 
pedagogus, un gaidām ziņas no pārējiem konkursiem! 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

onkursa abiedrība ar dvēseli  ie varos da os šo ad iek īs eno i  projek i
Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” ietvaros tāpat kā iepriekšējos gados tiek īste-
noti vairāki iedzīvotāju iniciatīvu projekti. Līdz augusta beigām jau tika īstenoti 2 
no 15 projektiem – nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Skaistuma Dizaina Darbnīca” 
projekts “GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS” un Misijas baptistu draudzes pro-
jekts “Vasaras Bībeles skola bērniem “Karaļvalsts””. Pārējie 
projekti jāīsteno līdz septembra vidum. Kopumā šogad tiek 
īstenoti 7 teritorijas labiekārtošanas projekti, 2 – ēku remon-
ti, kā arī 6 projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai.
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abiedrības dvēsele  savējais  pil s līderis  abes ī s  radošs un 
ener isks  bijušo pašvaldības vadī āju raks uro vi a pa i as un 
drau i   sep embra rī ā Normunds Breidaks devās m ībā  In unas 
Baueres rāma ā da i  Novads un audis  vi š a īs : ašam sevi 
raks uro  pro ams  ir r i  u vari raks uro  i us un i i  evi i  

āpē  arī l d ām Normunda Breidaka laikabiedriem raks uro  vi u

Ar Normunda Breidaka līdzdalību piepildījās mūsu kolektīva lielais sapnis – jauna, 
skaista Mākslas un mūzikas skolas ēka. Pēkšņi un negaidot, šis lielais, skaistais nams nu 
ir kļuvis par pieminekli Normunda ieguldījumam. Viņš ļoti labi saprata, cik Ādažiem 
svarīga radoša un darboties griboša jaunā paaudze. Mūsu lielais paldies viņam par to! 
Man personīgi Normunds paliks jaukās atmiņās ar labo humora izjūtu un iejūtību man 
skumjā dzīves brīdī. Lai viegls ceļš uz zvaigznēm, Normund!

Daina Grūnvalde, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Mākslas noda as vadītāja

Mēs, Ādažu seniori, esam liecinieki Normunda dzīves gaitām no tā brīža, kad viņš kā 
jaunais speciālists sāka strādāt kolhozā “Ādaži”. Viņš tika pamanīts uzreiz ar savu profe-
sionālo varēšanu un sabiedrisko aktivitāti, sevišķi jau līdzdarbojoties Atmodas kustībā. 
Tieši tāpēc 1990. gadā viņu ievēlējām par Ādažu ciema padomes priekšsēdētāju. Mums 
viņš īpaši paliks atmiņā ar savu atsaucību pensionāru problēmu risināšanā. Uzskatām, 
ka viņš lika pamatus tai sistēmai, kas tagad ir attīstīta mūsu novada pensionāru dzīves 
kvalitātes uzlabošanai. Žēl, ka pats viņš to nepaguva izbaudīt.

B iruta Krūze, Ādažu pensionāru biedrības vadītāja

Ādažu kolhoza Celtniecības pārvaldē Normunds Breidaks sāka strādāt kā darbu vadītājs Māra 
Ulberta vadītajā ceļa remonta un zemes darbu iecirknī. Normunds kā jaunais speciālists no 
pirmās dienas tika galā ar celtniecības darbu specifiku un iekļāvās esošo celtnieku kolektīvā kā 
savējais ar savu radošumu, enerģiju un nerimstošo humora izjūtu. Lielākā daļa līdz šodienai 
lietoto ceļu Ādažos tika uzbūvēti vai pārbūvēti 0. gados, tāpat tika veikti labiekārtošanas darbi 
dažādos Ādažu celtniecības objektos: Ādažu bērnudārzā, Sporta kompleksā, Ādažu Kukulītī, 
Ādažu picērijā un tirgū (tagad Elvi) un arī Ādažu vidusskolā. Pēc dažiem gadiem Normundu 
paaugstināja par saimniecības ražošanas objektu vecāko darba vadītāju. Viņa vadībā tika 
uzbūvēti tagadējā Ādažu čipsu ražotne un gaļas kombināts. Paralēli darbam Normunds aktīvi 
iesaistījās Ādažu sabiedriskajā dzīvē. Dejoja TDA Sprigulītis , bija Ādažu kolhoza pilnvarotais, 
vēlāk arī Ādažu pagasta deputāts. Starp mani un Normundu, un mūsu ģimenēm izveidojās 
cieša, sirsnīga draudzība līdz šim brīdim, kopā pārdzīvoti visi mūža priecīgie un grūtie brīži.

Māris lberts, ģimenes draugs un bijušais kolēģis

Draugi ir cilvēki, kuri aizskar tavu sirdi... Jūs turaties kopā, jo mīlat viens otru... Jau . 
septembra pievakarē apjautām, cik ļoti, ļoti mums pietrūks Normunda. Ar viņu bijām 
kopā no 19 . gada vasaras, kad satikāmies Ādažos, uzsākot darba gaitas. Tā savijās 
mūsu dzīves. Nodibinājās ģimenes, un izveidojās kupls draugu pulciņš. Bija kopēji prieki 
un pārdzīvojumi. Sadevušies rokās, kopīgi stāvējām “Baltijas ceļā” un sagaidījām Latvijas 
neatkarību. Normunds bija sabiedrības dvēsele, visur ļoti gaidīts, jo radīja brīnišķīgu 
atmosfēru un jautrību. Viņš vārdus bārstīja kā zelta rasu, kas mūs cēla un mierināja  Nu 
Normundam priekšā mūžība, bet mums, palicējiem, cerība kādudien sajust eņģeļa 
spārna pieskārienu – tik liegu, tik sargājošu un cilvēkmīlestību apliecinošu
Atvadoties no mūsu mī ā drauga – Gustu, Rožu, Vanagu, Leima u, Milleru un Bulānu ģimenes

Strādājot Latvijas Valsts mežos, sadarbība ar Normundu Breidaku un viņa vadīto pašvaldību 
sākās jau 1992. gadā. Viņš kā spilgts līderis prata iedvesmot savu komandu un uzticēties 
cilvēkiem. Bija patīkami strādāt kopā. Viņš vienmēr bija mērķtiecīgs un tiešs. Normunds man 
jautāja: “Novadam vajag kādu, kas pārzina mežu nozari. Nāksi? Vari vai nevari?” Tā es pieņēmu 
Normunda izaicinājumu un piedalījos pašvaldību vēlēšanās, lai no 2001. gada sāktu ar Normun-
du strādāt kopā arī kā novada domes deputāts. Liels paldies Normundam meža ugunsgrēku 
dzēšanā, jo, kad netikām paši galā, pirmie palīgi bija tieši Ādažu Glābšanas dienesta ugunsdzē-
sēji. Nesavtīga rīcība ir pašsaprotama brīdī, kad jāglābj mūsu mežu zaļā bagātība. Tāds bija arī 
Normunds – cilvēcīgs un atsaucīgs. Cilvēks, uz kuru varēja paļauties. Godavīrs.
Jānis Ruks, mežsaimnieks, Ādažu novada domes 001– 01  un Latvijas Republikas 1 . Saeimas deputāts

Atceros Normundu no laika, kad 
strādāja Ādažu saimniecības 
celtniecības kolektīvā par inžen-
ieri un dejoja Ādažu deju kolek-
tīvā “Sprigulītis”. Dome Normun-
da vadībā aktīvi piedalījās zemes 
reformā, tika nodibinātas daudzas 
zemnieku saimniecības. Arī es 
toreiz nodibināju savu zemnieku 
saimniecību. Normunds daudz 
darīja, lai veicinātu lauksaimnie-
cisko ražošanu. Daudzi zemnieki, 
tai skaitā es, ar savām 
problēmām vērsās tieši pie viņa. 
Normunds vienmēr turēja savu 
doto vārdu. Uzskatu, ka 
Normunds daudz paveicis Ādažu 
novada attīstībā – Ādažu Kultūras 
centra un Mākslas un mūzikas 
skolas ēkas projektēšanā un 
celtniecībā Normunda ieguldījums 
ir neatsverams. 

Agris verss
pensionēts agronoms

i ai
 Normunds Breidaks dzimis Ilūkstē, 1 1. 

gada . augustā.
 Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības 

akadēmijas eltniecības fakultāti.
 1 . gadā sācis strādāt Ādažos par ce a 

iecirk a meistaru, vēlāk par darbu vadītāju 
eltniecības pārvaldē.

 1 0. gadā k uvis par Ādažu pagasta 
valdes priekšsēdētāju, vēlāk – novada 
domes priekšsēdētāju. 
 No 1 .– 001. gadam Ādažu teātrī 

nospēlējis  lomas.
  gadus dejojis deju kolektīvā “Sprigulītis” 

bijis arī tā prezidents ,   gadus “Sprigulī”.
 Vadījis Ādažu novada pašvaldību 1 gada 

garumā.

Mēs (Ādažu Mākslas un mūzikas skola) esam Normundam Breidakam ļoti pateicīgi, viņš 
vienmēr stāvējis cieši blakus mūsu skolai, tās tapšanai un attīstībai! Lepojās ar mums 
un atbalstīja! Un tas viss ļoti sirsnīgās attiecībās!

Kristīne Savicka, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore

7SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/
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ībā ai ājis bijušais da u novada pašvaldības vadī ājs Normunds Breidaks



Normunds Breidaks. Pāri plūstoša sirsnība un neviltota interese 
par saviem līdzcilvēkiem. Par skolu. Savējais. Regulāri iegriezās 
vai piezvanīja, uzjautājot: “Direktorīt, kā klājas!? Vai viss kārtībā? 
Vai bērni nesalst? Kad sāksiet “kurināt?” Asprātīgs, interesants 
sarunu biedrs. Aktieris. Kopā spēlējām vairākos iestudējumos. 
Es viņu dēvēju par režisoru – inscenētāju, jo viņa fantāzijai 
nebija robežu. Viņš sevi netaupīja, bija gatavs katram un visiem 
palīdzēt. Atbalstīt. Iesaistīties. Žēl, ļoti žēl. Bet uz mākoņa 
maliņas viņu sagaidīs Ādažu vidusskolas direktors Jānis Tikmers, 
kurš Normundam bija autoritāte ar savu dzīves pieredzi un 
zināšanām. Normunds atbalstīja Jāni Tikmeru arī viņa dzīves 
pēdējos smagākajos mēnešos.    

