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”SABIEDRĪBA AR
DVĒSELI” – 10
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RADA SVĒTKUS
TIEM, KAM
KLĀJAS GRŪTĀK

PROJEKTI 16. lpp.

NOVADĀ 9. lpp.

Foto Laima Jātniece

Atjaunots dambis 1,5 km garumā,
jaunā sūkņu stacija sāk darboties testa režīmā

Pabeigta aizsargdambja pārbūve no A1
šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli” un
uzbūvēta jauna sūkņu stacija, kas darbu
uzsākusi testa režīmā. Darbi veikti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta* ietvaros visā garumā
iztīrīts arī novadgrāvis un krājbaseins,
kā arī veikta vecās sūkņu stacijas ieplūdes daļas demontāža. Tā kā projekts tiek
īstenots divās kārtās**, jau nākamā gada
pavasarī tiks uzsākti darbi, lai īstenotu
projekta otro kārtu – stiprinātu Gaujas
kreiso krastu atsevišķos posmos – no Kadagas tilta līdz Vectiltiņu ceļam un Gaujas
līkumā pie sūkņu stacijas “Kārkli”. Gau-

jas krasti mitruma ietekmē pēdējos gados
strauji nogrūst. Iepriekš, pārraujot dambi,
plašas teritorijas Ādažos applūda pirms 8
gadiem un neatjaunotā dambja daļa radīja applūšanas risku. Vietā, kur vēl pirms
pāris gadiem bija makšķernieku iebraukts
ceļš, šodien ir nogruvis krasts. “Krasti
gar Gauju ir piesūcināti ar ūdeni, kļuvuši
smagi, un, ejot straumei uz jūru, kopā ar
ūdens straumi aiziet arī krasti,” akcentē
Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa vadītāja Karīna Miķelsone.
Šogad tiks pabeigti projekta pirmās kārtas
darbi, izņemot vienas dambja nobrauktuves būvniecību, jo vietā, kur to bija plānots

izbūvēt, konstatēti Gaujas krasta izskalojumi. Arī jaunā sūkņu stacija tiks flīzēta un krāsota nākamgad pavasarī, jo šie
darbi jāveic atbilstošā gaisa temperatūrā.
Pēc projekta pilnīgas īstenošanas no plūdu
riska tiks pasargāti vairāk nekā 7000 iedzīvotāju. Iepirkumu rezultātā būvdarbus
veic SIA “Valkas meliorācija” par kopējo
summu 1 739 998,41 eiro bez PVN un būvuzraudzību – SIA “Firma L4” par kopējo
summu – 28 000 eiro bez PVN.
Laura Breidaka, Monika Griezne

*Projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1. daļa”.
** Projekta 1. kārta – “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 1. kārta, esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve”,
projekta 2. kārta – “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana 2. kārta, Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve”.

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Ādažu sākumskola

lielā egle. Kanādas karavīri vēlējās
un Ziemsvētku vecītim, uzmirdzēja Ādažu
rūķiem
iem
košaj
loties
pieda
ībā,
Foto – Laima Jātniece
pavad
 Bērnu čalu
bija ieradušies ar tehniku svētku rotājumā.
ādažniekus, tāpēc kopā ar Latvijas karavīriem
svētku gaidīšanas laikā iepriecināt mazos

 Sniegavīru ģimene pie jaunās Ādažu sākumskolas! Skolēni lietderīgi izmantojuši laiku pirmajās
sniegotajās dienās!

Foto – Arnis Rozī�s

Foto – Laima Jātniece

 Ata Kronvalda “Draudzīgā aicinājuma” fonda skolu reitinga apbalvojumu
ceremonijā Ādažu vidusskola saņēma diplomu par izcilu mācību darba organizāciju un kopvērtējumā ierindojās 4. vietā Lauku vidusskolu grupā! Foto – Ādažu vsk.arhīvs

 Ādažu novada domes pārstāvji tiekas ar Satiksmes
ministru Tāli Linkaiti un žurnālistu Paulu Timrotu, lai
pārrunātu iespējas rast veiksmīgākus satiksmes
drošības risinājumus, uzlabotu Latvijas Valsts ceļu
pārziņā esošo novada ielu un ceļu stāvokli, kā arī
ideju par P ark& R ide sistēmu.

Foto – Inga Pērkone

 Ādažu novadā viesojas delegācija no Polijas, lai iepazītos ar
novada attīstību, LEADER projektu
izveidi un pašvaldības iestāžu
darbu.

 Ādažu bāzē Sadarbības partneru
dienā Sauszemes spēku Mehanizētā
kājnieku brigāde pateicās pašvaldībām
Foto – SzS MKBde
par sadarbību.

Foto – Laima Jātniece

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks kopā ar citiem Pierīgas pašvaldību vadītājiem
tikās ar Rīgas domes vadību, lai kopīgi pārrunātu
jautājumus par sabiedriskā transporta un ceļu
savienojuma koridori, ūdenssaimniecību, rekreāciju zonu un infrastruktūras attīstību ap Rīgu u.c.

 Spraigi aizvadīts ikgadējais turnīrs
telpu futbolā Ādažos!

 4. decembrī norisinājās biedrību “Līdere” un “Ādažu uzņēmēji” organizētā domnīca
“Līderes kods Ādažu novadā”, kur uzņēmējas varēja dalīties pieredzē un iedvesmoties no
citu spēcīgu sieviešu veiksmes stāstiem.

 Draudzības ielas un Saules ielas
krustojumā uzstādīts gājēju pārejas
apgaismojums. Tāpat visā novadā līdz ar
tumšā laika iestāšanos pagarināts ielu
apgaismojuma darbības laiks, lai iedzīvotājiem būtu droša un ērta pārvietošanās.
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No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam,
kurš nav vēl pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties,
kā tiks izmantots viņa pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls
Pirms izdari izvēli, noskaidro, vai esi pensiju 2. līmeņa dalībnieks un cik liels ir tavs
uzkrātais kapitāls:
• aplūkojot portālā www.latvija.lv: Valsts
fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts;
• personīgi vēršoties jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)
klientu apkalpošanas centrā.
Varianti:
• ieskaitīt valsts speciālajā budžetā;
• pievienot norādītās personas fondētās
pensijas kapitālam;
• mantot Civillikumā paredzētajā kārtībā.
Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks būs izvēlējies pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu
ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā,
kā arī gadījumos, kad:
• izvēle nav izdarīta;

• izvēlējies nodot citas personas pensiju 2.
līmeņa kapitāla papildināšanai vai mantošanai Civillikuma paredzētajā kārtībā, bet
uzkrātais kapitāls nāves dienā nav sasniedzis
35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra (2020. gadā – 22,41 eiro).
Šis kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot
apgādnieka zaudējuma pensiju ģimenes
locekļiem, kuriem uz to būs tiesības. Ja
mirušajam nebūs ģimenes locekļi, kam ir
tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, tad uzkrāto kapitālu izmantos pensiju
izmaksai esošajiem pensionāriem.
Esošajiem pensionāriem ir divas izvēles
iespējas:
• pievienot savu 2. līmeņa pensijas kapitālu 1. līmenī uzkrātajam kapitālam;
• par uzkrāto 2. līmeņa pensijas kapitālu
iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža

pensijas) polisi.
Plašāk par izvēles iespējām var
uzzināt
kampaņas
mājaslapā
www.kampensiju.lv un VSAA mājaslapā
www.vsaa.gov.lv. Kampaņu “Kam pensiju?” atbalsta Finanšu nozares asociācija,
Latvijas Zvērinātu notāru padome un SIA
ELVI Latvija.
Gribat uzzināt vairāk?
R a k s t ie t :
konsultacijas@vsaa.gov.lv
Z v a n ie t ,
tālrunis konsultācijām
6 4 5 0 7 0 2 0
autājiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu
apkalpošanas centrā

Foto Karīna Mi elsone

Ādažos viesojas konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” žūrijas komisija

Lai noteiktu labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos
un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm
ar bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopš 2017. gada
rīko konkursu “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība”. Konkursa otrajai kārtai tika
virzītas 25 pašvaldības (5 no katra plānošanas reģiona), ņemot vērā iedzīvotāju
balsojuma rezultātus, pašvaldību atbalstu ģimenēm ar bērniem, pašvaldību administratīvos datus, dzimstības datus un
pašvaldību iesaistīšanos konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā

konkursa vērtēšanas komisija iepazinās
ar katras pašvaldības konkursa 1. kārtas
vērtēšanas rezultātiem, izvērtēja papildu
sniegto informāciju par katras pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un izskatīja balsojuma
ietvaros iedzīvotāju sniegtos komentārus.
Trešajai kārtai tika nominētas 2 pašvaldības katrā plānošanas reģionā, kas ieguvušas augstāko punktu skaitu. Arī mēs,
Ādaži, iekļuvām 3. konkursa kārtā. No
katra plānošanas reģiona konkursā iekļuva šādas pašvaldības: Ādažu novads un
Stopiņu novads – Rīgas plānošanas reģio-

nā; Grobiņas novads un Ventspils pilsēta
– Kurzemes plānošanas reģionā, Iecavas
novads un Krustpils novads – Zemgales plānošanas reģionā, Cēsu novads un
Smiltenes novads – Vidzemes plānošanas
reģionā, Ludzas novads un Līvānu novads
– Latgales plānošanas reģionā. Žūrijas
komisija ieradās Ādažos, lai saņemtu pašvaldības speciālistu atbildes uz dažādiem
komisijas jautājumiem, tāpat apmeklēja
pirmsskolas izglītības iestādi Kadagā, kā
arī iepazinās ar Ādažu sākumskolu un
Ādažu centru.
Monika Griezne

“Ādažu Ūdens” izstrādā tehnoloģiskos risinājumus,
lai palielinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu par 30%

Ādaži pēdējos gados strauji attīstās, pieaugot iedzīvotāju skaitam un paplašinoties
esošajiem ražošanas uzņēmumiem. Tuvākajos gados tiek plānota arī jaunu daudzdzīvokļu māju un ražošanas uzņēmumu
būvniecība. SIA “Ādažu Ūdens”, prognozējot notekūdeņu apjomu pieaugumu un
S
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perspektīvos pieslēgumus pie kanalizācijas tīkliem, ir izstrādājis Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk NAI) rekonstrukcijas tehnoloģiskos risinājumus
jaudas palielinājumam, darbus plānojot
veikt kompleksā ar biogāzes ražotnes izveidošanu. Galvenais uzņēmuma mērķis
ir palielināt attīrīšanas iekārtu jaudu jau
tuvākajos 2 gados par 30%, pamatā, lai
nodrošinātu ražošanas uzņēmumu attīstību, kuriem jau tagad ir aktuāls ražošanas
apjoma pieaugums. Projekta ietvaros liela
vērība tiks pievērsta problēmai, kas saistīta ar smaku rašanos notekūdeņu attīrīša@ A d a zu _ n o v a d s

nas procesā, kā rezultātā tiks samazināta
smaku izplūde atmosfērā. Palielinot NAI
jaudu, netiks palielināts aerācijas baseinu
tilpums, samazināsies notekūdens dūņu
apjoms. Savukārt ar ražošanas procesā
iegūto biogāzi varēs saražot apmēram 100
kW/ h elektrību. Kā biogāzes materiāls tiks
izmantotas dūņas, un tās pēc pārstrādes
var tikt izmantotas lauku mēslošanai vai
tālākai kompostēšanai. Projekta izmaksas
ir 1,9 miljoni eiro, un jau nākamajā gadā
paredzēta finanšu resursu piesaiste, lai uzsāktu būvdarbus 2020. gadā.
Aivars Dundurs, SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis

i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /
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Darbi 2019
✓ Uzbūvēta Ādažu sākumskola.

✓ Izbūvēti ātrumvaļņi Pirmajā ielā, Kanāla un Ūbeļu ielās. Lai veicinātu iedzīvotāju, īpaši bērnu, drošību, izbūvēti ātrumvaļņi Pirmajā ielā, kā arī Kanāla un
Ūbeļu ielās.

✓ Noslēgta vienošanās par Ādažu sākumskolas 16 specializēto mācību kabinetu būvniecību.
✓ Iestādīti 7 sarkanie ozoli.

✓ Vārpu ielā izbūvēts betona bruģakmens segums.

✓ Stūrīšu ielā veikta grants seguma atjaunošana.

✓ Izveidots jauns sporta laukums un gājēju celiņš.

✓ Iestādītas 9 māka ievas.

✓ Izbūvēts jauns ielas apgaismojums
Podnieku ielā no Draudzības ielas un
Attekas ielas krustojuma līdz Podnieku
ielas un Krastupes ielas krustojumam.

✓ Turpinās daudzdzīvokļu ēku renovācija Ādažos! Šobrīd pilnībā pabeigtas 8
mājas, 2 ēkām ALTUM saskaņo nolikumus būvnieka izvēlei, bet vienai – tehnisko dokumentāciju, savukārt vēl vienai
tiek izstrādāts tehniskais projekts.

✓ Nostūrīšu ielā veikta grants seguma
atjaunošana.

✓ Atjaunots Vējupes ceļa segums.

✓ Lauku ielā veikta melnā seguma izbūve.
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✓ Uzsākta Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra
projektēšana.
✓ Izbūvēts Attekas ielas turpinājums gar
jauno Ādažu sākumskolu.

