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Uzsāk Ataru ceļa pārbūvi

AUTISMS
KAS TAS IR
 UN KĀ AR
TO SADZĪVOT

Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam 
būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Āda-
žu novadā” būvdarbus plānots veikt divās 
kārtās. Pirmās kārtas darbi, pārbūvējot 
brauktuves segumu, izbūvējot jaunu ap-
gaismojumu, kā arī jaunus ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīklus, plānoti Ataru 
ceļa posmā no Laveru ceļa līdz īpašumam 
“Dālderlauki” (Eimuru ceļam) 1,27 km un 
Briljantu ceļā 282 m posmā. AS “A.C.B.” 
uzsākusi 1. kārtas būvdarbus posmā no 
Laveru ceļa līdz Inču ielai, līdz maija bei-
gām slēdzot satiksmei Ataru un Briljantu 
ceļus, pārvietošanos nodrošinot pa apved-
ceļiem. Jau veikti būvdarbu sagatavošanas 

darbi, kā arī novākts grāvju apaugums. 
Turpinās ceļa seguma nojaukšanas darbi. 
Uzsākot būvdarbus Ataru ceļa posmā no 
Inču ielas līdz Eimuru ceļam, informācija 
par darbu uzsākšanu un satiksmes slēgša-
nu šajā posmā tiks ievietota interneta viet-
nē www.adazi.lv. Publiskās infrastruktūras 
sakārtošana projekta teritorijā  ir svarīgs 
priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo uz-
ņēmēju darbības efektivitāti un veicinātu 
jaunu uzņēmumu veidošanos. No projek-
ta ietvaros veiktajām investīcijām infra-
struktūrā labumu gūs vairāki uzņēmumi, 
kas apliecinājuši, ka nodrošinās 2,14 milj. 
eiro ne�nanšu investīcijas pašu nemateri-

ālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos, kā 
arī izveidos 60 jaunas darba vietas savos 
uzņēmumos. Kopējās Ataru ceļa pārbūves 
izmaksas abām kārtām plānotas 2,88 milj. 
eiro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda līdz�nansējums – 1,298 
milj. eiro un valsts budžeta dotācijas – 181 
tūkstotis eiro. Projektu paredzēts  īstenot 
līdz 2021. gada nogalei. Projekta būvuzrau-
dzību veic SIA “BaltLine Globe” un auto-
ruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.

Gunta Dundure
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Ādažu sākumskolai uzsākta specializēto mācību kabinetu korpusa 1. stāva būvniecība

Laikā, kad Ādažu sākumskolā valda klu-
sums un mācību process notiek attālināti, 
darbi pie sākumskolas 3. kārtas (specializē-
to mācību kabinetu korpusa) izbūves tur-
pinās kā plānots. Atbilstoši apstiprinātajam 
laika gra�kam līdz martam tika pabeigta 
pāļu atrakšana un pāļu galu apcirpšana; 
grunts pamatnes sagatavošana un sagata-

ves kārtas betonēšana zem režģoga sijām; 
kā arī režģogu siju stiegrošana, veidņu 
montāža un betonēšana; iekšējā kanali-
zācijas tīkla cauruļu ielikšana un pamatu 
grīdas plātnes stiegrošana un betonēšana. 
Tāpat veikti arī citi darbi. Kopumā ir no-
slēgušies visi zemes darbi un uzsākta pirmā 
stāva sienu un kolonnu būvniecība.

Atgādinām, ka būvdarbus veic SIA “Mo-
num” ERAF �nansētā projekta “Vispārē-
jās izglītības iestādes mācību vides uzla-
bošana Ādažu novadā” ietvaros.

Inga Pērkone

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas
termiņš pagarināts līdz 
šā gada 15. decembrim

Ādažu novada domes telpu nomnieki atbrīvoti no
nomas maksas līdz ārkārtas situācijas atcelšanas brīdim
Ādažu novada dome lēmusi no 12. marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanas brīdim at-
brīvot no domes nekustamo īpašumu telpu nomas maksas nomniekus, kuriem atbilsto-
ši ārkārtas situācijas ierobežojumiem ir liegta iespēja sniegt pakalpojumus vai ir sama-
zināts darba apjoms pakalpojumu sniegšanai pašvaldības izglītības iestādēm.

Ādažu novada dome

Nepiemēro līdzfinansējuma maksu
profesionālās ievirzes izglītības iestādēm
Ādažu novada dome lēmusi, ka Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, kā arī Bērnu un jau-
natnes sporta skolas audzēkņu vecākiem no 13. marta līdz brīdim, kad profesionālās ie-
virzes izglītības iestādēm tiks pārtraukts attālinātais mācību process,  netiks piemērota 
līdz�nansējuma maksa.

Ādažu novada dome

Izprotot ārkārtas situācijas radītās sekas 
un domājot par iedzīvotājiem, kuriem va-
rētu būt apgrūtināta nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksa, Ādažu novada dome 
lēmusi pagarināt visus likumā “Par nekus-
tamo īpašuma nodokli” noteiktos 2020. 
gada nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas termiņus – 31. martu, 15. maiju, 15. 
augustu un 15. novembri uz jaunu termi-
ņu – 2020. gada 15. decembri. 

Ādažu novada dome

Podnieku pludmale sakopta un papildināta ar smilti
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Posmā no Kadagas ceļa līdz Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei 18 ielu 
apgaismojuma stabiem nomainīti apgaismojuma elementi uz jauniem un 
energoefektīviem. Apgaismojuma elementu nomaiņa notikusi projekta 
“Save your bUildiNg by SavINg Energy.” (Sunshine Accelerate) ietvaros.
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Alderu pludmale sakopta un papildināta ar smilti

Atjaunots apgaismojums Īrisu, Viršu, Īvju, Sārteņu,
Andromēdas un Vaivariņu ielās projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros

Ādažu novada Stapriņu ciemā – Andromēdas, Īrisu, 
Viršu, Īvju, Sārteņu un Vaivariņu ielās 39 esošajiem ielu 
apgaismojuma stabiem nomainīti apgaismojuma ele-
menti uz jauniem un energoefektīviem. Apgaismojuma 
elementu nomaiņa notikusi projekta “Save your bUil-
diNg by SavINg Energy.” (Accelerate  Sunshine) ietvaros. 
Kā uzskatāmi var redzēt gra�kā, pēc energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanas elektroenerģijas patēriņa rādītāji 
martā būtiski samazinājušies. 23. martā tika nomainīti 
apgaismojuma elementi un, sākot ar 29. martu, ielu ap-
gaismojums Andromēdas, Īrisu, Viršu, Īvju, Sārteņu un 
Vaivariņu ielās sāka strādāt optimālajā režīmā. 

Anrijs Zēbergs, Inga Pērkone

Andromēdas iela

Īvju iela

Īrisu iela

Sārteņu iela

Viršu iela

Vaivariņu iela

Ielu apgaismojums Andromēdas, Īrisu, Viršu, Īvju, Sārteņu un Vaivariņu 
ielās, elektroenerģijas patēriņš 2020.gada martā, ieviešot energoefekti-
vitātes pasākumus.

Atjaunots apgaismojums posmā no Kadagas ceļa līdz Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādei projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros
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Anrijs Zēbergs, Inga Pērkone



5SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

NOVADĀ

Ākārtas situācijā mainīts šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma darba laiks 
Īstenojot piesardzības pasā-

kumus turpmākai Covid-19 
izplatībai, mainīts šķiroto 
atkritumu pieņemšanas 
laukuma darba laiks. Saska-

ņā ar normatīvo regulējumu 
šķiroto atkritumu savākšanas 

laukumiem apmeklētājiem jābūt pieeja-
miem vismaz 20 stundas nedēļā, tai skaitā 

vismaz vienu dienu nedēļas nogalē, kā arī 
vismaz vienu darba dienu līdz plkst. 19.00. 
Ādažu šķirošanas laukums atvērts un ie-
dzīvotājiem pieejams: 
Otrdien 8.00–16.00
Piektdien 13.00–19.00
Sestdien 8.00–14.00
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums  
atrodas Ādažu novada Kadagā, “Kadagas 

attīrīšanas ietaisēs”.
Laukumā ikviens Ādažu novada iedzīvo-
tājs var nodot nevajadzīgās elektroiekār-
tas, auto riepas (vienu komplektu vieglo 
automašīnu auto riepu gadā), papīru, kar-
tonu, stikla pudeles un burkas, skārdenes, 
koka iepakojumu, lampas, spuldzes, bate-
rijas un akumulatorus. 

Eco Baltia vide

Pavairos zivju resursus
Mazajā Baltezerā, Vējupē un Lilastes ezerā 
Zivju fonda padome lēmusi piešķirt �-
nansējumu Ādažu novada domei par 
zivju resursu pavairošanu Mazajā Bal-
tezerā, Vējupē un Lilastes ezerā. Zivju 
pavairošanai Mazajā Baltezerā piešķirts 
�nansējums 1 789,44 eiro apmērā, Vē-
jupē – 361,33 eiro, bet Lilastes ezerā – 
4 413, 39 eiro apmērā. Zivju pavairošana 
novada ūdenstilpēs notiks projekta “Ziv-
ju resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 

kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir 
atļauta makšķerēšana” ietvaros.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Aprīlī tiek uzsākta
grants ceļu apstrāde ar 
pretputekļu līdzekli

Izsludināts jauno uzņēmēju konkurss!
Izsludināts konkurss jaunajiem uzņēmējiem “Ādažu novada 
jauno uzņēmēju konkurss 2020”! Konkursa mērķis ir veicināt 
jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu 
radīšanu, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu. 
Projektu konkursā var iesniegt �ziska persona, kurai uzvaras 
gadījumā jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai 
komersantam.
Lūdzu sekot līdzi aktuālajai informācijai tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi. 