Dace Dumpe, Ādažu vidusskolas direktora vietniece

Viņš bija visur klātesošs un ieinteresēts dažāda veida aktivitātēs. 
Ādažu amatieru teātrī viņš ienāca, ienesdams tajā jaunu enerģi-
ju, radošu pieeju un improvizācijas neatkārtojamību. Izrāžu 
mēģinājumi atdzīvojās, Normunda humora dzirksts izraisīja 
asociāciju gūzmu, un smiekli nenorima visu vakaru. 
Būdams azartisks un bezbēdīgs, apveltīts ar komiķa talantu, viņš 
uz skatuves izspēlēja visu sajūtu amplitūdu, ierosinot 
spontānām idejām partnerus un radot sajūsmu skatītājos.
Saskarsmē vienkāršs, sirsnīgs un atsaucīgs, ar došanas prieku 
sirdī – tāds bija Normunds Breidaks.
Vaira Baltgaile, Ādažu vidusskolas teātra režisore, bij. Ādažu teātra 

režisore, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sirds cilvēks, kurš vienmēr atrada laiku, lai apstātos, uzrunātu un 
ieklausītos. Viņš vēlējās saprast savus līdzcilvēkus, viņu vajadzī-
bas, lai kopīgi veidotu mūsu novada nākotni. Normundam svarīgi 
bija būt klāt ne tikai darba procesos, bet arī kopīgi pavadīt brīvo 
laiku, spēlējot teātri. Manā sirdī paliks vissiltākās atmiņas un 
pateicība par Normunda cieņpilno attieksmi, sirds gudrību un 
labestību.

Liāna Pumpure, Ādažu vidusskolas direktora vietniece, domes 
deputāte

Cilvēks, kura harizmu, cilvēkmīlestību, atbildību un aizrautību 
esmu apbrīnojusi un no kura man ir bijusi iespēja daudz 
mācīties. Viņš bija gudrs, labestīgs, asprātīgs un atsaucīgs 
skolotājs. Pie viņa vienmēr varēja vērsties ar jebkuru jautājumu, 
zinot, ka saņemšu atbildi. Ilgus gadus strādājot līdzās, redzēju, 
ar kādu degsmi viņš darīja savu darbu, bet pats galvenais – viņš 
ļoti mīlēja cilvēkus un mūsu novadu.

Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja

Normundu tuvāk iepazinu 2009. gadā, kad viņš uzaicināja mani 
savā komandā, lai startētu pašvaldību vēlēšanās. Lai arī mēs 
pārstāvējām atšķirīgas paaudzes, tomēr mums izveidojās 
cieņpilnas attiecības, un es augsti novērtēju to, ka vēlāk 
Normunds uzticēja man savas pilnvaras turpināt vadīt paša 
izveidotās partijas Ādažu nodaļu. Viņš atsaucīgi atbalstīja manas 
iniciatīvas un aktīvi iesaistījās to realizēšanā, nāca ar saviem 
priekšlikumiem. Normunds bija viens no partijas (tolaik – RANA, 
šobrīd Reģionu Alianse/LRA) dibinātājiem, arī vairākus gadus 
bija tās vadītājs. Viņš spēja skatīt procesus perspektīvā, 
pieņemt drosmīgus lēmumus un rīkoties tā, kā viņš uzskata par 
pareizu, pa savam – kā arī īstenam politiķim pienāktos. Tas, ka 
Pierīgas reģionos pārstāvēta partija izauga par Latvijas mēroga 
politisko spēku, ir arī Normunda nopelns. Vienmēr esmu 
Normundā jutis patiesu ieinteresētību, atbalstu un neatlaidību, 
īstenojot kopīgas idejas. Īpaši pēdējo gadu laikā Normunda 
ieguldījums un attieksme bija ļoti nozīmīga mūsu kopējo mērķu 
sasniegšanā. Varētu teikt, ka Normunds bija atguvis pārliecību 
par to, ka atkal ir mums visiem vajadzīgs un noderīgs, un par to 
man bija patiess prieks. 

Juris Krūze, Reģionu Alianse valdes loceklis

90. gadu sākumā, kad alternatīva izglītība bija tikai nepazīstamu 
vārdu savirknējums vietējai sabiedrībai, Normunds Breidaks, 
būdams Ādažu pašvaldības vadītājs, noticēja jaunajām vēsmām 
un kļuva par dedzīgu valdorfskolas aizstāvi un atbalstītāju. Nevis 
formāls vadītājs, bet cilvēks ar dziļu dvēseli, redzīgām acīm un 
siltu sirdi – atbalstošs, pretimnākošs, saprotošs, gatavs 
iedziļināties jebkurā situācijā. Tikai likumsakarīgi, ka drīz viņš 
kļuva par skolas daļu – tēti, kurš savu Kasparu un Elzu uzticēja 
valdorfskolai. Šajā mācību gadā arī viņa mazdēliņš uzsāka skolas 
gaitas pirmajā klasē. Liktenis bija lēmis, ka Normunds pirms 
gada kļuva par mūsu kolēģi gan runājot par politiku un aktual-
itātēm ar vecāko klašu skolēniem, gan spēlējot spēles un lasot 
grāmatas ar mazajiem. Neaizstājams viņš bija jautājumos, kas 
skar būvniecību, dokumentāciju un dažnedažādas saimnieciskas 
norises. 
Un liekas, ka atkal rīt no rīta Normunds galanti atvērs dāmām 
durvis, uzsmaidīs, iedrošinās, pateiks, ka viss būs labi, kopā ar 
pārējiem skolas vīriešiem iedziļināsies kādā rasējumā vai tehni-
skā jautājumā. 
Paldies Tev, Normund, ka biji ar mums!

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas kolektīvs

Viņš bija gaišs un mērķtiecīgs, ļoti sabiedrisks, ar spējām pareizi 
izprast, novērtēt un risināt sarežģītas situācijas. Ticiet, ka tādas 
situācijas bija gandrīz katru dienu, un viņš šo atbildīgo “pagasta 
veča” (arī rajona vadībā ienēma atbildīgu amatu) darbu veica pēc 
labākās sirdsapziņas. Nekad neaizmirsīšu situāciju, kad organizē-
jām bērnudārza jumta remontu. Konkursa uzvarētājs jumtu 
nojauca, atnāca būvdarbu organizētājs un teica – naudas 
materiālu iegādei nav. Izsaucām firmas saimniekus. Viņi atbildē-
ja, ka jumtus nemaz neprotot remontēt, jo būvējot tikai 
elektrolīnijas un avansu iztērējuši saimnieciskām vajadzībām. 
Bet 1. septembris – pavisam tuvu. Varat izvērtēt situācijas 
nopietnību un sarežģītību un, ko tas prasa no pagasta veča. 
Lai uzbūvētu skaisto tiltu pār Gauju, bija vajadzīgs darbs ar 
astoņiem (!) aizsardzības ministriem, kuri ik pa laikam mainījās.
Paldies par visu, ko esi paspējis paveikt cilvēku labā!

Dainis Popovs, bijušais Ādažu novada domes izpilddirektors, kopā ar 
N. Breidaku nostrādāti 10 gadi

 iBauere, I. Ādaži. Novads un ļaudis. 41. lpp.

Normunds vienmēr katram jubilāram atrada atbilstošākos 
apsveikuma vārdus ar humora dzirksti. Viņa dvēseles sirsnīgums 
atklājās arī veidā, kā viņš radīja svētkus apkārtējiem, piemēram, 
pagājušajā gadā viņa organizētajās orientēšanās sacensībās 
kolektīva dalībniekiem vajadzēja atrast Čaka dzejas rindas un 
izveidot dzejoļus. Normunds bija mūsu deju kolektīvu dvēsele!

Vita Bokāne, deju kolektīvu “Sprigulītis”, tagad “Sprigulis” dejotāja
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Ievērojamākie darbi Normunda Breidaka pašvaldības 
vadīšanas laikā:  Kultūrizglītības centrs, kurā darbojas divas 
iestādes – Ādažu Kultūras centrs un Ādažu Mākslas un mūzikas 
skola, Kadagas bērnudārzs, tilts pār Gauju, rekonstruēta Pirmā 
iela un Ādažu katlu māja ar vienu no pirmajām koģenerācijas 
stacijām Latvijā, uzbūvēts Sporta centrs ar baseinu u.c.



sāks ienas en ra projek ēšanu
Ādažu novada dome 22.03.2019. iesnie-
dza projekta “Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Ādažu novadā” pie-
teikumu Centrālajā �nanšu un līgumu 
aģentūrā (CFLA) atbalsta saņemšanai 
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzekļiem un 20. jūnijā saņēma CFLA 
lēmumu par projekta apstiprināšanu ar 
nosacījumu.  Dome 2019. gada 26. jūlijā 
atkārtoti iesniedza CFLA precizētu pro-
jekta pieteikumu izvērtēšanai. Projekta 
ietvaros plānots būvēt sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu centru bērniem ar 
funkcionālās attīstības traucējumiem un 
dienas aprūpes centru pieaugušajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem Attekas 
ielā 39, Ādažos. Pēc atkārtota iepirkuma 

organizēšanas par dienas aprūpes centra 
un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma 
centra projektēšanu, autoruzraudzību un 
būvniecību, domes Iepirkumu komisija 
2019. gada 2. augustā pieņēma lēmumu 
par līguma slēgšanas tiesībām ar izvēlē-
to pretendentu SIA “Build-Invest Latvia” 
par līguma summu 407 892 eiro (bez 

PVN). Tuvākajā laikā plānots noslēgt 
līgumu ar plānoto izpildītāju un uzsākt 
projektēšanas darbus. Dienas aprūpes 
centrs nodrošinās sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumus, nodarbī-
bas sociālo prasmju attīstīšanai, izglīto-
jošas aktivitātes un brīvā laika pavadī-
šanas iespējas pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, savukārt 
rehabilitācijas centrs – rehabilitācijas 
pakalpojumus bērniem ar funkcionāla 
rakstura traucējumiem. Projekta īsteno-
šanu plānots pabeigt līdz nākamā gada 
rudenim. 

Inita Henilane
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NO A

ep embrī urpinās veselības vei ināšanas ak ivi ā es
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projek-
ta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros 
septembrī notiek vairākas aktivitātes un 
pasākumi: 
• 18. septembrī – atbalsta grupu no-
darbības vecākiem, kuriem ir bērni ar 
īpašām vajadzībām, sniedzot morālo  un 
psiholoģisko atbalstu bērnu vecākiem. 
Nodarbības notiek Sociālajā dienestā 
praktizējošās psiholoģes vadībā. Pieteik-
šanās uz nodarbībām pa tālr. 67997977 
vai e-pastu: ieva.roze@adazi.lv Nodarbī-
bas notiek Sociālajā dienestā, Gaujas ielā 
13/15, Ādažos.
• 20. un 27. septembrī Kadagas pirms-

skolas izglītības iestādē “Mežavēji” at-
sākas ritmikas nodarbības mūzikas 
pavadībā pirmsskolas vecuma bērniem 
dažādās grupiņās – līdz 15 bērniņiem 
katrā. 
• No septembra vidus – vispārattīstošās 
vingrošanas (kalanētikas) nodarbības 
9–13 gadus veciem bērniem, kas notiks 
Ādažu Sporta centrā. Plānots izveidot 
jaunu grupu, kurā būs 20 bērni. Nodar-
bība notiks vienu reizi nedēļā, pēcpusdie-
nā, nodarbības ilgums – 60 minūtes.
Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasā-
kumiem un jaunumiem Ādažu novada 
domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un 
facebook.com kontā. 

Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Inita Henilane

Vispārattīstošās vingrošanas (kalanēti-
kas) nodarbības

aunā as robāra laips  i veidē da os inves ē i ap uveni  ks oši eiro

Restorāns “Bibliotēka No1” ir radījis jaunu 
zīmolu “Klaips” – un atvēris pirmo gastro-
bāru Ādažos. Plānots, ka jaunā koncepta 

gastrobāri nākotnē tiks atvērti arī Rīgā un 
citās Latvijas pilsētās. Gastrobāra izveidē 
investēti aptuveni 100 tūkstoši eiro. Jaunā 
koncepta autors ir “Bibliotēka No1” vadī-
tājs Oskars Skara, kas veidojis gan rekons-
truētā restorāna, gan arī jaunā gastrobāra 
“Klaips” interjeru. Savukārt jaunā kon-
cepta ēdienkarti radījis “Bibliotēka No1” 
šefpavārs Kaspars Barsukovs. “Mūsu ko-
mandas pārliecība ir, ka arī citās Latvijas 
pilsētās cilvēki ir pelnījuši daudzveidīgu, 
svaigu un kvalitatīvu ēdienu par atbilstošu 
cenu. Tāpēc esam radījuši jaunu zīmolu – 

gastrobārs “Klaips”, kas demokrātiskā, bet 
ļoti stilīgā veidā turpina “Bibliotēka No1” 
�lozo�ju par labāku dzīvi katru dienu,” 
paskaidro Oskars Skara. “Klaips” ambīcija 
ir kļūt par Ādažu pilsētas saviesīgās dzīves 
centru, tāpēc gastrobārs jau tuvākajā laikā 
piedāvās arī dažādus tematiskos pasāku-
mus, piemēram, vīna degustācijas un šef-
pavāra gatavotas vairāku kārtu vakariņas. 
“Klaips” pie galdiņiem var uzņemt līdz 70 
viesu. Gastrobārs atrodas pašā Ādažu pil-
sētas sirdī – Gaujas ielā.

Pēc www.db.lv
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da u ipsu  ra o nes au oma i ā ijā šo ad inves ē i  miljoni eiro
Uzņēmumu “Orkla Confectionery & 
Snacks Latvija” un “Orkla Foods Latvija” 
apvienotā organizācija “Orkla Latvija” šā 
gada pirmajā pusē investējusi 1,2 miljo-
nus eiro “Ādažu Čipsu” ražotnes automa-
tizācijā. “Šajā gadā īstenojam vairākus au-
tomatizācijas un robotizācijas projektus 
mūsu ražotnēs, kas sniedz iespēju strādāt 
efektīvāk un daļēji palīdz arī risināt dar-

baspēka problēmu. Šā gada pirmajā pusē 
vien esam investējuši 1,2 miljonus eiro 
“Ādažu Čipsu” ražotnē,” sacīja kompāni-
jas pārstāve Lineta Mikša, norādot, ka in-
vestīcijas nodrošina čipsu paciņu pakoša-
nu kastēs. Pēc viņas sacītā, roboti aizstāj 
vairāk nekā 20 darbinieku darbu. Līdz ar 
jaunās iekārtas uzstādīšanu nevajadzēja 
nevienu darbinieku atbrīvot no darba, jo 

uzņēmumā joprojām ir brīvas vakances. 
Kā iepriekš ziņots, šā gada aprīlī “Orkla 
Latvija” sāka būvēt jaunu “Laima” ražotni 
Ādažos, tajā ieguldot vairākus miljonus 
eiro. Jaunā ražotne uzsāks darbu 2020.
gadā, bet 2022. gadā tai blakus tiks atklāta 
vēl viena jauna ražotne, kas specializēsies 
cepumu un vafeļu ražošanā.

Pēc www.db.lv 
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r iropas o iālā  onda a bals u vasarā ai vadī as  dienas nome nes un
 i lī ojoši radošās darbnī as bērniem un jauniešiem veselības vei ināšanai

Ar Eiropas Sociālā  fonda atbalstu šovasar īstenotas 3 dienas nometnes un četras izglītojoši radošās darbnīcas 7–18 gadus veciem 
Ādažu novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem veselības veicināšanas jomā.

ienas nome ne īve kus ībā   adus ve iem bērniem 

No 8.–12. jūlijam biedrības “Attīstības 

parks” organizētajā dienas nometnē 7–9 
gadus veci bērni iepazina visdažādākās 
�ziskās aktivitātes. Bērni devās dažā-
dos pārgājienos, izzinot Ādažu novadu 
un iepazīstot sporta aktivitātes Ādažos. 
Viņi apciemoja AdventureRide zirgu 
stalli Ādažos un uzzināja, ka izjādes ar 
zirgiem nav tikai brīvā laika pavadīšana, 
bet arī sporta veids. Bērniem bija lieliska 
iespēja apciemot Ādažu tenisa centru un 
piedalīties īstā tenisa nodarbībā un apgūt 
pašus pamatus tenisa spēlē. Aizraujošs 
bija Buru sports Ādaži apciemojums, 

kur bērniem instruktori stāstīja par bu-
rāšanu, supošanu un instruktoru vadībā 
viņiem bija iespēja izbraukt ar SUP dēli. 
Lai vasara noritētu bez raizēm, bērnus 
apciemoja arī Rīgas pašvaldības policija, 
kas stāstīja par drošību uz ielas, uz ūdens, 
ejot un pārvietojoties ar velo. Bērni spē-
lēja arī dažādas spēles. Visvairāk nomet-
nes dalībniekiem patika nodarbības, kur 
viņi paši varēja iesaistīties, tas veicināja 
lielāku interesi un izpratni par notieko-
šo, tāpēc 90% nodarbību bija praktiskas, 
darbīgas un kustības.

ienas nome ne     adus ve iem jauniešiem
No 15. līdz 19. jūlijam biedrība “DUE-
sport” vadīja dienas nometni  “SAWA-
ĻĀ-1” 14–18 gadus veciem jauniešiem 
�ziskās veselības veicināšanai. Nometnē 
daudz tika runāts par dažādām atkarī-
bām un to, kā būt mūsdienīgam jaunie-
tim, nelietojot apreibinošās vielas. Pie-
mēram, apgūt “ielas dejas”, spēlēt galda 
spēles, doties dabā un apgūt izdzīvošanas 
prasmes.  Jauniešiem tika sniegts ieskats 
dažādās izklaides iespējās, kas vērstas uz 
savstarpēju komunikāciju, parādot jau-
nas iespējas izklaidēties garīgi veselīgāk. 

Jaunieši ik dienas mēroja vairāk nekā 
10km un ik rītu sāka Latino un rege-
ja deju ritmos, tāpat viņiem bija iespēja 
satikt sportistu (riteņbraucēju), kurš at-
bildēja uz jautājumiem par to, kas ir pro-
fesionāls sports, kas jādara, lai kļūtu par 
profesionālu sportistu un ko tas sniedz 
izaugsmei. Kopā ar riteņbraucēju jaunieši 
devās velo braucienā uz Carnikavas jūru, 
kā arī piedalījās orientēšanās spēlē, kurā 
kontrolpunktu uzdevumi bija saistīti ar 
tēmu – atkarība. Tika organizētas arī dis-
kusijas par atkarībām, kuru laikā jaunie-

šiem pašiem bija jāatrod informācija par 
atkarībām, lai varētu iesaistīties “par” un 
“pret” argumentāciju meklējumos.

ienas nome ne I I   adus ve iem bērniem

No 22. līdz 26. jūlijam dienas nomet-
nes laikā bērniem bija iespēja uzlabot 
savu �zisko sagatavotību, spēlējot spēles, 
piedaloties dažādu stafešu maratonos. 

Tika veikta bērnu �ziskās sagatavotības 
novērtēšana, izpildot dažādas intensitā-
tes un slodzes sporta aktivitātes.  Bērni 
devās dažādos pārgājienos, vienlaicīgi 
pildot dažādus orientēšanās uzdevumus 
un, lai izzinātu kādas aizraujošas akti-
vitātes norisinās Ādažos, bērni iepazina 
dronu pasauli Telpnīcā,  kur katram bija 
iespēja izbaudīt pilotēšanu simulatorā. 
Bērnus apciemoja profesionāls sportists 
– futbolists Armands Pētersons, kurš 
stāstīja, ar ko tautas sports atšķiras no 
profesionālā, kāda ir sportista ikdiena 
un dzīvesveids. Kopā ar bērniem spor-
tists devās nelielās sporta aktivitātēs, 

lai katram būtu iespēja izbaudīt kaut 
nedaudz no profesionālā sportista sajū-
tām sporta laukumā. Bērnus apciemoja 
arī velo sportisti no “ĀdažiVelo”, tāpat 
katram bija iespēja izbaudīt īstu tenisa 
treniņu un apgūt tenisa spēles pama-
tus profesionālu instruktoru pavadībā, 
apciemojot Ādažu Tenisa centru. Buru 
sports Ādaži instruktori pastāstīja par 
burāšanu, supošanu un instruktoru va-
dībā bija iespēja izbraukt ar SUP dēli. 
Nometnes noslēgumā tika organizēta 
pašnovērtējuma nodarbība, kurā katrs 
nometnes dalībnieks izvērtēja, kāds ir 
šodien un kāds vēlas būt rīt.

I lī ojoši radošā darbnī a  eselī ā osība   adus ve iem bērniem

No 5. līdz 8. augustam 7–9 gadus veci 

bērni attīstīja radošumu, veidojot mas-
kas papjē mašē (papier mache) tehnikā. 
Tā ir ekomāksla, kurā papīru (avīzes, 
iesaiņojamo papīru) izmanto otru reizi, 
materiālu pārveidojot mākslas darbā. 
Viens no garīgās veselības stūrakme-
ņiem ir harmonija ar sevi, un to var ļoti 
labi panākt, ļaujot savai iztēlei izpausties. 
Garīgo veselību veicina arī �ziskas ak-
tivitātes, tādēļ katru pēcpusdienu bērni 
devās pārgājienos, iepazīstot dabas taci-
ņas un novērtējot apkārtnes skaistumu. 

Kad tuvākā apkārtne bija iepazīta, bērni 
devās braucienā uz kaimiņu novadu Car-
nikavu, lai izstaigātu jaunatvērto prome-
nādi līdz jūrai, celtu smilšu skulptūras 
un baudītu pikniku jūras krastā. Darb-
nīcas ietvaros tika iekļautas nodarbības 
ar speciālistu (psiholoģi), kura bērniem 
stāstīja par savstarpējo komunikāciju, 
kādēļ nepieciešams cienīt līdzcilvēkus, 
klasesbiedrus un vecākus, ļaujot saprast, 
ka dodot un saņemot pozitīvas emocijas, 
jūtamies laimīgāki.