✓ Izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lilastes ezeram.
✓ Ādažiem pašiem tagad ir sava – Ādažu
pica! Kulinārijas blogeris Pipars kopā ar
“Pica Lulū” meistariem izveidojuši recepti īpašai Ādažu picai.

✓ Nozāģētas vecās un bīstamās papeles
Rīgas gatvē, posmā no Depo ielas līdz
Ķiršu ielai.

Ā AŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (225) 2019
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✓ Ādažu sākumskolā iemūrēta kapsula
ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

✓ Ādažu novadā “Stikla šķiratlonā” sašķirotas 2,16 tonnas stikla.
✓ Izbūvētas jaunas tualetes Ādažu vidusskolas C korpusā.

✓ Arhitekti plānoja Baltezera ciema attīstības iespējas plenērā “Starp diviem
ezeriem”.

D

✓ Parakstīts sadarbības nodomu protokols ar Šaķu pašvaldību Lietuvā. Protokols parakstīts par sadarbību kultūras,
izglītības, uzņēmējdarbības, tūrisma, veselības, vides aizsardzības jomās, kā arī
par kopīgu piedalīšanos starptautiskos
iniciatīvu un investīciju projektos.

✓ Parakstīts sadarbības memorands par
Rīgas metropoles areāla attīstīšanu.

✓ Apbalvoti izcilākie Ādažu vispārējās
izglītības iestāžu skolēni.

✓ Noasfaltēts trotuārs pie Ādažu vidusskolas C korpusa.

✓ Aizvadītajā mācību gadā olimpiādēs
piedalījušies 668 Ādažu vidusskolas skolēni, 536 skolēni apbalvoti ar Atzinības
rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās.

✓ Parakstīts sadraudzības līgums ar Dušeti pašvaldību Gruzijā par sadarbību
uzņēmējdarbības, investīciju piesaistes,
kultūras u.c.jomās.

✓ Lielās talkas laikā savāktas 3,59 tonnas
atkritumu.

✓ Notikušas sarunas ar Rīgas Tehniskās
universitātes pārstāvjiem par iespējām
uzsākt Bērnu un jauniešu universitātes
darbību Ādažos.

✓ Notiek Ādažu bērnudārza siltināšana.

✓ 3 vasaras mēnešos pašvaldība nodrošināja 21 darba vietu Ādažu jauniešiem
– trijiem bibliotēkā un 18 Ādažu vidusskolā.

✓ Lielajā un Mazajā Baltezerā ielaisti
ālantu, zandartu un zušu mazuļi.
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✓ Ar Ādažu novada domes atbalstu notikušas 9 radošās darbnīcas skolēniem.

✓ Jauno uzņēmēju konkursa
ietvaros noslēgts
līgums ar jauno
uzņēmēju,
vizāžisti Sanitu
Saulīti. Jaunā uzņēmēja ar Ādažu
novada domes
līdzfinansējumu
uzsāka komercdarbību skaistumkopšanas sfērā, vadot profesionālas meistarklases, apmācības un sniedzot vizāžista
pakalpojumus.
✓ Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu organizētas veselību veicinošas aktivitātes
novadā:
■ 82 Veselības grupu nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem fizisko aktivitāšu
veicināšanai;
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■ 56 Veselības grupu nodarbības skolēniem fizisko aktivitāšu veicināšanai;
■ 26 Grupu nodarbības seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai;
■ 12 Atbalsta pasākumi vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām;
■ 5 Grupu nodarbības skolas vecuma
bērniem garīgās veselības veicināšanai;
■ 4 Radošās darbnīcas skolas vecuma
bērniem;
■ 4 Tematiskie pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai pirmsskolas vecuma
bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
■ 4 Nometnes bērniem fizisko aktivitāšu
veicināšanai Ādažu novadā, kā arī:
■ Tematiskie pasākumi pieaugušajiem
atkarību izraisošo vielu un procesu mazināšanai;
■ Sacensības skolas vecuma bērniem un
viņu ģimenēm;
■ Vingrošanas nodarbību cikls cilvēkiem
virs 60;

■ tematiskie pasākumi pieaugušajiem veselīga uztura veicināšanai;
■ Tematiskās lekcijas garīgās veselības
veicināšanai;
■ Konkursi un izglītojošās radošās darbnīcas skolēniem.

✓ Kultūras centra amatierteātra “Kontakts” izrāde “Mazā Parīze” Pierīgas
amatierteātru iestudējumu skatē ieguva
1. pakāpi un divas nominācijas.

✓ Ādažu bibliotēka saņēmusi atzinību
“Lasīšanas stafetē 2019”. Žūrijas stafetes
dalībniekiem lūdza norādīt 10 iemīļotākās bibliotēkas, un Ādažu bibliotēka iekļuva to vidū, saņemot Atzinības rakstu.
✓ Ādažu vidusskola izcīnīja titulu “Labākā CSDD satiksmes drošības skola”.
✓ Izdejots V Starptautiskais stepa deju
konkurss – festivāls “Tap Dance International”.

✓ Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestris 2019. gadā devās visattālākajā koncertturnejā orķestra pastāvēšanās vesturē, lai Vācijā uzstātos kopā ar
pasaulē slaveno latviešu pianisti Laumu
Skridi.

✓ Ādažu Kultūras centra Vēstures un
mākslas galerijas bilžu kolāžas tagad
papildinātas ar jauniem kultūras varoņiem, ar kuriem lepojamies. Lepojamies
ar mākslinieku Miķeli Fišeru, Latvijas
Nacionālā kultūras centra dejas mākslas
eksperti Marutu Alpu, komponistu, pianistu un koncertmeistaru Ivaru Krauci,
bērnu dzejoļu, pasaku un stāstu autori
Māru Cielēnu, gleznotāju Aiju Ausēju
– Rudzīti, horeogrāfi, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsvadītāju Taigu Ludboržu, diriģentu, mūzikas
skolotāju, Vispārējo latviešu Dziesmu
un Deju svētku virsdiriģentu Eduardu
Grāvīti, horeogrāfu, Vispārējo latviešu
Dziesmu un Deju svētku virsvadītāju
Jāni Ērgli.

✓ Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pirmās direktores Ingas Patmalnikas piemiņai organizēts vizuālās mākslas konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”.

✓ Īpaši apmeklēti šogad bija Ādažu Kultūras centra un pašvaldības organizētie
novada svētki – Gaujas svētki Ādažos.

✓ 4. maijā godinājām Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu un klājām balto
galdautu mūsu novada ciemos, kā arī
organizējām pašdarbības kolektīvus ar
savu devumu priecēt dažādo ciemu ļaudis.

Ā AŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (225) 2019
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✓ Izdots vizuāli
krāšņs un vispusīgs pētījums par
Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu – grāmata
“Ādaži – pagātnes
dialogs ar tagadni”.
Izdevums izpelnījās mutisku atzinību no
Latvijas Universitātes, Akadēmiskās bibliotēkas un Nacionālās bibliotēkas vadošajiem pētniekiem.
✓ 18. maijā tika organizēta Muzeju
nakts kādreizējās Baltezera ūdens sūknētavas telpās, kurā šobrīd atrodas Rīgas
Ūdensapgādes muzejs – viens no ievērojamākajiem ūdensapgādes muzejiem Eiropā. Muzikāli krāšņais pasākums tapa
sadarbībā ar Ādažu Mākslas un mūzikas
skolu un SIA "Rīgas ūdens".

✓ Pusgadsimta jubileju šogad nosvinēja
tautas deju (TDA) ansamblis “Sprigulītis”, no kura gadu gaitā izauguši vairāki
jauni deju kolektīvi Ādažos. “Sprigulīša”
koncertprogramma jau pagājušā gadsimta 80. gados tikusi ierakstīta Beļģijas un
Francijas televīzijās. Vēl pirms atmodas
“Sprigulīša” dejotāji uz ASV aizveduši
arī neatkarīgās Latvijas karogu.

D

✓ Visu gadu tika turpināta tradīcija ik
mēneša pēdējā otrdienā rīkot kino seansus. Šogad ādažniekiem bija iespēja
noskatīties 12 kino darbus, tajā skaitā
Latvijas 100-gadei veltītās: 1906, Saule brauca debesīs, Jēkabs, Mimmi un
runājošie suņi, kā arī lielu popularitāti
guvušo latviešu filmu - Dvēseļu putenis.
Kopumā kino vakarus ir apmeklējuši ap
1400 skatītāju.
✓ Organizētas Latvijas dzimšanas dienas svinības – valsts svētku svinīgais
pasākums un apbalvošanas ceremonija
“Goda ādažnieks”.

✓ Ādažu Kultūras centrā darbojas 14
amatiermākslas kolektīvi, kas ar savu
veikumu priecējuši skatītājus koncertos
Latvijā un ārzemēs.
✓ Pašvaldības pārstāvji reizi mēnesī visa
gada garumā tikās ar Ādažu uzņēmējiem
biedrības “Ādažu uzņēmēji” rīkotajās
tikšanās reizēs.

✓ Šogad Ādažu novada kultūrvēsturisko
mantojumu ekskursijās bija iespēja iepazīt 12 interesentu grupām – gan ādažniekiem, gan viesiem no citiem Latvijas
novadiem.

✓ Tradicionāli Kultūras centrs organizē
gadskārtu svētkus: Lieldienas, Līgo svētkus un Ziemas saulgriežu svinības.
✓ Pirmo reizi aizvadīta Ādažu kausa izcīņa hokejā.

✓ Ādažu Kultūras centra Izstāžu zālē bija
apskatāmas 10 izstādes, tostarp ādažnieka Miķeļa Fišera, Ievas Saulītes, Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas pedagogu
darbu izstādes, vairākas glezniecības un
izcilas foto darbu izstādes, piemēram,
Ādažu novada iedzīvotāja Ernesta Dinkas fotogrāfiju izstāde “Lai top “Dvēseļu
putenis” Ādažos”.

S
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✓ Biedrība “Ādažu uzņēmēji” organizēja Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jauniešu tikšanos ar uzņēmējiem, kuri savukārt jauniešus iepazīstināja ar darba
ikdienu un iespējām uzsākt savu uzņēmējdarbību.

@ A d a zu _ n o v a d s

✓ Veiksmīgi noritējis pirmais Ādažu komandu sporta festivāls “Iedod piespēli”.
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✓ Jaunatnes olimpiādē Ādažu sportisti
izcīnījuši 14 medaļas.

✓ Aizvadīts Ādažu rudens kross 2019.
✓ Priecīgā gaistonē aizritēja Vējupes festivāls “Pavasaris 2019”.

✓ Pašvaldība organizējusi šādus konkursus:
■ “Ziemassvētku noformējums”;

✓ Eiropas Mobilitātes nedēļā "ĀdažiVelo"
un Ādažu novada dome organizēja "Dienu bez auto"!
✓ Ģimeniskās noskaņās pavadīta Ādažu
novada Sporta diena.

■ Jauno uzņēmēju konkurss;
■ Sakoptas vides konkurss;
■ Mūzikas jaunrades konkurss “Skaņuraksti Ādažos”;
■ Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss;
■ Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”;
■ Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā
īstenoti 15 lieliski projekti.

✓ Testa režīmā darbu uzsākusi jaunā sūkņu
stacija

✓ Izveidota koka platforma un atjaunotas
kāpnes atpūtas vietā Krastupes ielā

✓ Aizvadīts MTB velomaratons.

✓ Atraktīvi pavadītas Ģimeņu spēles Kadagā.

✓ Atjaunots dambis 1,5 km garumā

Aicinām Vītolu ielas un Ādažu vidusskolas apkaimes iedzīvotājus uz sanāksmi
9. janvārī un iedzīvotājus, kuri dzīvo kvartālā no Vējupes ielas līdz
Vējupei, 16. janvārī, lai paustu viedokli par plānotajiem risinājumiem
Lai noskaidrotu lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrādes teritorijā esošo īpašumu īpašnieku viedokli par plānotajiem risinājumiem, īpašnieki tiek aicināti uz sanāksmēm, kurās varēs iepazīties ar plānotajiem
risinājumiem un izteikt savu viedokli – 9.01.2020. plkst. 18.00 Vītolu ielas un īpašumi no Vējupes ielas uz skolas pusi, savukārt
16.01.2020. plkst. 18.00 iedzīvotāji, kuri dzīvo kvartālā no Vējupes ielas līdz Vējupei. Ar plašāku informāciju aicinām iepazīties
tīmekļvietnē www.adazi.lv.