Inita Henilane

Izbaudi pavasari, ņemot līdzi
fotokameru, un piedalies fotokonkursā!
Ja tev patīk fotografēt un vēlies, lai tavas fotogrā�jas pamana arī 
citi, aicinām piedalīties Ādažu novada domes rīkotajā fotokon-
kursā “Mans Ādažu novads”. Konkursā var piedalīties jebkura 
persona neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām 
fotografēšanas iemaņām. Fotogrā�jām jāraksturo vietas, cilvēki, 
notikumi vai svētki Ādažu novadā. Dalībnieku pieteikumus un 
fotogrā�jas gaidīsim no aprīļa līdz pat 15. septembrim elektronis-
ki, sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv ar norādi “Fotokonkursam” 
līdz konkursa norises beigām. Konkursa pirmās vietas ieguvējs 
balvā saņems 100 eiro, otrās – 80 un trešās vietas ieguvējs – 60 
eiro. Atzinības rakstus konkursa uzvarētājiem pasniegsim pašval-
dības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai vel-
tītajā svinīgajā pasākumā novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta 
uz laureāta konta numuru pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa 
dalībnieku fotogrā�jas tiks izmantotas domes publicitātes mate-
riālu, tīmekļvietnes un informatīvo izdevumu veidošanā. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! Nolikums un pieteikuma veid-
lapa atrodami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā 
Pašvaldība/Konkursi/Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”.

Monika Griezne
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Notāra pakalpojumus tagad iespējams saņemt Gaujas ielā 4 
Sākot ar šā gada 6. aprīli, Ādažu  novada 
bāriņtiesa vairs neveic notariālo aktu ap-
liecinājumus Ādažu novada iedzīvotājiem, 
taču Ādažos ir izveidota viena zvērinā-
ta notāra amata vieta. kas apmeklētājus 
pieņems Gaujas ielā 4 (bijušajā kultūras 
namā). Zvērināta notāra amata vieta no-
vadā izveidota saskaņā ar grozījumiem 
Notariāta likumā un  Ministru kabineta 

noteikumiem* par zvērināta notāra amata vietām. Iedzīvotā-
jiem ir tiesības izvēlēties jebkuru Latvijā praktizējošu notāru. 
Ādažos, Gaujas ielā 4, no 6. aprīļa Rīgas apgabaltiesas zvērināta 
notāre Iveta Ozoliņa pieņem: pirmdienās no 12.00–17.00; otr-
dienās no 10.00–15.00; trešdienās no 12.00–17.00; ceturtdienās 
no 10.00–15.00; piektdienās no 10.00–15.00. Plašāk uzziņām: 
tālr. nr. 29117605, e-pasts: Iveta.Ozolina@latvijasnotars.lv.
*2019. gada 28. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 230 “Noteikumi 
par zvērināta notāra amata vietām”.

Izveidots brīvprātīgo palīdzības tīkls pārtikas piegādēm
riska grupām un cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā
Izveidots brīvprātīgo tīkls, kas bez mak-
sas palīdzēs ar pārtikas un citu preču 
piegādi tiem, kuri ir riska grupā vai at-
rodas mājās karantīnā. Saņemt #pa-
liecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot 
pa tālruni 25661991 vai 
apmeklējot tīmekļvietni 
www.paliec-majas.lv.
Kopš Latvijā izsludināts ār-
kārtas stāvoklis, pašizolācijā 
un karantīnā atrodas tūksto-
šiem iedzīvotāju. Lai palīdzē-
tu šiem cilvēkiem un reizē 
arī pasargātu citus iedzīvo-
tājus no iespējamās in�cē-
šanās ar Covid-19, #paliec-
mājās piedāvā brīvprātīgo 
palīdzību pārtikas produktu 
un sadzīves preču sagādē, 
kā arī mājdzīvnieku izveša-
nā pastaigās un emocionālā 
atbalsta sniegšanā. Brīv-
prātīgo palīdzības kustība #paliecmājās 
īpaši aicina pieteikt palīdzību tiem, kuri 
nelieto digitālās tehnoloģijas un atrodas 
Covid-19 riska grupā. Tāpat arī kaimiņi, 
aprūpētāji un sociālie darbinieki aicināti 
mudināt līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt 

palīdzību. Lai nodrošinātu pēc iespējas 
lielāku palīdzības apjomu, #paliecmājās 
aicina pieteikties brīvprātīgos, kuri vēlas 
palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegā-
di un citām ikdienas vajadzībām, piesa-

kot savu dalību kustības tīmekļvietnē 
www.paliec-majas.lv vai Facebook (fa-
cebook.com/groups/661487034599519/). 
Pieteikties var ikviens iedzīvotājs ne-
atkarīgi no atrašanās vietas, kuram 
nav konstatēts Covid-19, kurš nav bijis 

ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā ar ie-
spējamu Covid-19 slimnieku. Kustības 
tīmekļvietne pieejama latviešu valodā, 
un šobrīd tiek veikta tās izstrāde arī ci-
tās valodās, taču zvani gan latviešu, gan 

krievu un angļu valodā tiek 
pieņemti jau tagad. Kustība 
#paliecmājās ir valsts, paš-
valdību un Latvijas uzņēmu-
mu atbalstīts projekts, kas 
darbojas sabiedrības labā, 
tāpēc preču piegāde ir bez 
maksas, un par samaksu par 
precēm individuāli  jāvieno-
jas ar brīvprātīgo, kas sniedz 
palīdzību. Projekts #paliec-
mājās tika ierindots starp 5 
labākajiem HackForce ha-
katonā, saņemot atbalstu no 
Latvijas investīciju un attīs-
tības aģentūras, Ekonomikas 
ministrijas un uzņēmumiem 

Latvijas Mobilais telefons, Swedbank, 
Ubiquity, TechHub Riga, Microso� un 
Ogilvy. Partneri: Sonido zvanu centrs, 
Latvijas Samariešu apvienība, Paēdušai 
Latvijai un Mobilly.

Kustība #paliecmājās

Dienas aprūpes centra un Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centra projektēšanas darbi tuvojas noslēgumam

Aprīļa beigās plānots pabeigt Dienas ap-
rūpes centra un Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma centra, kā arī Dienas aprū-
pes centra piebūves būvprojekta izstrādi. 
Būvprojektam vēl tiks veikta būveksper-
tīze. Būvniecības darbi tiks īstenoti pa 

kārtām: Dienas aprūpes centra un 
Sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu centra (būvprojekta 1. kārta) 
būvdarbus plānots uzsākt jūnijā un 
pabeigt oktobra beigās, savukārt 
Dienas aprūpes centra piebūves 
(būvprojekta 2. kārta) būvniecības 
darbus plānots sākt šā gada noslē-
gumā un pabeigt 2021. gada nogalē. 

Projekta ietvaros tiks izveidots sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centrs 34 
bērniem ar funkcionālās attīstības trau-
cējumiem un Dienas aprūpes centrs 38 
pieaugušajiem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem Attekas ielā 39, Ādažos. Pro-
jekta attiecināmās izmaksas ir 967 149 
eiro, tostarp Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda �nansējums – 822 086 eiro. Centri 
tiek veidoti Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdz�nansētā projekta “Pakalpoju-
mu infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu 
novadā” ietvaros. 

Inita Henilane
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Zīļu ģimene no Ādažiem piedalās Lielajos lasīšanas svētkos 

2019. gadā “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2019” lasīšanas projektā pirmo 
reizi iesaistījāmies visa ģimene – meita, 
mamma un tētis, bet 2020. gada sākumā 
no Ādažu bibliotēkas saņēmām jauku dā-
vanu – iespēju doties uz Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, kur norisinājās ikgadējie 
“Lielie lasīšanas svētki”. Lielo Lasīšanas 
svētku rezultātus – grāmatas, kuras pēc 
lasītāju žūrijas domu apkopošanas ieņē-
ma 1., 2. un 3. vietas katrā vecuma grupā, 
paziņoja 3 miermīlīgi un dzīvespriecīgi 

pirāti. Pēc viņu rādītajām etīdēm pasā-
kuma apmeklētājiem vajadzēja atminēt 
grāmatu nosaukumus. Izdzirdot pareizo 
atbildi, uz skatuves aicināja grāmatas au-
toru, ilustratoru, izdevēju vai tulkotāju. 
Pie labiem vārdiem, ziediem un pat dā-
vanām no pirātu rokām tika arī aktīvākie 
lasītāji – bērni – un lasīšanas veicinātāji – 
skolotāji, bibliotekāri. Sirsnīgā pasākuma 
otrajā daļā lasītāji iejutās kustību teātra 
izrādes skatītāju lomā un cītīgi sekoja līdzi 
Latvijas Universitātes Studentu teātra iz-
rādes “Visādi panti” notikumiem, rīmēm, 
žestiem un grimasēm. Pēc pasākuma lasī-
tāji stājās garā rindā, lai saņemtu Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un tās atbalstītāju 
sarūpētās dāvanas. Pēc “Lielo lasīšanas 
svētku” noslēguma Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā bija sarūpēta vēl viena dāvana 
– iespēja apmeklēt kādu no iepriekš piedā-
vātajiem muzejiem. Mūsu ģimene izvēlējās 
doties uz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 
tuvumā esošo Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzeju, lai skatītu un pētītu dzelzceļa vil-

cienus un to attīstību 
Latvijā caur vēstures 
liecībām. Tā bija ļoti jauka, 
patīkamu notikumu un iespaidu piesāti-
nāta diena, kas bija iespējama, pateicoties 
grāmatu lasīšanai, dalībai “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrija 2019”, kā arī Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai un Ādažu biblio-
tekārēm, kuras mūsu ģimenei dāvāja ie-
spēju piedalīties šajā pasākumā. 
Iesaku un novēlu visiem atrast un lasīt 
skaistas un vērtīgas grāmatas! Laba grā-
mata ir dāvana! Paldies Ādažu bibliotēkas 
bibliotekārēm par viņu ieguldīto laiku un 
darbu, jo bibliotēka ir vēl viena iespēja 
pietuvoties tai bagātajai un skaistajai pa-
saulei, ko atklāj grāmatas! 

Zīļu ģimene no Ādažiem

Ceļā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju ģi-
menes vismazākā “Zīle” ar dāvanu maisu 
rokās.