Ī ĪBA
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I lī ojoši radošā darbnī a eselī ā osība II   adus ve iem bērniem
No 29. jūlijam līdz 2. augustam 7–9 gadus 
veciem bērniem tika organizētas mūzikas, 
mākslas un kustību nodarbības. Izmanto-
jot radošās nodarbības un mākslas tera-
peitisko iedarbību, tika organizētas dažas 
savstarpējās komunikācijas nodarbības. 
Kustību nodarbībās bērni uzlaboja savu 
�zisko sagatavotību, spēlējot spēles. Psi-
hologs  organizēja diskusijas par tēmām 

“Jūtas un emocijas kā priekšnosacījums 
veselīgu savstarpējo attiecību tapšanā” un 
“Unikalitāte, autentiskums un drosme, 
kas palīdz justies stipram”. Mūzikas no-
darbībās bērni iepazinās ar mūzikas dažā-
dību un tās spēju ietekmēt emocijas.  Deju 
nodarbībās bija iespēja izbaudīt zumbas 
deju ritmus, tāpat bija iespēja orientēties, 
pildot dažādus uzdevumus.

I lī ojoši radošā darbnī a jauniešiem    
No 19. līdz 23. augustam noritēja radošā 
darbnīca 13–18 gadus veciem jauniešiem. 
Izglītojoši radošās darbnīcas tematika bija 
atkarību izraisošo vielu un procesu izpla-
tības mazināšana, lai caur dažādām akti-
vitātēm jaunietis ieklausītos un sadzirdē-
tu. Piemēram,  vajadzēja orientēties mežā, 
kur, atrodot kontrolpunktus, varēja iepa-
zīties ar informāciju par atkarīgo vielu ie-
tekmi uz organismu, bet beigās vajadzēja  
atšifrēt, kā smēķēšana kaitē organismam. 
Tāpat jauniešiem bija jāatrod informāci-

ja par veipošanu, alkoholu un pārmērīgu 
tālruņa lietošanas ietekmi uz organismu. 
Jaunieši devās pārgājienos, spēlēja sporta 
spēles, iemācījās šaut ar loku un  staigāt pa 
slicline lentu, kā arī  piedalījās dambretes 
turnīrā. Kopā ar speciālistu (psihologu) 
varēja aizdomāties par savām šā brīža at-
karībām. Āra mini darbnīcā varēja apgūt 
ēst gatavošanas prasmes uz specializētiem 
tūrisma degļiem, kā arī iekurināt uguns-
kuru. Katrai komandai uz sava ugunsku-
ra bija jāpagatavo launags un mežā jāsa-

lasa ogas. Aktīva un �ziska iesaistīšanās 
darbos mazina vēlmi laiku pavadīt, skato-
ties tālruņa ekrānā.

Radošās darbnīcas un dienas nometnes īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Inita Henilane

ro esors anilāns savā lek ijā pul ē ap  āda nieku 

Vasaras vidū Ādažos ar lekciju “Ēd ve-
selīgi un esi vesels” viesojās slavenais 
profesors, gastroenterologs Anatolijs 

Danilāns, kurš stāstīja par 
veselīga dzīvesveida un uz-
tura principiem. Neskato-
ties uz vasarīgajiem laika 
apstākļiem un atvaļinājumu 
laiku, Ādažu iedzīvotāji un 
viesi plašā skaitā apmeklē-
ja lekciju, kopumā ap 100 
dalībniekiem. Ko un kā tad 
ēst veselīgāk un būt vese-
lam? Tas bija galvenais jau-

tājums. Atbildot uz jautājumu, svarīgas 
atziņas no profesora teiktā: “Ēdam visu, 
bet samērīgi, ēdam ļoti lēnām un nestei-

dzoties;  ēdam šķiedrvielas un asus ēdie-
nus (asie pipari ir ļoti labi!); kustamies 
un vēlreiz kustamies; un ka�ju arī var 
dzert!” Bija liels prieks, gandarījums un 
pagodinājums satikt profesoru Anatoliju 
Danilānu! Ceram profesoru drīz satikt 
atkal pie mums, Ādažos! Lekcija īstenota 
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Inita Henilane

I lī ojoši radošā darbnī a esels  pē ī s  aimī s    adus ve iem bērniem
No 12. līdz 16. augustam 10–13 gadus 
veci bērni piedalījās dažādās mūzikas  
un kustību nodarbībās, kurās attīstīja 
radošumu un pilnveidoja iemaņas un 
prasmes mākslā. Bērni lika lietā savu 
radošumu, sajūtas, domas, piedzīvojot 
dažādus notikumus, mācoties pārvarēt 
izveidojušās situācijas un uzvedības mo-
deļus. Darbnīcas laikā psihologs organi-

zēja dažādas nodarbības garīgās veselī-
bas veicināšanai. Deju nodarbību laikā 
bērni izbaudīja zumbas ritmus, tādejādi 
iepazīstot mūziku un deju caur apzināti 
veidotām kustībām un deju improvizā-
cijas.  Visas nodarbības tika organizētas, 
balstoties uz bērnu pašizaugsmi, tādejādi 
ļaujot maksimāli izpaust savas domas un 
jūtas.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 
06.08.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/146, Dagnim Brizgam 
adresē Pirmā iela 31-18, Ādaži; 27.08.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/19/152, Eduardam Pauram adresē Alderu iela 30-13, Baltezers; 
27.08.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/153, Aināram Jalovčukam 
adresē “Kadaga 6”- 36, Kadaga; 29.08.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/19/155, Nataļjai Jegerei adresē Pirmā iela 40-83, Ādaži, pamatojo-
ties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro 

punktu, 29.08.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/154, Aleksandram 
Starikovam adresē “Rūsas”- 8, Baltezers, pamatojoties uz Dzīvesvie-
tas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo punktu. Pilns 
lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu no-
vada 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, kad adresātam paziņots 
administratīvais akts.

Ī ĪBA NO A
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rīs iemesli  kāpē  visap veroša ēku a jaunošana ir jāu sāk jau šodien  
Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju lai-
ka daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā 
no 1945. gada līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas 
ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji paslik-
tināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturē-
tas. Līdz ar to šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjau-
nošana ir obligāta nepieciešamība!
Ekonomikas ministrijas dati liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā ko-
pumā ir atjaunotas 802 daudzdzīvokļu ēkas, kas ir vien aptuveni 
3% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita. Kāpēc tik zema aktivi-
tāte? Kā viens no galvenajiem iemesliem minama iedzīvotāju un 
ēku īpašnieku zemā aktivitāte. Lai pieņemtu lēmumu par ēkas 
atjaunošanu, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, 
kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašu-
miem. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs bieži vien nav kvoruma, 
lai vispār balsotu par šo jautājumu. Jāmin arī tas, ka dzīvokļu 
īpašnieku vidū arvien ir nepietiekama izpratne par ēkas apsaim-
niekošanas, uzturēšanas un visaptverošas atjaunošanas jautāju-
miem. Daudzus satrauc neziņa par ēku visaptverošas atjaunoša-
nas izmaksām un, vai to varēs atļauties. Lai atvieglotu lēmumu 
pieņemšanu, šajā rakstā esam apkopojuši trīs svarīgākos iemes-
lus, kāpēc ēku visaptveroša atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien!
1. Labāki dzīves apstākļi un dzīvokļa vērtības pieaugums 
Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami sa-
mazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo pēc energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanas ēkas apkurināšanai būs nepieciešams 
mazāks enerģijas daudzums. Turklāt, ievērojami samazināsies arī 
nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvali-
tatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem re-
montdarbiem. Savukārt ietaupītos līdzekļus ēkas iedzīvotāji varēs 
novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Pateicoties garan-
tētai iekštelpu gaisa kvalitātei un siltam mājoklim jebkurā gada-
laikā, ik diena, ko iedzīvotājs pavadīs savā mājoklī, būs patīkama 
un komfortabla. Visbeidzot, visaptverošas atjaunošanas rezultātā 
dzīvokļa vērtība pieaugs par 20–30 procentiem!
2. Iespēja izmantot līdz�nansējumu ēkas atjaunošanai
Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku 
īpašnieki, jo viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu 
un to arī �nansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, 
piemēram, piesaistot līdz�nansējumu tehniskās dokumentācijas 
izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem no 

pašvaldības (ja tāds paredzēts) un Attīstības �nanšu institūcijas 
ALTUM, kura piedāvā Eiropas Savienības fondu līdz�nansētu 
Energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu dzīvojamajam 
ēkām. Šīs programmas ietvaros dzīvokļu īpašnieki, atbilstoši 
sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt dāvinājuma 
grantu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Vēl 
joprojām ALTUM pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņem-
šanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vai-
rāk informācijas par granta �nansējumu ikviens interesents var 
uzzināt ALTUM mājaslapā  https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/
energoefektivitate/programmas-atbalsts-grants/par-granta-�nan-
sejumu/
Savukārt projekta Accelerate SUNShINE ietvaros daudzdzīvokļu 
māju īpašniekiem ir iespēja saņemt �nansiālu atbalstu 4 pašval-
dībās – Tukuma, Bauskas, Ādažu novados un Jūrmalas pilsētā. 
Atbalsta apmērs un veidi ir noteikti attiecīgās pašvaldības izdo-
tajos saistošajos noteikumos. Ādažu novadā – 25.09.2012. apstip-
rinātajos saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības līdz�nansējumu daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
3. Samazinātas daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanas izmaksas 
Visaptverošas ēkas atjaunošanas ietvaros tiks veikta ēkas siltinā-
šana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas 
un karstā ūdens sistēmas atjaunošana un vēl citi atjaunošanas 
darbi. Visas iepriekšminētās darbības ļaus ikdienas ēkas uztu-
rēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas 
izmaksām samazinoties ilgtermiņā. Arī pēc visaptverošas ēkas 
atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem 
remontdarbiem samazināsies! Līdz ar to, ēkas visaptveroša atjau-
nošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies jautājumi saistībā 
ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, aicinām sazinā-
ties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu 
(tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).
Raksts, tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdz�-
nansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta 
līguma Nr. 754080. 

Inga Pērkone

auniešu or ani ā ijas lubs āja   jauna ne vieno ai iropai  nome nes  
un demokrā ija  dalībnieki viesojas da u novada domē

Vasaras nogalē jauniešu organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne vie-
notai Eiropai” nometnes “ES un demokrātija” dalībnieki viesojās 
Ādažu novada domē, lai uzzinātu vairāk par pašvaldību un domes 
darbu, un gūtu priekšstatu par novada attīstību un izaicinājumiem. 
Tikšanās papildināja jauniešu zināšanas par pašvaldību pārvaldi de-
mokrātiskā iekārtā, kas ir viens no nometnes pamatuzdevumiem. 
Ļoti noderīga bija arī tikšanās ar Ādažu Brīvas Valdorfa skolas sko-
lotāju Kristīni Upīti, kura pastāstīja par Ādažu jauniešu īstenotājiem 
projektiem sadarbībā ar novadu. 