Apbūves tiesības izsole Mežaparka ceļam 5,
Kadagā, Ādažu novadā

8

KAD? 2020. gada 16. janvārī plkst. 9.00
KUR? Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē.
KAS? Atklāta mutiska izsole Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0624, 4445m2 platībā, apbūves
tiesības izsole ar augšupejošu soli.
Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 1600 gadā.
Izsoles solis – EUR 100.
Plašāk ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Īpašumi”, “Aktuālās izsoles” vai zvanīt pa tālruni 67996900

Automašīnas Ford Transit izsole
KAD? 2020. gada 16. janvārī plkst. 9.30
KUR? Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē
KAS? Atklāta mutiska automašīnas Ford Transit (izlaiduma gads
2007.) ar valsts reģistrācijas Nr. GM 7569 izsole ar augšupejošu soli.
Atsavināmās automašīnas nosacītās cenas apmērs – EUR 640.
Izsoles solis – EUR 5.
Plašāk ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv, sadaļā
“Pašvaldība”, “Īpašumi”, “Aktuālās izsoles”. Izsoles dalībniekiem ir
tiesības apskatīt automašīnu, iepriekš saskaņojot ar Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas Tehniskā dienesta vadītāju
Ivaru Grīnbergu pa tālruni 67443538.
Ā AŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (225) 2019
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No 6. janvāra atklāts jauns reiss
Carnikava–Ādaži plkst. 8.30 no Carnikavas, kursēs mācību laikā
Skolēnu ērtībai no 2. janvāra mainīts reisa laiks maršrutā Rīga–Kalngale–Carnikava–Kadaga,
turpmāk no pieturas “Ādažu skola” autobuss aties 15.30 (iepriekš 15.13).
31. decembrī reisā plkst. 19.50 Kadaga–Rīga autobuss brauks tikai līdz Juglai!
31. decembrī atcelts reiss plkst. 23.05 no Rīgas maršrutā Rīga–Ādaži–Kadaga–Podnieki–Garkalne.
31. decembrī atcelts reiss plkst. 22.15 no Kadagas maršrutā Rīga–Ādaži–Kadaga.
31. decembrī atcelts reiss plkst. 23.30 no Rīgas maršrutā Rīga–Ādaži–Kadaga.
1. janvārī atcelts reiss plkst. 06.45 no Rīgas maršrutā Rīga–Ādaži–Kadaga.
1. janvārī atcelts reiss plkst. 05.45 no Kadagas maršrutā Rīga–Ādaži–Kadaga.

Foto Inga Pērkone

Ādažu bērnudārza siltināšanas darbi turpinās

Jau tika ziņots, ka, īstenojot projektu
“Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
(ĀPII) energoefektivitātes paaugstināšana”, ĀPII siltināšanas darbiem bija
jābeidzas novembrī. Ņemot vērā to, ka
būvdarbi netika pabeigti laikā, pašvaldība būvniekam SIA “BūvKORE” ir piemērojusi līgumsodu un aicinājusi pabeigt
būvdarbus, izmantojot darbu tehnoloģiju, kāda jāpielieto, veicot darbus pie temperatūras zem +5 grādiem.

Ādažu bērnudārzs pilnībā atsāks savu
darbību ĀPII ēkā ar 2020. gada janvāra sākumu, lai gan visi darbi līdz šim
laikam vēl nebūs pabeigti. Turpmākie
būvdarbi tiks organizēti, nodrošinot bērniem drošu vidi, kā arī ievērojot “klusās”
stundas. Mantu pakošana un “Strautiņa”
telpu uzkopšana plānota 23. decembrī,
mantu pārvešana no Ādažu vidusskolas
uz Ādažu bērnudārza telpām notiks 27.
un 30. decembrī, savukārt 2. un 3. janvārī

notiks grupu iekārtošana. Aicinām vecākus būt saprotošiem un izvērtēt iespēju
šajās dienās būt kopā ar bērniem mājās.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus sekot
līdzi informācijai un ierobežojumiem
pie būvobjekta!
Inga Pērkone

Senioru deju kolektīvs “Dēka” koncertē ārvalstīs

Senioru deju kolektīvam “Dēka” jaunā sezona sākās, iepriekšējai vēl nebeidzoties, jo kolektīvs nevarēja atteikt dalību savu
lieldraugu rīkotajos koncertos Tartu un Engurē vasarā, bet pirmajam koncertam pašu mājās bija jāsagatavojas jau līdz rudens
sākumum, tāpēc mēģinājumi turpinājās gandrīz cauru vasa-

ru. Garām palaistos vasaras priekus SDK “Dēka” dalībnieki ar
uzviju izbaudīja, piedaloties festivālā Spānijas pilsētā Kaleljā
(Calella), kur kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu “VIJA”
sniedza 2 koncertus. Festivālā piedalījās ļoti daudz dejotāju
un mūziķu no 10 valstīm, un te varēja iepazīt dažādu tautu
kultūras un tradīcijas. Kopīgās izdarības un izteikti draudzīgā
gaisotne visa festivāla laikā padarīja šīs tradīcijas arī saprotamas, bet citu tautu cilvēkus – tuvākus. Tuvāki mums kļuva arī
kataloņi ar savām alkām pēc neatkarības. Neatkarības simbols
te bija sastopams visās vietās, kur mēs dzīvojām vai kuras apmeklējām, braucot ekskursijās gan ar autobusiem, gan vilcienu,
gan kuģi. Kalelja atrodas Katalonijā pie Vidusjūras. Viesnīca,
kurā mēs dzīvojām, ir pašā jūras krastā. Saulainais laiks, labi
koptā pludmale, dzidrais un siltais jūras ūdens, skaistā daba,
labā apkalpošana, draudzīgie cilvēki, koncertos un ekskursijās
gūtie iespaidi ļāva mums īsā laikā uzkrāt enerģiju turpmākajam darbam!
Osvalds Krūze

Izstrādāts nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā
Biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” izstrādājusi
nolikumu par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā
un Braslā. Ņemot vērā, ka licencēto makšķerēšanu Gaujā plānots sākt no 2020. gada 1. janvāra, Ādažu novada dome saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” plāno
S
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pieņemt Saistošos noteikumus “Nolikuma par lašveidīgo zivju
licencētās makšķerēšanas Gaujā un Braslā spēkā stāšanos Ādažu pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Sekojiet informācijai tīmekļvietnē www.adazi.lv, pašvaldības sociālajos tīklos un
izdevumā “Ādažu Vēstis”.

@ A d a zu _ n o v a d s

Laura Breidaka
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Foto Laima Jātniece

Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros apbalvoti zīmējumu konkursa autori

Ādažu novads un vēl 3 Latvijas pašvaldības - Jūrmalas pilsēta, Pārgaujas novads
un Preiļu novads organizēja aktivitātes Eiropas Vietējās solidaritātes dienu (EVSD)
ietvaros. Ādažos solidaritātes dienu laikā
Mākslas un mūzikas skolā notika bērnu
zīmējumu konkurss par gruzīniem un latviešiem. Skaistāko zīmējumu autorus apbalvoja arī Dušeti pašvaldības (Gruzija) un
Šaķu pašvaldības (Lietuva) pārstāvji. Vie-

si no Gruzijas un Lietuvas apmeklēja arī
Ādažu domi un pašvaldības bērnudārzu
Kadagā. Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar vairākām Latvijas pašvaldībām
Eiropas Vietējo solidaritātes dienu pasākumus īsteno jau 4. gadu, iesaistot 35 pašvaldības no Albānijas, Beļģijas, Francijas,
Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Spānijas.
Šo dienu mērķis ir veicināt pašvaldību iesaisti globālās solidaritātes un ilgtspējīgas

attīstības veicināšanā, un atbalstīt Eiropas
demokrātiskās vērtības – dažādību un
solidaritāti. EVSD tiek rīkotas projekta
"Strādāt kopā iespēju sniegšanai vietējām
un reģionālajām pašvaldībām attīstības
veicināšanai ES partnervalstīs" ietvaros.
Eiropas Vietējās solidaritātes dienu pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Laima Jātniece

Eiropas Vietējās solidaritātes dienu projekta #LocalSolidarityDays noslēgumā Ādažu pašvaldībā viesojās ruzijas vēstniece Latvijā
Tea Maisuradze un projekta vadošā partnera Latvijas Pašvaldību savienības, pārstāves.Visi piedalījās zīda apgleznošanas meistarklasē pie mākslinieka Vitolda Kucina. Meistarklases laikā kopīgi tapa zīda glezna ar ainavām no ruzijas un Latvijas.

Veselības veicināšanas aktivitātes decembrī

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Ādažu novada dome no 2017.–2020.gadam
īsteno projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu
novadā”.
Projekta ietvaros š.g. decembrī turpināsies vairākas aktivitātes un pasākumi:
• Ādažu sākumskolā grupu nodarbības

skolēniem garīgās veselības veicināšanai
par droša interneta lietošanu.
• Kadagas PII “Mežavēji” tematiskais
pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
“Pēc čaklas strādāšanas jautra sportošana”.
• Tematiskais vakars pieaugušajiem garīgās veselības veicināšanai kognitīvi biheiviorālās psihoterapeites Diānas Zandes vadībā.
• Atbalsta grupu nodarbība vecākiem,
kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām.
• Breakdance nodarbības 7–11 gadus un
10-18 gadus veciem skolas vecuma bērniem
• Ādažu vidusskolā notiks vispār attīstošās vingrošanas – kalanētikas nodarbības skolas vecuma bērniem.

Foto Saimniecī as da a

Atjaunots Vectiltiņu novadgrāvis

1 2

Vectiltiņu novadgrāvis iztīrīts un
veikta tā topogrāfiskā uzmērīšana. Grāvja pārtīrīšanas darbus
un grāvja topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA “RIAS”. Saskaņā ar
21.08.2019. noslēgto līgumu visi
darbi veikti par kopējo summu
4876 eiro bez PVN.
Saimniecības daļa

Veselības projekta īstenošana
tuvojas noslēgumam
Projekta īstenošana noslēgsies 2020. gada
25. janvārī, taču līdz tam plānoti tematiskie vakari pieaugušajiem garīgās veselības veicināšanai un seksuālās un repoduktīvās veselības veicināšanai, kā arī citi
pasākumi. Lūdzu sekojiet līdzi projekta
aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem
Ādažu novada domes tīmekļvietnē un
facebook.com kontā. Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Inita Henilane

Saskaņots būvprojekts laivu ielaišanas vietas
(slipa) izbūvei Lilastes un Dūņezera savienojumā
Šā gada novembra beigās saņemts saskaņots būvprojekts
“Laivu ielaišanas vietas (slipa) izbūve Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā”. Kā vēstījām iepriekš, šā gada 30. aprīlī
ar SIA “Enviroprojekts” tika noslēgts līgums “Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību slipa izbūvei Lilastes ezera
un Dūņezera savienojumā” par kopējo summu 11 517,13 eiro
bez PVN.
Laura Breidaka
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Cilvēki – Ādažu novada lielākā vērtība!

