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Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
atvērtas trīs jaunas grupas

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
“Strautiņš” kuplā saime papildinājusies ar 36 bērniem, 4 pedagogiem un 4
pedagogu palīgiem. Savukārt Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādē 16 trīsgadīgo ādažnieku labsajūtu un pirmsskolas izglītības programmas apguvi
nodrošina 2 jauni pedagogi un 1 pedagoga palīgs. Jaunā grupa izveidota ēkas
2. stāvā. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādē “Strautiņš” atvērt jaunas grupas izdevies, racionāli izmantojot esošo infrastruktūru un pielāgojot telpas
atbilstoši bērnu vecumposmam. Viena

grupa, kuru apmeklē 16 pusotru gadu
līdz divarpus gadu vecumu sasniegušie
bērni, izvietojusies ēkas pirmajā stāvā,
bijušās ēdamzāles vietā. Otra grupa –
obligāto izglītības vecumu sasniegušie
20 bērni (piecgadnieki un sešgadnieki)
iekārtojusies ēkas otrajā stāvā jaunizveidotās telpās, pārplānojot aktu zāli.
Pēdējo gadu laikā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izveidotas
vairākas jaunas grupiņas, kopskaitā 5,
nodrošinot vietu 88 bērniem. Ņemot
vērā pozitīvu iedzīvotāju migrācijas
saldo, kas “nodrošina” garu gaidītāju

rindu uz vietu pašvaldības dārziņā, 5
grupiņu izveide, optimāli izmantojot
esošo infrastruktūru, var šķist nebūtiska, taču tas ir devis iespēju papildu 88
bērniem tikt uzņemtiem bērnudārzā
un viņu vecākiem atgriezties darba tirgū. Šobrīd vecumā no pusotra gada līdz
sešiem gadiem Ādažu novadā deklarēti
1183 bērni. No tiem 600 bērni apmeklē
Ādažu pašvaldības bērnudārzus, 427 –
privātās pirmsskolas izglītības iestādes,
saņemot pašvaldības līdzfinansējumu.
40 bērniem tiek nodrošināts aukles pakalpojums.
→ 14. lpp.

Aktuālo informāciju par domes un iestāžu darbību ārkārtas situācijā lasiet 10. lpp.

MĒNESIS BILDĒS
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Ādažu sākumskolai – 2. vieta konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva”,
nominācijā “Jaunbūve – sabiedriska ēka”

Aizvadīta konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2019” gala ceremonija
un uzvarētāju sveikšana. Latvijas Būvniecības Gada balva ir lielākais būvju
izvērtēšanas konkurss Latvijā, kam tika
iesniegti 162 pieteikumi 10 nominācijās. Konkursā piedalījās arī ārzemju
objekti, kuru tapšanā iesaistīti Latvijas pilsoņi – būvniecības speciālisti.
GRAND PRIX balvas kā vērienīgākie
un nozīmīgākie 2019. gada projekti saņēma divi objekti – jaunā kultūrtelpa
Hanzas perons un Saules kolektoru sistēma Salaspilī.

Nominācija Jaunbūve – sabiedriska
ēka
Ādažu sākumskola, 1. un 2. kārta
(projekts Nams, būvnieks Monum, būvuzraudzība “Būvuzraugi LV”), nominācijā Jaunbūve – sabiedriska ēka saņēma godpilno 2. vietu. 1. vietas tika
piešķirtas divas – Business Garden Rīga
1. kārtas ēkas Malduguņu ielā 1 un 2,
Mārupē un daudzfunkcionālais centrs
Akropole, Maskavas ielā 257, Rīgā, savukārt 3. vietu ieguva Lielā laukuma
transformācija, koncertzāle “Latvija”
un Ventspils mūzikas skola Lielajā laukumā 1, Ventspilī.
Nominācija Jauna dzīvojamā ēka
1. vieta – daudzdzīvokļu ēkas ar komercplatībām jaunbūve Lāčplēša ielā
11/13, Rīgā. 2. vieta – daudzdzīvokļu jaunbūve “Philosophers Residence”
Rīgā, Raņka dambī 34. 3. vieta – jaunu
dzīvojamo ēku komplekss “Akācijas”,
Jūrmalas gatvē 92, Akāciju 2D, Akāciju
2E, Akāciju 2C, Rīgā.
Nominācija Pārbūve
1. vieta – Rūmenes kūts pārbūve par
koncertzāli un izstāžu zāli, Tukuma
rajonā, Kandavas novadā. 2. vieta –
S
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RTU Inženierzinātņu un
viedo tehnoloģiju centra
mācību korpusa pārbūve
Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā. 3.
vieta – viesnīcas pārbūve
Jāņkalna ielā 51, Alūksnē.
3. vieta – “Grīziņkalna Republika”, dzīvokļu ēkas pārbūve Jāņa Asara ielā 12.
Nominācija Fasāžu rekonstrukcija
1. vieta – fasādes atjaunošana Čaka
ielā 26. 2. vieta – fasāžu atjaunošana
Aldaru ielā 5, Rīgā. 3. vieta – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu
ielā 3 un Dzirnavu ielā 3A, fasāžu atjaunošana Rīgā.
Nominācija Restaurācija
1. vieta – ēkas pārbūve un restaurācija
Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā. 2. vieta –
Alsungas viduslaiku pils glābšanas un
restaurācijas darbi. 3. vieta – dzīvokļu
ēka Laipu ielā 8.
Nominācija Jauna inženierbūve
1. vieta – Māra Štromberga BMX trase
Valmierā, Rīgas ielā 91/Čempionu ielā
3, Valmierā. 2. vieta – Bikstupes tilta
pārbūve autoceļā V1457 Annenieki–
Jaunpils (7,510 km), Jaunpils novadā,
ceļš V1457 Annenieki–Jaunpils. 3. vie@ Ad a z u _ n o v a d s

ta – Liepājas ostas dzelzceļa pievedceļu
pārbūve un atjaunošana. 1. kārta, Brīvostas teritorijā 1, Rīgas ielā 71, Brīvostas ielā 21, Sliežu ielā 9, Liepājā.
Nominācija Inženierbūve – pārbūve
1. vieta – tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa
rekonstrukcija
Liepājā.
2. vieta – Pāvilostas ostas
Ziemeļu un Dienvidu molu
pagarināšana. 3. vieta –
Valsts galvenā autoceļa A2
Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) pārbūve.
Nominācija Koka būve
1. vieta – brīvdabas koncertzāle “Mītava” Pasta salā
1, Jelgavā. 2. vieta – degvielas uzpildes stacija “KOOL
Jūrmalas šoseja” Brekši, Babītes pagastā. 3. vieta – dzīvojamās mājas pārbūve
Sanktpēterburgā, Komarovo, Kurortnaja ielā 26.
Nominācija Publiskā ārtelpa
1. vieta – ekspozīcija “Āfrikas savanna”
Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā Meža prospektā. 2. vieta – Imantas
sporta laukums, Kurzemes prospektā
158, Rīgā. 3. vieta – sporta un rekreācijas zona Saulkalnes daudzstāvu namu
iekšpagalmā.
Nominācija Industriālā būve
1. vieta – modulārs gaisa dzesēšanas
9,6MW datu centrs “Gldani Free Industral Zone,” Gldani district, Tbilisi.
2. vieta – IKTK ražošanas ēka, Rubeņu
ceļā 46, Raubēnos, Cenu pag., Ozolnieku novadā. 2. vieta – Autosalona Škoda
kompleksa jaunbūve, Biķernieku ielā
125, Rīgā. 3. vieta – ražošanas teritorija
Valkā, Varoņu ielā 39A.
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Jauni mācību virzieni un citas izmaiņas Ādažu vidusskolā
des, kā arī ieviesa jauninājumus
mācību procesā,
tāpēc daļa no jaunā mācību satura
mums jau ir pazīstama. Tomēr
ar jauno mācību
gadu būs jaunumi
arī Ādažu vidusskolā. Izmaiņas
priekšmetu programmās skars gan pamatizglītības posmu, gan vidējās izglītības posmu. Pamatizglītības posmā (1.–9.
klase) būs šādi jaunumi:
 otro svešvalodu sāks apgūt no 4. klases;
 Latvijas un pasaules vēsture būs kā
vienots mācību priekšmets no 7. klases;
 tiks pastiprināta latviešu valodas loma

Ar 2020. gada 1. septembri visās Latvijas
skolās ieviesīs jaunu, uz kompetencēm
balstītu mācību saturu un metodes. Tas
ir izaicinājums ne tikai skolu vadībai,
bet arī pedagogiem, vecākiem un pašiem
skolēniem.
Jau divus mācību gadus Ādažu vidusskola darbojās kā pilotskola projektā “2030”,
pedagogi aprobēja jaunas mācību meto-

mazākumtautību izglītības programmām;
 tiks ieviests jauns mācību priekšmets
“Teātra māksla” līdzās citiem mākslas
veidiem (literatūra, vizuālā māksla, mūzika);
 mācību priekšmets “Dizains un tehnoloģijas” ar jaunu saturu aizstās līdzšinējo “Mājturība un tehnoloģijas”;
 tiks ieviests jauns mācību priekšmets
7. klašu posmā “Inženierzinības”;
 mācību priekšmets “Datorika” aizstās
līdzšinējo “Informātiku” no 4. līdz 9.
klasei;
 mācību priekšmets “Sports” turpmāk
tiks saukts “Sports un veselība” – ar mainītiem satura uzsvariem, kam atvēlētas 3
stundas nedēļā.
Lai noteiktu skolēnu stiprās un vājās
puses, arī turpmāk tiks organizēti di-

Attēlā var redzēt profesijas, kuras perspektīvā varēs apgūt, izvēloties kādu no piedāvājumiem
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agnosticējošie darbi. 9. klases beigās
skolēni kārtos līdzšinējos trīs obligātos
valsts pārbaudījumus – latviešu valodā,
svešvalodā un matemātikā, savukārt kā
ceturtais tiks veidots starpdisciplinārais
valsts pārbaudes darbs sociālajā un pilsoniskajā, dabaszinātņu un tehnoloģiju
mācību jomā.
Lielākās pārmaiņas skars tieši vidējās izglītības posmu (10.–12. klase). Vidusskolas loma tiks akcentēta kā individuāla
iedziļināšanās atbilstoši mērķiem, vispirms vēlreiz padziļinot un vispārinot
pamatus (10./11. klase), tad, mācoties
dziļāk, šaurākā jomu lokā (12. klase).
Mācību satura apguve vidusskolas posmā Ādažu vidusskolā notiks optimālajā
līmenī un šajā gadījumā mācību satura