 Ģimenes visma-
zākā “Zīle” pie 
Latvijas dzelzceļa 
vēstures muzeja 
esošās autentiskās 
dzelzceļa vēstures 
liecības.
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Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniegts 21 projekts
Šogad konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”* 
saņemts 21 projekta pieteikums, ko ie-
sniedza 12 nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas un 9 biedrības. 
Konkursā tiek atbalstīti pasākumi teri-
torijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā 
arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstībai. 2020. gadā netika ie-
sniegts neviens projekts ēku remontiem. 
Lielākā daļa (12 projekti) saistīti ar terito-

rijas labiekārtošanu, tomēr diezgan daudz 
(9 projekti) paredz arī izglītojošu, kultū-
ras, sporta un sociālo pasākumu attīstību. 
Kā jau tika ziņots, maksimālais atbalsts 
vienam projektam, kas tiks īstenots Āda-
žu novada teritorijā jebkurā no minētajiem 
pasākumiem, var būt 1500 eiro. Bet teri-
torijas labiekārtošanas projektiem ārpus 
Ādažu ciema robežas pašvaldības �nansē-
jums var būt lielāks – 3000 eiro. Plānojot 
projekta budžetus, projektu grupām bija 
jāņem vērā dažādi konkursa nolikumā 

minētie ierobežojumi, kas liedz pretendēt 
uz pilnīgi visu nepieciešamo �nansējumu, 
piemēram, pamatlīdzekļu (jau gatavu lie-
tu) iegādes izdevumi nevar pārsniegt 30% 
no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
nav attiecināmi transporta un atalgojuma 
izdevumi u.c. Šobrīd vēl notiek projektu 
pieteikumu vērtēšana, bet ir skaidrs, ka at-
sevišķām grupām savu projektu budžetus 
būs jākoriģē atbilstoši konkursa nolikuma 
prasībām.
Konkursa kopējais pieejamais domes lī-
dz�nansējums ir 27 000 eiro, savukārt 
kopumā visos projektos pieprasītais do-
mes �nansējums veido 34 024,56 eiro. 

Finansējums tiks piešķirts projektiem, 
kuri saņems lielāko punktu skaitu. Šo-
brīd notiek projektu vērtēšana. Saistībā 
ar ierobežojumiem pulcēties ārpus mā-
jām ārkārtas situācijas laikā šogad netiks 
organizētas tikšanās ar projektu grupām 

klātienē. Visa papildu nepieciešamā un 
neskaidrā informācija tiek pieprasīta at-
tālināti. Informācija par to, kuriem pro-
jektiem tiks piešķirts �nansējums un ar 
kuriem tiks slēgti projektu �nansēšanas 
līgumi, tiks paziņota līdz aprīļa beigām.

Inga Pērkone

* 25. februārī Ādažu novada dome izsludi-
nāja konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2020”, 
kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti �-
ziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, 
veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un 
atbildību par savu dzīves vidi. Projektu 
pieteikumus konkursā gan reģistrētas, gan 
nereģistrētas grupas varēja iesniegt no 26. 
februāra līdz 27. martam.

Paredzams, ka ārkārtas situācijas laikā
Ādažu novada seniori jubilejās saņems pabalstu naudā
Ādažu novada Sociālais dienests vēsta, 
ka valstī noteiktās ārkārtas situācijas lai-
kā apsveikumu elementu iegāde un pie-
gāde jubilāriem – senioriem apdraud gan 
jubilāru, gan iesaistīto pašvaldības dar-
binieku veselību, kā arī degradē jubilejas 
svinību būtību, tāpēc ārkārtas situācijas 
laikā jubilāru sveikšana jāturpina, aiz-
stājot pabalstu natūrā ar pabalstu naudā. 

Saistošie noteikumi “Par Ādažu novada 
pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem 
bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” vēs-
ta, ka, personai sasniedzot 70, 75, 80, 85, 
90, 95 un 100 gadu vecumu, pabalstu ap-
sveikšanai jubilejā izlieto natūrā, pašval-
dībai iegādājoties un piegādājot personai 
kliņģeri, ziedus un apsveikuma kartīti 
par kopējo summu līdz 20 eiro. Sociālais 

dienests Ādažu novada domei ierosina 
pieņemt lēmumu, ka ārkārtas situācijā 
jubilāru – senioru  sveikšana jāturpina, 
taču noteiktais pabalsts personas ap-
sveikšanai jubilejā 20 eiro apmērā jāiz-
maksā naudā uz klienta norādīto bankas 
kontu. Ādažu novada dome par šo jautā-
jumu lems aprīļa domes sēdē.

Monika Griezne

Turpinās Gaujas‒Baltezera kanāla atjaunošana
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Pieejams jauns pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem
Tagad bērni ar autiskā spektra traucē-
jumiem pavisam netālu no Ādažiem, 
Garciemā, var saņemt jaunu pakal-
pojumu savu iemaņu attīstīšanai un 
pilnveidošanai*. Aprīlis pasludināts 
par autisma atpazīstamības mēnesi. 
Kas īsti ir autisms un kā ar to sadzīvot? 
Jautājam speciālās izglītības peda-
goģei, praktiķei autisma jomā, nesen 
atklātā dienas aprūpes centra “Apļi” 
vadītājai Lolitai Kairovai un speciālās 
izglītības pedagoģei, logopēdei, dienas 
aprūpes centra “Apļi” metodiķei Ievi-
ņai Vanagai. 

Grūti līdzpārdzīvot
“Cilvēkam ar autiskā spektra traucēju-
miem raksturīgas komunikācijas un so-
cializācijas grūtības. Dzīvojot sabiedrībā, 
mēs parasti mēģinām izprast citu cilvē-
ku jūtas, bet personai ar autiskā spektra 
traucējumiem ir apgrūtinātas spējas līdz-
pārdzīvot. Piemēram, ja mamma raud, 
bērns – autists to konstatē kā faktu, bet 
nepārdzīvo. Zinu gadījumu, kad mamma 
vairākas stundas no laimes raudāja par 
to, ka bērns viņu bija apķēris,” par piere-
dzēto savā praksē stāsta aprūpes centra 
“Apļi” vadītāja Lolita Kairova. Aizdomas 

par autiskā spektra traucējumiem vis-
biežāk rodas ap 2, 3 gadu vecumu, kad 
mazulim būtu jāsāk runāt. Un līdz diag-
nozes noteikšanai var paiet pat 2 gadi. 
Jau mazotnē, veidā, kā bērns spēlējas, 
var pamanīt autisma iezīmes: “Bērns ar 
autiskā spektra traucējumiem spēļu auto 
liks rindā, kārtos tikai sev zināmā secībā, 
nemēģinot imitēt ar tām  pārvietošanos,” 
stāsta centra vadītāja. 3 gados bērns pa-
rasti apzinās sevi, savu “es”, bet bērns – 
autists sevi uzrunā trešajā personā. Viņš 
nemāk aizšņorēt kurpes un nemazgā ro-
kas, taču bieži lieliski orientējas jaunāka-
jās tehnoloģijās, dažādās ierīcēs. 

Patiesais skaits –
nezināms 
Lai gan ar autismu sirgst aiz-
vien vairāk cilvēku, nav tāda 
mehānisma, kas ļautu apzināt 
patieso skaitu, jo ne visi cilvē-
ki vēršas sociālajos dienestos 
pēc palīdzības. Bieži vecāki, 
kuriem ir bērni ar autiskā 
spektra traucējumiem, ne-
dodas pie speciālistiem. “Ve-
cākiem ir ļoti grūti pieņemt 
sava bērna problēmas. Bieži 
tiek vainota skola, skolotāji, 
citi klasesbiedri, jo pieņemt, 
ka paša bērnam var būt kādi 
traucējumi, nav viegli,” novē-
rojusi centra “Apļi” vadītāja. Bieži vecāki 
mēģinot tikt galā paši, jo sociālo pakal-
pojumu klāsts ir plašs, sākot ar reittera-
piju un beidzot ar delfīnu terapiju. Tomēr 
Lolita Kairova uzsver, ka nav pētījumu 
par to, cik lielā mērā šīs dažādās terapijas 
bērniem palīdz socializēties, kas ir galve-
nā problēma cilvēkiem ar autiskā spektra 
traucējumiem. Terapijas nemāca socia-
lizēties, dzīvot grupā, sabiedrībā. To var 
apgūt, pieredzot dzīvi, tikai dzīvojot gru-
pā, esot kopā. Abas speciālistes šaubīgi 

raugās uz bērna ar autiskā 
spektra traucējumiem veik-
smīgu integrēšanu vispāriz-
glītojošā skolā.
Integrēt vispārizglīto-
jošajā skolā?
“Ja skolotājam ir zināša-
nas un metodes, kā ar šādu 
bērnu, jaunieti strādāt, tad 
varētu integrēt, bet paras-
ti tas prasa vairāk laika. Ja 
klasē ir ap 30 skolēnu… 
Skolotājam jāzina, kādas ir 
skolēna galvenās problēmas 
un kā ar tām strādāt. Bēr-
nam – autistam ir citādākas 
vajadzības nekā pārējiem 

viņa klasesbiedriem. Savā pieredzē zinu 
2 bērnus, kuri ar lielu mammas ieguldī-
tu darbu mācās vispārizglītojošā skolā,” 
atzīst speciālās izglītības metodiķe Ievi-
ņa Vanaga, kura visu savu darba dzīvi 
veltījusi bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Viņa stāsta, ka darbam ar šiem bērniem 
nepieciešamas speci�skas zināšanas un 
pieredze. Socializēt bērnus ar autiskā 
spektra traucējumiem un panākt, lai viņi 
uzvestos tā, kā sabiedrībā pieņemts, nav 
viegli. Piemēram, bērns – autists, ienākot 
klasē, no grāmatplaukta var izgāzt visas 
grāmatas, sēdēt telpā ar ziemas virsdrē-
bēm, darīt tikai to, ko pats vēlas. 