Mūsu novadā ir tik daudz cilvēku, kuri ar savu darbu vairo labo un skaisto. Vai tā būtu iejūtība un laipns
vārds pret pacientu, kas ļauj justies drošāk, vai aizrautība un uzņēmība, kas spēj izveidot jaunu pirmsskolu, kurā var mācīties arī bērni ar īpašām vajadzībām, vai darbs vairāk nekā 20 gadu garumā, kas veltīts
Ādažu iedzīvotāju dzīves kvalitātes vai drošības uzlabošanai, vai gudrība un viedums, ar kādu pedagogs
spēj iedvesmot skolēnus, vai brīvais laiks, kas brīvprātīgi ziedots novada svētku organizēšanai. Kas gan
būtu Ādaži bez ādažniekiem – labestīgiem, strādīgiem, uzņēmīgiem un gudriem sirds cilvēkiem. Cilvēki ir
Ādažu novada lielākā vērtība! Un kā ik gadu, arī šogad ādažnieki Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā
pulcējās, lai svinīgā gaisotnē atskatītos uz paveiktajiem darbiem, kas veikti nesavtīgi un no visas sirds.
Lepojamies ar ikvienu ādažnieku un lepojamies ar:
Normundu Breidaku (1961–2019), bijušo Ādažu novada pašvaldības vadītāju,
apbalvojuma “Goda ādažnieks” laureātu – par mūža ieguldījumu Ādažu novada attīstībā.
ormunds Breidaks Ādažu novada pašvaldību vadīja no
. līdz
.gadam. Viņa
vadīšanas laikā Ādažos tapis Kultūrizglītības
centrs, kurā darbojas divas iestādes Ādažu
Kultūras centrs un Ādažu Mākslas un mūzikas skola, uzbūvēts Kadagas bērnudārzs,
tilts pār auju, pilnībā atjaunota Pirmā iela,
uzbūvēts Ādažu Sporta centrs ar baseinu, ko ādažnieki aktīvi izmanto arī šobrīd, kā arī rekonstruēta Ādažu katlu māja ar vienu
no pirmajām koģenerācijas stacijām Latvijā u.c. Laikabiedru atmiņās ormunds Breidaks turpina dzīvot ar savu patieso un dziļo
cilvēkmīlestību, vienkāršību, humora izjūtu un sirds siltumu. eņemamais amats viņu nepadarīja augstprātīgu un iedomīgu. n
arī viņš citus nevērtēja pēc amata svarīguma.
z ielas satiekot
Anniņas tanti, vienmēr mīļi apvaicājās, kā klājas. Viņš bija gatavs
katram un visiem palīdzēt, sevi netaupot. Spilgts līderis, kurš
prata iedvesmot un uzticēties līdzcilvēkiem. Ar došanas prieku
sirdī. Sabiedrības dvēsele, kurš vārdus bārstīja kā zelta rasu, kas
cēla un mierināja
Everitu Kāpu, Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāju,
apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureāti nominācijā “Pārvaldes darbs”.
zsākot darbu pašvaldībā pirms
gadiem,
Everita Kāpa, gadu gaitā prasmēm, zināšanām un pieredzei augot, ātri kļuva par īstu
lietpratēju un izcilu profesionāli juridiskajās
lietās. Līgumi, normatīvie akti, iepirkuma
procedūras, pašvaldības interešu aizstāvība
visi šie vienkārša cilvēka ausij tik
grūti izprotamie termini Everitai ir ikdiena.
Everita no pašiem pamatiem izveidoja un organizē domes uridiskās un iepirkumu daļas darbu. Azartiski atrisinot jebkuru
problēmjautājumu, viņa nešaubīgi ir principiāla un vienmēr lojāla un uzticīga pašvaldībai. Everita iedziļinās katrā jautājumā
un sagatavo efektīvus risinājumus un rekomendācijas domei
un tās vadībai ļoti plašā spektrā sākot no nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un beidzot ar personālvadības jomu. Tāpat
Everita neapšaubāmi ir viens no pašvaldības viedokļu līderiem.
Kolēģi zina ja Everita sniedz juridisku padomu, tad uz to droši
var paļauties!
Ivaru Krauci, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureātu nominācijā “Kultūra”.
ilvēks, kurš mūzikai atdevis visu savu dzīvi
vars Kraucis. lgus gadus Ādažos dažādos
kolektīvos vars veicis koncertmeistara pienākumus skolēnu deju kolektīvā, bērnu deju
kolektīvā Kamolītis , senioru vokālajā ansamblī
aujmalas lakstīgalas , bet no
.
gada vada jaukto vokālo ansambli Mēs tikāmies martā . Vairākus gadus paralēli strādā
arī Ādažu Mākslas un mūzikas skolā un Ādažu
vidusskolā. vars veido dziesmu aranžijas, kā arī komponē pats
savas dziesmas. vars šogad nosvinēja savu
. jubileju. Spēlējis
klavieres ansamblī Metronoms, vadījis ansambli Zvaigznīte , kā
arī estrādes ansambli Suvenīrs , kurā dziedāja tādi Latvijā slaveni solisti kā Mirdza Zīvere, jārs rīnbergs, mants Vanzovičs u.c.
Bijis Latvijas Radio mūzikas redaktors.
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Zigrīdu Veinbergu, stomatoloģi Ādažu un Carnikavas novados, apbalvojuma “Gada ādažnieks”
laureāti nominācijā “Veselības aizsardzība un
sociālais darbs”.
“Ārsta profesija ir varoņdarbs, tā prasa pašaizliedzību, dvēseles skaidrību un
domu tīrību,” reiz teicis ehovs. n šāds varonis ir arī daktere
Zigrīda Veinberga. o Zigrīdas var mācīties, kā negausties par
nogurumu un neveiksmēm un kā uz visu skatīties pozitīvi! Ārste
Zigrīda Veinberga mūža garumā rūpējusies gan par mazajiem,
gan lielajiem Ādažu, arnikavas un citu novadu pacientiem. Ārstei
piemīt fantastiskas darba spējas, strādājot garas darba stundas
vairākās darba vietās. Apbrīnojama ir Zigrīdas pacietība, strādājot
ar mazākajiem pacientiem. Rūpība, pacietība un čaklums lūk, ko
varam mācīties no šīs pieredzes bagātās ārstes! Lai mums visiem
būtu vismaz daļa dakteres enerģiskuma un pozitīvisma!
Silgu Gosu, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāju, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureāti nominācijā “Izglītība”.
Kā labāk sagatavot skolēnu dzīvei mūsdienu
mainīgajā pasaulē Dot bērniem ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī attieksmi, kas
balstīta uz vērtībām Pirms
gadiem jauna
skolotāja, sākot strādāt Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, dzimto valodu mācīja vienlaikus
ar latīņu valodu un seno civilizāciju kultūras
vērtībām. au toreiz to droši varēja saukt par
kompetenču izglītību, kas kļuvusi tik populāra šodien. Mazie bērni jaunajai skolotājai pieķērās un dievināja, lielie respektēja un cienīja. Tā kā Silgas darba entuziasms
un enerģija ir ārkārtīgi liela, viņa sākusi veidot vienotu Latvijas
valdorfskolu mācību plānu visā valstī. Silga osa Ādažu Brīvajā
Valdorfa skolā izveidojusi skolas bibliotēku un attīstījusi digitālo
sistēmu. Tagad gan mācību programmas, gan metodiskie materiāli ikvienam skolas darbiniekam pieejami, atrodoties jebkurā
pasaules malā.
Ievu Rozi, Sociālā dienesta vadītāju,
apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureāti nominācijā “Veselības aizsardzība un
sociālais darbs”.
Ādažu novada dome pirms
gadiem nodibināja Sociālo dienestu, kuru pilnībā izveidoja eva Roze. Viņa arī pirmos gadus bija
vienīgā šī dienesta darbiniece, iesākumā par
brīvprātīgajiem palīgiem piesaistot savus
ģimenes locekļus. Tagad dienests izaudzis,
kļūstot par spēcīgu komandu, kas sniedz palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši grūtās dzīves
situācijās. eva Roze ir apveltīta ar lielu empātiju un sirsnību gan
pret Sociālā dienesta klientiem, gan darba kolēģiem. edzīvotāji
augstu novērtē, ka Sociālais dienests ir ne tikai iestāde, kas izmaksā un izskata pabalstus, bet arī sniedz sociālos pakalpojumus.
Turklāt Sociālajā dienestā eva Roze darbu organizējusi tā, lai palīdzību ārkārtas situācijās varētu saņemt arī ārpus iestādes darba
laika. eva pati ir teikusi, ka “šajā darbā katra diena ir krāsaina,
reti iestājas rutīna, jo pat tad, kad liekas esi zinošs un pieredzējis, vēl joprojām ir lietas un situācijas, kas sagādā arvien jaunus
un jaunus izaicinājumus. Lai būtu labs sociālais darbinieks, ir jābūt ar plašu redzesloku un spēju orientēties jebkurā situācijā.”
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Andreju Sozinovu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka
vietnieku un Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieku, Īpašās nominācijas
laureātu.
kdienā ļoti reti atceramies, cik labi ir dzīvot
mierā un drošībā, un par noziegumu izmeklētāju darbu uzzināt vien no TV ekrāniem vai
kino lmām... Mūsu vidū ir kāds cilvēks, kurš
par kārtību un drošību īstajā dzīvē rūpējas nu
jau vairāk nekā
gadu, nemitīgi pilnveidodams sevi profesionāli. Starp citu, viņam bijusi iespēja mācīties
arī slavenajā B ederālā izmeklēšanas biroja acionālajā akadēmijā ASV. Aizsargāt cilvēku, viņa dzīvību, brīvību, drošību un
cieņu tā ir Andreja Sozinova ikdiena. oti daudzi un sarežģīti noziegumi ir atklāti un novērsti, pateicoties Andreja Sozinova profesionālajai un drošsirdīgai rīcībai. eskatoties uz ievērojamo darba
slodzi, Andrejs Sozinovs personīgi piedalās ar organizētās noziedzības apkarošanu saistīto pasākumu izstrādē, kā arī personīgi
vada sevišķi smagu un sabiedriski bīstamu noziegumu atklāšanu,
izbraucot uz notikuma vietu. Bieži, nerēķinoties ar savu personīgo
laiku, Andrejs Sozinovs savas zināšanas, pieredzi, iegūtās profesionālās iemaņas ir izmantojis, lai Ādažu iedzīvotājus pasargātu
no noziedzīgās pasaules izpausmēm.
Evitu Kronbergu, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti.
Evitas Kronbergas vēlme mācīties un zināt
vairāk ir kā paraugs pārējiem kolēģiem tiekties uz labāko un meklēt labāko, kas palīdzētu bērniem iegūt plašas zināšanas, mācoties
eksperimentēt un radoši darboties. Evita ļoti
mērķtiecīgi un no visas sirds veic savu darbu,
veidojot brīnišķīgas attiecības ne tikai ar bērniem, bet arī ar viņu vecākiem. Evitas izveidotā grupas vide vienmēr liecina par lielisku stila izjūtu, kur viss
ir pārdomāts līdz sīkumam. Kopā ar bērnu vecākiem un grupas
kolēģēm īstenoti vairāki projekti grupas labiekārtošanai. Viens
no vērienīgākajiem projektiem saorganizētais vecāku priekšnesums bērniem “Vāverēnu cirks”. Saskatīt labāko bērnos un sev
apkārt ir Evitas būtība. Evita ir sirds cilvēks. Viņa mīl savu darbu
un tajā ir līdz pašiem sirds dziļumiem.
Annu Avotiņu, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
labo gariņu - dežuranti, apbalvojuma “Goda raksts”
laureāti.
Anna Avotiņa jeb Anniņa, kā viņu
uzrunā kolēģi un iestādes bērni,
ir vienmēr smaidīga, laipna un
izpalīdzīga. Anniņa Ādažu bērnudārzā strādā jau
gadus,
atbildīgi pilda savus pienākumus
un aktīvi piedalās iestādes rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.
Anniņa ir bērnudārza labais gariņš, jo katram atrod kādu labu vārdu, ko pateikt, vai vienkārši uzsmaida, samīļo un steidz palīdzēt.
Kolēģus Anniņa iedvesmo ar savu neizsīkstošo enerģiju, dzīvesprieku un cilvēkmīlestību. Ādažu bērnudārza “Strautiņš” saime
lepojas, ka ik dienas var būt kopā ar tik pozitīvu un gaišu cilvēku,
kas visus iedvesmo kļūt labākiem!
Inesi Dombrovsku, Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes skolotāja palīdzi,
apbalvojuma “Goda raksts” laureāti.
nese Dombrovska jeb nesīte, kā viņu mīļi
uzrunā grupas bērni, pirmsskolā mazajiem
ķipariem palīdz apgūt pašapkalpošanās iemaņas un galda kultūru, kopā ar viņiem gatavo dažādus cienastus un cep cepumus bērnudārza dzimšanas dienas svinībām. nese
palīdz mācību materiālu izgatavošanā, grupas telpu noformēšanā un svētku organizēšanā. nese nekad neapjūk sarežģītās situācijās, jo viņai piemīt
izcila konstruktīvā un loģiskā domāšana. Pie neses kolēģi vēršas
pēc padoma un palīdzības, un nese nekad neatsaka. Viņa labprāt
palīdz jaunajiem kolēģiem apgūt nepieciešamās zināšanas un izskaidro prasības. nese ir izcils piemērs tam, kādam patiesi jābūt
skolotāja palīgam pirmsskolā.
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Uģi Dambi, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureātu nominācijā “Mecenātisms”, Ādažu uzņēmēju, SIA “Knifs 4”
valdes locekli, par nesavtīgu ieguldījumu novada svētku – “Gaujas svētki
Ādažos” organizēšanu.
aujas svētki Ādažos
. gadā norisināsies jau . reizi. o nelielas mākslinieciskās
programmas novada pasākums ir izaudzis
par visā Latvijā atpazīstamu un tūkstošiem
skatītāju apmeklētu un iemīļotu notikumu.
Daudzu gadu garumā ģis Dambis no brīvas
gribas ir iesaistījies svētku sagatavošanas darbos un norises organizēšanā. Viņš ir ieguldījis savu personisko laiku, pieredzi un
darbu ne reizes neprasot jebkādu atlīdzību. ģa vadītais uzņēmums vienmēr ir atbalstītāju pulkā, nodrošinot bezmaksas nepieciešamos pakalpojumus. Ar radošu, pozitīvu pieeju darbam un
teicamu komunikāciju, ģis ir palīdzējis nodrošināt aujas svētki
izaugsmi un mūsu novada pozitīvu tēlu Latvijas kontekstā.
Biedrību “ĀdažiVelo”,
apbalvojuma
“Goda raksts” laureāti.
Aizrautīgi sportisti, radošas, ar neizsīkstošu
enerģiju apveltītas un
spēcīgas personības
un vienkārši brīnišķīgi
cilvēki tāda ir “ĀdažuVelo” lieliskā komanda, kas ik gadu mūs priecē ar dažādiem aktīviem pasākumiem
novadā! Ādažnieku iemīļotais labdarības pasākums “ z zvaigznēm
Ādažos”, kas pulcēja kuplu dalībnieku skaitu un palīdzēja savākt
naudu skolas observatorijai, MTB velomaratons, Mobilitātes diena
tie ir tikai daži no sportiskajiem notikumiem, kurus uzbūruši nenogurdināmie “ĀdažiVelo” cilvēki. ogad pasākumiem pievienojās
arī regulārie velo treniņi, saulrieta un ģimeņu braucieni, kuri deva
iespēju ikvienam gribētājam aktīvi iepazīt novadu un jaunas velo
takas. Paldies, ka iedvesmojat apkārtējos aktīvam dzīvesveidam!
Alisi Timermani, biedrības “DUE sport”
valdes priekšsēdētāju, apbalvojuma
“Goda raksts” laureāti.
Alisei Timermanei Legzdiņai piemīt īpaša
spēja izprast un spēt atrast kopēju valodu
ar mūsdienu jauniešiem, pat pašiem spurainākajiem, kas bieži neizdodas pat jauniešu
vecākiem. a sportisko nometni jauniešiem
vada Alise ar savu komandu, tad jaunieši uz
turieni dodas ar prieku, zinot, ka nometnes
programma būs patiesi aizraujoša, interesanta un modernām aktivitātēm bagāta. Alise uz pasauli spēj
paskatīties no jauniešu skatu punkta, vienlaikus ar savu neatlaidību un sportisko garu pārliecinot jauniešus iesaistīties dažādās
sportiskās un veselību veicinošās aktivitātēs. Alise jauniešiem liek
aizdomāties par to, cik daudz prieka un gandarījuma cilvēka dzīvē
spēj dot sports! Alisi nebaida slikti laikapstākļi. Vienalga, vai līst
lietus, vai snieg sniegs, sportiskas aktivitātes svaigā gaisā ir veselības pamats!
Ingu Urbanoviču, Ādažu vidusskolas
vācu valodas skolotāju, apbalvojuma
“Goda raksts” laureāti.
nga rbanoviča Ādažu vidusskolā strādā
.
mācību gadu. Viņas skolēni kļuvuši par vispusīgām personībām un veiksmīgiem savas
nozares speciālistiem. ngas darba kvalitāti apliecina gan skolēnu sasniegumi ikdienas
darbā, gan mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos. ngai piemīt milzīgas darba spējas, un viņas personīgais ieguldījums skolas
attīstībā ir nozīmīgs. Kopā ar skolas jauniešiem nga aktīvi iesaistījusies dažādos starptautiskos skolu projektos. Tāpat nga pielikusi
savu roku un prātu vairāku Eiropas valstu literatūras antoloģijas
veidošanā. ngas klases piedalījušās dažādos konkursos, gūstot
ievērojamus panākumus. nga ir radoša un prasīga, saprotoša un
atsaucīga. Viņa prot motivēt un atbalstīt, un viņas nosvērtība un
tolerance, pieredze un labvēlīgā attieksme palīdz atrisināt dažādas
sarežģītas situācijas un pozitīvi ietekmē skolēnu sniegumu.
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Albīnu Petrovu, Ādažu vidusskolas skolotāju, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti.
Kopš Ādažu vidusskola vēra savas durvis līdz
pat šim brīdim
gadu garumā Albīna ir bijusi kopā ar skolu, mācot ģeogrā ju, sastādot
stundu sarakstu, organizējot skolotāju aizvietošanu, tādējādi nodrošinot mācību procesa nepārtrauktību. Vairākas ādažnieku paaudzes atceras skolotājas Albīnas interesantās
ģeogrā jas un dabaszinību stundas, jo skolotājai Albīnai ir plašs interešu loks un viņa prot saistoši skaidrot
gan norises dabā, gan šķietami neinteresantos skaitļus un faktus
tautsaimniecībā. Skolotāja Albīna prot motivēt un atbalstīt gan
skolēnus, gan skolotājus, vienmēr uzsvērusi izglītības nozīmi un
mudinājusi skolēnus iegūt labu izglītību. Albīnas Petrovas pieredze un labvēlīgā attieksme palīdz atrisināt dažādas sarežģītas
situācijas un nodrošina pozitīvu mācību dienas organizāciju.