Klase ar skatu uz pasauli

Pateicoties dalībai Erasmus+ projektā
“21. gadsimta stunda – pedagoga profesionālais izaicinājums”, Ādažu vidusskolas pedagoģēm – Jolantai Osītei un
Lindai Kalniņai bija iespēja piedalīties
profesionālās pilnveides kursos Francijā.
Kursu nosaukumus – Klase ar skatu uz
pasauli – un to saturs pilnībā atspoguļoja
21. gadsimta izglītības sistēmas jauninājumus un tendences.
Jau sen vairs nav noslēpums, ka skola
gatavo jauniešus citādākai pasaulei nekā
tā bija daudzus gadus atpakaļ. Viss izglītošanas process ir kļuvis bagātīgāks
un daudzpusīgāks, un līdz ar to pedagogam ir būtiski jāpapildina savas profesionālās iemaņas, lai vadītu pēc iespējas
daudzšķautņaināku un jēgpilnāku mācību stundu. Turklāt mācīšanās process
mūsdienās nebeidzas ar mācību stundu,
bet ir paplašināts un vērsts uz dažādu
prasmju apguvi reālās dzīves situācijās.
Starptautiskie projekti, diskusijas, sko-

apguve ir pietiekama, lai iestātos augstskolā. Priekšmetu apguve notiks kursu
veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos, un tajos būs noteikts
stundu skaits (36 stundas nedēļā) katram kursam.
Ādažu vidusskola ir izstrādājusi īpašu
piedāvājumu vidusskolēniem. Izstrādes
procesā tika iesaistīti gan skolēni, gan
pedagogi, gan skolēnu vecāki. Esam izstrādājuši 6 grozu jeb virzienu piedāvājumu, no kuriem topošo 10. klašu skolēni varēs izvēlēties savām spējām un
interesēm piemērotāko.
Pašreiz skolā notiek sagatavošanās darbi, lai šo piedāvājumu ieviestu ar nākamo mācību gadu. Tiek gatavoti jauni
uzņemšanas noteikumi vidusskolas 10.
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klasē, tos sagatavosim līdz 1. aprīlim.
Esam paredzējuši – ja skolēni līdz 11.
klases 1. pusgadam vēlēsies 12. klasē
mainīt padziļinātos kursus, tad tāda
iespēja tiks dota, izņemot programmā,
kurā tiek apgūtas dabaszinības. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu,
ar katru no 10. klases skolēniem un viņu
vecākiem tiks slēgts trīspusējs izglītošanās līgums.
Ādažu vidusskola saviem skolēniem arī
turpmāk piedāvās kvalitatīvu izglītības
programmu spektru, nodrošinot ne tikai vispārējo izglītību, bet arī intelektuālu un praktisku interešu izglītības
programmu piedāvājumu ar dažādām,
vispusīgām un kvalitatīvām iemaņām.
Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa

lēnu apmaiņas programmas, praktiski
pētnieciskie darbi – tā ir tikai maza daļa
no šodienas mācību procesa skolā. Neapšaubāmi, lai to veiksmīgi vadītu un palīdzētu augt jaunai, konkurētspējīgai un
elastīgai paaudzei, klases priekšā ir jābūt
tikpat zinošam, atvērtam un erudītam
skolotājam.
Šo kursu saturs ietvēra tādas tēmas kā
globalizācija, mācību iestādes internacionalizācija, identitātes apzināšanās,
starptautisko projektu īstenošana un
kompetenču saturs izglītībā. Pedagogi
no 4 valstīm piedalījās diskusijās, plānoja
mācību stundas, analizēja savu darbu un
padziļināti pētīja mūsdienu skolas procesus. Visas nodarbības notika dažādās
vietās, bija nodrošināts darbs svešvalodā
un nepārtraukta apmaiņa ar praktiskām
idejām mācību procesa uzlabošanai.
Paldies Ādažu vidusskolai un Ādažu novada domei par atbalstu dalībai projektā!
Angļu valodas skolotāja Linda Kalniņa

Ir tūkstotis! Ir bibliotēka!

Ādažu Vēstis janvāra numurā jau rakstīja par biedrības Ādažu uzņēmēji akciju Grāmatas Ādažu
sākumskolas bibliotēkai, kas aizsākās decembrī. Pirmo dāvinātāju iniciatīva rosināja pārsteidzošu
atsaucību, un arī turpmāk bibliotēka saņēma arvien jaunus un jaunus grāmatu saiņus.
Nu jau dāvināto grāmatu skaits pārsniedzis tūkstoti, to lielākā daļa jau izvietota plauktos un
sagaidījusi jaunus lasītājus, taču dāvinājumu plūdums nebeidzas un grāmatas vēl arvien pa
dažādiem ceļiem nonāk bibliotēkā: tās dāvina klašu kolektīvi un skolēnu ģimenes, tās atnes
anonīmi atbalstītāji un uzņēmumu pārstāvji. Un nav svarīgi, vai tā ir mazā skolēna viena vienīgā mīļā grāmatiņa, vai liels grāmatu sainis, kas tiek dāvāts. Būtiska ir attieksme, ieinteresētība,
atbalsts.
Par to vēlreiz paldies ikvienam: gan jau iepriekš minētajiem Ādažu militārās bāzes pārstāvjiem, Ādažu pašvaldības policijai, Ādažu novada domei, SIA Ādažu Metāls,
Pelegrin, Eigers, Ādažu Namsaimnieks, gan SIA Muiža A, Ekspress-Ādaži, KH Select, biedrībai Ādaži Velo, gan daudzajiem anonīmajiem dāvinātājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, gan klašu audzinātājām.
Kopīgiem spēkiem izveidots daudzpusīgs bibliotēkas krājums, un nu jau
droši var aicināt jaunos lasītājus: nāciet uz bibliotēku – ikviens atradīs sev
interesantu grāmatu!
Pateicībā bibliotekāre Edīte Kāna
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Izmaiņas autobusu kustības sarakstā
Uzklausot Mārsilu iedzīvotāju lūgumu,
lai skolēni nokļūtu skolā, no 23. marta
autobuss plkst. 7.40 no Baltezera maršrutā Baltezers – Alderi – Ādažu centrs
iebrauks Mārsilos (kursē darba dienās,
tikai mācību laikā). Tāpat Mārsilos iebrauks autobuss plkst. 16.23 no Ādažu
centra maršrutā Ādaži – Podnieki – Gar-

Uzsāks Ataru ceļa pārbūvi

6

Ādažu novada dome 2020. gada 11. martā parakstīja līgumu ar AS “A.C.B.” par
Ataru ceļa pārbūvi Eimuru industriālajā
zonā.
Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam
būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā” AS “A.C.B.” veiks 1. kārtas
būvdarbus Ataru ceļa posmā no Laveru
ceļa līdz īpašumam “Dālderlauki” (Eimuru ceļam) 1,27 km un Briljantu ceļā
0,282 km posmā.

kalne un autobuss plkst. 17.15 no Rīgas
maršrutā Rīga – Ādaži – Podnieki – Garkalne.
Mainīts atiešanas laiks maršrutā Rīga –
Ādaži – Podnieki – Garkalne. Turpmāk
autobuss no Garkalnes kursēs plkst.
18.30 (līdz šim 18.24)
Mainīts atiešanas laiks maršrutā Ādaži –

Plānots pārbūvēt brauktuves segumu, izbūvēt jaunu apgaismojumu, kā arī jaunus
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
Ataru ceļa būvdarbi tiks veikti 5. posmos
virzienā no Laveru ceļa uz Eimuru ceļu.
Marta vidū tiks uzsākti 1.–4. posma darbi (skat. shēmā), līdz maija beigām slēdzot satiksmei Ataru un Briljantu ceļus,
pārvietošanos nodrošinot pa apvedceļiem (skat.shēmu).
Uzsākot 5. posma būvdarbus, satiksmei

Stapriņi – Atari – Ādaži. Turpmāk autobuss no Ādažu centra kursēs plkst. 17.00
(līdz šim 16.50).
tiks slēgts Ataru ceļa posms no Inču ielas līdz Eimuru ceļam un informācija par
darbu uzsākšanu tiks ievietota interneta
vietnē www.adazi.lv.
Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību nodrošinās SIA
“Firma L4”.
Gunta Dundure
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Apstiprināts Dienas centra būvprojekts minimālā sastāvā

Ādažu novada dome no 2019. gada 21.
oktobra ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu īsteno projektu
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
Ādažu novadā”, kā ietvaros plānots izveidot dienas aprūpes centru 28 pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
centru 34 bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem.

2019. gada 13. septembrī Ādažu novada dome noslēdza
līgumu ar pilnsabiedrību “Anzāģe,
Build-Invest Latvia
un BF Vīķi” par dienas aprūpes centra
un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma
centra projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību.
2020. gada 30. janvārī Ādažu novada būvvalde izsniedza
būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2020-922
objektam “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs, Attekas ielā
39”.
Ar Rīgas plānošanas reģiona 2019. gada
20. decembra lēmumu Nr.5 “Par Rīgas
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam grozījumu
Nr.5” projektam piešķirts papildus finansējums 361 626 eiro apmērā, kā rezul-

tātā projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas palielinātas līdz 967 149
eiro. Ar papildu pieejamo finansējumu
plānots izbūvēt dienas aprūpes centra
piebūvi vēl 10 pieaugušajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem.
Dienas aprūpes centra būvniecību un
sociālo rehabilitācijas pakalpojumu centra projektu paredzēts īstenot līdz 2020.
gada oktobra beigām, piebūves būvniecību – līdz 2021. gada beigām.
Dienas aprūpes centrā tiks nodrošināti
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi, nodarbības sociālo prasmju
attīstīšanai, izglītojošas aktivitātes un
brīvā laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem, savukārt rehabilitācijas
centrā – rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem.
Inita Henilane

Jaunie komponisti priecē klausītājus konkursā “Skaņuraksti Ādažos”
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 20. jubilejas gadā 30 jauno
komponistu skaņdarbi pieskandināja Ādažu Kultūras centra
Ceriņu zāli jaunrades konkursā “Skaņuraksti Ādažos”. Konkursa dalībnieki bija Latvijas mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 7 līdz 17 gadiem, kuri apgūst kompozīciju vai kā citādi
nodarbojas ar mūzikas jaunradi. Latvijā šis ir vienīgais jaunrades konkurss mūzikas skolu audzēkņiem, jo kompozīcijas
stundas skolās ir retums.
Par vienu no 2020. gada laureātēm kļuva Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas audzēkne Megija Milberga-Zuza, kura 1. vietu jaunākajā grupā dalīja ar Martu Ševčenko. Ādažu Mākslas
un mūzikas skolas audzēknis Kristaps Lāss ieguva 2. vietu
vidējā grupā! Apsveicam! Konkursa I vietas ieguvēji saņēma
īpašas stiklā veidotas laureātu balvas, kuras veidotas tepat,
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas skolotājas Māras Ārentes
uzraudzībā.