Ilga Vālodze Ābele

i inājums maksas in erešu i lī ības pakalpojumu
snied ējiem pie eik ies dalībai in erešu pul i u ada ir   sep embrī 
Ielūdzam Jūs piedalīties bērnu un jauniešu interešu 
pulciņu gadatirgū Ādažu Kultūras centrā 25. septem-
brī no plkst. 17.30–19.30. 
Pieteikties pie izglītības darba un jaunatnes lietu spe-
ciālistes Ināras Briedes pa tālr. 25936485 vai e-pastā: 

inara.briede@adazi.lv.
Informācija par nepieciešamajām formalitātēm privā-
tā pakalpojuma sniegšanai www.ikspieriga.lv, sadaļā 
licences.

Ināra Briede
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urpmāk ada as a kri umu š irošanas laukuma
pakalpojumus varēs i man o  arī e ur dienās un svē dienās
Lai veicinātu arvien augošo tendenci šķirot ikdienā uzkrājušos 
atkritumus, vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia 
vide” pārraudzībā esošajā Ādažu šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumā “Kadagas attīrīšanas ietaises”, kas atrodas Kadagā, Ādažu 
novadā, tiek pagarināts darba laiks. Turpmāk iedzīvotāji atkritu-
mu šķirošanas laukuma pakalpojumus varēs izmantot arī ceturt-
dienās un svētdienās. Pagarināts arī šķirošanas laukuma darba 
laiks darba dienās.
Ādažu novada iedzīvotāji šķirošanas laukumā  turpmāk tiek gaidīti:
otrdienās no plkst. 8:00–16:00,
trešdienās no plkst. 13:00–21:00,
ceturtdienās no plkst. 8:00–14:00,
piektdienās no plkst. 13:00–19:00.
sestdienās un svētdienās šķirošanas laukums strādās no plkst. 
8:00–14:00.
Ādažos – 183 publiskie šķirošanas konteineri.
SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka Ādažos izvietoti 183 publiskie 
šķirošanas konteineri, kuros aicināti šķirot dažāda veida iepakoju-
mu. Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka iepakojuma šķirošana 
notiek divu tipu konteineros – vienā tiek atsevišķi šķirots plast-
masas, kartona un metāla iepakojums, bet otrā – stikla pudeles 
un burkas. Lūdzam šķirošanas konteineros izmest tikai tīru un 
pēc iespējas saplacinātu iepakojumu. Tāpat Ādažos 46 vietās ir pie-
ejami konteineri bioloģisko atkritumu šķirošanai.

Šķirošanas laukums Ādažos Kadagā ir viens no SIA “Eco Baltia 
vide” pārraudzībā esošajiem šķiroto atkritumu pieņemšanas lau-
kumiem.  Tajā Ādažu novada iedzīvotāji  var nodot nevajadzīgās 
elektroiekārtas, auto riepas, papīru, kartonu, stikla pudeles, bur-
kas, skārdenes, koka iepakojumu, lampas, spuldzes, baterijas un 
akumulatorus.
Vairāk par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām “Kadagas attīrī-
šanas ietaises”, zvanot pa tālr. 25632097. 

Eco Baltia vide

da u  ala rīvas un imba u novadu pārs āvji  piered es apmai ā olijā

Īstenojot starptautisko sadarbības projek-
tu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veici-
nāšanā”, augusta sākumā 30 pārstāvji no 
Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem 
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Poliju, Kujāvijas-Pomoržes vojevodisti. Šis 
bija jau otrais šāda veida brauciens projekta 
ietvaros – maija beigās Latvijā bija ieradu-
šies Polijas vietējo rīcības grupu pārstāvji. 
Brauciena laikā tika apmeklēti un iepazīti: 
māla darbnīca, maizes cepšanas nams ar 
tradicionālo maizes krāsni, agrotūrisma 
saimniecība “Gzinianka”, linsēklu un citu 
augu eļļu ražošanas uzņēmums, Radzyń 
Chełmiński pils un lauku mājsaimnieču 
saieta nams. Ikviens braucējs varēja no-
skaidrot, kā darbojas katra no saimniecī-
bām, pārliecināties par poļu darba tikumu 
un mīlestību pret savu dzimto vietu. Kā 
viena no svarīgākajām brauciena aktivi-
tātēm bija konference “Vietējā kultūras 

mantojuma popula-
rizēšana un vērtēšana 
– labā prakse”, kuras 
laikā Polijas, Latvijas 
un Horvātijas pār-
stāvji stāstīja par vie-
tējo mantojumu un tā 
popularizēšanu savās 
teritorijās. Darba gru-
pā “Labas prakses ko-
dekss” tika turpināts 
runāt par elementiem 
un nosacījumiem, kas 
jāņem vērā, lai vietējo 

kultūras mantojumu padarītu pazīstamā-
ku un pieejamāku nekā līdz šim. Projekts 
tiek īstenots no 2019. līdz 2020. gadam. Tā 

ietvaros vēl tiek organizēts pieredzes ap-
maiņas brauciens uz Horvātiju, kur prak-
sē tiks iepazīti tūrisma un neliela apjoma 
ražošanas uzņēmumu darbība šajā valstī. 
Atgādinām, ka projektu īsteno biedrība 
“Gaujas Partne-
rība” un biedrība 
“Jūrkante” no Lat-

vijas sadarbībā ar Polijas un Horvātijas 
vietējām rīcības grupām. Galvenais pro-
jekta mērķis ir izveidot kopīgu informa-
tīvo materiālu – “Labās prakses kodeksu”, 
kurā tiks apkopoti ieteikumi, atziņas un 
piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības 
attīstību, vietējā mantojuma saglabāšanu 
un attīstību ar inovatīvām metodēm.

Aicinām visus interesentus sekot lī-
dzi informācijai biedrības mājaslapā 
www.gaujaspartneriba.lv, vietējā in-
formatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, 
Ādažu novada domes tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, kā arī iesaistīties pro-
jekta ietvaros organizētajos pasāku-
mos. Ja ir radusies interese par pro-
jektā plānotajām aktivitātēm, aicinām 
sazināties ar biedrības “Gaujas Part-
nerība” sadarbības projektu koordina-
tori Agitu Dilāni, rakstot uz e-pastu: 
agita.dilane@gaujaspartneriba.lv.

“Gaujas Partnerība”
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da u vidusskolas jaunais direk ors eslavs Ba a
da u vidusskolu vēlas i veido  par labāko skolu a vijā

13. augustā domes ārkārtas sēdē tika ska-
tīts jautājums par Ādažu vidusskolas di-
rektora iecelšanu amatā. Jautājuma ska-
tīšana ārkārtas sēdē bija nepieciešama, 
lai iespējami ātri jaunais direktors varētu 
sākt pildīt savus darba pienākumus Āda-
žu vidusskolā.
Direktora amata pretendentu atlasei paš-
valdība rīkoja atklātu konkursu, kam 
pieteicās 26 pretendenti. Konkurss no-
tika vairākās kārtās, un no 4 labākajiem 
pretendentiem visaugstāko punktu skai-

tu konkursa komisija piešķīra Česlavam 
Batņam.
Komisijas un domes ieskatā Česlavam 
Batņam ir teicama profesionālā kompe-
tence un praktiskā darba pieredze, jo līdz 
šim Česlavs Batņa vadījis Ikšķiles vidus-
skolu un Valles vidusskolu Vecumnieku 
novadā. Česlavs Batņa absolvējis Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas 
nodaļu, iegūstot profesionālo maģistra 
grādu mūzikā, ieguvis maģistra grādu 
skolvadībā, absolvējot Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmiju, kā arī 
absolvējis Latvijas Biznesa koledžu.
Ādažu vidusskola ir otra lielākā skola 
valstī. Iepriekšējā mācību gadā tajā mā-
cījās 1506 skolēni, un mācību darbu tajā 
nodrošināja 125 skolotāji. Ņemot vērā, 
ka Ādažu vidusskolas ēka bija pārpildīta, 
tā tika paplašināta, šā gada jūlijā eksplua-
tācijā pieņemot jauno Ādažu sākumsko-
lu ar 32 klašu telpām.
Pēc iecelšanas jaunajā amatā kā lielāko 
izaicinājumu Česlavs Batņa minēja jaunā 
mācību satura ieviešanu tik lielā skolā kā 

Ādažu vidusskola, jo pašos pamatos jau-
nais mācību saturs tiek balstīts uz indivi-
duālu pieeju skolēnam. “Izglītības iestā-
dēs, kurās ir liels audzēkņu skaits klasē, 
pedagogam tas ir liels izaicinājums. Liela 
uzmanība būs jāpievērš gan pedagogu 
un atbalsta personāla darba plānošanai, 
gan to apmācībai,” uzskata Česlavs Bat-
ņa. Viņš atzīst, ka īpašs izaicinājums būs 
arī organizatoriskais darbs, lai panāktu 
vienotu skolas darbību divās atsevišķās 
ēkās. Česlavs Batņa Ādažu vidusskolu 
redz kā reprezentatīvu, prestižu un atklā-
tu iestādi, kas piedāvā kvalitatīvu izglītī-
bas programmu spektru, nodrošinot ne 
tikai vispārējo izglītību, bet arī intelektu-
ālu un praktisku interešu un neformālās 
izglītības programmu piedāvājumu ar 
dažādām, vispusīgām un kvalitatīvām 
iemaņām. “Mana ambīcija ir Ādažu vi-
dusskolā ieviest tādus jauninājumus, lai 
par tiem runātu visā Latvijā. Mans mēr-
ķis – padarīt Ādažu vidusskolu par top 
skolu Latvijā!” pauž Česlavs Batņa.

Ādažu novada dome
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da u pas a noda a līd   ok obrim pirmdienās e ur dienās s rādās
no plks   līd   piek dienās līd   be  ses dienās nes rādās
Lai izzinātu klientu vēlmes un pakal-
pojumu pieprasījumu, Ādažu pasta no-
daļai līdz 18. oktobrim noteikts jauns 
darbalaiks testa režīmā, pirmdienās, 
otrdienās un ceturtdienās, pagarinot 
nodaļas darbalaiku par vienu stundu 
(līdz 19.00), bet sestdienas noteiktas 
par brīvdienām. Pamatojoties uz testa 
režīma laikā iegūtajiem rezultātiem, 
tiks pieņemts lēmums, vai Ādažu pasta 
nodaļas darbalaiks šādā veidā jāmaina 
pastāvīgi. 
Testa periodā Ādažu pasta nodaļa strā-

dās pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 
8.00 līdz 19.00, savukārt piektdienās 
no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Klientu pasta pakalpojumu izmantoša-
nas paradumi Ādažu pasta nodaļā Gau-
jas ielā 11 liecina, ka darbdienās nodaļu 
apmeklē ievērojami vairāk klientu nekā 
sestdienās, kad klientu plūsma un ieņē-
mumu apjoms samazinās par aptuveni 
80% salīdzinājumā ar darbdienām. Tā-
pēc Ādažu pasta nodaļai no 19. augusta 
līdz 18. oktobrim testa režīmā tiek mai-
nīts darbalaiks, lai izanalizētu pakalpo-

jumu pieprasījumu un pieejamību, kas 
ļautu pieņemt lēmumu, vai šādu darba-
laiku pēc testa perioda beigām noteikt 
pastāvīgi.