Jadvigu Fursu, Ādažu vidusskolas skolotāju, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti.
au . mācību gadu Ādažu vidusskolā strādā
adviga ursa. ajā periodā adviga ir pieņēmusi daudzus izaicinājumus, kļuvusi arī par
ekonomikas skolotāju, ir galvenais biznesa
virziena programmas virzītājspēks vidusskolā, koordinatore sadarbībai ar praktiskās
biznesa izglītības organizāciju “ unior Achievement Latvia”. Skolotāja mērķtiecīgi sekmē
skolēnu uzņēmējdarbības prasmju attīstību gan teorijā, gan praksē, rakstot pirmos biznesa plānus, dibinot un praktiski darbojoties
Skolēnu mācību uzņēmumos. Daudzos bērnos skolotāja ir radījusi
izpratni un interesi par vēstures procesiem Latvijā un pasaulē,
veidojusi skolēnos cieņpilnu un patriotisku attieksmi pret Latvijas
valsti. advigai ursai vienmēr ir bijis svarīgi, lai skolēni iedvesmotos, uzdrošinātos, radītu un realizētu savas idejas.

Ināru Mičuli, Ādažu vidusskolas skolotāju, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti.
nāra Mičule māca matemātiku vidusskolēniem, ir zinoša, stingra un prasīga, bet labi
saprotas ar jauniešiem, un skolēni viņu ikdienā mīļi dēvē par Mičulīti . Skolotāja motivē savus skolēnus piedalīties matemātikas
olimpiādēs un konkursos, kuros skolēni gūst
godalgotas vietas.Kā klases audzinātāja nāra Mičule vienmēr ir iejūtīga, veido pozitīvu
saskarsmi ar audzināmās klases skolēniem
un viņu vecākiem. Apzinoties savu skolotājas misiju, veido jauniešos aktīvu dzīves pozīciju. Liela nozīme nāras dzīvē ir tautas
dejai. Viņa ir dejojusi, kopš sevi atceras un gandrīz
gadus māca
tautas dejas skolēniem. nāras vadībā tika likti pamati deju kolektīvam Rūta , kurš pelnīti ieguvis atpazīstamību visā Latvijā un aiz
tās robežām. nāra ir deju kolektīva sirds un dvēsele.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvu, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti.

Tatjanu Romanovu, mammu, kura iedvesmo un iedrošina, apbalvojuma
“Pateicības raksts” laureāti.
Daudzas ģimenes reizēm noslēdzas un nevēlas atklāti runāt par to, ka viņu ģimenē aug
bērns ar īpašām vajadzībām. Tatjana Romanova palīdz citām mammām, izglīto, dalās
pieredzē ar ārvalstīs gūtajām zināšanām par
to, kā palīdzēt attīstīties bērniem ar autiskā
spektra traucējumiem. Tatjanas pieredze un
zināšanas ģimenēm, kurās aug bērns ar līdzīgiem traucējumiem, ir ļoti svarīga. Paldies par uzdrīkstēšanos,
iedvesmošanu, atklātību, pašaizliedzīgu darbu un dalīšanos pieredzē par to, kā audzināt, izglītot un socializēt bērnu ar īpašām
vajadzībām.

Vai zināt vietu skaistā meža ielokā, kur bērnu balsis katru dienu ar
vēju satiekas Tas ir Kadagas bērnudārzs, kas šogad nosvinējis
gadu jubileju. zsākot darbu, bērnudārzā mācījās
bērni, bet
tagad audzēkņu skaits sasniedzis jau
. Kopumā šajā laikā izauklēti un tālākā dzīvē palaisti ap 4
bērnu. o gadu laikā audzis
arī darbinieku skaits. estādes vadītāja rēna Kuzņecova ir perfekcioniste, kura ar savu apzinīgumu, centību, rūpēm un gādību
bērnudārzu uztur izcilā kārtībā. Tāpat iestādes darbība nebūtu iespējama bez čaklā un strādīgā personāla skolotājām, auklītēm,
medmāsas un saimniecības darbu veicējiem. Bērnudārzu apmeklē
daudz karavīru bērnu. acionālie bruņotie spēki palīdz un atsaucas uz katru lūgumu, ja iestādei kas nepieciešams. ogad, pateicoties BS un AT karavīriem, atjaunota Burtu taka, lai bērni ar
prieku varētu doties pastaigās svaigā gaisā. Strādājot bērnudārzā, rutīna nav iespējama, jo katra diena nes jaunus izaicinājumus
un pārsteigumus. Darbošanās ar bērniem ir sirds darbs, ko nevar
paveikt bez mīlestības. Paldies par sirds siltumu
gadu garumā.
Lepojamies ar Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes
darbiniecēm, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātēm: Solvitu Sokovu, Ivetu Gailīti, Indru Rasmani, Ivetu
Kalniņu, Zintu Filipoviču, Oksanu Brūveri, Gintu Bojāri,
Aigu Brenčevu, Daci Dzeni, Mārīti Seļavinu, Tatjanu Kivkucāni, Nadeždu Senčenko, Gaļinu Sidorenko.

Jāni Eglīti, autosportistu, apbalvojuma
“Pateicības raksts” laureātu.
Drosme, pārliecība un veselīga spītība
tā
varētu raksturot āni Eglīti. Precīzs, punktuāls, ātrs, jaudīgs, iedvesmojošs drifta entuziasts. Zinošs un prasmīgs. e tikai sportists,
bet arī novada uzņēmējs. ānis Eglīte kā drifta pilots ir pārstāvējis Ādažu novadu ne tikai
Latvijas mēroga sacensībās, bet arī Baltijas un Eiropas čempionātos. Sportists daudzkārt ir kāpis uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Daudzu gadu garumā ānis ir arī piedalījies un atbalstījis
mūsu aujas svētkus Ādažos.
Ingu Jēkabsonu, autosportistu, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātu.
zņēmīgs, atsaucīgs, patīkams komunikācijā,
inteleģents, saprotošs un laipns ir ngus ēkabsons, drifta sacensību skatītāju atzīts autosportists. Kā drifta pilots ngus ir pārstāvējis Ādažu novadu gan Latvijā, gan Baltijā un
citviet Eiropā. Sportists ir uzrādījis augstus
sasniegumus un devis nozīmīgu ieguldījumu
sporta attīstībā Ādažu novadā. ngus daudzu
gadu garumā ir iepriecinājis aujas svētku
Ādažos apmeklētājus, gan piedaloties svētku norisē kā aktīvs dalībnieks, gan sniedzot atbalstu svētku organizēšanā.
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Sandru Bukovsku, privātās pamatskolas “Austras skola” izveidotāju Ādažos,
apbalvojuma “Pateicības raksts” laureāti.
Kā no zīles var izaugt koks Kā no maza bērna pieaudzis Pedagoga darbs
tā ir misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt
mazajiem piepildīt viņu sapņus un ieceres,
atrast dzīvē īsto ceļu. Ticēt, ka ikviens no viņas audzēkņiem var attīstīt un sekmīgi lietot
savus talantus. Sandra Bukovska ir atvērta
jaunām idejām un pārmaiņām. Sandras izveidotajā “Austras skolā” Ādažos paralēli standarta izglītības programmai bērni apgūst arī latvisko dzīvesziņu
un dabas pedagoģiju. Tāpat skola ikdienā integrē bērnus ar mācīšanās traucējumiem. bet arī palīdz integrēties bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Paldies Sandrai par jaunas un mūsdienīgas
mācību iestādes izveidošanu!
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10 gadu laikā īsteno 137 projekti! Konkursam “Sabiedrība ar dvēseli” – 10!

aptauja. Pasākuma laikā tika paziņots,
ka iedzīvotāji kā vislabāko atzinuši nodibinājuma “Dzīvo Sapņu Fonds” projektu
“Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība
tuvplānā”.

Labākais projekts 2019. gadā
– GeoDome siltumnīcas izveide
Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā
Konkursa desmitgades jubilejas pasākuma laikā tika nosaukts arī pats, pats
labākais šī gada projekts, kas tiks virzīts
arī apvienības “Sabiedrība ar dvēseli –
Latvija” konkursam. Šogad tas ir grupas
“Skaistuma Dizaina Darbnīca” projekts
“GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS”.

ormunds Masa skis

decembrī notika svinīgs pasākums, kura
laikā apmeklētāji varēja atskatīties uz
10 gados padarīto, pateikties konkursa
īstenošanā iesaistītajiem – vērtētājiem,
koordinatoriem, kā arī pašiem projektu
īstenotājiem.
Katru gadu, izvērtējot vasaras laikā paveikto, vērtēšanas komisija noteica 1 vislabāko attiecīgā gada projektu:
• NIG “PROGRESSIO” projekts “Sportiskai Kadagai” (2010.),
• NIG “M.Rožlapas iedzīvotāji” projekts “M. Rožlapas kāpņu telpas remonts
“Saulaināka nākotne”” (2011.),
• NIG “Sapņotājas” projekts “Mīli savu
māju” (2012.),
• NIG “Tornado” projekts
“Nāc pie manis, Pasaciņa!”
(2013.),
• Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” projekts “Telpiskā
ģeometrija izglītībai un vides
dizainam” (2014.),
• NIG “Ciemata “Ķurzuļi”
iedzīvotāju grupa” projekts

Foto

10 gadu laikā Ādažu novadā īstenoti 137
projekti. Lielāko daļu no tiem (95 projekti) īstenoja nereģistrētas iedzīvotāju
grupas (NIG). 60 no šiem projektiem bija
teritorijas labiekārtošanas projekti, 58 –
projekti dažādu pasākumu īstenošanai
un attīstībai, kā arī 19 ēku remontu projekti:
• Projekti īstenoti 8 izglītības iestādēs,
• Veikti remonti 14 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās,
• Ierīkoti vai labiekārtoti 26 rotaļu laukumi,
• Ierīkotas vai labiekārtotas 5 taciņas/
celiņi,
• Ierīkoti vai labiekārtoti 13 sporta laukumi vai sporta vietas,
• Izveidotas vai labiekārtotas 9 atpūtas
vietas/vides objekti,
• Labiekārtotas ēku piegulošās teritorijas
pie 6 daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām,
• Uzšūti tērpi 20 deju kolektīviem, koriem un iestādēm,
• 2 projektu ietvaros izveidoti jauni mūzikas instrumenti,

• Īstenoti 16 projekti pasākumu organizēšanai.
Lai iepazītos ar visiem īstenotajiem
projektiem, aicinām ieskatīties žurnālā
“Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” Ādažu novadā no 2010. līdz 2019. gadam”,
kas pieejams VPV Klientu apkalpošanas
centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A.