Tagad un pēc tam 
Lolita Kairova pieredzējusi, ka bie-
ži bērnudārzos un skolās jaunietis vai 
bērns ar autiskā spektra traucējumiem 
dabū visu, ko vēlas. Mīļā miera labad, 
lai netraucētu pārējiem. “Tas noteikti 
nav pareizi,” pārliecināta Lolita. Jaunā-
kās mācību teorijas vēsta, ka, neskato-
ties uz ģeniāliem mācību materiāliem, 

Daži fakti par autismu
✓ Autisms ir traucējumu spektrs, tāpēc,  
lai to apzīmētu, bieži tiek lietots jēdziens: 
autiskā spektra traucējumi (AST). AST 
izpaužas ar noteiktu pazīmju (simptomu) 
un funkcionēšanas īpatnību kopumu, kas 
katram indivīdam atšķiras. Kopumā AST 
var raksturot kā “traucējumu visa mūža 
garumā, kas ietekmē, kādā veidā perso-
na komunicē ar citiem un redz pasauli sev 
apkārt” (The National Autistic Society, 
2017).
✓ 1943. gadā pirmo reizi jēdzienu “au-
tisms” lietoja amerikānis, bērnu psihiatrs 
Leo Kanners. Līdz tam autisma pazīmes 
uzskatīja par šizofrēniju. Kanners, novē-
rojot savus mazos pacientus, pamanīja, 
ka autistu izpausmes tomēr nevar pielī-
dzināt šizofrēnijas slimnieku izpausmēm. 
✓ 1944. gadā Hanss Aspergers atklāja lī-
dzīgu sindromu, ko nosauca par Asperge-
ra sindromu.
✓ Zinātnieki vēl aizvien diskutē, vai au-
tismu definēt kā psihisku saslimšanu, vai 
neiroloģiskus traucējumus. 
✓ Cilvēkam ar autismu grūti saprast, kas 
no viņa tiek gaidīts, kas jāsaka citiem, ko 
drīkst, ko nedrīkst darīt dažādās dzīves 
situācijās. 
✓ Cilvēka ar autismu pamatproblēma sais-
tīta ar sociālās kompetences grūtībām, 
tajā ietverot arī verbālo komunikāciju.
✓ Cilvēks ar autiskā spektra traucējumiem 
(AST) nekopē un neatdarina citu uzvedī-
bu, taču atdarināšana ir socializācijas pa-
matā. 
✓ Jau zīdaiņa vecumā var pamanīt dažas 
no AST pazīmēm, piemēram, mazulītis 
neskatās uz cilvēkiem, nereaģē uz balsi, 
mantas bērnam neizraisa nekādu interesi.
✓ 1970. gadā – 1 autists starp 10 000 cil-
vēkiem, 
✓ 2020. gadā – 1 autists starp 700 cilvē-
kiem.

IZGLĪTĪBA

Logopēde, speciālās izglītības pedagoģe, dienas aprū-
pes centra “Apļi” metodiķe Ieviņa Vanaga ar materiā-
liem, kādus izmanto savā darbā ar bērniem ar autiskā 
spektra traucējumiem.

Lolita Kairova, autisma praktiķe, speciālās izglītības pe-
dagoģe, dienas aprūpes centra “Apļi” vadītāja.

Še
it 

un
 c

itv
ie

t r
ak

st
ā 

fo
to

 n
o 

ce
nt

ra
 u

n 
pr

iv
āt

ā 
ar

hī
va



10 ĀDAŽU VĒSTIS   16. APRĪLIS (229) 2020

cilvēks visvairāk attīstās, mācoties to, 
kas sagādā grūtības. Bērniem ar autiskā 
spektra traucējumiem īpaši jāvingri-
na spēja nogaidīt, tāpēc aprūpes centrā 
“Apļi” pacietība bērnos tiek trenēta pa-
kāpeniski. Piemēram, iesākumā centra 
klients 2 stundas spēlējas un 2 minūtes 
mācās. Pamazām šis laiks tiek kāpināts, 
līdz bērns stundu var spēlēties un tikpat 
ilgu laiku – mācīties. Darbā ar bērniem 
– autistiem darbojas princips “Tagad un 
pēc tam”. Ja sākumā spēlējas, pēc tam 
– mācās vai veic kādu pienākumu, kas 
neiet pie sirds. 
Dienas plāns
Cilvēkiem ar autiskā spektra traucēju-
miem svarīgi apzināties dienas kārtību, 
jo koncentrēties un savākties kādam 
darbam ir sevišķi grūti. Te palīdz dienas 
plāns, kas veidots no bildēm un dažā-

diem tēliem. Gluži tāpat kā mēs izsvīt-
rojam paveikto no savu darbu saraksta, 
arī bērns no sava plāna izņem bildīti 
ar paveikto darbu. Apguvis šo kārtību, 
bērns pats ar bildīšu palīdzību var iz-
veidot savu dienas plānu. Lai atvieglotu 
orientēšanos šajā pasaulē, vizuāli jābūt 

attēlotam arī tam, cik daudz laika prasīs 
katrs uzdevums (roku mazgāšana, ēšana, 
mācīšanās u.c.), tāpēc bieži tiek izmanto-
ti smilšu pulksteņi. 
Tēli un bildes
“Lai iemācītu dažādas sociālās prasmes, 
lietojam simbolus, attēlus, fotogrā�jas, 
kas palīdz saprast notiekošo vai apraks-
ta gaidāmo situāciju,” stāsta speciālās 
izglītības pedagoģe Ieviņa Vanaga. Vi-
zuālo informāciju iespējams sagatavot 
no dažādiem materiāliem, un tie var būt 
gan priekšmeti, fotogrā�jas, zīmēti attēli 

vai simboli. “Vizuālo materiālu mērķis 
ir nodot skaidru, konkrētu informāciju 
par gaidāmajiem dienas vai nedēļas no-
tikumiem, kā arī atspoguļot darbību se-
cību, tajā pavēstot pašu svarīgāko infor-
māciju, jo paredzami 
notikumi nerada 
stresu un uzvedības 
problēmas. Daudz 
un dažādu materiā-
lu iespējams veidot 
vieglajā valodā, lai 
skolēniem uzdevu-
mus padarītu intere-
santākus, daudzvei-
dīgākus, veiksmīgāk 
iemācītos lasīt, rakstīt un apgūtu citas 
vajadzīgās prasmes, kas nepieciešamas 
katram individuāli, piemēram, ar vi-
zuālo informāciju var norādīt, kā jāklāj 
pusdienu galds, kādā secībā jāģērbjas, 
kur un kā jānovieto priekšmeti,” atzīst 
centra metodiķe.
Ko drīkst?
“Parasti audzināšanā tiek izmantota me-
tode – “ne”, šo nedrīkst, to nevar, bet, ko 
var? Ja bērns neredz, ko drīkst, viņā ro-
das stress. Un tas, ko drīkst, ir jāattēlo,” 
pārliecināta centra vadītāja. Pateicoties 
attēliem, bērni zina, kas jādara un kurā 
brīdī. Ja bērns nevēlas darīt ko vienu, vi-
ņam tiek dota izvēle darboties ar ko citu. 
“Bērnam ar autismu sagādā grūtības 
kādu darbu iesākt un  pabeigt. Pat mums, 
pieaugušajiem, ir šādas grūtības, tomēr 
mēs, atšķirībā no autistiem, sevi varam 

piespiest. Kamēr nav sasniegta pacietības 
robeža, autists spēj mācīties, līdzko kļūst 
nervozs, atkal piedāvājam atgriezties pie 
nodarbēm, kas viņam sagādā prieku. “Te 
ir uzdevums, tev jāizpilda” – šis princips 
nestrādā. Tikai dialogs un kompromiss, 
bez konfrontācijas,” pieredzē dalās cen-
tra vadītāja. 
Kopā, nevis viens mājās
Centra “Apļi” pakalpojumi paredzēti ģi-
menēm,  kurās aug bērns ar autiskā spek-
tra traucējumiem, lai, noslēdzoties stun-
dām specializētajās skolās, vecākiem 
skolēns uzreiz nebūtu jāved mājās. Bie-
ži jaunietis vai bērns ar autiskā spektra 
traucējumiem nespēj tik ilgi uzturēties 
skolā, tāpēc vecāki spiesti braukt savai 
atvasei pakaļ jau dienas vidū, nesagaidot 
pēdējās mācību stundas noslēgumu. Die-
nas centra “Apļi” personāls savus klien-
tus no mācību iestādes aizved uz aprūpes 
centru, kura darba laiks ir no 12.00 līdz 
20.00 vakarā.
Nedarīt bērna vietā
“Vēl viens vājais posms – vecāki un vec-
vecāki bieži visu cenšas izdarīt bērna 
vietā – apčubina, sašņorē kurpītes, aiz-
pogā mētelīti. Šāda attieksme raksturīga 
pārsvarā visiem vecākiem, ne tikai tiem, 
kuriem ir bērni ar autiskā spektra trau-
cējumiem. Nav laika, jāskrien, tāpēc ātri 
izdarām bērna vietā. Svarīgi, ka cilvēks 

dara pats, citādi pierod, ka kāds visu lai-
ku dara viņa vietā, bet turpmākajā dzī-
vē, kad būs pieaudzis, sociālās iemaņas 
dzīvot patstāvīgi būs vāji attīstītas. Au-
tistam svarīgi redzēt, ko un kā dara citi 
un sazināties ar apkārtējiem. Tieši tāpēc 
aprūpes centrā “Apļi” pasniedz kustību 
deju grupā, lai bērni var vērot, kā deja 
padodas pārējiem. Tāpat centrā bērni 
un jaunieši no 10 līdz 18 gadu vecumam 
kopā gatavo ēdienu, mācās sadarboties. 
Ja jaunieša dzīvē ir tikai mājas – nodar-
bības – vecāki, nav iespējams iemācīties 
socializēties, kas ir tik ļoti svarīgi tālā-
kajā dzīvē.

Monika Griezne

*Šobrīd ārkārtas situācijas dēļ centrs ne-
drīkst uzņemt klientus. Vairāk par aprū-
pes centra “Apļi” darbu var uzzināt, zva-
not pa tālr. 29558405

IZGLĪTĪBA

Cilvēkiem ar ATS svarīgi apzināties dienas 
kārtību, jo koncentrēties un savākties kā-
dam darbam ir sevišķi grūti. Palīdz dienas 
plāns, kas veidots no bildēm un dažādiem 
tēliem.

Vizuālo materiālu mērķis ir nodot skaidru, konkrētu informā-
ciju par gaidāmajiem dienas vai nedēļas notikumiem, kā arī 
atspoguļot darbību secību.

Daudz materiālu iespējams veidot viegla-
jā valodā, lai skolēni veiksmīgāk iemācītos 
lasīt, rakstīt un apgūtu citas vajadzīgās 
prasmes.

Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 
īpaši jātrenē pacietība, tāpēc svarīgi re-
dzēt darāmo darbu un atpūtas mirkļu se-
cību vizuālā veidā. Tā bērns saprot, kas 
darāms tagad un kas – vēlāk. Piemēram, 
iesākumā skolēns 2 stundas spēlējas un 
2 minūtes mācās. Pamazām šis laiks tiek 
kāpināts, līdz bērns stundu var spēlēties 
un tikpat ilgu laiku – mācīties.
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Revolucionārs un diplomāts Cielēns
Kāda ir personība, kas patiesi aizrauj 
un iedvesmo? Cilvēks, kurš allaž bijis 
drosmīgs, par spīti visam. Cilvēks, kurš 
uzdrošinājies un nebaidījies. Un šāda 
personība bija tepat, Alderos, dzimu-
šais Fēlikss Cielēns, jo ideja par brīvu 
un autonomu Latviju viņu virzīja un ie-
dvesmoja, viņš iestājās par to visos lai-
kos. Par spīti visam. Cara laikā, 1905.
gadā, viņš ar ieročiem rokās cīnījās par 
latviešu pašnoteikšanās tiesībām. Āda-
žos no Pagasta nama sienām viņš norā-
va vecās varas simbolu – cara Nikolaja 
portretu, par ko viņam piesprieda nā-
vessodu, no kā viņš gan veiksmīgi iz-
vairījās. Izstrādājot Satversmes pirmo 
daļu, Cielēns lika pamatus Latvijas val-
stij kā demokrātiskai un parlamentārai 
republikai. Jau vēlāk, nacistu okupā-
cijas laikā, Cielēns sagatavoja Latvijas 
Centrālās padomes (LCP) memoranda 
tekstu, ar ko nacistu varai pieprasīja 
Latvijas valsts atjaunošanu. Viņa spītī-
bu un vēlmi nekad nepadoties rakstu-
ro vēl kāds fakts. Zaudējot redzi, viņš 
iemācījās strādāt ar neredzīgajiem pie-
mērotu rakstāmmašīnu, lai uzrakstītu 
atmiņu grāmatas. 

1888. gadā Ādažu pagasta Alderos dzi-
mušajam Fēliksam Cielēnam, tāpat kā 
viņa brālim un divām māsām, bērnībā 
bija paveicies ar lieliskiem mājskolotā-
jiem. Abi vecāki savu četru bērnu izglītī-
bu uzskatīja par svarīgāko dzīvē. Alus da-
rītavas direktora Mārča Cielēna un viņa 
sievas Amandas bērni savu skološanos 
turpināja ģimnāzijās. Fēlikss – prestižajā 
Rīgas Aleksandra vārdā nosauktajā. Vēl 
būdams ģimnāzists, jaunais, enerģiskais 
puisis ap 1904. gadu iesaistījās nelegālās 
Latviešu Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas rindās. 1905. gadā viņš jau bija 
dedzīgs kaujinieks ar segvārdu Cinis un 
kopā ar domubiedriem Vidzemes pusē ar 
ieročiem rokās cīnījās par latviešu pašno-
teikšanās tiesībām. Arī Ādažos, kur 17 
gadus vecais Cinis kopā ar vietējiem pro-
testētājiem pret cara valdību no Pagas-
ta nama sienām pašrocīgi norāva vecās 
varas simbolus – cara Nikolaja portretu 
un divgalvaino ērgli. Par revolucionāro 
darbību tika piespriests nāvessods, bet no 
soda ekspedīcijas Fēlikss veiksmīgi izvai-
rījās, pēdējā mirklī izlecot pa tēva mājas 
logu Alderos.
Spožs orators
“Spožs orators un negants oponents, 
viens no ambiciozākajiem Latvijas ārlietu 
ministriem. Revolucionārs, jurists, pub-
licists, politiķis, diplomāts, Satversmes 
sapulces, visu četru Saeimu (pirms Otrā 

pasaules kara) deputāts, Latvijas Republi-
kas Satversmes, Latvijas Tautas padomes 
(Latvijas Republikas “priekšparlamen-
ta”), Latvijas Centrālās padomes memo-
randa līdzautors un politiskais trimdi-
nieks”, Cielēnu raksturo jurists Mārtiņš 
Drēģeris.I Fēlikss Cielēns kaismīgi iestā-
jās par Latviju kā parlamentāru, nevis 
prezidentālu republiku. 

1. maijā – 100 gadi pirmajam vēlētajam 
parlamentam
1. maiju liela sabiedrības daļa uzskata 
par savulaik Eiropas sociāldemokrātu 
iedibināto Darbaļaužu tiesību aizsardzī-
bas dienu jeb Darba svētkiem. Padomju 
okupācijas gados tie bija uzspiesti svēt-
ki, kuru nozīmi, iespējams, līdz galam 
nesapratām, tomēr 1. maijs ir viena no 
svarīgākajām dienām Latvijas valsts vēs-
turē, jo tieši šajā dienā pirms 100 gadiem, 
1920. gadā, pirmo reizi kopā sanāca Lat-
vijas Republikas pirmais vēlētais parla-
ments (saukts par Satversmes sapulci). 
Nereti cilvēki samulst, izdzirdot jēdzienu 
– Satversmes sapulce. Satversmes sapul-
ce ir Latvijas Republikas pirmais vēlētais 
parlaments, kas darbojās no 1920. gada 1. 
maija līdz 1922. gada 7. novembrim, aiz-
sākot parlamentārās demokrātijas posmu 
Latvijā. 
Pirms 100 gadiem šis notikums lika pa-
matu Latvijas valstij. “Bija silta saulaina 
diena, kad 1920. gada 1. maijā Satversmes 
sapulces locekļi salasījās uz pirmo sēdi. 
Likās, ka pati daba uzsmaidītu šim ārkār-
tējam notikumam latviešu tautas vēstu-
rē,” rakstīja Cielēns.II Satversmes sapulce 
pieņēma “Deklarāciju par Latvijas val-
sti”, kurai bija tikai divi panti: 1) Latvija 
ir neatkarīga republika ar demokrātisku 
valsts iekārtu. 2) Latvijas valsts suverē-
nā vara pieder Latvijas tautai. Abi panti 

ar nelielām redakcionālām atšķirībām 
kā pirmie un vissvarīgākie tika iekļauti 
mūsu pamatlikumā – Satversmē, kas tika 
apstiprināta divus gadus vēlāk – 1922. 
gadā. Jurists Mārtiņš Drēģeris atzīst, ka 
nenovērtējamu ieguldījumu Satversmes 
izstrādāšanā deva tieši Fēlikss Cielēns: 
“Nereti savos spriedumos uz viņu atsau-
cas Satversmes tiesa, un teju katrs tiesību 
vēsturnieks piemin savos rakstos”.III 
Cielēns izstrādā Satversmes pirmo daļu
Satversmes tekstu izstrādāja īpaši šim no-
lūkam izveidota Satversmes komisija, kas 
tika sadalīta divās apakškomisijās. Pirmo 
apakškomisiju vadīja tieši Fēlikss Cielēns, 
un tās uzdevums bija izstrādāt valsts ie-
kārtas pamatus jeb Satversmes pirmo 
daļu, un tas nozīmēja izdomāt sistēmu, kā 
veidosies un ko darīs parlaments, Valsts 
prezidents, Ministru kabinets, ministri, 
tiesneši u.c. institūcijas. Latvijas Univer-
sitātes Juridiskās fakultātes docents Dr. 
iur. Jānis Pleps vienā no savām publikāci-
jām norāda, ka Satversmes komisijā tika 
ievēlēti 26 Satversmes sapulces deputāti, 
no kuriem izceļami divi – Arveds Bergs 
un Fēlikss Cielēns, kuri aktīvi strādāja 
gan Satversmes komisijā, gan arī Satvers-
mes sapulces plenārsēdēs, debatējot par 
atsevišķām normām.
Cielēns iestājas par tautas līdzdalību li-
kumdošanā
Pateicoties F. Cielēna personīgajai uz-
stājībai, un viņš reti laida garām iespēju 
uzstāties tribīnē, ja varēja formulēt un 
paust, viņaprāt, valstiski svarīgus jautā-
jumus – Latvija nekļuva par prezidentā-
lu republiku ar tautas vēlētu un plašām 
pilnvarām apveltītu Valsts prezidentu. 
Politiķis ar domubiedriem pierādīja un 
pārliecināja deputātus, ka stipra prezi-
denta institūcija kādā brīdī varētu kļūt 
demokrātiskai republikai bīstama. 
Ļoti atzinīgi tika novērtēti un atbalstīti 
F. Cielēna ierosinātie Satversmes punkti, 
kas paredzēja atsevišķos gadījumos ar 
tautas iniciatīvu rosināt jaunus likum-
projektus. Izcilais politiķis uzskatīja, ka 
tautas tieša līdzdalība likumdošanā tikai 
stiprinās valsti, jo dos lielāku elastību li-
kumdošanas attīstībai. Kā secina vēstur-
nieks V. Blūzma, līdz ar šiem F. Cielēna 
priekšlikumiem Latvija kļuva par valsti 
ar attīstītiem tiešās demokrātijas institū-
tiem – tautas iniciatīvu un tautas nobal-
sošanu.IV 
Cielēns – agrīnās valstiskuma idejas 
paudējs
Fēliksu Cielēnu tiesību vēsturē dēvē arī 
par agrīno Latvijas valstiskuma ideju 
paudēju – jau 1915. gadā Bernē jaunais 
intelektuālis sagatavoja “Latvijas autono-
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Fēlikss Cielēns ap 20. gs. 20. gadiem.
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mijas projektu”, kuru ļoti 
atzinīgi novērtēja latvie-
šu inteliģences aprindas 
emigrācijā. Tolaik nevie-
nam vēl nevarēja ienākt 
prātā, ka Krievijas impē-
rija drīzumā sabruks, bet 
jau tad Cielēna radītajā 
Latvijas autonomijas pro-
jektā bija daudz iezīmju, 
kas vēlāk veiksmīgi īs-
tenojās demokrātiskās 
Latvijas valsts iekārtā. 
Cielēns nebija klāt brī-
dī, kad Rīgā 1918. gada 
18. novembrī tika proklamēta Latvijas 
valsts, jo vācu karaspēka iebrukuma 
dēļ viņš jau gada sākumā bija devies uz 
Krieviju, kur tobrīd atradās vairāk nekā 
pusmiljons latviešu – kara laika bēgļu. 
Ar grāmatu un žurnālu saiņiem apkrā-
vies, intelektuālis Cielēns devās uz Pie-
volgas apgabaliem sludināt savu Latvijas 
pašnolemšanas (autonomijas) ideju, arī 
sarkanajiem latviešu strēlniekiem, lai at-
rautu viņus no maldīgās padomju varas 
ietekmes. Pirms došanās uz Krieviju sie-
vai Maijai Fēlikss teicis, ka pēc pāris ne-
dēļām būs mājās, bet bija jāpaiet vairāk 

nekā gadam, līdz ar Sibīrijas latviešu na-
cionālās savienības dotu uzdevumu vi-
ņam ar kuģi bija iespēja ieceļot Francijā. 
Tur ar savām valodu un tieslietu studiju 
zināšanām intelektuālis Cielēns atkal 
bija noderīgs Latvijas delegācijai Parīzes 
miera konferencē. 1919. gada augustā 
viņš beidzot atgriezās Rīgā un kļuva par 
Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas 
Meierovica padomnieku. Nu jau abi kopā 
iestājās par jaunās Latvijas valsts starp-
tautisku atzīšanu.