“Eco Baltia grupas” uzņēmumu klientu centri
nodrošinās klientu apkalpošanu tikai elektroniski

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, kā arī rūpējoties par mūsu
darbinieku un klientu veselību, visu
“Eco Baltia grupas” vides apsaimniekošanas uzņēmumu klientu centri pilnībā
S
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pārtrauks klientu apkalpošanu klātienē.
Klientu apkalpošana pagaidām tiks nodrošināta tikai elektroniski.
Aicinām visus klientus jau tagad izmantot uzņēmumu nodrošinātās elektroniskās saziņas un pakalpojumu iespējas,
apmeklējot to mājaslapas, un nepieciešamības gadījumā sazinoties ar klientu
centriem pa tālruni vai e-pastu:
• SIA “Eco Baltia vide”:
www.ecobaltiavide.lv, tālr. 8717 vai
info@ecobaltiavide.lv;
Tāpat visos “Eco Baltia grupas” uzņēmumos ir ieviestas papildu preventīvas aktivitātes un piesardzības pasākumi, aizliedzot jebkādus ārvalstu komandējumus,
@ Ad a z u _ n o v a d s

atceļot visus uzņēmuma plānotos ārējos
un iekšējos pasākumus, ierobežojot sapulču norisi, viesu un klientu uzņemšanu
klātienē, nodrošinot papildu dezinfekcijas pasākumus darba vietās un arī ieviešot attālināta darba iespējas gadījumos,
kad tas ir iespējams. Tāpat atceltas visas
mācību ekskursijas “Eco Baltia grupas”
otrreizējo izejvielu pārstrādes ražotnēs
AS “PET Baltija” un SIA “Nordic Plast”.
Uzņēmums aicina visus savus darbiniekus un iedzīvotājus atbilstoši atbildīgo
iestāžu rekomendācijām stingri ievērot
noteiktos drošības pasākumus, būt atbildīgiem un saprotošiem.

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

Eco Baltia vide
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“Kad iesim ārā? Kad skriesim?” priecīgi satraukti uzlūkojot viņu, ar savu acu
skatu jautā Heimī ikreiz, kad ierauga,
ka viņš ir paņēmis sporta ekipējumu un
Heimī bļodas, un nes tās lejā. Tad Heimī
aši skrien pie loga skatīties, kā viņš visas
lietas sakrāmē auto. Tā ir zīme, ka viņi
abi tiešām dosies ceļā, lai pēc tam skrietu! Skrietu, skrietu, skrietu! Sacensībās
ar vidējo ātrumu 32km stundā, bet ātruma treniņos ar 36 – 40km stundā. Viņš
ir Alens Zvilna – aizvadītā gada labākais
sportists Ādažos, bet Heimī ir viņa sunīte, kas uzticīgi seko savam saimniekam
un ar lielāko atdevi startē kamanu suņu
sacensībās, ļaujot priecāties par daudzajiem sasniegumiem – 1. vieta Pasaules
kausa izcīņas posmā, 2. vieta Pasaules
čempionātā, 1. vieta Baltijas čempionātā,
kā arī uzvaras Baltijas Ziemas čempionātā un Latvijas čempionātā kamanu suņu
sportā. Līdz ar pirmo apledojumu Heimī bija saskrāpējusi savas skaistās ķepas
un bija spiesta kādu laiku pavadīt mājās,
izlaižot treniņus. Izturēt bez skriešanas
vairāk nekā trīs nedēļas nepavisam nebija viegli, bet pēc tam – dubults prieks
atgriezties trasē! Heimī un Alens ir nešķirami draugi un lieliska komanda, kas
kopā spēj sasniegt visaugstākās virsotnes.

8

Pēcpusdienas siltie saules stari, priežu meža
smarža, vējš un ātrums… Heimī traucas pa
meža šaurajām takām, ar apbrīnojamu precizitāti ierakstoties katrā līkumā. Garās,
melnās ausis un arī Heimī mēle skrējiena
azartā plīvo uz visām pusēm. “Skrienam,
skrienam!” laimīga ir Heimī. Saimnieka
mīlestība un rūpes, kā arī sportiski kopā
pavadītais laiks nes lieliskus augļus. Heimī un Alens ir čempioni. Palūkojiet Alena

e t un c tv et ra st

Sapņu
komanda
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Zvilnas YouTube kanālā aizraujošos video,
lai izjustu šīs saliedētās komandas skrējiena ātrumu un vērienu.
Savs sapņu suns – sportists
Heimī ir Alena sapņu suņa piepildījums, jo
Alens pats izvēlējās, kādus divus suņus vajadzētu sakrustot, lai viņam būtu savs sporta suns. Heimī tētis ir medību suns – vācu
īsspalvainais putnu suns, bijis Latvijas un
Baltijas čempions, savukārt Heimī mamma ir līdere velokamanu suņu komandā.
Heimī nevienu dienu savā dzīvē nav devusies skoloties uz kādu īpašu suņu skolu, jo
Alens viņu apmācīja pats. Visas zināšanas
Alens apguva pašmācības ceļā – klausījās
seminārus, meklēja informāciju internetā, sazinājās ar citiem suņu saimniekiem.
Alens iecerējis, ka reiz viņam varētu būt pat
četri vai vairāk suņi, jo tad varētu startēt
velokartā jeb velokamanu disciplīnā, spor-
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ta veidā, kur kamanas parasti kopā velk no
trīs līdz pat astoņiem suņiem. “Vai Heimī
nebūs greizsirdīga?” To īsti nevar zināt,
taču šobrīd Heimī raksturs un uzvedība ir
lieliska. Turklāt arī Heimī lielākā kompānijā būtu interesantāk un arī treniņi būtu
vēl kvalitatīvāki, jo ar vairākiem suņiem
Alenam vajadzētu trenēties četrreiz vairāk.
Ar kamanu suņu sportu Alens nodarbojas
nu jau 7 gadus, no kuriem 4 startē kopā ar
savu sunīti Heimī.
Neizsīkstošā enerģija
Kāds suns, tāds saimnieks – šo izteikumu
droši var attiecināt uz šo sapņu komandu,
jo, kā stāsta Alens, ikdienā Heimī ir tikpat
līdzsvarota un mierīga kā viņš pats. Vienīgo stresu Heimī var sagādāt neizsīkstošā
enerģija, kas mīt viņā pašā. Ja kādu laiciņu
nav izdevies sportot, Heimī sāk smilkstēt,
vaicājoši lūkojas Alena acīs, nes viņam
savas spēļmantiņas, mudinot izkustēties.
“Citi suņi šādā stāvoklī var sākt grauzt dīvānus un vadus aiz garlaicības. Heimī grib
spēlēties un dauzīties, ja uzkrātā enerģija
līst pāri malām. Pat tagad, kad aizvadīti jau
kādi 4, 5 treniņi pēc ilgāka pārtraukuma,
uzkrātā enerģija vēl aizvien nav iztērēta.
Daudzi saka, ka suni dzīvoklī nevar turēt.
Manuprāt, vaina nav dzīvoklī… Svarīgi, lai
saimnieks ar savu suni nodarbotos,” pārliecināts Alens. Ikdienā sportists strādā noliktavā, bet viņa sapnis būtu kādudien arī
savu iztiku pelnīt, darbojoties ar suņiem.
Viņš jau uzkrājis pieredzi, apmācot jaunos
kamanu suņu sporta entuziastus.
No blēņdara par čempionu
Alens strādājis arī par veikborda instruktoru un vizinājis tūristus ar suņu pajūgu.
Tāpat kā sportā, arī dzīvē viņam patīk sevi
izaicināt: “Piekritu strādāt par veikborda
instruktoru, lai piespiestu sevi komunicēt
ar daudziem cilvēkiem, kļūtu atvērtāks.
Man patīk sevi izaicināt,
zinot, ka es noteikti tāds
neesmu. Arī skolā draudzējos ar diviem, trīs cilvēkiem, kuri bija tādi paši kā
es, kopā sastrādājām šādas
tādas blēņas, piemēram,
līdām skolas bēniņos, kur
atrasties
nedrīkstējām.
Skolas laikā biju haotisks,
nevienu neklausīju, darīju, ko gribēju. Tagad esmu
mierīgāks, apdomīgāks.
Cenšos vairāk piedomāt,
ko un kā daru. Biju gudrs
un labi mācījos, tomēr
runāju skolotājām pretī
un, ja vajadzēja atvainous
us
ties, vienkārši izgāju ārā
u su s
i s
- no klases.” Alens sapratis,
u su u
ka nespēj veikt monotonu
uu
i
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noskatīties kādu komēdiju, jo tieši šis žanrs viņam
esot vistuvākais. Kāpēc
tieši komēdijas? “Varbūt
tāpēc, ka novērtēju, ja kāds
prot sasmīdināt, jo pats neesmu baigais smīdinātājs.”
Gribētu sevi par savu labāko draugu? “Kā kuru reizi.
Esmu nosvērts, neesmu impulsīvs. Savu
enerģiju izlieku trasē. Kā draugs es nevarētu sevi uzmundrināt, jo tas man ne īpaši
labi padodas. Man laikam būtu garlaicīgi.
Neesmu cilvēks, kurš runā par jūtīgām tēmām. Es nemāku mierināt un bieži pasaku
to, ko varbūt nevajadzētu. Grūtos brīžos es,
iespējams, nebūtu apmierināts ar sevi kā
savu labāko draugu,” atzīst Alens. Lai gan
Alens apšauba savas mierinātāja spējas,
viņš pārliecināts, ka katram cilvēkam vajag
blakus cilvēkus, uz kuriem var paļauties.
Lielākie atbalstītāji
Par saviem lielākajiem atbalstītājiem Alens
uzskata savus komandas biedrus no kamanu suņu sporta kluba “Dog sport Carnikava”, īpaši Elīnu, Artūru un Sarmīti, jo tieši
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viņi ikdienā ir tie, kuri motivē trenēties un
doties dabā. “Kad ir nogurums un liekas –
šodien treniņš jāizlaiž, pēkšņi saņemu ziņu
no komandas biedra ar jautājumu: “Braucam trenēties?”” “Kā var atteikt?” domā
Alens. Arī sportista mamma Gunita ir liela
atbalstītāja un fane. Alenam šķiet, ka reizēm mammai lielāku prieku sagādā satikt
viņa sunīti, jo viņš, pretstatā Heimī, savas
emocijas neizrāda, bet Heimī, sastapšanās
prieka iedvesmota, luncina asti un priecājas, nevarot noslēpt savas emocijas.
Kas bija pirmais?
Jautāts, kas viņa dzīvē bija pirmais – suns
vai sports, Alens nevilcinoties atbild –
sports: “Ar nelieliem pārtraukumiem 13
gadus trenējos džudo, pēc tam futbolā un
basketbolā. Nedaudz arī peldēšanā. Kā jau
daudzi, sākumā vēlējos izmēģināt dažādus
sporta veidus. Pirmais sporta suns manā
dzīvē ienāca tikai pirms 7 gadiem.” Alena
draugi bijuši saistīti ar kamanu suņu sportu un arī viņš
gribējis pamēģināt: “Sākumā
likās nedaudz
smieklīgs sporta veids, bet ar
laiku tas aizrāva
aizvien vairāk
un vairāk.” Alenam paticis, ka
šajā sporta veidā
jāpaļaujas ne tikai uz sevi, bet
arī savu četrkājaino komandas
biedru. Un dažās
disciplīnās – pat uz
vairākiem četrkājainajiem komandas
biedriem. “Man bija
iespēja darboties dažādās disciplīnās*,
tomēr svarīgākajās
sacensībās parasti
startēju skūteru klasē,” atzīst sportists.
Kurš – galvenais?
80% no uzvaras sacensībās nosakot tieši
Heimī sniegums: “Es varētu būt olimpiskais čempions velobraukšanā, bet, ja Heimī neskries, nekas nesanāks. Savukārt, ja
būtu vissliktākais riteņbraucējs, bet Heimī
– visātrākā, pastāvētu iespēja iekļūt pirmajā trijniekā.” Vai Heimī viņu kādreiz
arī sadusmojusi? “Suns nav vainīgs, ja es
kā saimnieks kaut ko neesmu iemācījis.
Tad drīzāk būtu jādusmojas uz sevi, nevis
viņu.” Treniņos Heimī dažkārt mēdzot
aizskriet ne tur, kur vajag, bet sacensībās
– ne reizi. Kā var panākt, ka suns skrien
tik ātri? “Lielā mērā tas atkarīgs no paša
suņa. Daži ir aktīvāki, bet citi – mazāk