Latvijas Pasts

da u novadā ikla š ira lonā  saš iro as  onnas s ikla

Ādažu novadā noslēdzies SIA “Eco Bal-
tia vide” un AS “Latvijas Zaļais punkts” 
sadarbībā ar partneriem rīkotais Vis-

latvijas “Stikla šķiratlons”, kam Ādažu 
novadā pieteicās 29 mājsaimniecības, 
kas sašķiroja un pārstrādei nodeva 2,16 
tonnas stikla atkritumu – dažādas neva-
jadzīgās pudeles un burkas. 
Katrā pašvaldībā starp akcijai pieteik-
tajām adresēm tika izlozētas 2 veika-
lu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. 
Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā 
saņem tas dalībnieks, kurš konkrētajā 
pašvaldībā sašķiroja un nodeva visvai-

rāk stikla pudeļu un burku (kg). Vislie-
lāko daudzumu, proti, aptuveni 371kg 
tukšās taras sašķiroja un akcijas ietvaros 
nodeva Natālija no Ādažiem. Savukārt 
veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vēr-
tībā izlozes rezultātā pienākas Denisam 
no Stapriņiem un Rūtai no Ādažiem. 
Paldies iedzīvotājiem par aktīvo dalību 
projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem 
darbiem tīrākai Latvijai.

Eco Baltia vide

eiksmī i ai vadī s pirmais da u komandu spor a es ivāls I  I I
3. augustā Ādažu sporta centra ārā lau-
kumos tika aizvadīts pirmais Ādažu ko-
mandu sporta festivāls “IEDOD PIESPĒ-
LI”, kur dalībnieki noskaidroja, kurš būs 
Ādažu HERCOGS strītbolā, pludmales 
volejbolā un futbolā.
Laiks bija kā radīts, lai dienu aizvadītu 
sportiskā garā. Pasākums bija kupli ap-
meklēts, jo strītbolā piedalījās 10 koman-
das, pludmales volejbolā – 16 un futbolā 
– 3 komandas.
Visos sporta veidos bija ieradušās tiešām 
spēcīgas komandas, un spēles bija ļoti 
spraigas un interesantas ne tikai pašiem 
spēlētājiem, bet arī atbalstītajiem.
Strītbolā par HERCOGS grupas (16+) 
turnīra favorītiem tika uzskatīta ko-
manda “KLAIPS” (Edgars Vecums, 
Niks Saknītis, Mārtiņš Rozenbergs un 
Mārtiņš Zemturis), ko viņi apliecināja 
arī visas dienas garumā, nezaudējot ne-
vienu spēli, tādējādi kļūstot par Ādažu 
HERCOGIEM strītbolā. Finālā viņiem 
piekāpās komanda “Avotu Reprezent”, 
bet par sava veida pārsteigumu parūpē-
jās komanda “LAI LĪST”, kuri, spēlējot 
starp vecākiem spēlētājiem, izcīnīja 3. 
vietu. Jāpiebilst, ka viņi uzvarēja arī gru-
pā  Mazais Hercogs (līdz 15 g.v.), aiz sevis 
atstājot komandu “Mellais Bulle”.
Pēc grupu turnīra norisinājās arī 3 pun-
ktu metienu konkurss un Skill challen-

ge. Arī šajās individuālajās sacensībās 
triumfēja komandas “KLAIPS” pārstāvji 
– 3 punktu metienu konkursā uzvarēja 
Mārtiņš Rozenbergs, bet Skill chalange 
uzvarēja Mārtiņš Zemturis.
Futbolā savu pārākumu nodemonstrē-
ja Slovēnija un Melnkalnes apvienotā 
komanda “HAWK”, kura uzvarēja abās 
spēlēs, pārspējot komandu “Knapi savā-
cāmies” un jauniešu komandu “FS RA-
KARI”. Spēlē par 2. vietu “FS RAKARI” 
jauniešiem nācās atzīt “Knapi savācā-
mies” pārākumu.
Arī futbolā norisinājās individuālās sa-
censības, kurās dalībniekiem bija jātrāpa 
pa vārtu pārliktni. Šeit uzvarēja “Knapi 
savācāmies” pārstāvis Kaspars Dzedulis.
Ļoti sīvas cīņas tika aizvadītas pludma-
les volejbola laukumos, kur bija vairākas 
ļoti spēcīgas komandas un nebija izteik-
ta līdera. Pēc 6 stundu spraigām cīņām 
uzvaru turnīrā izcīnīja Ģirts Brakmanis/
Sandris Gulbis, kuri �nālā pārspēja Rū-
dolfu Šadrinu/Vladislavu Curbunovu. 
Savukārt 3. vietu izcīnīja Renārs Astra/
Edgars Igaunis, kuri pārspēja Renāru 
Strazdu/Arni Uzulu-Petrovski.
Individuālajās sacensībās tika izspēlētas 
tā saucamās “apakšiņas”, kurās uzvarēja 
Jānis Laizāns.
Apbalvošanas ceremonija norisinājās ģi-
menes restorānā “Hercogs Ādaži”, kur  

svinīgā ceremonijā tika apbalvoti gan 
individuālo sacensību uzvarētāji, gan arī 
labākās komandas katrā sporta veidā.
Pirms apbalvošanas tika izspēlēta arī 
sporta viktorīna, kurā visiem klātesoša-
jiem bija jāatbild uz 5 ar sportu saistītiem 
jautājumiem. Šajā viktorīnā labākais iz-
rādījās Mārtiņš Rozenbergs.
Lielu paldies festivāla atbalstītājiem – ģi-
menes restorānam “HERCOGS ĀDAŽI”, 
zobu pastām “WHITE GLO”, “ĀDAŽU 
ČIPSI”, alus darītavai “V1BREWERY”, 
basketbola preču veikalam “PROBAS-
KETBALL.EU”, futbola preču veikalam 
“KOMANDA.LV”, pludmales volejbola 
laukumiem “OSANDS”. 
Kā arī, protams, paldies visiem turnīra 
dalībniekiem un sacensību tiesnešiem!

Arnis Rozītis, Sporta daļas vadītājs

NO A S P O R T S
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ī as apkār nes novadi paplašina sadarbību risma no arē
Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu 
tūrisma produktu piedāvājumu vietē-
jiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojo-
ties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības 
grupām, novadu pašvaldībām un tū-
risma pakalpojumu sniedzējiem, 2018. 
gadā ticis sagatavots un šogad Lauku 
atbalsta dienestā apstiprināts projekts 
“Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedā-
vājums” aktivitātē “Starpteritoriālā un 

starpvalstu sadarbība”. 8. augustā, Ķekavā, Doles Tautas namā, no-
tikusi otrā projekta partneru tikšanās, kurā iesaistītās puses vieno-
jušās par īstenojamo aktivitāšu atbildīgajiem un projekta ieviešanas 
laika gra�ku. 2019. gada oktobrī paredzēta visu 19 projektā iesais-
tīto pušu sadarbības līguma parakstīšana, šādi apstiprinot reģiona 
vienoto interesi par tūrisma attīstību. Projekta aktivitātes paredz 
veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, 
izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, 

mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēša-
nas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu snie-
dzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas 
mārketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties 
aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā 
Latvijas teritorijā. Projektu iesniegušas 6 vietējās rīcības grupas, to 
vidū arī biedrība “Gaujas Partnerība”. Plānots, ka projekta īstenoša-
nā iesaistīsies 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, 
Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkal-
ne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma 
reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi. Projekts turpinās “Daugavas 
Lejteces” tūrisma reģiona 2014. gadā iesāktās aktivitātes un starpno-
vadu projekta TŪRISMS KOPĀ novadu 2017. gadā uzsākto sadarbību, 
sava tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, apvienojot lielāko daļu 
Pierīgas novadu.  

Elīna Brigmane

RANO A

da u biblio ēkai  a inība ap āda vai ne B  asīšanas s a e ē 
Lasīšanas stafetes noslēguma pasāku-
mā uz kuģa “Romantika” pulcējās vairāk 
nekā 400 lasītāju, viņu vecāki un drau-
gi, bibliotekāri, rakstnieki, tulkotāji un 
mākslinieki. Kā sadalāmas balvas, ik gadu 
izlemj žūrija. Tradicionāli ierasts, ka bal-
vas uzvarētājiem pasniedz rakstnieki un 
tulkotāji – šogad Lasīšanas stafetes noslē-
guma pasākumā piedalījās un balvas uzva-
rētājiem sniedza rakstnieki Laura Dreiže, 
Maija Laukmane, Aivars Kļavis un Dzin-
tars Tilaks. Konkursa norisē liels nopelns 
ir arī bibliotēkām, kas stāsta gan par jau-
nākajām grāmatām, gan arī informē par 
dažādiem konkursiem un notikumiem, arī 
par Lasīšanas stafeti. Žūrija  stafetes dalīb-

niekiem lūdza norādīt 10 viņu iecienītākās 
bibliotēkas, un katra no tām saņēma diplo-
mu par atsaucību un dāvanu karti 50 eiro 
vērtībā jaunu grāmatu iegādei. Arī Ādažu 
bibliotēka. Ar dažādām veicināšanas un 
naudas balvām tika apbalvoti 54 dalībnie-
ki. Zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilbloka 
pasniedza galveno balvu – Tallink ceļoju-
ma dāvanu karti – ceļojumu maršrutā Rīga 
–Stokholma un naudas balvu 100 eiro.
• Vecuma grupā 7–9 gadi balvu – Tallink 
ceļojuma dāvanu karti, 100 eiro un grāma-
tu “Kikas Mikas enciklopēdija. Dzīvnieki” 
saņem Elza Grāvele;
• Vecuma grupā 10–12 gadi balvu – Tallink 
ceļojuma dāvanu karti, 100 eiro un grāma-

tu “Jautājumi un atbildes tavam IQ” saņem 
Līna Osīte;
• Vecuma grupā 13–16 gadi balvu – Tallink 
ceļojuma dāvanu karti, 100 eiro un grā-
matu “Uzņēmējdarbība iesācējiem” saņem 
Alise Vilkauša.

opulārāko un lasī āko rāma u  :
Antuāns de Sent-Ekziperī. Mazais princis. No franču valodas 
tulkojusi Astra Skrābane
Astrida Lindgrēne. Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta. 
No zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene
Klauss Hāgerups, Līsa Aisatū. Meitene, kas gribēja izglābt grā-
matas. No norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe
Deivs Pilkijs. Dogmens. No angļu valodas tulkojusi Lilija Ber-
zinska un Meldra Āboliņa
Dzintars Tilaks. Labo blēņu vasara