Cerība atjaunot Latviju 1944. gadā
Vēsturē Fēlikss Cielēns iegājis kā izcils 
Latvijas patriots, turklāt tieši tajos mir-
kļos, kad citiem nolaidās rokas… 1943. 
gadā Cielēns aktīvi iesaistījās Konstantī-
na Čakstes izveidotajā Latvijas Centrālajā 
padomē (LCP), kas cerēja izmantot brīdi, 
kad krievi karaspēks uzbruks un vāciešu 
atkāpsies, lai īsajā varas vakuuma sprīdī 
pasludinātu Latvijas neatkarību un mē-
ģinātu noturēties ar visiem tobrīd pie-
ejamajiem latviešu bruņotajiem spēkiem! 
Fēlikss Cielēns sagatavoja slaveno 1944. 
gada 17. marta Latvijas Centrālās pado-

mes (LCP) memoranda tekstu, ar ko na-
cistu varai tika pieprasīta Latvijas valsts 
atjaunošana. Visi kā viens cerēja, varbūt 
notiks brīnums un 1918. gada demokrā-
tiskā Latvija atkal tiks atjaunota. Brī-
nums nenotika. Izolēti no pasaules, mēs 

neizpratām lielo politiku. 
LCP plāns bija būvēts uz 
vāju cerību, ka Rietumu 
sabiedrotie mums palī-
dzēs. Latvijas ievēroja-
mākās inteliģences pa-
rakstīto dokumentu uz 
Rietumiem uzticēja no-
gādāt F. Cielēnam – LCP 
viņu pilnvaroja turpināt 
Latvijas valsts neatkarī-
bas atjaunošanas ideju 
sludināt ārzemēs.
Prasība par Latvijas atjau-
nošanu dodas pāri jūrai

1944. gada maijā Fēlikss ar sievu Mai-
ju un meitiņu Izabellu, sarullējis azotē 
līdzņemšanai LCP biedru uzticēto me-
morandu un pāris sievas brāļa gleznotāja 
Ģederta Eliasa tik mīļās gleznas, ar bēgļu 
laivu pārcēlās pāri jūrai uz Zviedriju. 
Visus bezcerīgos padomju okupācijas ga-
dus Cielēna sagatavotais LCP memorands 
kalpoja par pamatu, lai, pamatojoties uz 
Satversmi, juridiski spētu uzturēt prasību 
par Latvijas valstiskuma atjaunošanu. 50. 
gadu pirmajā pusē Fēlikss zaudēja redzi, 
taču iemācījās strādāt ar neredzīgajiem 
piemērotu rakstāmmašīnu, lai uzrakstī-
tu atmiņu grāmatas “Laikmetu maiņā” 3 
sējumos. 1948. gadā iznāca viņa romāns 
"Nāves pavēnī" un 1955. gadā – grāmata 
“Rainis un Aspazija”. Zīmīgi, ka vēl Lat-
vijā dzīvojot un publicējoties, F. Cielēna 
literārais pseidonīms bija M. Baltezers 
(Mazais Baltezers). Fēlikss Cielēns mūžī-
bā devās 1964. gadā Stokholmā 76 gadu 
vecumā. 2001. gadā urnas ar Fēliksa un 
sievas Maijas pīšļiem pārapbedīja Raiņa 
kapos Rīgā. Pēc vairāk nekā 50 gadiem 
abi uzticamie Latvijas patrioti simboliski 
varēja atgriezties savā tēvu zemē. 
Šajā rakstā, atgādinot notikumus pirms 
100 gadiem un godinot mūsu izcilākā 
novadnieka Fēliksa Cielēna piemiņu, 
novēlu ikvienam novērtēt Satversmes 
sniegto iespēju – valsts esam mēs. Lai 
prieka pilna 1. maija svētku diena – Lat-
vijas Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena!

Elita Pētersone

Pateicība Fēliksa Cielēna meitai Iza-
bellai par iespēju izmantot ģimenes foto 
krājumu šajā publikācijā un Fēliksa 
vecākā brāļa Alfrēda Cielēna ģimenei, 
kura vēl joprojām dzīvo Ādažos, Bal-
tezera krastā, par atbalstu.

Marģera Skujenieka pirmās valdības sēde 1928. gads. (No labās) Rainis, 
viņam blakus Fēlikss Cielēns.

Latvijas Ārlietu ministrijas sūtņi pie ministrijas ēkas 1923. gadā. Sēž (no labās) sūtnis Fricis 
Menders, ārlietu ministra biedrs Fēlikss Cielēns, ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics.

I Gvido Zemribo, Latvijas Vēstnesis,22.04.2009
II Mārtiņš Drēģeris, Jurista Vārds, 2.04.2019 /Nr. 13 (1071).

III Pleps J. Satversmes tēvi un valsts robežas // Jurista Vārds, 30.01.2007., Nr.5 (458). Pie-
ejams: http://www.juristavards.lv/doc/152166-bsatversmesb-tevi-un-valsts-robezas/ 

IV V. Sprūde. Pie nācijas šūpuļa. Mājas Viesis, 19.03.2020, Nr.6, 45.lpp.
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PATEICĪBA 
Viršu, Īrisu, Sārteņu, Īvju, Vaivariņu un Andromedas 
ielu iedzīvotāji izsaka pateicību pašvaldībai un tās 
energopārvaldniekam Anrijam Zēbergam par ielu 

apgaismojuma elementu nomaiņu.

Zem tanku ķēdēm vesela pasaule – aizsargājami biotopi
Turpinot rakstu sēriju par Pierīgas da-
bas pērlēm, dodamies uz Ādažu novadu. 
Tur no cilvēku acīm apslēptas, tomēr vēl 
joprojām koptas un sargātas tiek dažā-
das dabas pērles. Ādažu poligons ietilpst 
Eiropas Savienības aizsargājamo dabas 
teritoriju tīklā “Natura 2000”. Poligona 
centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lie-
lākais virsāju komplekss, kur sastopami 
daudzi reti aizsargājami putni – zaļā vār-
na, rubenis, vakarlēpis, pupuķis un citi. 

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”
2004. gadā Nacionālo bruņo-

to spēku militārā poligona 
teritorijā tika izveidots 
aizsargājamo ainavu 

apvidus “Ādaži”, kas iekļauts Eiropas Sa-
vienības nozīmes aizsargājamo dabas teri-
toriju “Natura 2000” tīklā. Apvidus platība 
ir 6126 hektāri, kas ir 78% no poligona teri-
torijas. Šīs aizsargājamās teritorijas mērķis 
ir nodrošināt vairāku Eiropas Savienības 
īpaši aizsargājamo mežu, pļavu, kāpu, pur-
vu un ūde-
ņu veidu, kā 
arī vairāku 
ap d r aud ē t u 
augu un dzīv-
nieku sugu 
saglabāšanos. 
Pirms diviem 
gadiem noslē-
dzās vērienīgs 
Eiropas Savie-
nības “LIFE+” 
programmas projekts “Putni Ādažos”, kas 
īstenots 4 gadus un tā laikā, izmantojot Ei-
ropas Komisijas līdz�nansējumu, Ādažu 
poligonā 1620 hektāru platībā atjaunoti 
virsāji, boreālie meži un purvs. 

Poligona lielākā dāvana – virsāji
Pēc platības lielākais klajais biotops Ādažu 
poligonā ir virsāji. Aizsargājamo ainavu 
apvidū “Ādaži” virsāji radušies periodisku 
ugunsgrēku un militāro darbību rezultā-

tā. Tur izveidojies 
savdabīgs virsāju–
smiltāju komplekss, 
kā arī sastopamas 2 
veidu pļavas – kla-
jas iekšzemes kāpas 
ar iesirmās kāp-
smildzenes pļavām 
un sugām bagātas 
zilganās molīnijas 
pļavas. 5 hektārus  
aizņem 2 pļavas, 
kas izveidojušās 
bijušo viensētu vie-
tās. Pļavas, līdzīgi kā virsājus, apdraud ai-
zaugšana. Projekta laikā ar pļaušanas un 
ciršanas palīdzību tika atjaunotas abas ne-
lielās vēsturiskās pļavas, vienā no kurām 
sastopama Latvijā retā plūksnu ķekarpa-
parde, liecina informācija “Natura 2000 
Ādaži” pārskatā par paveikto poligona 

teritorijā.
Mājvieta zaļajai vārnai 
Zaļā vārna Coracias gar-
rulus ir pasaulē apdrau-
dēta putnu suga. Kādreiz 
Latvijā parasta, šobrīd tā 
mūsu valstī sastopama ti-
kai Pierīgas mežos – aiz-
sargājamo ainavu apvidū 
“Ādaži” un dabas liegumā 
“Garkalnes meži” ligzdo 
aptuveni 20 pāri zaļo vār-

nu. Projekta “Putni Ādažos” laikā tiešrai-
dē varēja vērot zaļo vārnu tās būrī. Lai no-
skaidrotu, kāpēc vairs nav iespējams sekot 
līdzi vārnas ikdienas gaitām, sazinājos ar 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvi 

Viesturu Ķeru, kurš pastāstīja: “Šobrīd 
kamera zaļās vārnas būrī nestrādā, bet, 
ja kameras sistēmā nebūs nenovēršamu 
bojājumu, mēs tiešraidi atjaunosim. Zaļās 

vārnas gan vēl ir ti-
kai ceļā uz Latviju.” 
Projekta laikā ie-
sāktais turpinās
Projekta “Natura 
2000” laikā Ādažu 
poligona teritorijā 
dabas labā daudz kas 
tika paveikts, un, 
pēc dalībnieku un 
organizatoru teik-
tā, tas viss turpinās 
un neapstājas. Pro-
jektam ieejot �niša 
taisnē, tika iezīmēti 

nākotnes plāni, lai pasargātu biotopus, 
aizsargājamās sugas un dabas skaistumu. 
Kaut arī apkārtējo acīm šis skaistums ir 

slēpts, jo Ādažu poligons ir slēgta teritori-
ja, ir sagatavotas dažādas publikācijas par 
to, kā poligona teritorijā klājas tā galvena-
jiem dabas iemītniekiem. Kā arī ir iespēja 
sazināties ar Ādažu poligona vecāko virs-
nieku par iespēju apskatīt dabas teritoriju.