Populārākais desmitgades
projekts “Dzīvo sapņu dārzs.
Daba un Dzīvība tuvplānā”
Atzīmējot konkursa 10 gadu jubileju, 5.
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“Bērnu rotaļu laukums “Ķurzuļos””
(2015.),
• NIG “Audzītes” projekts “Teātris bērnu
priekam” (2016.),
• Nodibinājuma “Dzīvo Sapņu Fonds”
projekts “Dzīvo sapņu dārzs. Daba un
Dzīvība tuvplānā” (2017.),
• Misijas baptistu draudzes projekts “Vasaras Bībeles skola “Mājas” bērniem veltīta Latvijas 100 gadei” (2018.).
Lai dotu iespēju iedzīvotājiem novērtēt, kurš no šiem projektiem varētu būt
pats, pats labākais, tika rīkota neliela

2019. gada labākie projekti
Kategorijā “Teritorijas labiekārtošana”:
1. vietā – “GeoDome siltumnīcas izveide
ĀBVS”, grupa “Skaistuma Dizaina Darbnīca”,
2. vietā – “Garkalnes ciema atpūtas
centra labiekārtošana ar soliņiem, galdiņiem un ugunskura vietu”, biedrība
“Garkalnes olimpiskais centrs”.
Kategorijā “Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana”:
1. vietā – “Kontakts rada un rāda”, Ādažu
amatierteātris “Kontakts”,
2. vietā – “Ādažu estetisko vingrotāju
sporta tērpu izveidošana pirmām sacensībām”, biedrība “Grand Jete”.
Kategorijā “Ēku remonti”:
1. vietā – “Vēsturiski autentisko austrumu durvju atjaunotāji”, grupa “Vēsturis-
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ki autentisko austrumu
durvju atjaunotāji”,
2. vietā – “Kadaga 10
pirmā kāpņu telpa”,
grupa “Kadaga 10/1”.
Pēdējo 5 gadu laikā
konkursa finansējums
– dubultojies
Ādažu novadā konkurss iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam “Sabiedrība ar dvēseli”
aizsākās 2010. gadā,
parakstot sadarbības
līgumu ar Nīderlandes fondu KNHM. Konkursa ietvaros pieprasītais un izlietotais nansējums
Konkurss – jebkuram gadam.
iedzīvotājam un nevalstiskajai organi- balstītos projektus līdzfinansēja Nīzācijai, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti derlandes fonds “KNHM”, bet, sākot
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu ar 2013. gadu, finansējums pilnībā tiek
novadā, veicināt Ādažu novada iedzī- nodrošināts no Ādažu novada domes
votāju iniciatīvu un atbildību par savu budžeta līdzekļiem. Līdz 2014. gadam
konkursa budžets bija 10 000 EUR
dzīves vidi.
Pirmos 3 gadus konkursa ietvaros at- gadā, bet, ņemot vērā iedzīvotāju lielo

.

.

N
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interesi un konkursa nozīmību, sākot ar 2015. gadu, tas
tika palielināts 2 reizes, turklāt 2015. un 2018. gadā dome
lēma par papildu līdzekļu piešķiršanu projektu īstenošanai.
Kopumā konkursa ietvaros
atbalstīto projektu īstenošanai Ādažu novada dome izlietojusi 125 522 EUR.
Liels paldies tradīciju kopai
“Ābols”, koriem “Mundus”
un “Saknes”, kā arī biedrībai
“Ādažu uzņēmēju biedrība”
par sagādāto svētku noskaņojumu konkursa desmitgades
jubilejas pasākuma laikā!
Inga Pērkone

Līdz ar dabas resursu nodokļa celšanos
no 2020. gada mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa

Sakarā ar to, ka no 2020. gada 1. janvāra celsies dabas resursu nodoklis
(DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā – ar 1. janvāri mainīsies maksa par nešķiroto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu novadā,
kā paredz noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide”.
Par sadzīves atkritumu noglabāšanu SIA
“Getliņi EKO” poligonā nākamgad būs
jāmaksā 60,81 EUR par vienu tonnu, kur
iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00EUR/t uz 50,00EUR/t. Jāņem
vērā, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu atkritumu apsaimniekošanas tarifā.
Saskaņā ar Ādažu novada domes un
SIA “Eco Baltia vide” noslēgto līgumu,
no 2020. gada 1. janvāra Ādažu novadā atkritumu apsaimniekošanas tarifs
pieaugs par 0,56 EUR/m3. Šogad maksa
par viena m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apkalpošanu ir 13,78 EUR (bez
PVN), savukārt no 2020. gada 1. janvāra
tie būs 14,34 EUR (bez PVN). Kā piemē-

ram, izmaksas par privātmājās visbiežāk
izmantotā 0,24m3 konteinera izvešanas
reizi būs 3,44 (bez PVN) līdzšinējo 3,30
EUR (bez PVN) vietā.
Kā jau iepriekš vēstījām (skat., piem., šā
gada jūnija izdevumu “Ādažu Vēstis”),
saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma
rezultātiem atkritumu apsaimniekošanas tiesības uz 7 gadiem tika piešķirtas
SIA “Eco Baltia vide”, kura piedāvātās
cenas pakalpojumam bija šādas:
Maksa (tarifs)/gads

Tarifs 1m³ EUR
(neieskaitot PVN)

. gads

,

. gads

4, 4

. gads

4,

. gads

4,

. gads

4,

4. gads

,

. gads

,

Atkritumu apsaimniekošanas likums
paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido
sabiedrisko pakalpojumu regulatora ap-

stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas
pakalpojuma sniedzēja izmaksas.
Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un
uzņēmumiem samazināt izmaksas par
nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā
dažādas iespējas atkritumu šķirošanai.
Ādažu novada iedzīvotājiem pieejams
arī atkritumu šķirošanas laukums, kurā
var bez maksas nodot plašu mājsaimniecībā radušos atkritumu klāstu. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai
uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas
par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu
apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide”
savos apkalpotajos novados nodrošina
bez maksas.
Informācija par SIA “Eco Baltia vide” un
tās piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv.
Pēc “Eco Baltia vide” informācijas

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:
03.12.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/185, Nadeždai Markovai adresē “Jaunstempji”, Āņi; 05.12.2019. ar lēmumu Nr.
ĀND/5-24/19/186, Elgaram Retigam adresē Kanāla iela 29-1,
Alderi; 10.12.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/188, Ilgai Līgai Ramatai adresē Gaujas iela 25 k-3-53, Ādaži, pamatojoties uz
S
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otro
punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas,
pieejams Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās
darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.
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No 2020. gada 1. janvāra – izmaiņas
SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izvērtējusi
SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas,
un ar padomes 27.11.2019. lēmumu Nr.109 ir nolēmusi apstiprināt jaunus (pēdējais tarifs bija apstiprināts 2007. gadā, ņemot
vērā iepriekšējā gada izmaksas) SIA “Ādažu Ūdens” tarifus:
1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 0,94 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 1,50 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Apstiprinātie tarifi stājas spēkā no 2020. gada 1. janvāra. Vienlaicīgi ar minēto padomes lēmumu tiek atcelti Rīgas rajona
pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2007. gada 2.
novembra lēmums par tarifu apstiprināšanu.
Aivars Dundurs, SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis

Līdz 31. decembrim aicinām pieteikt savus pretendentus sporta laureāta balvai
sporta laureāta balvai līdz 31. decembrim!
Sporta laureāta pasākumā pasniegsim
balvas 9 nominācijās:
• Gada sportists;
• Gada sportiste;
• Gada jaunais sportists;
• Gada jaunā sportiste;
• Gada sporta komanda;
• Gada treneris;
• Gada sporta skolotājs;
• Gada notikums sportā;
• Gada sporta organizācija.
Pieteikumus, atbilstoši nolikumam

Lai godinātu mūsu novada labākos sportistus, komandas, biedrības, trenerus,
notikumus, skolotājus, jaunos sportistus, aicinām pieteikt savus pretendentus

Ādažu mākslas vingrotājas gūst medaļas
starptautiskajās sacensībās “Baltic Autumn 2019”

“Ādažu sporta laureāts 2019”, gaidīsim
līdz 31. decembrim elektroniski: e-pasts
arnis.rozitis@adazi.lv vai slēgtā aploksnē – “Konkursam – “Ādažu sporta laureāts 2019” Ādažu novada Sporta daļā
Gaujas ielā 30, Ādaži (Ādažu Sporta
centrs). Foto vai videomateriālus sūtīt uz
e-pastu arnis.rozitis@adazi.lv. Nepilnīgi
vai neskaidri aizpildīti pieteikumi netiks
vērtēti.
Sporta laureāta apbalvošanas ceremonija notiks 2020. gada 31. janvārī
Ādažu Kultūras centrā plkst. 19.00.
Arnis Rozītis

Starptautiskajās sacensībās mākslas vingrošanā “Baltic Autumn 2019”, kas novembra beigās norisinājās Igaunijā, pārliecinošos sniegumos vingrojumā ar apli
un vingrojumā ar vālītēm savās vecuma
grupās ādažnieces Elīza Taube un Adelīna Fomina ieguva godpilnās sudraba medaļas, savukārt Nikola Astratjeva ieguva
2. vietu vingrošanā ar vālēm, 3. vietu –
vingrošanā ar bumbu, 3. vietu vingrošanā ar auklu un kopvērtējumā saņēma
bronzas medaļu par iegūto 3. vietu. Apsveicam jaunās sportistes!

Foto Kris ne gorod ikova

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa Ādažu bibliotēkā

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa (Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa) Ziemeļvalstīs
notiek kopš 1997. gada. Daudzus gadus
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru koordinē
šo projektu arī Latvijā. Novembrī, gada
1 8

vistumšākajā laikā, ļoti daudzās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās
vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un kopīgi
lasīti fragmenti no izvēlētājām grāmatām. Galvenais uzdevums šajā nedēļā ir
iepazīt vairāk Ziemeļvalstu literatūru un
kultūru. Arī Ādažu bibliotēka jau devīto
gadu piedalās Ziemeļvalstu Literatūras
nedēļas pasākumos - bibliotēkā bija skatāmas gan daiļliteratūras, gan uzziņu literatūras izstādes par Ziemeļvalstīm. Tas
bija kā mazs ceļojums visiem pa Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi.
Šogad Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas
tēma bija Svētki Ziemeļvalstīs. Ziemeļvalstu literatūra deva iespēju visiem
uzzināt vairāk par tradīcijām svētkos,
to svinēšanu Ziemeļu valstīs. Nedēļas
ietvaros notika Rīta stundas lasījumi

“Pepija svin dzimšanas dienu” Ādažu
vidusskolas 4. klašu skolēniem. Zviedru
rakstniece Astrīda Lindgrēne ir populārākā Ziemeļvalstu bērnu un pusaudžu
literatūras autore un, pateicoties viņas
radītajiem tēliem, daudzi lasītāji kļuvuši par aizrautīgiem grāmatu draugiem.
Mazie lasītāji Ādažu bibliotēkā bija aicināti kopīgi palasīt Astrīdas Lindgrēnes
grāmatu par Pepiju Garzeķi un paviesoties Pepijas dzimšanas dienas svinībās savrupmājā Vistas kāja. Visi uz brīdi
bijām kopā ar neparasto Pepiju un viņas
draugiem – Anniku, Tomiju, Nilsona
kungu un viņas zirgu. Klausoties stāstā
par piedzīvojumiem dzimšanas dienā un
baudot Pepijas cienastu, laiks visiem pagāja nemanot!
Sandra Orlovska
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Manas mājas ir mans templis, mana zeme ir mans spēks! Deklarējies Ādažu novadā!
Kādi ir ieguvumi, esot
deklarētam Ādažos?
Papildu tam, ka būsiet sasniedzams savā
faktiskajā dzīvesvietā, atgādinām par
priekšrocībām, kas pienākas Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem:
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē
ir piedzimis mazulis (150 euro, ja abu
vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu
novada administratīvajā teritorijā vai
100 euro, ja viena no vecākiem deklarētā
dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā);
Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai pašvaldības līdzfinansējums bērnam no pusotra gada vecuma,
apmeklējot privāto pirmsskolas izglītības iestādi (239.00 euro mēnesī 1.5–4/5
gadus veciem bērniem no 01.01.2019.;
170.00 euro mēnesī (5–6/7 gadus veciem
bērniem no 01.01.2019.));
Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem par
periodu, kad bērna un vismaz viena no
bērna vecākiem vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, deklarētā
dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā (150 euro mēnesī 1.5-4/5
gadus veciem bērniem);
Zemāks nekustamā īpašuma nodoklis zemei – 1% no zemes kadastrālās vērtības;

Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide
daudzbērnu ģimenēm (50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, bet ne vairāk
kā 500 euro gadā, ja viens no vecākiem
un vismaz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem
vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību, ir deklarēti īpašumā Ādažu novadā 1. janvārī;
50% atlaide autobusa biļetei uz skolu un
mājup vidusskolēnam, kura deklarētā
dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kurš mācās Ādažu
vidusskolā vai Ādažu Brīvajā Valdorfa
skolā;
Apmaksāts psihologa pakalpojums krīzes vai ārkārtas situācijās;
50% apmaksāts (līdz 107 eur/mēnesī)
– logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpojums
bērniem–invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
Atlaides par profesionālo izglītības iestāžu pakalpojumiem (25%, 35%, 50%,
65% vai 100%) un Ādažu pirmsskolas izglītības iestāžu pulciņu apmeklējumiem,
ja audzēkņa un viena no vecākiem vai
bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu
novada pašvaldības teritorija.
Detalizētu Ādažu novada iedzīvotāja

privilēģiju programmu skatīt mājas lapā:
https://www.adazi.lv/adazu-novada-privilegiju-programma/.
Deklarēties bez maksas var portālā
www.latvija.lv, sadaļā “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” https://www.latvija.
lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts, veidlapas adreses laukā norādot savu dzīvesvietas adresi Ādažu novadā. Deklarēšanās
elektroniski notiek ar Jūsu internetbankas starpniecību. Ja rodas neskaidrības
par deklarēšanu, esiet laipni gaidīts Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, kur pieejams
publisks dators ar interneta pieslēgumu
un darbinieku konsultācijas pakalpojuma
noformēšanā. Dzīvesvietu var deklarēt
arī klātienē (maksas pakalpojums – valsts
nodevas apmērs ir 4,27 eiro, MK noteikumos Nr.720 ir uzskaitītas personu grupas,
kas valsts nodevu nemaksā), Gaujas ielā
33A, 2. stāvā, 322. kab., pie Iedzīvotāju
reģistrēšanas speciālista. Tālr. 67996461,
e-pasts: rita.makejeva@adazi.lv.
Paldies Ādažu novada iedzīvotājiem
par samaksātajiem nodokļiem!
Iedzīvotāji, kuri vēl nav deklarējušies
Ādažu novadā, to vēl var pagūt izdarīt
līdz š.g. decembra beigām, kļūstot par
Ādažu novada patriotu!
Ādažu novada dome