Foto – a

darbu,
tāpēc
nav turpinājis
savu darba
dzīvi iegūtajā profesijā –
metālapstādē.
“Lai gan esmu
visai noslēgts,
tomēr daudz vairāk man patīk darboties ar cilvēkiem, nevis lietām,” secina
sportists.
Disku golfs un komēdijas
Līdzko Alens atgriežas no darba, viņš nevis vakariņo un skatās TV, bet gan uzreiz
ar Heimī brauc uz mežu, kur trenējas apmēram 2 stundas! “Esmu pielāgojies Heimī
dzīvesveidam, nevis viņa – manam. Ja man
jāizvēlas, vai doties uz kino, vai treniņu, izvēlēšos pēdējo, īpaši, ja Heimī 3 dienas nav
sanācis kārtīgi izskrieties mežā.” Brīvajā
laikā Alens dodas uzspēlēt disku golfu vai
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aktīvi. Slinkākos jāmotivē ar kārumiem.
Jāmaina ēdināšanas stratēģijas. Rezultātu
ietekmē arī tas, kā treniņos strādājam…
Mainot treniņu metodes, var redzēt, kā
suns atsaucas dažādām pārmaiņām un kā
tas ietekmē rezultātu,” stāsta sportists. Cik
daudz konkurentu Heimī ir sacensībās?
“Pasaules čempionātā – 30, Latvijas – 5,
bet Baltijas čempionātā – vismaz 7. Parasti
pasaules čempionātā
startē 3 labākie no visas
valsts. Latvijas un Baltijas čempionātā piedalās
visi, kas grib, bet Pasaules čempionātā – tikai labākie.” Kādu laiku Alens
nevarēja atrast tādu darbu, ko varētu apvienot ar sacensību grafiku, tāpēc tagad ir
ļoti priecīgs un pateicīgs esošajai vadībai
par atsaucību un sapratni. Bija svarīgi, lai
darba dienu noslēgumā ar Heimī varētu
trenēties, bet brīvdienās – braukt uz sacensībām. Tā kā tagad tas veiksmīgi izdevies,
atkal abi var gatavoties nākamajam lieliskajam startam!
Monika Griezne

*Disciplīnas kamanu suņu sportā
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Pašvaldības un novada iestāžu darbība
ārkārtas situācijā no 13. marta līdz 14. aprīlim

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu,
ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi
pandēmijas apmērus, Ministru kabinets
2020. gada 12. martā pieņēma lēmumu
no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim
izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtas
situāciju.
Ādažu novada domes vadība sasauca
pašvaldības izglītības iestāžu, sporta
iestāžu un kultūras iestāžu, un struktūrvienību vadītājus uz ārkārtas sanāksmi, lai nodrošinātu šādu ārkārtas
situācijas noteikumu darbību Ādažu
novadā:
• Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (tālāk – VPVKAC) no 13. marta līdz
14. aprīlim NESNIEGS KLĀTIENES PAKALPOJUMUS.
Iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus šajā laikā varēs saņemt:
1) elektroniski: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
2) konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumu pieteikšanu pa tālr.: 67997350;
3) rakstot uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv;
4) sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33 A, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164;
5) iesniegumu domei var iesniegt arī portālā www.latvija.lv,
sadaļā “Iesniegums iestādei”: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts.
Iedzīvotāji, kuri vēlas iesniegt gada ienākumu deklarācijas, to
var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā: https://eds.vid.gov.lv/login/, kā
arī zvanot uz VID konsultatīvo tālr.: 67120000 vai arī uzdodot
savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.
• Slēgtas izglītības iestādes (t.sk. Mākslas un mūzikas skola,
Sporta skola un interešu izglītības pulciņi), izņemot bērnudārzi, līdz tiks pārtraukta ārkārtas situācija.
• Pašvaldības bērnudārzi turpina darbību, bet bērnus var
vest ar vecāku iesniegtu apliecinājumu, ka nav ceļojuši vīrusa
skartajās valstīs vai kontaktējušies ar cilvēkiem, kuri atgriezušies no vīrusa skartajām valstīm. Aicinām vecākiem izvērtēt bērnudārza apmeklējuma nepieciešamību un pēc iespējas
tomēr paturēt bērnus mājās.
• Ģimenēm, kuras nesen apmeklējušas vīrusa skartās valstis,
aicinām RAKSTISKI informēt dārziņus par šo faktu un nodrošināt bērnu karantīnu mājas apstākļos.
Kontakti saziņai ar Mākslas un mūzikas skolu: tālr. 26892523,
e-pasts: makslu.skola@adazi.lv.
Kontakti saziņai ar Ādažu vidusskolu: mob. tālr.26462610
Kontakti saziņai ar Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolu:
tālr.27746508, e-pasts: sporta.skola@adazi.lv.
• Ādažu Brīvā Valdorfa skola ar bērnudārzu ir slēgti. Privātie bērnudārzi “Patnis”, “Brīvā Austras skola” un “Pasaku valstība” būs atvērti, bet uzņems bērnus ar RAKSTISKU
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vecāku iesniegtu apliecinājumu, ka nav
ceļojuši vīrusa skartajās valstīs vai kontaktējušies ar vīrusa skartajiem.
•
Sociālais
dienests
iesniegumus pieņems elektroniski, e-pasts:
soc.dienests@adazi.lv, kā arī tos var atstāt pastkastē pie ieejas Sociālajā dienestā Gaujas iela13/15. Zvanīt pa tālr.
sociālajam darbiniekam 67996661, sociālajam darbiniekam ģimenēm ar bērniem 67809399.
• Pašvaldības policija turpinās darbu
diennakts režīmā, kā arī turpinās izbraukumus neatliekamās situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli, bet iesniegumus pieņems
elektroniski, e-pasts: policija@adazi.lv. Iesniegumus var atstāt
arī pastkastē pie policijas ieejas durvīm Depo ielā 2. Policijas
diennakts tālr. 67997005, 27762020.
• Bāriņtiesa apmeklētājus pieņems, iepriekš vienojoties
pa tālr. 67997246 vai 67398037, kā arī elektroniski, rakstot:
barintiesa@adazi.lv.
• Būvvalde nepieņems apmeklētājus klātienē, lūdzam sazināties ar būvvaldi elektroniski ar e-pastu starpniecību:
buvvalde@adazi.lv. Atgādinām, ka no 1. janvāra būvniecības
dokumentācijas iesniegšana un izskatīšana notiek elektroniski BIS sistēmā.
• Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņems, iepriekš sazinoties pa tālr. 67996007.
• Ādažu novada bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta, tāpēc
bibliotēka aicina pagarināt termiņu bibliotēkas izsniegtajiem
izdevumiem. Kontakti saziņai: biblioteka@adazi.lv; tālr.
67996266.
• Ādažu baseins un Sporta centrs šajā laikā būs slēgts, nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālr. 27138082 vai
elektroniski: arnis.rozitis@adazi.lv.
• Ādažu Kultūras centrā tiek pārtraukts amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu process un pasākumu organizācija. Atcelti vai pārcelti kultūras pasākumi:
SPIEDIENS Improvizācijas šovs – pārcelts uz nenoteiktu laiku.
BAIBAS SIPENIECES-GAVARES stāvizrāde – pārcelta:
26. martā paredzētā izrāde uz 7. novembri plkst. 16.00
27. martā paredzētā izrāde uz 7. novembri plkst. 19.00
Deju studijas ZFORSE koncerts – pārcelts uz 23. maiju
Kino filma KLASES SALIDOJUMS 2 – pārcelts uz nenoteiktu
laiku
Vokālo ansambļu festivāls TIK PIE GAUJAS – pārcelts uz nenoteiktu laiku
Pasākums SATIEC SAVU MEISTARU – pārcelts uz nenoteiktu laiku
Tālr. saziņai ar Kultūras centru 29456335.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības
pasākumiem. Savukārt par aktuālo informāciju par pašvaldības pakalpojumu pieejamību informēsim domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un sociālajās platformās.
Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!
Ā AŽU VĒSTIS 16. MARTS (228) 2020
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Idejas, ko darīt skolēnu brīvlaikā!