Pēc Ilzes Ručevskas raksta (Aprinkis.lv) un 
adazinatura.lv

Ādažu poligons ir vienīgā vieta Latvijā, kur 
meža silpurenes Pulsatilla patens aug virsājos.

Pēc degšanas virši atjaunojas no sēklām, 
kas izdzīvo augsnē.

Smilšu krupis Bufo calamita Ādažu poligo-
na virsājā.

Smiltāju neļķes Dianthus arenarius bieži 
sastopamas Ādažu poligona virsājos un 
smiltājos.

Ādažu poligona iekšzemes kāpās un sau-
sajās pļavās bieži sastopams kodīgais lai-
miņš Sedum acre.

Atklātu smilšu laukumos Ādažu poligonā 
sastopama Latvijā reta graudzāle – iesirmā 
kāpsmildzene Corynephorus canescens. Tā 
ir tieši atkarīga no militārajām mācībām, jo 
iesējas tikai vietās, kur ir klajas smiltis.

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”,
Divezeros, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē 
tika pieņemts lēmums Nr. 55 “Par nekustamo 

īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Paziņojums par domes lēmuma atcelšanu
Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē 
tika pieņemts lēmums Nr.57 atcelt Ādažu novada 
domes 2008. gada 27. maija lēmumu Nr.71 “Par 
detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema 
nekustamajiem īpašumiem “Augšvairogi” 1., 2., 
3., 4. z.g. un “Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. ap-

stiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 “Par 
detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema 
nekustamajiem īpašumiem “Augšvairogi” 1., 2., 
3., 4. z.g. un “Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. gra�sko 
daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumiem” izdošanu” un ar šo lēmumu apstipri-

nātos Ādažu novada domes 2008. gada 27. maija 
saistošos noteikumus Nr.18 “Par detālplānojuma 
Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem 
īpašumiem “Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un “Ma-
zvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. gra�sko daļu un terito-
rijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

NOVADĀ
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60 visu līmeņu Latvijas krosmintonisti pulcējas uz krosmintonu tumsā Ādažos

Nedaudz izgaiņājot negativitā-
tes mākoņus, vēlamies dalīties ar 
ko jauku. Sporta klubs “Sporta 
Punkts/Ādaži” 1. martā pulcinā-
ja nepilnus 60 visu līmeņu Latvijas kros-
mintonistus vienkopus, gan lielus, gan 
mazus, zem Ādažu Tenisa centra jumta. 
Blekmintons (blackminton) ir krosmin-
tona paveids, kuru spēlē nosacītā tumsā. 
Vienīgais gaismas avots ir UV lampas. 

Lai turnīrs iegūtu papildu nokrāsu, tika 
iegādātas dažādas neona krāsas ķerme-
nim, ar kurām katrs dalībnieks varēja 
radoši izpausties un radīt savu vizītkarti, 
rotājot sevi ar dažādiem ornamentiem un 
toņiem. Izslēdzot ierasto apgaismojumu, 
UV lampas izceļ spilgtus poliestera spor-
ta apģērbus, krāsojumus uz ķermeņa, lau-
kumu kontūras, kā arī raketes un volāni-

ņu. Kaut arī šāda veida turnīri 
tika rīkoti atsevišķos klubu 
ietvaros un nav svešs piedzī-
vojums atsevišķiem dalībnie-
kiem, kuri piedalījušies ārpus 
mūsu valsts robežu turnīros, 
piedalīties visiem mūsu klu-
biem vienkopus iniciatīva nāca 

no 2 mūsu kluba sportistiem – Māra Tro-
pa, kurš gādīgi mums sarūpēja iespēju ar 
Ādažu Tenisa centra labvēlību rast vietu, 
kurā noritēt turnīram un ģenerālsponso-
ram Eināram Zaprauskim, kurš sadarbībā 
ar itāļu termoizolācijas ražotāju K-FLEX 

atbalstīja �nansiāli pasākuma norisi un 
dāvāja pjedestāla guvējiem īpašas balvas. 
Vēlamies pateikties Ādažu novada domei 
par atbalstu tehniskajā jomā, kas, savu-
kārt, nodrošināja pasākuma kopējo tēlu. 
Turnīru atbalstīja gan ar apgaismojumu, 
gan muzikālo fonu, gan vizuālajā nofor-
mējumā (ķermeņu krāsas) SIA Forevent 
un personiski DJ RATZ Lukas. Personīgi 
vēlamies pateikties arī mūsu krosmin-
tonistei Dinai Zaprauskai par ieguldīto 
darbu pasākuma pulsa uzturēšanā un 
likumsakarīgā epilogā. No sacensību da-
lībniekiem tika gūtas ārkārtīgi daudz po-
zitīvu atsauksmju, kas mudina šo turnīru 
attīstīt kā regulāru, lai varētu baudīt Āda-
žu viesmīlību. Vairāk informācijas par 
krosmintonu un klubu var atrast, apmek-
lējot mūsu mājaslapu spkrosmintons.lv 
vai pievienojies mūsu Facebook grupai 
facebook.com/spkrosmintons/. Rūpēsimies 
viens par otru un turpinām sportot!

Niks Zvaigzne

Nenosiltināto māju īpašnieki! Aicinām gatavoties
atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai, kad tas atkal būs iespējams!
Jau kopš 2017. gada Ādažu novada dome 
sadarbībā ar 3 citām Latvijas pašvaldī-
bām (Jūrmalas pilsēta, Tukuma un Baus-
kas novadi), kā arī vairākiem sadarbības 
partneriem (SIA “EKODOMA”, Ēku 
saglabāšanas un energotaupības birojs, 
Funding for Future B.V, Rīgas Tehniskā 
universitāte) īsteno projektu “Accelerate 
SUNShINE”, kura mērķis ir demonstrēt 
ēku visaptverošas atjaunošanas projektu 
�nansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, 
tajā skaitā apvienojot vienā projektā vai-
rākus objektus un savstarpēji sadarbo-
joties vairākām pašvaldībām. Īstenojot 
projektu, lai sekmētu privātā sektora in-
teresi par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
atjaunošanu, Ādažu novada dome pie-
šķīra �nansējumu 100% apmērā no ēkas 
energoaudita izmaksām (bet ne vairāk kā 
800 eiro), kā arī – 50% apmērā no tehnis-
kā projekta izmaksām (bet ne vairāk kā 
2000 eiro). Gadījumā, ja daudzdzīvok-
ļu ēkai tiktu veikti energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi, izmantojot 

energoefektivitātes pakalpojuma līgumu 
jeb EPC līgumu, dzīvokļu īpašniekiem, 
kuri deklarējušies Ādažu novadā, tiktu 
piešķirts nekustamā īpašuma nodok-
ļu atvieglojums 50 procentu apmērā uz 
10 gadiem. Finanšu institūcija ALTUM 
2019. gada nogalē pārtrauca pieteiku-
mu pieņemšanu daudzdzīvokļu māju 
atjaunošanas projektiem, liedzot iespēju 
šajā plānošanas periodā turpināt pie-
teikties jauniem to daudzdzīvokļu māju 
īpašniekiem, kas bija nolēmuši atjaunot 
savas ēkas. Kā liecina projekta “Accele-
rate SUNShINE” konferencē sniegtā in-
formācija šī gada februārī, viena no gal-
venajām problēmām ēku atjaunošanas 
projektu iesniegšanā kopumā Latvijā līdz 
šim bija projektu iesniedzēju pieredzes 
un kompetences, kā arī laika trūkums. 
Tāpēc visu māju, kas vēl nav nosiltinā-
tas, īpašniekus aicinām būt aktīviem, 
iespēju robežās sākt domāt 
par nepieciešamajiem ēkas 
atjaunošanas dokumen-

tiem, kā arī pieteikties atbalsta saņem-
šanai ēku atjaunošanai, kad tas atkal 
būs iespējams. Ādažu novadā līdz 2020. 
gada martam nebija parakstīts neviens 
EPC līgums par daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo ēku atjaunošanu, kas bija viens no 
projekta mērķiem. Lai tomēr sekmētu 
energoefektivitātes jomas attīstību Āda-
žu novadā un sniegtu praktisku labumu 
iedzīvotājiem, Ādažu novada dome pro-
jekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros 
2020. gada sākumā veica nozīmīgas in-
vestīcijas Stapriņu un Kadagas ciemos, 
atjaunojot ielas apgaismojumu (18 ap-
gaismojuma stabiem) posmā no Kadagas 
ceļa līdz Kadagas pirmskolas izglītības 
iestādei un nomainot esošo (39 ielu ap-
gaismojuma stabu) elementus ar jauniem 
un energoefektīviem Andromēdas, Īrisu, 
Viršu, Īvju, Sārteņu un Vaivariņu ielās.

Inga Pērkone

Publicēti saistošie noteikumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” 
(Nr.229) izdots pielikums (Nr.224), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes 
saistošie noteikumi:
Nr.5/2020 (25.02.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2019. gada 26. no-
vembra saistošajos noteikumos Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas 
darbības un uzturēšanas kārtību”.
Nr.6/2020 (25.02.2020.) “Grozījumi 2019. gada 17. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-
mērošanas kārtību”. 
Nr.7/2020 (25.02.2020.) “Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 22. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”.
Nr.12/2020 (24.03.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 20.jū-
nija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums.”
Nr.13/2020 (24.03.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes 28.01.2020. sais-
tošajos noteikumos Nr.4/2020 “Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada paš-
valdības  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 die-
nestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu 
novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.
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Līdz 12. maijam ikvienam pieejama brī-
vā piekļuvē Latvijas Nacionālās digitālās 
bibliotēkas periodisko izdevumu krātuve 
Periodika.lv. Tajā apkopoti vairāk nekā 
1400 laikrakstu un žurnālu digitālās ver-
sijas – no 1748. gada līdz mūsdienām.