No 2020. gada 1. janvāra Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādē maksa par ēdināšanu pieaugs par 10%
Pārtikas cenu kāpuma dēļ no 2020. gada
1. janvāra maksa par trīsreizēju ēdināšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
vienai dienai vienam bērnam ir noteikta
2,18 eiro, neieskaitot PVN. Sadārdzinoties pārtikas preču vairumtirdzniecības
cenām, Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādes ēdinātājs SIA “DAGI” iesniedza
iepirkumu komisijai lūgumu palielināt

viena bērna vienas dienas ēdināšanas
cenu par 10%. Komisija ir secinājusi, ka
pārtikas preču vairumtirdzniecības cenas
kāpums kopš 2017. gada maija pārsniedz
10%, bet saskaņā ar līgumu sadārdzinājums nedrīkst būt lielāks par 10%. Tādējādi komisija lēmusi atbalstīt ēdināšanas
cenas kāpumu par 10%. Atvainojamies
par neprecizitāti. Iepriekšējā “Ādažu Vēs-

tis” numurā (novembra izdevumā, 13.
lpp.) rakstā par ēdināšanas maksas maiņu
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē neprecīzi minējām, ka maksa par trīsreizēju
ēdināšanu Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādē vienai dienai vienam bērnam ir
noteikta 2,18 eiro, ieskaitot PVN. Pareizā cena – 2,18 eiro, neieskaitot PVN.
Ādažu novada dome

Apstiprināts Ādažu novada attīstības programmas (2016.‒2022.)
3 gadu uzraudzības ziņojums
Ādažu novada dome ar 26.01.2016. lēmumu
Nr. 9 “Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.–2022. gadam un Ādažu novada
attīstības programmas 2016.–2022. gadam
Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprināja Ādažu novada attīstības programmu
2016.–2022. gadam (turpmāk – Attīstības
programma). Īstenojot Attīstības programmu, dome regulāri veic tās izpildes monitoringu. 25.04.2017. tika apstiprināts pirmais
uzraudzības ziņojums, 27.03.2018. – otrais,
un 26.03.2019. – trešais ziņojums. 2019. gadā
tika sagatavots un 27.08.2019. apstiprināts
Attīstības programmas Vides pārskata moS
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nitoringa ziņojums. Attīstības programmā
noteikti stratēģiskā mērķa sasniedzamie
kvantitatīvie un kvalitatīvie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kas dod iespēju izvērtēt programmas ieviešanas progresu,
programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums tiek gatavots un izskatīts vienu reizi trīs
gados. Tāpēc domes 26.11.2019. apstiprināja
pirmo Attīstības programmas trīs gadu uzraudzības ziņojumu. Lai novērtētu Attīstības programmas īstenošanas rezultātus
atbilstoši iedzīvotāju viedoklim, 2019. gadā
(15.02.2019.–15.04.2019.) pašvaldība veica
novada iedzīvotāju aptauju par viņu apmie@ A d a zu _ n o v a d s

rinātību ar notiekošo novadā, pašvaldības
darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka 2015. gadā tika veikta līdzīga
aptauja, bija iespēja salīdzināt iedzīvotāju
viedokļu izmaiņas pēdējo 3 gadu laikā. 2015.
gadā aptaujā piedalījās 548 respondenti,
2019. gadā – 282. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti ir apkopoti un ievietoti Attīstības programmas trīs gadu uzraudzības ziņojumā. Ar
Attīstības programmas 3 gadu uzraudzības
ziņojumu un tā pielikumiem, t.sk. ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, var iepazīties
domes tīmekļvietnē www.adazi.lv.
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Erasmus+ projekta Everything can be
recycled, except the Earth* delegācijas viesojas Ādažos
Ādažos viesojās Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekta
Everything can be recycled, except the Earth* delegācija. Projekts,
ko līdzfinansē Eiropas Savienība, notiek programmas (KA229)
ietvaros. Viesu sastāvā bija 18 skolotāji no Lietuvas, Slovākijas,
Turcijas, Spānijas un Itālijas. Projekta mērķis: sekmēt skolēnu informētību par vides aizsardzību un materiālu otrreizējo
pārstrādi, padziļinot izpratni par dabas resursu nozīmi cilvēka
dzīvē un nodrošināt to ar dažādu aktivitāšu palīdzību, kā arī
sniegt zināšanas par citām valstīm un kultūrām, attīstot sociālo
un starpkultūru kompetenci. Šī bija pirmā projekta dalībnieku
tikšanās, kuras laikā tika iepazīti partneri, plānotas turpmākās
aktivitātes un apmācības vizītes. Šīs sanāksmes laikā tika izvēlēts projekta logo, pilnveidota eTwinning platforma un projekta
mājaslapa, kā arī izveidotas aptaujas anketas skolēniem, vecākiem un personālam. Vizītes laikā viesiem bija iespēja iepazīties
ar Ādažu sākumskolas modernajām un košajām telpām, kā arī
apmeklēt Latvijas uzņēmumus, kas darbojas pārstrādes jomā,
piemēram, Ādažu novadā esošo uzņēmumu SIA “Rubrig”, kas
ražo gumijas paklājus no otrreiz pārstrādātas gumijas, kā arī
SIA “Getliņi ECO” sadzīves atkritumu poligonu. Dalībniekiem
tika organizētas arī radošās darbnīcas. Vienā no tām, ko va-

dīja “Pasaules dabas
fonda” lektore Latvijā,
tika aktualizēta dabas aizsardzības tēma,
īpaši akcentējot radošo vides izglītības ideju – visu var pārstādāt
un radīt no jauna. Arī
paši projekta dalībnieki no plastmasas pudelēm veidoja orģinālus
auskarus, piespraudes,
atslēgu piekariņus u.c.
Paldies visiem pedagogiem un skolēniem par atbalstu un līdzdarbošanos projekta pasākumu organizēšanā!

Ādažu vidusskolas projekta darba grupa
*Viss ir pārstrādājams, izņemot zemeslodi.
(Tulk. no angļu valodas.)

Pašvaldības policijas ceturkšņa darbu apkopojums

Ādažu pašvaldības policijā trešajā ceturksnī saņemtas
ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Sastādīti
administratīvā pārkāpuma protokoli. Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu sastādīti
administratīvā pārkāpuma protokoli
lēmumi. zķerti
klaiņojoši dzīvnieki. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām 4 personām sniegta palīdzība.

Pašvaldības policija aicina lietot atstarotājus un atstarojošās vestes
Ādažu pašvaldības policija atgādina, ka auto tuvās gaismas apgaismo
no
līdz
metriem, savukārt tālās gaismas līdz
metriem, tāpēc gājējiem jālieto gaismu atstarojošas vestes vai apģērbs ar atstaro-

Ugunsdrošība

jošajiem elementiem, kā arī jāievēro satiksmes noteikumi. Atcerieties,
ka par atstarojošās vestes vai apģērba ar atstarojošajiem elementiem
nelietošanu pašvaldības policija piemēro administratīvo sodu.

Lai skaisto svētku gaidīšanas laiku neizbojātu neparedzēti notikumi, parūpējies par ugunsdrošību savā mājoklī! Kad iedegsiet
svecītes, neatstājiet Adventes vainagu un svētku eglīti bez uzraudzības!
• Seko līdzi tam, lai svece neizdeg līdz pamatnei, jo sveces liesma
var aizdedzināt Adventes vainagu

• Pārliecinies, ka svece novietota vietā, kur tā nav pieejama bērniem un mājdzīvniekiem
• Pirms došanās pie miera, pārliecinies, vai visas sveces ir nopūstas, kā arī izslēdz elektriskās lampiņu virtenes
• Atgādiniet bērniem par drošības noteikumiem, kas jāievēro sveču tuvumā.

Tuvojoties ziemas periodam, ūdens tilpnes pārklāsies ar ledus
kārtu, tādēļ
• Atcerieties, ka, staigājot pa ledu, bērnos un pusaudžos var
radīt nepareizu priekšstatu par to, ka tas ir droši
•
nformējiet savus tuviniekus un bērnus par bīstamību uz

ledus un to, kā rīkoties gadījumos, ja sanācis ielūzt ledū.
eesiet vienaldzīgi pret tiem, kuri atrodas uz ledus! a pamanāt cilvēkus, atrodamies pārāk tālu no krasta, ziņojiet par
tiem glābšanas dienestam, zvanot pa tālruni
!
Sargiet sevi un savus mīļos!

Drošība uz ledus

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

. eldmanis

150 cilvēku pulcējušies Kadagā, lai sportiski pavadītu laiku ar ģimeni

Sporta spēļu laikā Kadagā komandām
bija iespējams izmēģināt savus spēkus
dažādās disciplīnās – dvieļu volejbolā,
soda metienos futbolā, jautrajās stafetēs,
šautriņu mešanā, šaušanā mērķī, basket20

bolā. Dalībniekiem bija iespēja ne tikai
izkustināt savu miesu, bet arī gudrību
prāta spēlēs. Liela jautrība un sacensības
gars bija vērojams virves vilkšanas sacensībās, kuras organizēja Latvijas virves vilkšanas federācija ar Māri Runci
priekšgalā. Tāpat ģimeņu sporta spēļu
laikā šogad bija iespēja izpausties radoši – notika radošā darbnīca, kuru organizēja “Brīvā Austras skola”. Klātesošos
iepriecināja arī ielu vingrotāji – Artjoms
un Daniels. Initas Henilanes vadībā bija
iespējams apgūt pirmās iemaņas nūjošanā. Pasākuma noslēgumā dalībnieki
cienājās ar gardu spēka zupu. Labākās

komandas saņēma dažādas balvas, par
atbalstu jāpateicas restorānam “Hercogs”, “Musli Graci”, Jānim Saukam,
Kadagas veikaliņam un “Leiputrijas
“kempings” saimniekiem, kā arī Ādažu
novada domei, Sporta daļai un Arnim
Rozītim. Liels paldies biedrībai “Ādažu
jauniešiem”, brīvprātīgajiem un viņu ģimenēm – Mārim Runcim, Artim Reinbergam, Nikolajam Boldaševičam, Gatim Strikauskim, Edmundam Plūmītem,
Dacei Muižniecei, Norai Vaišļai, kā arī
neatkārtojamajai un enerģiskajai pasākuma vadītājai Sandrai Bukovskai.
Nora Vaišļa
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Aicinām gatavoties LEADER projektu konkursa 5. kārtai
Jau tika ziņots, ka ir noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība”
izsludinātās LEADER projektu konkursa 4. kārtas ietvaros iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā un noskaidroti tie septiņi projekti, kam piešķirts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 166 690,20 EUR apmērā.
Ādažu novadam LEADER projektu īstenošanai kopā paredzēti
454 813,59 EUR, no kuriem lielākā daļa jau ir novirzīta visās četrās iepriekšējās kārtās apstiprinātajiem projektiem. Atgādinām,
ka biedrības SVVA Stratēģijas īstenošanai noteiktas 3 rīcības:

Foto Jānis Pērkons

1.1. rīcība – Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

ajā rīcībā īstenotā projekta piemērs
S A “Rose Bre er ”
projekts “Alus darītavas iekārtu iegāde”

Foto

iedrī a BM Ādaži

2.1. rīcība – Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas
un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

ajā rīcībā īstenotā projekta piemērs biedrības “BM Ādaži”
projekts “BM parka izveide Ādažu novadā, Kadagā, pirmā un
otrā kārta”.

Foto Inga Pērkone

2.2. rīcība – Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp
apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

ajā rīcībā īstenotā projekta piemērs
biedrības “ arkalnes
olimpiskais centrs” projekts “ auna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras
pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi funkcionālas
nojumes arkalnes ciemā, Ādažu novadā”.