Skolēnu brīvlaikā ģimene var pavadīt laiku kopā, dodoties pārgājienos Latvijas
dabā, sarīkojot piknikus un arī gatavojot dabā! Lūk, dažādas idejas, ko darīt:
• Dodieties uz mežu, pētiet, fotografējiet, • Klausieties raidlugas!
• Veidojiet un miniet krustvārdu
vērojiet!
• Izvēlieties kādu pastaigu maršrutu gar mīklas!
• Izziniet, kuri ir nozīmīgākie latjūru, upes krastu, ezeru.
• Staigājiet, vērojiet un baudiet līdzi pa- viešu literārie darbi un autori.
ņemtās vai uz vietas, dabā, pagatavotās • Spēlējiet paslēpes!
• Gatavojiet maskas!
pusdienas.
• Izvēlieties maršrutu ar dabas veidotām • Izgatavojiet leļļu māju!
šķēršļu joslām spēku pārbaudei un pēt- • Iemācieties trikus ar bumbiņām,
niecībai.
kārtīm vai ziep• Dodieties uz vietu, kas jūsu ģiju burbuļiem!
menei ir nozīmīga – dzimtas mā• Ja esat laimīgais
jām, vietu, kur vecāki iepazinumājdzīvnieka īpaššies, stadionu, kur tētis saņēmis
nieks, iemāciet savam
pirmo medaļu par 100 metru piemīlulim dažādus triveikšanu trīsriteņbraukšanā.
kus!
• Izziniet, cik mums ir nacionālo
• Gleznojiet, zīmējiet!
parku, izvēlieties vienu un dodie• Gatavojiet kopā
ties izpētes pārgājienā!
maltīti!
• Lasiet grāmatas kopā ar bērniem!
• Uzcepiet kūku!

• Izgatavojiet putnu barotavu!
• Dodieties nakts pārgājienā!
• Vingrojiet kopā!
• Spēlējiet dažādas galda spēles!
• Apgūstiet vārdus svešvalodā spēles veidā!
• Pētiet kopā pasaules ģeogrāfisko karti!
• Mācieties adīt, tamborēt un izšūt.
• Mācieties gatavot priekšmetus no koka,
māla vai plastikas.
Pēc LSM.lv

Aprīlī izsludinās pieteikšanos novada jauno uzņēmēju konkursā 2020!
Turpinot 2016. gadā uzsākto iniciatīvu, aprīlī plānots izsludināt
konkursu jaunajiem uzņēmējiem “Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2020”.
Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu.
Projektu konkursā varēs iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras

gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības
veicējam vai komersantam.
Pašreiz tiek izstrādāts konkursa nolikums, kuru plānots skatīt Ādažu domes sēdē marta beigās.
Aicinām topošos uzņēmējus sekot līdzi aktuālajai informācijai Ādažu tīmekļvietnē sadaļā Pašvaldība/Konkursi.

Inita Henilane

Iesniegti projektu pieteikumi, lai pavairotu
zivju resursus Mazajā Baltezerā, Vējupē un Lilastes ezerā
Iesniegti trīs projekta pieteikumi Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumam
“Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Projektu apstiprināšanas
gadījumā tiks īstenots projekts “Zivju resur-

su pavairošana Ādažu novada Lilastes ezerā”, “Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” un “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Vējupē”.

28. martā aicinām atbalstīt akciju Zemes stunda un samazināt apgaismojumu
28. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 notiks globāli lielākā vides akcija Zemes stunda. Aicinām atbalstīt akciju un tās laikā
izslēgt vai iespējami samazināt ārējo apgaismojumu ar mērķi pievērst uzmanību vides problēmām.
Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība,
kas ik gadu norisinās vairāk nekā 180 valstīs un teritorijās.
Laikā, kad dabas
daudzveidība uz
Zemes samazinās vēl nepieredzētā ātrumā un
mūs visus ietekmē un apdraud
klimata
pārmaiņas, akcijas
Zemes stunda
mērķis ir vairot
S

U S
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izpratni sabiedrībā par dabu kā veselīgas planētas pamatu,
radot globālu kopības sajūtu cīņā pret neatgriezeniskajām izmaiņām un Zemes. Mums jāapzinās, ka ikdienas paradumi
šodien nosaka to, vai spēsim saviem bērniem saglabāt pasauli
tādu, kādu to kopā ar citām sugām esam apdzīvojuši tūkstošiem gadu.
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2020. gadā – 25. aprīlī!

Pieteikt talkas būs
iespējams no 25. marta!
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Pašvaldības policijas apsekotajās tirdzniecības
vietās konstatē alkoholisko dzērienu tirgošanu
nepilngadīgām personām
Ādažu pašvaldības policijas amatpersonas apsekoja vairākas tirdzniecības vietas
novadā ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un uzņēmēji ievēro aizliegumu pārdot
alkoholiskos, enerģijas dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgām personām.
Policija pārbaudīja 4 tirdzniecības vietas.
Trīs no pārbaudītajām tirdzniecības vietām pārdevēji nepilngadīgajiem pārdeva
alkoholiskos dzērienus, kas liecina par to,
ka veikalu pārdevēji ir neuzmanīgi un nepārliecinās par jauniešu vecumu. Tāpat tika
uzrunāti vairāki garāmgājēji ar lūgumu iegādāties nepilngadīgai personai tabakas izstrādājumus un arī šeit jāatzīst, ka ir pieaugušie, kuri izturas bezatbildīgi un iegādājas
tabakas izstrādājumus nepilngadīgajiem.
Ādažu pašvaldības policija atgādina
veikalu pārdevējiem un uzņēmējiem, ka

ortacade

Lielā Talka

ir jābūt atbildīgiem un pirms alkoholu
saturošu dzērienu, enerģijas dzērienu
un tabakas izstrādājumu pārdošanas jāpārliecinās par personas vecumu! Tāpat
policija aicina iedzīvotājus neatbalstīt
nepilngadīgo jauniešu centienus tikt pie
tabakas izstrādājumiem un to lietošanu!
Paldies vecākiem un bērniem, kuri iesaistījās kontropirkumu veikšanā!
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt
vērīgiem un informēt par likumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju pa tālruņiem – 67997005 vai 27762020.

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par
pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtību novadā
18. februārī stājās spēkā jauni pašvaldības
saistošie noteikumi, kuri nosaka kārtību,
kādā Ādažu novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu būvniecībā un
uzturēšanā.
Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības
interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu
tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot. Ceļa statusu nosaka pašvaldības dome pašvaldības teritorijas
plānojumā, lokālplānojumā vai ar domes lēmumu, ievērojot nosacījumus, ka ceļš ir privātā īpašumā esošs nekustamais īpašums, vismaz
70 % no ceļa kopīpašniekiem rakstveidā apliecina savu piekrišanu pašvaldības nozīmes ceļa
statusa piešķiršanai, statuss ir privātā īpašuma
lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs, ceļš nodrošina piekļuvi vienotam ceļu
un ielu tīklam pašvaldībā, ceļš ir publiski pieejams un sabiedrībai ir iespēja to brīvi izmantot, kā arī ceļš nodrošina piekļuvi sabiedrībai
nozīmīgiem objektiem (piemēram, pirmsskolas izglītības iestādei, slimnīcai, skolai, u.tml.).
Pašvaldībai ir tiesības ceļa statusu noteikt arī
pēc savas iniciatīvas. Pašvaldības nozīmes ceļu
uzturēšanu un būvniecību var finansēt vai
līdzfinansēt no pašvaldības budžeta.
Pašvaldības finansējumu prioritāri piešķir
ceļu uzturēšanai. Ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, pašvaldība nosaka ceļu uzturēšanas klases:
A klase – intensitāte virs 5000 vienībām;
A1 klase – intensitāte no 1000 līdz 4999
vienībām;
B klase – intensitāte no 500 līdz 999 vienībām;
C klase – intensitāte no 100 līdz 499 vienībām;
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D klase – intensitāte mazāk par 100 vienībām.
Ceļiem ar grants segumu nosaka D uzturēšanas klasi.
Ceļi, kuriem ziemā no 1.novembra līdz 31.
martam noteikta A1 uzturēšanas klase, vasarā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim tiek uzturēti A
uzturēšanas klasei noteiktajā apjomā. Pašvaldības izpilddirektors apstiprina ceļu uzturēšanas klašu sarakstu ziemā un vasarā, ko publicē
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv. Pašvaldība organizē ceļu uzturēšanu, ievērojot
prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai ceļa uzturēšanas klasei noteikti šo
noteikumu pielikumā.
Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ceļu
stāvokļa apsekošanu veic: uz A un A1 klases
ceļiem – reizi divās nedēļās, uz B klases ceļiem
– reizi mēnesī, uz C klases ceļiem – reizi ceturksnī, bet uz D klases ceļiem – reizi pusgadā.
Ārkārtējos laikapstākļos apsekošanu A, A1 un
B klases ceļiem veic reizi divās diennaktīs, bet
C un D klases ceļiem – reizi nedēļā. Ārkārtējus laikapstākļus ziemā raksturo nepārtraukti
snigušā sniega biezums, kas 4 stundās pārsniedz 10 cm, vai arī šāda snigšana turpinās
nepārtraukti ilgāk par 6 stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, kā arī, ja
atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz
sasalušas brauktuves izveido apledojumu, vai
vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un
veidojas sniega sanesumi. Ārkārtējus laikapstākļus vasarā raksturo spēcīgi nokrišņi, kas
appludina vai citādi bojā ceļu, vai vēja ātrums
pārsniedz 20 metrus sekundē.
Ikdienas uzturēšanas darbi ietver ceļu seguma, kā arī gājēju un veloceliņu uzturēšanu,
kopšanu un satiksmes organizēšanu.
Ceļu būvniecības finansēšana
Pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu ceļu
pārbūvei vai atjaunošanai (turpmāk – būvniecība) līdz 50% no būvniecības kopējām
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izmaksām katram atsevišķam gadījumam.
Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms
viena gada ietvaros tiek noteikts saskaņā ar
pašvaldības budžetu. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības dome,
izvērtējot informāciju par būvniecības ieceres
atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem
un pasākumiem, būvniecības nepieciešamību
sabiedrības interešu īstenošanai, būvniecības
risinājumu atbilstību būvniecības noteikumiem, ceļa kategoriju, ceļa satiksmes intensitāti, ceļa segumu, inženierkomunikāciju
esamību, izdevumu pamatotību un īpašnieku
pašu vai citu finansējuma apjomu.
Līdzfinansējumu nepiešķir ceļa iegādei, ja
būvniecībai nav paredzēts ceļu īpašnieku vai
cits piesaistīts finansējums, iepriekš veiktas
būvniecības izdevumu apmaksai, ceļa infrastruktūras pamatlīdzekļu iegādei (izņemot līdzfinansētos valsts un Eiropas Savienības fondu projektus), Līdzfinansējumu nepiešķir arī
ceļu īpašniekiem, kuriem ir nodokļu vai citu
maksājumu parādi pret valsti, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro, vai nekustamā īpašuma
nodokļa parāds pret pašvaldību.
Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai ceļa
īpašnieki iesniedz pašvaldībai elektroniski
e-pastā adazi@adazi.lv, parakstot to ar drošu
elektronisko parakstu, vai ar pasta sūtījumu,
kas adresēts Ādažu novada domei, Gaujas iela
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.
Pieteikumu veido šādu dokumentu kopums:
iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu, norādot informāciju par ieceri vai būvprojektu un būvdarbu veikšanas kārtību (realizēšanas laiku, vietu, iesaistītās personas un
to skaņojumus, iesaistītos īpašumus. u.tml.),
skaidrojums un pierādījumi par šo noteikumu
25.5.-24.9. apakšpunktos pieprasīto informāciju, izdevumu tāmes.
Ā AŽU VĒSTIS 16. MARTS (228) 2020
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Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi
gūst panākumus starptautiskā pūšaminstrumentu spēles konkursā