Hollija Veba. Drosmīgais kaķēns. No angļu valodas tulkojusi 
Aija Biezaite
Daina Ozoliņa. Izglābt vasaras brīvlaiku
Sak. Guna Pitkevica. Rekur ir! Jauni dzejoļi Latvijas bērniem. 
Māksliniece Ieva Maurīte
Juja Vīslandere, Svens Nūrdkvists. Mūmamma svin Vārnas 
dzimšanas dienu. No zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa
Henriks Tamms. Nindzja Timijs. No zviedru valodas tulkojusi 
Rute Lediņa un Mudīte Treimane

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā septembrī
Bērnu literatūras nodaļā
• Izstāde  “Burtiņš te, burtiņš 
tur…”
Ābeču izstāde veltīta  Zinību dienai
• Izstāde
“Tēt... kam gan paldies varētu 
teikt?
Par to, ka dzīvē varu kaut ko darīt, 
kaut ko veikt…”

/R. Blisiņš/
29. septembris – Miķeļdiena
Tradīcijas, godi, u.c. pasākumi

Abonementā
• Izstāde “Savā zemē”  
Rakstniekam, pedagogam Ernestam Aistaram – 120 (1899–1998)
• Izstāde “Latviešu tautas folkloras krājējs un sastādītājs”
Folkloristam, rakstniekam Ansim Lerhim-Puškaitim – 160 
(1859–1903) 

• Izstāde “Grāmatzīmju pasaule”
Gra�ķim, pedagogam  Pēterim Upītim – 120 (1899–1989)
• Izstāde “Politiķa paraugs visiem”
Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem – 160 (1859–1927)
• Izstāde “Īstās universitātes mūsdienās ir grāmatu krātuves–bibliotēkas”
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai  – 100 (1919–2019)

Bibliotekāres pateicas visiem Zvaigznes ABC  Lasīšanas stafetes dalībniekiem par Ādažu bibliotēkas novērtējumu.         
Ādažu bibliotēka
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Ādažu novada domes kārtējā sēde (23.07.2019.)
Sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (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), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā.
Lēmums: Ar 2019. gada 31.jūliju likvidēt Būv-
valdes struktūrā amatu "būvinspektors". Ar 
2019.gada 1.augustu apstiprināt struktūrā jaunu 
amatu "būvinspektora palīgs". Veikt grozījumu 
domes amatpersonu un darbinieku amatalgu sa-
raksta 2019.gadam sadaļā "BŪVVALDE" – 0620": 
(Amata nosaukums: Būvinspektora palīgs; Max 
alga: 1382; 2019.gada amatalga: 1244,00; slodze: 
1).
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 
detālplānojuma nodošanu publiskajai apsprie-
šanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai Stapriņu ciema nekustamā 
īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
3. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25A de-
tālplānojuma īstenošanas kārtības precizēša-
nu.
Lēmums: Atteikt veikt ierosinātās izmaiņas ne-
kustamā īpašuma Kanāla ielā 25A detālplānoju-
ma īstenošanas kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajiem īpašumiem "Katlapu ceļi 6" un 
"Centra attīrīšanas ietaises".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem "Katlapu ceļi 6" un 
"Centra attīrīšanas ietaises".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam "Riņķi".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam "Riņķi", Iļķenes ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
6. Par nekustamo īpašumu "Simsoni" un "Svī-
res" apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā īpašumā nekus-
tamos īpašumus "Simsoni" un "Svīres".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
7. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekus-
tamajam īpašumam "Pliči" (Āķu iela 1).
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu 
nekustamajam īpašumam "Pliči", ar mērķi pama-
tot zemesgabala sadalīšanu divās daļās Jauktas 
centra apbūves teritorijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Baltkrastu ielā 2.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā 2, 
Baltezera ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai 
jaunveidojamajai zemes vienībai no pašvaldības 
ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

9. Par nomas maksu pārtikas un dzērienu auto-
mātu izvietošanai pašvaldības telpās.
Lēmums: Noteikt telpu nomas maksu pašapkal-
pošanās automātu izvietošanai karsto un auksto 
dzērienu un pārtikas izsniegšanai pašvaldības 
iestādēs. Pagarināt ar SIA "KAFE SERVISS" lī-
gumu  par telpas daļas nomu Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolā un Ādažu sporta centrā pašapkal-
pošanās automātu izvietošanai karsto un auksto 
dzērienu un pārtikas izsniegšanai līdz 31.05.2021.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
10. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt E.G. nomā līdz 2021.gada 
31.decembrim nekustamā īpašuma "Vinetas" 
mazdārziņu bez apbūves tiesībām personisko pa-
līgsaimniecību uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
11. Par inženierbūves – izbūvētas Laimas ielas 
pārņemšanu pašvaldības bilancē.
Lēmums: Pieņemt no SIA "Lielais lauks" domes 
bilancē inženierbūvi – pašvaldības īpašumā "Lai-
mas iela", Birznieki, izbūvētu ielu ar lietus kanali-
zācijas sistēmu un apgaismojuma līniju.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
12. Par Vectiltiņu novadgrāvja atjaunošanu.
Lēmums: Atbalstīt Ziedu un Bērzu ielas grāvja 
atjaunošanai paredzētā �nansējuma izlietošanu 
Vectiltiņu novadgrāvja atjaunošanai 11777 euro 
bez PVN apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
13. Par pašvaldības līdz�nansējumu skolēnu 
ēdināšanai.
Lēmums: Apmaksāt no domes 2019.gada budžeta 
līdzekļiem EUR 0,13 starpību starp MK noteiku-
mos un līgumā ar SIA "Baltic Restaurants Latvija" 
noteiktajām vērtībām dienā par Ādažu vidussko-
las sākumskolas 1.-4. klašu viena skolēna pusdie-
nu ēdināšanu dienā un turpmāk iekļaut nepie-
ciešamos �nanšu līdzekļus domes saimniecisko 
gadu budžetu tāmēs.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
14. Par subsīdiju dalībai sacensībās dri�ā.
Lēmums: Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu 100 
euro apmērā Ingusa Jēkabsona dalībai Latvijas 
dri
a sacensībās 2019.gadā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
15. Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lē-
mumā Nr. 289.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 
22.decembra lēmumā Nr.289 "Par projektu "No-
vērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudēju-
mu Ādažu novadā" sagatavošanu un īstenošanu" 
un izteikt tā 4.punktu šādā jaunā redakcijā: "4. 
Precizēt projekta 2.daļas pieteikumu, izslēdzot 
2.aktivitāti ar indikatīvo �nansējumu 360 000 
eiro apmērā, tai skaitā, ERAF �nansējumu 306 
000 eiro, un valsts un pašvaldības līdz�nansē-
jumu 54 000 eiro, un iesniegt precizēto Projekta 
iesniegumu CFLA."
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
16. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktū-
rā.
Lēmums: Ar 2019. gada 31.jūliju likvidēt Ādažu 
vidusskolas struktūrā amatu "ārsts". Ar 2019.gada 

1.augustu apstiprināt daļas struktūrā jaunu ama-
tu "ārsta palīgs". Veikt grozījumu domes amat-
personu un darbinieku amatalgu saraksta 2019.
gadam sadaļā "ĀDAŽU VIDUSSKOLA" – 0950" 
un noteikt mēneša darba algas likmi par 1 dar-
ba slodzi amatam "Ārsta palīgs": (Max alga: 714-
1093; 2019.gada amatalga: 825,00).
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
17. Par speciālās piemaksas noteikšanu pašval-
dības izglītības iestādēs.
Lēmums: Noteikt speciālo piemaksu ārstniecības 
personām, summējot darba stāža un intensitātes 
kritērijus, kā arī individuālās kvali�kācijas un 
prasmju novērtējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem projektam "Pievedceļu izbūve Vējavas 
ielā 5".
Lēmums: Piešķirt I.Ķ. nekustamā īpašuma at-
vieglojumu 90% apmērā par viņam piederoša-
jiem nekustamajiem īpašumiem par ieguldījumu 
sabiedriskās infrastruktūras izbūvē EUR 3780,00 
apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
19. Par grozījumiem domes 24.10.2017. lēmu-
mā Nr.240.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 
24.oktobra lēmumā Nr.240 "Par Pašvaldības 
mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 
izveidi", izsakot 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"3.3. Inga Švarce, Juridiskās un iepirkumu daļas 
jurists."
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
20. Par domes delegāciju komandējumu uz 
Dusheti (Gruzija).
Lēmums: Izveidot šādu delegāciju un norīkot 
to komandējumā uz Dusheti (Gruzija) no š.g. 
24.septembra līdz 2.oktobrim: Māris Sprindžuks, 
Valērijs Bulāns, Raitis Kubuliņš, Kristīne Savic-
ka, Guntis Porietis, Karīna Miķelsone, Sarmīte 
Mūze, Anete Vaivade.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
21. Par īpašuma "Smilškalni 1" turpmāko iz-
mantošanu.
Lēmums: Saglabāt nekustamo īpašumu "Smilš-
kalni 1" pašvaldības īpašumā un lēmumu par tā 
turpmāko izmantošanu pieņemt nepieciešamības 
kārtā, domes atbalstīta konkrēta sociālā pakal-
pojuma izpildei. Uzdot domes Saimniecības un 
infrastruktūras daļai veikt nepieciešamās teh-
niskās darbības, lai nepieļautu lēmumā minētā 
nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa paslikti-
nāšanos.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
22. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 
atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam 
M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļināju-
mu – 18 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksā-
tas 14 darba dienas no 2019.gada 5.augusta līdz 
22.augustam. Uzdot domes priekšsēdētāja viet-
niekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdē-
tāju M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (01.08.2019.) sēde
Sēdē piedalās 10 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), A.KEIŠA (LZS), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuz-
mina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), K.Savicka 

(RA), E.Šēpers (LZS).
1. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.16/2019 "Grozījumi Ādažu novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.1/2019 "Saistošie  no-
teikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 
2019.gadam"" un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (01.08.2019.) sēde
Sēdē piedalās 10 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuz-
mina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), K.Savicka 
(RA), E.Šēpers (LZS).

1. Par grozījumiem 2018.gada 27.novembra 
lēmumā Nr.267.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2019.gada 
27.novembra lēmumā Nr.267 "Par projektu 
"Eimuru industriālās teritorijas infrastruktū-

ras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības 
un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu 
novadā" un izteikt tā 3.punktu jaunā redakcijā. 
Iesniegt CFLA precizētu projekta iesniegumu.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".
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Ādažu novada domes ārkārtas (13.08.2019.) sēde
Sēdē piedalās 10 deputāti: P.Balzāns (RA), J.Be-
ķers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), 
S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), L.
Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par Ādažu vidusskolas direktora iecelšanu.

Lēmums: Iecelt Česlavu Batņu par Ādažu vidus-
skolas direktoru pēc IZM saskaņojuma saņem-
šanas un noteikt mēnešalgu 2350,00 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".
2. Par amatu savienošanas atļauju Česlavam 
Batņam.