S
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Ādažu novadā Lauku attīstības programmas ietvaros kopš 2016.
gada apstiprināti šādi LEADER projekti:
■ SIA “UVK Pakalpojumi” projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu
kompostēšana” (2016.);
■ SIA “Soira” projekts “Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes
attīstībā un siera realizēšanai tirgū” (2016.);
■ Ādažu novada domes projekts “Velo infrastruktūras uzlabošana
Ādažu novadā” (2016.);
■ biedrības “Garkalne Strong” projekts “Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā” (2016.);
■ biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” projekts “Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta
laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā” (2016.);
■ biedrības “Saules stariņi” projekts “Zinīši un Gudrīši” (2016.);
■ SIA “Rose Brewery” projekts “Alus darītavas iekārtu iegāde” (2017.);
■ SIA “Andžeja Grauda bungu skola” projekts “Andžeja Grauda bungu skolas Ādažu filiāles izveide” (2017.);
■ biedrības “BMX Ādaži” projekts “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta” (2017.);
■ biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” projekts “Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā” (2017.);
■ biedrības “Ādažu novada pensionāru biedrība” projekts “Tautas
tērpi Senioru deju kolektīvam “DĒKA”” (2017.);
■ SIA “Ārpus” projekts ““Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos”
(2018.);
■ SIA “Brīvā Austras skola” projekts “PII “Brīvā Austras Skola” saimnieciskās darbības paplašināšana Ādažu novadā” (2019.);
■ Kristapa Eglīša projekts “Industriālo kaņepju pārstrādes iekārtu
ražotne” (2019.);
■ biedrības “Alderu sporta parks” projekts “Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide” (2019.);
■ Ādažu novada domes projekts “Multifunkcionālas sporta arēnas
un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” (2019.);
■ Biedrības “Jaunatnes telpa GEOcreative” projekts “Jauniešu biedrības “Jaunatnes telpa GEOcreative” attīstība” (2019.);
■ Biedrības “BMX Ādaži” projekts “BMX parka izveide Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta” (2019.);
■ Biedrības “GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS” projekts “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multifunkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā” (2019.).
Lai apgūtu vēl pieejamo finansējumu (aptuveni 29 tūkstoši EUR),
biedrība “Gaujas Partnerība” aicina gatavoties konkursa 5. kārtai,
kuru plānots izsludināt 2020.gada sākumā! Visu brīvo finansējumu biedrība plāno novirzīt 1.1. rīcībai.
Ņemot vērā 5. kārtai pieejamo nelielo finansējuma apmēru, kā arī
iepriekšējās kārtas ietvaros gūtos secinājumus, biedrība ir veikusi
grozījumus biedrības SVVA stratēģijā. Gatavojoties 5. kārtai, aicinām rūpīgi izpētīt SVVA stratēģijā minētos projektu vērtēšanas
kritērijus, kā arī šo kritēriju piemērošanas metodiku! Gatavojot
projekta iesniegumu un citus dokumentus, īpašu uzmanību aicinām
pievērt ar iepirkumiem un īpašumtiesībām saistītajiem jautājumiem.
Vairāk informācijas – www.gaujaspartneriba.lv. Konsultācijas
sastībā ar projektu iesniegumu gatavošanu sniedz ELFLA administratīvā vadītāja Gunta Dundure (mob.: +371 26566190, e-pasts:
gunta.dundure@adazi.lv). Vispārīgiem jautājumiem lūgums rakstīt uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv.

@ A d a zu _ n o v a d s

i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /

21

D MES LĒM MI

Ādažu novada domes ārkārtas (08.11.2019.) sēde

Sēdē piedalās 8 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns (RA),
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands
(RA), E.Verners (RA).
1. Par grozījumiem domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada
22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu
“Novērst plūdu un krasta erozijas risku ap-

draudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un
īstenošanu” un izteikt tā 2.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (8) “par”.
2. Par Ādažu novada domes apbalvojumu
piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt apbalvojumu “Goda raksts”
un sudraba nozīmīti 10 personām. Piešķirt
apbalvojumu “Gada ādažnieks” un apzeltītu

nozīmes par nozīmīgiem sasniegumiem un
ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā
vai saimnieciskajā darbā 7 personām. Piešķirt
apbalvojumu “Goda ādažnieks” un bronzas figūru “Upe Gauja” Normundam Breidakam –
Ādažu novada iedzīvotājam, ilglaicīgam Ādažu novada domes priekšsēdētājam par mūža
ieguldījumu novada attīstībā.
Balsojums: vienbalsīgi (8) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas (12.11.2019.) sēde

Sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA), P.
Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša
(LZS), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands
(RA), L.Pumpure (RA), P.Pultraks (RA), K.
Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par dalību projektā “2019 CEF Telecom
Call - Public Open Data”.

Lēmums: Atbalstīt domes kā sadarbības
partnera dalību projektā “2019 CEF Telecom
Call - Public Open Data”. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt domes līdzfinansējumu projekta vadītāja atlīdzībai 2020.
gadā 2338 euro apmērā un 2021.gadā 4676
euro apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

2. Par zemes domājamās daļas nodošanu
īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot V.G. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Gaujas
25 k-2, Ādaži, dzīvoklim Nr.43 piekrītošās
430/25349 domājamās daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (26.11.2019.) sēde

Sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš
(LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA),
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA),
E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par atskaiti par biedrības “Vidzemes tūrisma
asociācija” veiktajām darbībām.
Lēmums: Atbalstīt izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par atskaiti par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” veiktajām darbībām.
Lēmums: Atbalstīt dalību biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” –
nav, (R.Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi).
3. Par domes 2018.gada 27.novembra lēmuma
Nr.252 atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2018.gada 27.novembra lēmumu Nr.252 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam
Kroņa ielā 1”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Atvari”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Atvari” zemes vienībai, Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem Gaujmalas ielā 27 un 29.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un 29 zemes vienībām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem Baltezera ielā 27, 29
un 35.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Baltezera ielā 27 zemes vienībai,
Baltezera ielā 29 zemes vienībai un Baltezera ielā
35 zemes vienībām, Baltezera ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Kumelīši”.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Kumelīši” zemes vienībai, Ādažu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Kažoči”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Kažoči” zemes vienībai Garkalnes ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
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nekustamajam īpašumam “Zaļkalni 2”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Zaļkalni 2” zemes vienībai,
Ādažu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 6”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunceriņi 6” zemes vienībai,
Ādažu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Vanadziņi” zemes vienībai,
Garkalnes ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par nekustamo īpašumu Draudzības ielā 50
un Draudzības ielā 50A apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā īpašumā nekustamā īpašuma Draudzības ielā 50 zemes vienību un
nekustamā īpašuma Draudzības ielā 50A zemes
vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par elektroapgādes pieslēgumu nekustamajā
īpašumā “Strēles”.
Lēmums: Atbalstīt zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas izbūvi pašvaldībai piederošā zemes īpašumā “Aizkārkli”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Urban Innovative Actions” projektu konkursā.
Lēmums: Atbalstīt domes dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Urban Innovative
Actions” projektā kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Civitta Latvija”, Salaspils novada domi
un Ogres novada domi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI””.
Lēmums: Nodot biedrībai “Futbola klubs “Ādaži”” bezatlīdzības lietošanā noteiktas šādas Ādažu
sporta centra telpas: sporta spēļu zāli, 16.03.2020.
– 20.03.2020., pl. 9.00–16.00; cīņu zāli, 16.03.2020.
– 20.03.2020., pl. 10.00–12.00; galda tenisa zāli,
16., 18. un 20.03.2020., pl. 16.00–17.30; peldbaseina 2 celiņus, 20.03.2020., pl. 9.00–11.00.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Vējavas ielā izbūvētais kanalizācijas tīkls pēc tā nodošanas ekspluatācijā ir
izmantojams sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā
K.S., D.W. un SIA “DIVI S” būs tiesības saņemt
NĪN atvieglojumu, ja būs iestājušies visi noteiktie

apstākļi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Gaujmalas ielā izbūvētais
ārējā ūdensvada tīkls pēc tā nodošanas ekspluatācijā būs izmantojams sabiedrības vajadzībām, kā
rezultātā J.B. būs tiesības saņemt NĪN atvieglojumu, ja būs iestājušies visi noteiktie apstākļi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par priekšlikumiem Kadagas PII “Mežavēji”
žoga izbūves risinājumiem un tam nepieciešamo
finansējumu.
Lēmums: Atbalstīt tērauda ceļu barjeru uzstādīšanu 150 m garumā Kadagas PII “Mežavēji”, Kāpas
ielā.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” – 1
(Edvīns Šēpers (LZS)).
19. Par atbalstu iniciatīvu projektam.
Lēmums: Atbalstīt biedrības iniciatīvu projektu
“Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā”, piešķirot
tai finanšu līdzekļus 6850 euro apmērā projektā
paredzētajām aktivitātēm.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes nolikumā.
Lēmums: Veikt Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes nolikumā grozījumu un izteikt 5.
sadaļas “Pārvaldes finansēšanas kārtība” 3. punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu Rīgas gatve 44A.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Rīgas gatve 44A”, kas
sastāv no neapbūvēta zemes starpgabala 358 kvadrātmetru platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
22. Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina metodiku.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes
2012.gada 28.februāra lēmums Nr.45 “Par īres
maksas noteikšanu Ādažu novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošajām telpām”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
23. Par automašīnas Ford Transit atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo automašīnu Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. GM7569.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
24. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestāžu
struktūrā.
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Lēmums: Apstiprināt ĀPII “Strautiņš” šādas jaunas amatu vietas: “Pirmsskolas skolotājs”, 4 amati;
“Pirmskolas skolotāja palīgs”, 2 amati. Apstiprināt
Kadagas PII šādas jaunas amatu vietas: “Pirmsskolas skolotājs”, 2 amati; “Pirmskolas skolotāja
palīgs”, 2 amati.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
25. Par līdzfinansējumu K.Savickai par mācībām akreditācijas ekspertu kursa programmā.
Lēmums: Piešķirt domes līdzfinansējumu 100%
apmērā no pilnas mācību maksas Ādažu Mākslas
un mūzikas skolas direktorei Kristīnei Savickai
par mācībām akreditācijas ekspertu kursa programmā “Skolas attīstības un mācīšanās organizācija”.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” –
1 (A.Keiša (LZS)), “Nepiedalās” – 1 (K.Savicka
(RA)).
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Vārpu ielas betona bruģakmens seguma izbūve esošā seguma vietā”.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma atvieglo-

jumu 90% apmērā par ieguldījumu sabiedriskās
infrastruktūras izbūvē 8 personām.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” –
nav, (G.Bojārs (LZP) atstāja sēdi).
27. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”.
Lēmums: Pilnvarot SIA “Garkalnes ūdens” sniegt
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus
(kanalizācija) novada administratīvās teritorijas
Baltezera un Alderu ciema daļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
28. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres
līguma pagarinājumu.
Lēmums: Noslēgt ar M.G. īres līgumu par nekustamā īpašuma “Smilškalni-1”, Divezeri, īri līdz
2020.gada 3.decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
29. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2019.gada 22.novembrī rīkotās izsoles rezultātus par domei piederošās kustamās mantas (koku cirsmas ar izcērtamo kokma-
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teriālu apjomu 1776.93 kubikmetri) atsavināšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
30. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda
projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 izglītības iestādes
jaunas ēkas 3.kārtas izbūves finansēšanai.
Lēmums: Noteikt, ka Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana
Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas izbūves 3. kārtas realizēšanas izmaksas ir līdz EUR 3
421 110 (ieskaitot PVN), kur atlikusī projekta realizācijas summa ir EUR 3 360 496, kuru līdz EUR 3
296 741 finansēt no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” –
nav, (G.Bojārs (LZP) atstāja sēdi).
31. Par bāreņa reģistrēšanu rindā uz pašvaldības
apdzīvojamo platību.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.239 “Par bāreņa
reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo
platību” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” –
nav, (G.Bojārs (LZP) atstāja sēdi).

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI

Gaujas ielā 16
15. janvārī plkst. 13.00
Piedalīsies LM pārstāvis, lai prezentētu sociālo
pakalpojumu sistēmu Latvijā.

SENIORU SKOLA

Gaujas ielā 16
8. janvārī plkst. 11.00
Kontaktpersona Biruta Krūze, tālr. 29444371

OFICIĀLIE ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI
SIA “Ādažu ūdens”,
tālr. +371 67996581, 22309309;
e-pasts: udensadazi@inbox.lv
SIA “LATTRANSPORT” tālr. +371 27002712;
e-pasts: info@lattransport.com
SIA “Strangs”, tālr. 29696693;
e-pasts: garjiks@inbox.lv
SIA “VILEAX”, tālr. 26037040;
e-pasts: natalijacirule@inbox.lv
SIA “Asmāra”, tālr. 67910874, 29453343;
e-pasts: asmara@asmara.lv
SIA “LONA 5.S”, tālr. 26513538;
e-pasts: lonas11@inbox.lv
SIA “LONA-S”, tālr. 26513538;
e-pasts: lonas@inbox.lv

Paziņojums par domes lēmuma atcelšanu
Ādažu novada domes 2019. gada 26. novembra
sēdē tika pieņemts lēmums Nr.214 atcelt Ādažu
novada domes 2018. gada 27. novembra lēmumu

Nr.252 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Kroņa ielā 1”.

PUBLICĒTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam "Ādažu Vēstis" (Nr.225) izdots pielikums
(Nr.220), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.23/2019 (22.10.2019.) “Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju
uzturēšanu”.
Nr.24/2019 (22.10.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 28 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
novietnes vieta Ādažu novada teritorijā.”
Nr.25/2019 (22.10.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
S
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budžetu 2019.gadam.”
Nr.27/2019 (08.11.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam.”
Nr.39/2019 (26.11.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, drukātā veidā ar
tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A,
1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas
ielā 13/15, SIA "Ādažu Namsaimnieks" Gaujas ielā
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.
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