Lepojamies ar Ādažu Mākslas un mūzikas
audzēkņu panākumiem I Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles konkursā
“Wind Stars 2020”. 1. klašu grupā 2. vieta
Arvilam Grīntālam (trompete). 2.–4. klašu grupā 1. vietu un specbalvu ieguva flautiste Elza Prokofjeva, savukārt 2. vietu –
flautiste Annija Kļaviņa. 5.–7. klašu grupā
GRAND PRIX – saksofonistei Edei Monai
Krauklei, 1. vieta Katrīnai Kapitonovai
(alta saksofons), 1. vieta Paulai Ģērmanei
–(alta saksofons), 2. vieta Paulai Līnai Ančupānei (flauta), 2. vieta Jānim Deniņam
(trompete). Konkurss norisinājās Mārupē un pulcēja dalībniekus no 12 pasaules

valstīm. Bērnu sniegumu vērtēja žūrijas
komisijas locekļi no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas,
Itālijas, Izraēlas, Bosnijas Hercegovinas un
Slovākijas. Konkursā
uzstājās vairāk nekā
300 bērni piecās dažādās grupās, kuras šoreiz
tika dalītas pa klasēm.
Elza Prokofjeva un Ede
Mona Kraukle saņem
ielūgumus uz Starptautisko jauno izpildītāju
konkursu pūšamins-

trumentu spēlē “Prise Lanciano 2020”
kurš norisināsies 2020. gada 22.–28. septembrī Itālijā. Sirsnīgi sveicam laureātus!

Līdz 27. martam vēl var iesniegt
projekta pieteikumu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2020”

Iedzīvotāji jau tika informēti, ka dome
plāno izsludināt konkursu “Sabiedrība
ar dvēseli 2020” un aicināti sākt gatavot projektu pieteikumus. 25. februāra
domes sēdē tika apstiprināts konkursa
nolikums, kas nosaka, ka projektu pieteikumi tiek pieņemti no 26. februāra
līdz 27. martam.
Atgādinām, ka konkursa mērķis nav mainījies – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā
un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt
novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks
atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu
attīstībai. Konkursā var piedalīties gan
nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai
nodibinājumi), gan reliģiskas organizāS
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cijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz
8 cilvēkiem un viena projektu grupa var
iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes
uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem
jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem
materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas
plašākai sabiedrības daļai. Maksimālais
atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no
minētajiem pasākumiem, būs 1500 EUR.
Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem
ārpus Ādažu ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 3000 EUR.
Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas
izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros
paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu ie@ Ad a z u _ n o v a d s

gāde); reklāmas un sludinājumu izdevumi;
PVN (ja tas nav atgūstams).
Gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepieciešama, gatavojot projekta
pieteikumu, pieejami pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā Pašvaldība/Konkursi/Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”. Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par
konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai
projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – projekta
vadītāju Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086,
e-pasts: inga.perkone@adazi.lv).

i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /
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1. lpp. →
Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs atvērtas 3 jaunas grupas

Daudzdzīvokļu māju drošība nākotnē

“SUNShINE” noslēguma konferencē par
mājokļu drošību un energoefektivitāti
secināts, ka ēku atjaunošanas temps kopumā Latvijā ir zems, ēku atjaunošanai
traucē valdošie aizspriedumi, iesīkstējušais domāšanas veids, kā arī motivācijas
trūkums. Valsts kontrole veiktajā revīzijā
secinājusi, ka vairāk nekā 60% no apsekotajām daudzdzīvokļu ēkām pastāv
ar ugunsdrošības prasību neievērošanu saistīti bojājumi, turklāt savlaicīgas
ēkas uzturēšanas neveikšana izmaksā
dārgāk, t.i. vidēji līdz 100 000 eiro, nekā
gadījumā, ja tiek veikta pareiza ēkas ap-

saimniekošana. Tāpat Valsts
kontrole revīzijas laikā konstatējusi, ka bieži pašvaldībās
noteiktā apsaimniekošanas
maksa sedz vien administratīvās un zālāja nopļaušanas
izmaksas.
Kopumā secināts, ka mājokļu atjaunošanas jomā
izaicinājums ir iedzīvotāju pirktspēja un novecojošais dzīvojamais fonds, tāpat, ka visu
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai līdz
2050. gadam būtu nepieciešami vismaz
19 miljardi eiro. Līdz 2030. gadam būtu
nepieciešams investēt aptuveni 5,5 miljardus eiro, tomēr skaidras vīzijas par
to, kā šo mērķi sasniegt, Ekonomikas
ministrijai nav, jo līdz 2027. gadam plānots sniegt atbalstu no ES fondiem tikai
450 miljonu eiro apmērā. Konferencē
secināts, ka viena no galvenajām problēmām ēku atjaunošanas projektu
iesniegšanā
ir

projektu iesniedzēju pieredzes un kompetences, kā arī laika trūkums. Tāpat
secināts, ka ir nepieciešams aktīvāk veicināt biedrību dibināšanu, nodrošināt
standartizētu dokumentāciju un veikt
citus pasākumus.
SUNShINE projekta ietvaros izveidots
fonds LABEEF, kas nākotnē Latvijā ļautu nodrošināt ēku atjaunošanas procesa
nepārtrauktību. Lai fonds efektīvi darbotos, būtu nepieciešama likumdošanas
bāzes pilnveidošana, saistošu politikas
mērķu izvirzīšana, piemēram, līdz 2035.
gadam visām daudzdzīvokļu ēkām jāatbilst noteiktiem energoefektivitātes rādītājiem, kā arī pastāvīga finansēšanas mehānisma izveide un citi pasākumi.
Informācija pēc Marika Rošā raksta par
“SUNShINE” noslēguma konferenci par
mājokļu drošību un energoefektivitāti. Konferences materiāli pieejami šeit:
http://www.sharex.lv (zem Aktualitātēm).
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Ādažu bērnudārza siltināšana turpinās

Kā jau tika ziņots, Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi, ņemot vērā sliktu laikapstākļu iestāšanos,
netika pabeigti plānotajā laikā. Darbi
turpināsies arī martā. Tā kā darbi tiek
veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā 4.2.2. specifiskā atbalsta
1 4

mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros,
dome ar Centrālo finanšu un līgumu

aģentūru parakstīja vienošanās grozījumus, kas paredz pagarināt arī projekta
īstenošanas termiņu.

Inga Pērkone
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Ādažniece Amanda Sniedze gūst panākumus starptautiskās sacensībās Polijā

No 28. februāra līdz 1. martam Sasnovecā (Polijā) norisinājās starptautiskas
sacensības “International Rhythmic

Gymnastics
To u r n a m e n t
Sosnowiec Winter Cup”. Sacensībās piedalījās
divdesmit valstu
pārstāves. Ādažniece Amanda
Sniedze, startējot grupā juniori
A, dzimuši 2005.
gadā, 18 spēcīgu dalībnieču konkurencē vingrojumā
ar lenti izcīnīja 1. vietu, vingrojumā
ar bumbu – 3. vietu, divu vingrojumu

Ādažniece Elīza Taube iegūst pirmo vietu
starptautiskā mākslas vingrošanas turnīrā

summā ierindojoties 2.
vietā.
Amandas
konkurentes bija no
Ukrainas,
Čehijas, Vācijas, Beļģijas, Kipras,
kā arī lielāko
Polijas pilsētu pārstāves. Lielā sacensību
dalībnieku skaita dēļ Amandai starts
bija jāveic pēc pusnakts un vingrojums
ar lenti tika izpildīts vienos naktī.

Latvijas čempionātā
vieglatlētikā U18/U20
vecuma grupā 3. vieta

No 6. līdz 8. martam norisinājās 11. Starptautiskais mākslas vingrošanas turnīrs “Baltic flower 2020”, kas notika Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā. Ādažniece Elīza Taube, pirmo reizi startējot V sporta klasē, vingrojumā ar vālītēm pārliecinoši guva uzvaru un rezultātu kopsummā ieguva 1. vietu! Liels paldies trenerēm, īpaši Jolantai Possei!

Latvijas čempionātā vieglatlētikā U18 un
U20 vecuma grupām, kas norisinājās Kuldīgā no 07.–08. februārim, ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas sportiste Sanija Adriana Kreitenberga ieguva 3. vietu 1500m skrējienā.