Lēmums: Atļaut Česlavam Batņam savienot 
Ādažu vidusskolas direktora amatu ar Ikšķiles 
novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienā-
kumiem un Ikšķiles novada pašvaldības jauktā 
kora "Ikšķile" diriģenta amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (20.08.2019.) sēde
Sēdē piedalās 12 deputāti: P.Balzāns, J.Beķers 
(RA), V.Bulāns (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubu-
liņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Nei-
lands (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), 
E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA), P.Pultraks (RA).
1. Par pašvaldības zemes gabalu apbūves tie-
sību noteikšanu ceļa posma izbūvei Attekas 
ielā.
Lēmums: Noteikt apbūves tiesības nodibinā-
šanai zemes vienības daļas 69 un 100 kv.m. 
platībā, ar lietošanas mērķi "zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā". Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijai or-
ganizēt izsoli par apbūves tiesību – izveidot un 
lietot publisku ceļu uz minētajiem, domei pie-
derošajiem zemesgabaliem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
2. Par nekustamā īpašuma "Elīzes iela 4" at-
savināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai rūpnieciskās 
ražošanas apbūvei paredzēto pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu "Elīzes iela 4", Ka-
daga.

Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
3. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu 
no amata.
Lēmums: Atbrīvot Ādažu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Unu Andersoni no ieņemamā 
amata ar 2019.gada 22.augustu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
4. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Lēmums: Ievēlēt Ivetu Spergu par Ādažu no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētāju, uz pieciem 
gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".

Ādažu novada domes kārtējā (27.08.2019.) sēde
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-Žurav-
ļova (S), J.Neilands (RA), L.Pumpure (RA), P.
Pultraks (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS) 
E.Verners (RA).
1. Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 
detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Podnieku ielā 6 zemes vienības detālplāno-
jumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
2. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam "Zaļkalni 2".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma "Zaļkalni 2" ze-
mes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
3. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jiem īpašumiem Rīgas gatvē 140 un Muižas 
ielā 1, 3 un 3B.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 
140, Muižas ielā 1, Muižas ielā 3 un Muižas 
ielā 3B zemes vienībām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam "Gaujaspū-
ces".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma "Gaujaspūces" zemes 
vienībām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam Birznieku 
ielā 30.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma Birznieku ielā 30 ze-
mes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
6. Par nekustama īpašuma "Kadaga 2" no-
mas termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Piešķirt garāžu īpašnieku koopera-
tīvam "Kadaga 2" nomā pašvaldībai piedero-
šu zemes gabalu "Kadaga 2", Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
7. Par nekustamo īpašumu Elīzes iela 7 un 
Elīzes iela 7A nomas termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Piešķirt garāžu īpašnieku koopera-
tīvam "Jaguārs Ā" nomā pašvaldībai piedero-
šus zemes gabalus "Elīzes iela 7", Kadaga, un 
"Elīzes iela 7A", Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
8. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu  

biedrībai "Futbola klubs "ĀDAŽI"".
Lēmums: Nodot sabiedriskā labuma organi-
zācijai – biedrībai "Futbola klubs "Ādaži"" be-
zatlīdzības lietošanā domei piederošā nekus-
tamā īpašuma – Ādažu vidusskolas stadiona 
daļu Gaujas ielā 30 – asfaltēto pusapli futbola 
laukuma malā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
9. Par zemes vienības daļas noteikšanu.
Lēmums: Noteikt zemes vienības daļu 244 
kv.m. platībā nekustamā īpašuma "Attekas 
iela 43A" zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80440070518, nosakot nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – "rūpnieciskās ražo-
šanas uzņēmumu apbūve".
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
10. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu 
nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā nekustamā īpašuma 
Lazdu iela 7, Garkalne, mazdārziņus divām 
personām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
11. Par grozījumiem domes 24.10.2017. lē-
mumā Nr.243.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 23.10.2018. 
lēmumā Nr. 242 "Par grozījumiem Ādažu no-
vada domes 24.10.2017. lēmumā Nr. 243 "Par 
pašvaldības līdz�nansējuma nodrošināšanu 
SAM 8.1.2. projektam "Vispārējās izglītības 
iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu no-
vadā""", izsakot lēmuma argumentācijas daļas 
11., 12., 13., 14. un 15. rindkopas, kā arī lēmu-
ma 2., 3.1 un 7. punktus jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
12. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tari�em.
Lēmums: Atbalstīt vienota ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma tarifa noteikšanu Ādažu, 
Kadagas, Garkalnes, Eimuru un Stapriņu 
ciemu ūdenssaimniecības pakalpojumu lie-
totājiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
13. Par iestāšanos biedrībā  "Latvijas Sporta 
cīņas federācija".
Lēmums: Izstāties no biedrības "Latvijas Cī-
ņas federācija". Iestāties biedrībā "Latvijas 
Sporta cīņas federācija". Pilnvarot Dagniju 
Puķīti, ĀBJSS direktori, par Ādažu novada 
domes pārstāvi biedrībā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
14. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
2018.gada 24.novembra lēmumā Nr.88.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 24.11.2018. 
lēmumā Nr. 88 "Par Kapavietu komisijas iz-
veidi" un izteikt tā 1. punktu šādā jaunā re-

dakcijā: "1. Izveidot Kapavietu komisiju šādā 
sastāvā: 1.1. Juris ANTONOVS, kapsētas 
pārzinis – Komisijas priekšsēdētājs; 1.2. Ivo 
BĒRZIŅŠ, Saimniecības un infrastruktūras 
daļas vadītāja vietnieks – Komisijas priekš-
sēdētāja vietnieks; 1.3. Aija BLAŽEVIČA, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – Komisijas 
sekretāre; 1.4. Iveta GRĪVIŅA, telpiskās at-
tīstības plānotāja."
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
15. Par izmaiņām bāriņtiesas struktūrā.
Lēmums: Ar 2019. gada 30.septembri lik-
vidēt Ādažu novada bāriņtiesas struktūrā 
amatu "lietvedības vadītājs". Ar 2019.gada 
1.oktobri apstiprināt struktūra jaunu ama-
tu "sekretārs". Veikt šādu grozījumu domes 
amatpersonu un darbinieku amatalgu sa-
raksta 2019.gadam sadaļā "BĀRIŅTIESA – 
1030": (Amata nosaukums: lietvedības sek-
retārs; Max alga: 899; 2019. amatalga: 871; 
slodze: 1).
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
16. Par korupcijas riska novēršanas plānu.
Lēmums: Apstiprināt Korupcijas riska novēr-
šanas plānu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
17. Par projektu "Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Ādažu novadā".
Lēmums: Nodrošināt projekta īstenošanai 
nepieciešamo domes līdz�nansējumu līdz 
169 075,71 apmērā, �nansējot to no aizņēmu-
ma līdzekļiem Valsts kasē.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par" (J.Beķers 
atstāja sēdi).
18. Par pedagogu mēneša darba algas lik-
mes noteikšanu Ādažu vidusskolā un Āda-
žu Mākslas un mūzikas skolā.
Lēmums: Apstiprināt ĀVS pedagoga mēneša 
darba algas likmi EUR 920,00, un ĀMMS 
pedagoga mēneša darba algas likmi EUR 
850,00, no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. 
gada 31. augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
19. Par dalību Erasmus+ programmas pro-
jektā "Everything can be recycled, except 
the Earth".
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
skolu apmaiņas partnerības projektā  "Everyt-
hing can be recycled, except the Earth". No-
drošināt pašvaldības līdz�nansējumu 20% 
jeb 5485,60 EUR apmērā līdz projekta noslē-
guma maksājuma saņemšanai  no VIAA.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
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Publisko pasākumu laikā var kt veikta fotografē ana un 
lmē ana. Fotoa ēli un video var kt ievieto  Ādažu novada 

pa valdības mek vietnē .adazi.lv un sociālo klu 
Facebook  i er un Flickr kontos. Datu pārzinis ir Ādažu 
novada dome  juridiskā adrese –  Gaujas iela  Ādaži  Ādažu 
novads  L 21 . Personas datu apstrādes nol ks ir informācijas 
atklā bas nodro inā ana un sabiedrības informē ana. Papildu 
informācija pieejama mek vietnes .adazi.lv sada ā 
“Pa valdība Dokumen Privātuma poli ka”.

PUBLICĒTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izde-
vumam "Ādažu Vēstis" (Nr.222) izdots pielikums 
(Nr.218), kurā publicēti šādi Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi:
Nr.13/2019 (25.06.2019.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes 2017. gada 22. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā.”
Nr.15/2019 (23.07.2019.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldī-
bas budžetu 2019. gadam.”
Nr.16/2019 (01.08.2019.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldī-
bas budžetu 2019. gadam.”
Nr.18/2019 (27.08.2019.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 

“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldī-
bas budžetu 2019. gadam.”
Nr.19/2019 (27.08.2019.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes 2019. gada 26. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas iz-
vietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Ādažu novadā.”
Nr.20/2019 (27.08.2019.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības no-
likums.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.adazi.lv, drukātā veidā ar 
tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vieno-
tajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 
1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas 
ielā 13/15, SIA "Ādažu Namsaimnieks" Gaujas ielā 
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

EKSKURSIJAS JAUNAJĀ ĀDAŽU
SĀKUMSKOLĀ, IEPRIEKŠ PIESAKOTIES

26. septembrī plkst. 15.00 un 19.00
28. septembrī plkst. 12.00

Pieteikties, rakstot uz e-pastu: 
normunds.masalskis@adazi.lv vai zvanot 67 996 086

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
16. oktobrī plkst. 13.00

 Gaujas ielā 16
SENIORU DIENA 

Gaujas ielā 33A
11. oktobrī teātra  “Trīnes grēki” apmeklējums

KATOĻU DIEVKALPOJUMI
tagad notiek Gaujas ielā 16 (vecajā pagastmājā) 

Katru svētdienu Sv. Mise plkst. 15.00
Pirms katras Sv. Mises 14.00 Rožukronis un

Grēksūdzes sakraments
Plašāka informācija pa tālr. 26434830

INTEREŠU PULCIŅU GADATIRGUS
25. septembrī  plkst. 17.30–19.30 Ādažu Kultūras centrā 

Ārpusstundu pulciņu piedāvājums Ādažu vidusskolā ir gana plašs un daudzveidīgs, un tas pats vērojams mak-
sas interešu pulciņu piedāvājumā. Novēlam visiem atrast savām interesēm atbilstošāko pulciņu! Uz tikšanos!

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2019. gada 27. augusta sēdē ir apstiprināts detālplāno-
jums nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 6, Ādažu ciemā, Ādažu no-
vadā (sēdes lēmums Nr.153). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties 
Ādažu novada būvvaldē, pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlijā sēdes lēmumu Nr.134 
“Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu 
iela 1)” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadalīšanu divās daļās. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts 
Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus 
priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam ie-
sniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru 
darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.
Paziņojums par detālplānojuma projekta Dzidrumu iela 11, 
Stapriņos, Ādažu novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 
129 “Par nekustama īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apsprieša-
na notiks no 30.09.2019. līdz 21.10.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2019. gada 14. oktobrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes 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 detālplā-
nojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto de-
tālplānojumu, lūdzu iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: 
silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 21. 
oktobrim.