Aicinām nepiemēslot Ādažus un savākt savu suņu izkārnījumus!
Izdevums “Ādažu Vēstis” saņēmis mutiskas
sūdzības no iedzīvotājiem par ādažnieku
nespēju savākt savu suņu izkārnījumus,
lai gan jau vairākkārt esam lūguši, lai suņu
saimnieki aizdomājas arī par apkārtējiem,
par bērniem, kuri dodas rotaļās svaigā gaisā. Arī Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu
novadā” vēsta, ka saimnieka (īpašnieka)
pienākums ir “nodrošināt mājdzīvnieka atstāto ekskrementu savākšanu mājdzīvnieka
pastaigā ārpus īpašuma, kurā tas tiek turēts,
un izmest savāktos ekskrementus speciālā
urnā.” Tāpat iedzīvotāji ir sašutuši par novadnieku cūcību, atstājot tukšās pudeles un
citus atkritumus zālē, mežā, pļavā. Ādažniece, kura vēlējās palikt anonīma, “Ādažu
Vēstīm” stāsta: “Palūkojiet, cik skaists ir
mūsu ciems. Īpaši tas uzplaucis pēdējo gadu
laikā – sakopts, labiekārtots, ziedošs, tāpēc
jo īpaši spilgti pamanāmi gruži, atkritumi,
ko zemē nomet gan pieaugušie, gan bērni.
Sētnieks teju savāc atkritumus, līdz tūlīt atkal zālē un uz ielas parādās konfekšu papīri,
iepakojumi, pudeles... Daži jaunieši ar saS
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jūsmu dauza stikla pudeles pret akmeņiem.
Vairākkārt biju to pamanījusi, un, ja vien
varēju, apturēju to. Smalkās stikla lauskas
rudens un ziemas sezonā var savainot mājdzīvnieku ķepas, bet vasaras sezonā – arī
bērnu pēdas. Ja izstaigājas pa ceļu līdz Muižai gar dārziem, redzam, cik daudz atkritumu maisu tur nomesti. Skumji skatīties un
gribas kliegt – cilvēki! Mēs dziedam dvēseliskas dziesmas par dzimteni, uzskatām
sevi par patriotiem, bet, kāpēc nevaram
savākt aiz sevis un nepiegružot vietu, kur
dzīvojam, vietu, kas ir mūsu mīļās mājas?”
Ādažu novada domes saistošie noteikumi
“Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” vēsta, ka Ādažu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
• piesārņot nekustamo īpašumu ar ražošanas, celtniecības un sadzīves atkritumiem,
ķīmiskajam vielām, autotransporta vrakiem u.c. veida metāllūžņiem, būvgružiem,
notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām;
• ierīkot uz zemes gabalam piegulošās teritorijas jebkādu materiālu glabātavas un
uzkrāt atkritumus, metāllūžņus, t.sk. au@ Ad a z u _ n o v a d s

totransporta vrakus;
• izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim
nolūkam neparedzētās vietās – uz lietus
ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, uz brauktuvēm un
ietvēm.
Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu
personai, kura izdarījusi administratīvo
pārkāpumu, var piemērot administratīvos
sodus: brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 350 euro un juridiskām
personām – līdz 1400 euro. Administratīva
pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada
Administratīvā komisija.
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Līdz 20. martam Ādažu jaunajiem uzņēmējiem
un biznesa ideju autoriem iespēja pieteikties inkubācijas programmai,
līdz 15. aprīlim iespēja pieteikties pirmsinkubācijas programmai
Līdz 20. martam atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā
15 LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā. Ādažniekiem ir iespēja pieteikties
Siguldas biznesa inkubatorā. Atbalsta
programmām aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par 3

gadiem. Tāpat biznesa ideju autori varēs
pievienoties 6 mēnešu pirmsinkubācijas
programmai. Pieteikumus pirmsinkubācijai Siguldas biznesa inkubators pieņems
no 1. līdz 15. aprīlim. Pirmsinkubācija ir
piemērota gan fiziskām, gan juridiskām
personām, kuras vēlas izvērtēt savas

biznesa idejas dzīvotspēju. Pieteikšanās
elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv
(edoc iesniegšanas termiņa laika zīmogs
– līdz plkst. 23.59).
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem:
http://inkubatori.magneticlatvia.lv.

Sabiedrība ar dvēseli Ādažu projekts – labākais Pierīgā!

iedzīvotāju grupas “Skaistuma dizaina darbnīca” projekts “GeoDome
siltumnīcas izveide ĀBVS”. Apsveicam! Pierīgas reģionā veicināšanas
balvas saņēma biedrības “Radīts Jaunpils novadā” projekts “Piedzīvojumu orientēšanās spēle” (Jaunpils novads), biedrības “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre–Ķegums”
projekts “Dārza dizaina kursi” (Ķeguma
novads), kā arī biedrības “Privātās partnerības apvienība” projekts “Bērnu, jauniešu
un pieaugušo aktīvās atpūtas laukums
Tirgus ielā 8C, Jūrmalas pilsēta (Jūrmala).

Foto – undars Ka

ns s

7. martā, Īslīces kultūras namā norisinājās apvienības “Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija” 2019. gada konkursa noslēguma pasākums, kurā
tika uzklausīti un godināti paši labākie “Sabiedrība ar dvēseli” projektu īstenotāji no katra Latvijas reģiona. Kopā 2019. gadā šāda veida konkursos tika īstenoti 463 projekti 41 novadā. Pasākuma laikā
katram reģionam tika pasniegtas 3 veicināšanas balvas, kā pateicības
pirmajām trim vietām. Labākos projektus noteica pasākuma apmeklētāji, nobalsojot par savu simpātiju pasākuma laikā. Ar lielu prieku
informējam, ka vislabākais “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursa
projekts Pierīgas reģionā ir īstenots Ādažu novadā! Tas ir nereģistrētas
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Foto – M r s ītols

Ādažu Kultūras centrā skatītāju pārpildītā zālē izdejots
Veizāna deju skolas koncerts “Nākamā pietura “Sapņu iela””
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Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā martā
Lasītavā
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• Izstāde “Zvaigzne iet un deg, un …”
Aktrisei Lidijai Freimanei – 100 (1920–1992)
• Izstāde “Iet mūžīgs ceļinieks uz savu sapņu mājām…”
Rakstniecei Ingrīdai Vīksnai – 100 (1920–2017)
• Izstāde “Plaši un intriģējošu faktu materiāli”
Rakstniekam, publicistam Jānim Grīziņam – 120
(1900–1941)
• Izstāde “Komponists pēc Dieva aicinājuma”
Vācu komponistam, ērģelniekam Johanam Sebastianam Baham – 335 (1685–1750)

• Izstāde “Teātris kā miera kultūra”
27. marts – Starptautiskā teātra diena
• “Digitālā Nedēļa 2020!” – 23.–27. marts
• Literatūre Grāmatu plaukts – aicinājums
piedalīties lasīšanas tūrē

na

14
.a
pr
ī

Abonementā

Bērnu literatūras nodaļā

• Izstāde “Sēd uz sliekšņa pasaciņa…”
Dzejniecei Aspazijai – 155 (1865-1943)
• 7. marts – Lielie Lasīšanas svētki LNB
Ā AŽU VĒSTIS 16. MARTS (228) 2020

I
ĀDAŽU NOVADA DOME AICINA DARBĀ PROJEKTU VADĪTĀJU

Amata mērķis: Nodrošināt sekmīgu pašvaldības attīstības projektu izstrādi un
īstenošanu, organizēt ar uzņēmējdarbības attīstību saistītu projektu dokumentācijas izstrādi un projektu vadību, kā arī piedalīties novada līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības plānošanā.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai akadēmiskā) finanšu, ekonomikas
vai tehniskajā specialitātē;
• vismaz 2 gadu praktiskā pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
• teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
• labi jāorientējas projektu vadībā, informācijas tehnoloģijās, finanšu analīzē un
plānošanā;
• spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
• prasme strādāt ar biroja programmām: teksta redaktors, elektroniskās tabulas,
prezentācijas un e-pasta klients;
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā.
• spēja izstrādāt un analizēt iekšējo normatīvo aktu projektus;
• atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte un spēja publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
• komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
Galvenie pienākumi:
• pastāvīgi veikt situācijas apzināšanu par iespējamajiem pašvaldības attīstības
projektiem, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai;
• veikt uzdoto projektu izpildi vai to izpildes gaitas kontroli, nodrošināt projektu
ieviešanu saskaņā ar to ieviešanas nosacījumiem;
• izstrādāt projektu sagatavošanas, izpildes, noslēguma un novērtējuma dokumentāciju;
• organizēt uzdoto projektu darba grupu darbu un kontrolēt to darba gaitu;
• sadarboties ar esošajiem un topošajiem novada uzņēmējiem;
• organizēt ar uzņēmējdarbības attīstību saistītu projektu dokumentācijas izstrādi
un projektu vadību;
• organizēt projektu ekonomiskās ietekmes novērtējumu un sagatavot atzinumus
par to nozīmīgumu un īstenošnas iespējām.
Par priekšrocību tiks uzskatīts:
• iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē;
• praktiskā pieredze starptautisko projektu finanšu līdzekļu piesaistīšanā.
Piedāvājam:
• atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
• sociālās garantijas, brutto alga EUR 1263,00, (profesijas kods 2422 01)
Pretendentam jāiesniedz:
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• CV, motivācijas vēstule;
• atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 31. martam uz e-pastu:
vakance@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu
novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

MI

ĀDAŽU NOVADA DOME AICINA DARBĀ TEHNISKO
PROJEKTU VADĪTĀJU UZ PILNU SLODZI

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai akadēmiskā), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
• spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
• labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
• teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
• spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
• komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
Galvenie pienākumi:
• veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
• sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
• pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību,
objektivitāti un ticamību;
• piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi un uzraudzīt būvniecības procesa
norisi būvlaukumā un ar to saistītas dokumentācijas atbilstību normatīvos aktos
noteiktajām prasībām un domes interesēm;
• informēt un konsultēt Ādažu novada uzņēmējus, iedzīvotājus, lauksaimniekus,
kā arī nevalstiskās organizācijas par lauku attīstības jautājumiem, tajā skaitā dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā;
• sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju
lēmumu pieņemšanai;
• pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.
Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā
vadībā.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
• sociālās garantijas;
• bruto algu EUR 1482,00, (profesijas kods 2422 01).
Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 31. martam uz e-pastu
vaknce@adazi.lv, vai pa pastu - Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

ĀDAŽU NOVADA KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE AICINA DARBĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA
SKOLOTĀJU – PELDĒŠANAS TRENERI UZ NENOTEIKTU LAIKU

Prasības pretendentam:
• izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi
par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
• teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
• valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.
Galvenie pienākumi:
• vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
• plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
• atbildēt par bērnu drošību baseinā.
Par priekšrocību tiks uzskatīts:
• iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.
Piedāvājam:
• nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
• atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
• sociālās garantijas;
• bruto algu – EUR 391,00
• profesiju klasifikatora kods 2342 03
Pretendentam jāiesniedz:
• CV un motivācijas vēstule. CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2020. gada
31. martam uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome,
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67511520.
S
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Ādažu novada domes ārkārtas (11.02.2020.) sēde
Sēdē piedalās 11 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
V.Bulāns (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš
(LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands
(RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA).
1. Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”.
Lēmums: Noslēgt bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv” par

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 264. telpas
lietošanu no 2020. gada 1.marta līdz 2021.gada
30.aprīlim.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
2. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta
programmā.
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas
izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumā “Zivju resursu pavairoša-

na un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projektiem “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lilastes ezerā”,
“Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” un “Zivju resursu pavairošana
Ādažu novada Vējupē”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (25.02.2020.) sēde

Sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova
(S), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29.
Lēmums: Veikt grozījumu ar domes 28.01.2020.
lēmumu Nr.29 “Par pašvaldības amatpersonu
un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā” apstiprinātā domes amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2020.gadam sadaļā “ĀDAŽU VIDUSSKOLA – 0950” un noteikt mēneša darba
algas likmi amatam “Ārsts”: Max alga – 1190;
2020.gada amatalga – 1187; slodze – 1. Izdarīt
grozījumu domes Izteikt lēmuma pielikumus
jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par pašvaldības zemesgabalu nomas maksu
pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”.
Lēmums: Apstiprināt tirdzniecības vietu zonu
izvietojumu pašvaldības publiskā pasākuma
“Gaujas svētki Ādažos” norises teritorijā. Uzdot
Ādažu Kultūras centram sagatavot nosacījumus izsolei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas
izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt E.B. ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Asteres”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu
nekustamā īpašuma “Asteres” zemes vienībai,
Garkalnes ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Lāceņu ielā 5.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lāceņu ielā 5, Kadagas ciemā, zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Mākonīši”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Mākonīši”, Ādažu
ciemā, zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par nekustama īpašuma “Gaujas iela 41”
zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Lēmums: Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Gaujas iela 41” zemes vienībai, Ādaži, Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Mēnessgaismas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Mēnessgaismas”,
Ataru ciemā, zemes vienībai.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav, “atturas” –
nav, “nebalso” – 1 (Gundars Bojārs (LZP)).
9. Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai Alderu ciema nekustamā
īpašuma “Stelpes” zemes vienības detālplānojumu.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav, “atturas”
– nav, “nebalso” – 1 (Māris Sprindžuks (RA)).
10. Par LIFE programmas projekta koncepta
sagatavošanu.
Lēmums: Uzdot Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijai līdz aprīļa sēdei sagatavot
un iesniegt domei izskatīšanai LIFE programmas projekta koncepta priekšlikumu aktīvās
atpūtas pie ūdens objektiem pasākuma vai būvobjekta izveidei pašvaldībai piederošā noteiktā
dabas teritorijā, lai samazinātu antropogēno
slodzi tajā.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1 (Valērijs
Bulāns (RA)), “atturas” – 1 (Pēteris Balzāns
(RA)).
11. Par dalību “Rimi Riga maratonā 2020”.
Lēmums: Atbalstīt 44 pašvaldības darbinieku
un amatpersonu dalību sporta pasākumā “Rimi
Riga Maratons 2020”.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas”
– 2 (Raitis Kubuliņš (LZP), Pēteris Pultraks
(RA)).
12. Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu.
Lēmums: Atsavināt U.B. pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Rīgas gatve 44A”, Ādaži,
Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par nekustamā īpašuma “Ziemeļvēji” sadalīšanu.
Lēmums: Atdalīt no zemes vienības “Ziemeļvēji” desmit zemes vienības un izveidot atsevišķus
nekustamos īpašumus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada
meži” sadalīšanu.

Lēmums: Atdalīt no pašvaldības nekustamā
īpašuma “Ādažu novada meži” 5 zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par pašvaldības mantas iznomāšanu.
Lēmums: Nodot iznomāšanai domei piederošu mantu – kafejnīcas telpu ar palīgtelpām, ar
kopējo platību 165,70 kvadrātmetri, Gaujas ielā
33A, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
16. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”.
Lēmums: Nodot SIA “Ādažu Namsaimnieks”
bezatlīdzības lietošanā uz 2 gadiem ēkas Pirmā
iela 42A, Ādaži telpas Nr.13. daļu pacēlāja ar
grozu novietošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
17. Par zemes gabala noteikšanu apbūves tiesībām autostāvvietas izbūvei Gaujas iela 16.
Lēmums: Noteikt apbūves tiesības nodibināšanu zemes vienības daļai zemes vienībā Gaujas
iela 16, Ādaži, Ādažu novads. Noteikt minētās
zemes vienības daļas lietošanas mērķi: atsevišķi
nodalītas atklātas autostāvvietas.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav, “atturas”
– 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
18. Par grozījumiem domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 28.11.2017.
lēmumā Nr.291 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” un izteikt tā
pielikumu “Ādažu novada pašvaldības amatu
saraksts ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata
pienākumu izpildei” jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja
Māra Sprindžuka komandējumu uz Briseli
(Beļģijā) šā gada 26.februārī.
Lēmums: Piekrist domes priekšsēdētāja Māra
Sprindžuka dalībai Eiropas Savienības Reģionu
komitejas CIVEX komisijas sanāksmē šā gada
26.februārī, Briselē (Beļģija), nemaksājot komandējuma naudu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
20. Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no speciālās izglītības iestādes.
Lēmums: Apmaksāt M.F. transporta izdevumus par izlietoto degvielu 4,45 litri dienā D.B.
atgādāšanai no Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra uz dzīvesvietu, no
2020.gada 6.janvāra līdz 2020.gada 31.maijam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

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: 24.02.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/48, Gintai Selickai adresē Pirmā iela 25-1,
Ādaži, pamatojoties uz 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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Ā AŽU VĒSTIS 16. MARTS (228) 2020

I
SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI

OFICIĀLIE ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

SENIORU LIELDIENU PASĀKUMS
Gaujas ielā 33A
13. aprīlī plkst. 16.00

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
NOVADĀ UN TUVĀKAJĀ APKAIMĒ
ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ

ir ai
zlieg
ta

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 25.
februāra sēdes lēmumu Nr.38 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam
īpašumam “Asteres”” ir uzsākta detālplānojumu
izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu
apbūves gabalos savrupmāju apbūves nolūkos.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā
detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu
novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai
sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.
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Nr.36/2019(26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Par teritoriju kopšanu un būvju
uzturēšanu”.
Nr.38/2019 (26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2014. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par reklāmas un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”.
Nr.6/2020 (25.02.2020.) Grozījumi 2019. gada 17.
decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”.
Nr.8/2020 (25.02.2020.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Nr. 9/2020 (25.02.2020.) Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2020
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020. 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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Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” (Nr.228) izdots pielikums
(Nr.223), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes
saistošie noteikumi:
Nr.30/2019 (26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2018.gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā”.
Nr.31/2019 (26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2017. gada 22. augusta saistošajos noteikumos Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”.
Nr.32/2019(26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2016. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.24/2016 “Par apstādījumu teritoriju
labiekārtošanu un aizsardzību”.
Nr.33/2019 (26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 44/2015 “Par kārtību bērnu rotaļu
laukumos”.
Nr.34/2019 (26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2012. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 “Par Ādažu novada simboliku”.
Nr.35/2019 (26.11.2019.) Grozījumi Ādažu novada
domes 2012. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.

Baltezera baznīcā
5. aprīlī plkst. 11.00 Pūpolu svētdienas dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma plkst.12.30 Ādažu Kultūras centra jauktā kora ‘’JUMIS’’ concerts.
Programmā: Karl Jenkins “Stabat Mater”, piedalās: Ādažu Kultūras centra jauktais koris ‘’JUMIS’’,
Līga Dejus (ērģeles), Silvija Emīlija Sūna (mecosoprāns), Dmitrijs Jevsikovs (perkusijas), Mareks
Romanovskis (flauta), diriģents – Imants Kalniņš
8. aprīlī plkst. 19.00 Vakara dievkalpojums Klusajā nedēļā
9. aprīlī plkst. 19.00 Zaļās ceturtdienas – Svētā
vakarēdiena iestādīšanas dievkalpojums
No 9. aprīļa plkst. 20.00 līdz 11. aprīlim plkst.
22.00 – lūgšanu ķēde. Baltezera baznīcā būs dievlūdzēji, kuri nomainīs viens otru un dievnams būs
atvērts lūgšanām ikvienam visu šo laiku, dienu un
nakti.
10. aprīlī plkst. 19.00 Lielās piektdienas Kristus
ciešanu dievkalpojums
11. aprīlī plkst. 22.30 Lieldienu nakts vigīlija –
dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām
12. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums
Carnikavas Laivu Mājā
5. aprīlī plkst. 15.00 Pūpolu svētdienas dievkalpojums
12. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums
Garkalnes baznīcā
9. aprīlī plkst.19.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
10. aprīlī plkst.15.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
12. aprīlī plkst.15.00 Lieldienu dievkalpojums
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Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra
sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana
notiks no 30.03.2020. līdz 30.04.2020.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.
gada 20. aprīlī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu
novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu
var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus
un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba
dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz
e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 30. aprilim.

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 “ALEKS P”, tālr. 29228612;
e-pasts: alex@portmann.lv
SIA “PORTMANNS un KO”, tālr. 29228612;
e-pasts: alex@portmann.lv
SIA “LONA 5.S”, tālr. 26513538;
e-pasts: lonas11@inbox.lv
SIA “LONA-S”, tālr. 26513538;
e-pasts: lonas@inbox.lv

KATOĻU LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

Ādažu vecajā pagastmājā, Gaujas ielā 16
5. aprīlī 15.00 Pūpolsvētdiena. Palmu un pūpolzaru svētīšana
12. aprīlī 11.00 Lieldienu svētā Mise – Kristus
augšāmcelšanās dievkalpojums
Līdzpaņemtā Lieldienu ēdiena un ūdens svētīšana
Saulkrastu katoļu baznīcā
11. aprīlī 19.00 Uguns svētīšanas dievkalpojums
12. aprīlī 8.00 Lieldienu svētā Mise
19. aprīlī 12.00 Kunga Žēlsirdības svētdiena. Bīskapa vizitācija
Tuvāka informācija pa tālr. 26434830

Ties
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Paziņojums par detālplānojuma
projekta “Stelpes”, Alderos, Ādažu
novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Gaujas ielā 16
18. martā plkst. 11.00
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Aptaujā par ielas nosaukumu A1 šosejas Baltezers –
Ainaži posmam Baltezerā uzvarējis nosaukums “Tallinas šoseja”. Kopā aptaujā piedalījās 224 dalībnieki,
piedāvājot 28 ielu nosaukuma variantus.
Kļūdas labojums!
“Ādažu Vēstis” februāra numurā, rakstā par konkursa “Ziemassvētku noformējums 2019” uzvarētājiem
nekorekti minēts 1 mājas numurs. Pareizi jābūt “2.
vietu dala individuālā dzīvojamā māja Lauku ielā
10, māja Nostūrīšu ielā 1, dzīvojamā māja “Vītoli 9”
un balkons Ūbeļu ielā 13-9.” Atvainojamies!

MI

MISIJAS BAPTISTU DRAUDZE

Ādažu Vēstures un Mākslas galerijā
5. aprīlī plkst. 11.00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums
12. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums

PAREIZTICĪGO DIEVKALPOJUMI

Attekas ielā 35A (“Telpnīcas” telpās Līgo laukumā)
22. martā plkst. 11.00
4. aprīlī plkst. 14.00
19. aprīlī plkst.12.30 Lieldienu dievkalpojums.
Kuļiču iesvētīšana
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