Periodika brīvpieejā!Ādažu bibliotēka aicina izlasīt šobrīd lasītākās
e-grāmatas interneta vietnē www.3td.lv

• Zusta, Zane “Tarakāni manā galvā”
• Grebe, Kamilla “Ledus zem viņas kājām”
• Joņevs, Jānis “Jelgava 94”
• Kinnunens, Tommi “Četru ceļu krusto-
jums”
• Jonuleita, Anja “Ābolu smarža”

• Kaijaks, Vladimirs “Meitene no nekurie-
nes”
• Larka, Sāra “Cerība pasaules malā”
• Šepetis, Rūta “Jūras sāļums”
• Pīlēns, Uldis “(mans) uzņēmēja kods”
• Račko, Karīna “Samaitātā”

Aicinām izmantot bibliotēkas neklātienes pakalpojumus!
Ādažu bibliotēka piedāvā:
 saņemt attālinātās uzziņas un konsul-
tācijas, kā arī pagarināt izsniegto grāma-
tu un periodisko izdevumu termiņu
 iegūt autorizācijas datus attālinātajiem 
pakalpojumiem
• rakstot e-pastu: biblioteka@adazi.lv
• zvanot pa tālruni:  67996266 
 Ar autorizācijas datiem ir iespējams:
• lasīt e-grāmatas latviešu valodā 3td 
e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv

• attālināti izmantot bibliotēkas abonē-
to datu bāzi www.letonika.lv – latviska 
uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, 
kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku 
uzziņu un tulkošanas informāciju 
Skatieties latviešu �lmas un lasiet pa-
sakas!
Attālināti Jūs varat:
• piekļūt periodisko izdevumu krātuvei 
www.periodika.lv
• doties ceļojumā pa latviešu �lmu pa-

sauli portālā www.�lmas.lv
• kopā ar bērniem klausīties, lasīt un ska-
tīties pasakas resursā www.pasakas.net
• lasīt brīvpieejas grāmatas: 
www.doabooks.org un žurnālus doaj.org 
plašā cittautu valodu un nozaru aptvē-
rumā.
Lasītāju ievērībai! Ārkārtas situācijas 
laikā visām grāmatām nodošanas ter-
miņš automātiski tika pagarināts!

Ādažu bibliotēka

Aicinām izmantot un lasīt
e-grāmatas www. 3td.lv!

Noslēgusies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”!
Ādažu bibliotēkā  ir noslēdzies lielais la-
sīšanas maratons, kurā šogad piedalījās 
pavisam 69 dalībnieki. Bija patiess gan-
darījums par aktīvo dalību visās vecuma 
grupās!
Apkopotie Lasīšanas veicināšanas prog-

rammas “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2019” rezultāti publicēti Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras 
centra tīmekļvietnē  www.lasamkoks.lv.
Paldies visiem Ādažu bibliotēkas čakla-
jiem BJVŽ 2019 dalībniekiem!

Zināmas TOP 3 grāmatas – 2019. gada laureātes
Ja esi reģistrēts ādažu bibliotēkas lasītājs:
Sūti uz e-pastu bibliotēka@adazi.lv infor-
māciju:
 Vārds, Uzvārds
 Savu Lasītāja kartes numuru
Ja neesi reģistrēts ādažu bibliotēkas la-
sītājs:
 Sūti uz e-pastu bibliotēka@adazi.lv aiz-
pildītu Bibliotēkas lietotāja reģistrāci-
jas veidlapu, kura pieejama tīmekļvietnē 
www.adazi.lv/kultura/biblioteka-lasitava  
Lasīšanai tiešsaistē:
• Bibliotēkā saņem autorizācijas datus 
• Reģistrējies www.3td.lv un izvēlies:
•  

• Ievadi bibliotēkā piešķirtos autorizācijas 
datus:
� Lietotāja vārds 
� Parole
3TD Lietošanas instrukcija:  https://bis.ali-
se.lv/upload/Files/egramataslasitajiem.pdf
 Grāmatas var lasīt 4 nedēļas, vienlaicīgi 
– ne vairāk kā 2, mēnesī 18 grāmatas
Nepieciešama palīdzība?
Raksti: biblioteka@adazi.lv vai zvani pa 
tālruni – 67996266.
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Aicinām izmantot elektroniskos saziņas rīkus!
Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas pagājušas 3 nedēļas. Šajā laikā vairākiem no mums mainījies gan dzīves ritms un iera-
dumi, gan pārvietošanās iespējas, kā arī daudziem nācies saskarties ar nopietnākiem pārbaudījumiem – uzņēmuma darbības 
nodrošināšanu īpašos apstākļos, mācību procesu organizēšanu mājās, jauna darba meklējumiem un citiem izaicinājumiem. 
Pasākumi saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanu likuši pārvērtēt prioritātes, optimizēt savu darbu, racionālāk 
izmantot savas spējas un resursus, meklēt jaunus risinājumus un darboties citādākos apstākļos, kā arī augstu novērtēt viens 
otra cilvēciskumu, cieņu un atbalstu.
Atgādinām, kā iespējams attālināti pieteikt pakalpojumus domei:
• elektroniski: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
• konsultējoties ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkal-
pošanas centra (turpmāk – VPVKAC) darbiniekiem pa tālr.: 
67997350;
• rakstot uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv; 
• sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos doku-
mentus pa pastu domei uz adresi: Gaujas iela 33A, Ādaži, Āda-
žu novads, LV-2164;
• iesniegumu domei var iesniegt arī portālā  Latvija.lv, sadaļā
“Iesniegums iestādei”: 
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts.

Pateicamies par minēto saziņas veidu aktīvu izmantošanu, 
kā arī aicinām turpmāk lietot elektroniskos saziņas rīkus, 
lai atvieglotu saziņu un pakalpojumu saņemšanu ārkārtējās 
situācijas apstākļos. 
Atgādinām, ka kopš 2018. gada ir izveidota un darbojas o�ciālā 
elektroniskā adrese jeb e-adrese, kuru šobrīd iespējams izvei-
dot ikvienai privātpersonai – gan �ziskai personai no 14 gadu 
vecuma, gan juridiskai personai – drošas un vienotas elektro-
niskās saziņas nodrošināšanai ar valsts un pašvaldību iestā-
dēm. E-adrese ir drošs saziņas kanāls o�ciālajai saziņai un 
dokumentu apmaiņai. 

Vietne mana.latvija.lv
Vietnē ir pieejama in-
formācija par pakalpo-
jumiem un e-pakalpoju-
miem 45 dzīves situāciju 
atrisināšanā (tai skaitā 
vairāk nekā 50 dažādu 
e-pakalpojumu izpildes 
video pamācības un shē-
mas), informāciju par to, 

kas ir e-adrese, kā arī citus noderīgus informatīvos materiālus, 
ko var izmantot komunikācijā ar cilvēkiem.

Personas apliecība (eID karte) un e-paraksts
Ja personai ir:
• eID karte ar aktivizētu e-parakstu (izsniegti PIN kodi); 
• mobilā lietotne “eParaksts mobile” (identitātes apliecināšanai) 
un “eParakstsLV” (dokumentu e-parakstīšanai);
• “eParaksts” karte (juridiskām personām un iestādēm)
šos rīkus var izmantot, lai:
• saņemtu e-pakalpojumus, kuru izpildei nepieciešama auten-
ti�kācija; 
• parakstītu dokumentus ar drošu elektronisko paraks-
tu (piemēram, līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, pie-
teikumus skolai u.c.). Vairāk informācijas tīmekļa vietnē 
www.eparaksts.lv.

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
E-adrese ir vienota 
saziņas platforma, 
ko var pielīdzināt jau 
ierastajai internetban-
kai – slēgtā vidē, valsts 
pārvaldes pakalpoju-
mu portālā Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam ir drošs 
konts, kas nodrošina o�ciālo ziņojumu no valsts iestādēm sa-
ņemšanu un glabāšanu. Tāpat e-adrese sniedz iespēju iedzīvo-
tājam un uzņēmējam nosūtīt ziņu ikvienai valsts un pašvaldī-
bu iestādei, kuru skaits sasniedz gandrīz trīs tūkstošus.
E-adrese neaizstās e-pastu – uz jūsu norādīto e-pasta adresi va-
rēsiet saņemt informāciju par ziņojuma ienākšanu e-adresē, bet 
ne pašu ziņojumu.
E-adrese risina būtiskus jautājumus, piemēram, cilvēkiem bie-
ži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī liels skaits Latvi-
jas valsts piederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, ka ne 
visur ir nodrošināta vides pieejamība, arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti kļūst ērtāka.
Līdz ar e-adreses izveidošanu persona darīs valstij zināmu, 
ka turpmāk tā ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties 
tikai elektroniski. Piemēram, ja iedzīvotājs līdz šim ziņojumus 
(uzaicinājums uz vēlēšanām) vai rēķinus (nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķins) no valsts saņēma uz deklarētās dzīvesvietas 
adresi, tad, izveidojot e-adresi, turpmāk informācija tiks sūtīta 
elektroniski tajā.
Informācija (tai skaitā video pamācības):
• iedzīvotājiem: mana.latvija.lv/e-adrese/;
• uzņēmējiem: mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/. 

Portāls Latvija.lv – valsts pārvaldes pakalpojumu 
portāls
Portālā Latvija.lv pieejami vairāk nekā 700 valsts un pašvaldību 
iestāžu e-pakalpojumi, kuru izmantošana sniedz iespēju vēla-
mo pakalpojumu saņemt vai pieteikt attālināti, nedodoties uz 
iestādi klātienē. 



Aicinām piedalīties aptaujā par
LEADER programmas nepieciešamību Ādažu novadā

Cienījamie Ādažu novada uzņēmēji, iestāžu pārstāvji un iedzīvotāji, atgādinām, 
ka biedrība “Gaujas Partnerība” organizē aptauju, kurā aicina piedalīties ikvienu 
no jums. Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada uzņēmēju, iestāžu un iedzīvo-
tāju domas par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību, biedrības Vietējās attīstības 
stratēģijas 2015.–2020. gadam ieviešanas gaitu un pienesumu Ādažu novada teritori-
jas attīstībai, kā arī noteikt biedrības turpmākos dar-
bības virzienus 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
Aptauja notiek no 01.02.2020. līdz 
30.04.2020. Aptauja tiek veikta elektroniski 
(https://forms.gle/SGGiLdXqfyN9QWjn8). Tā ir anonī-
ma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
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NOVADĀ PROJEKTI

Iesniegti 10 projektu pieteikumi biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā
projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros 
Konkursa 5. kārtā tika iesniegti 10 projektu pieteiku-
mi*, kuros pieprasītā publiskā �nansējuma summa ir 
130 211,88 EUR, kas vairāk nekā četras reizes pārsniedz pie-
ejamo �nansējumu. Kopējais 5. kārtā pieejamais publiskais 
�nansējums bija 29 452,29 EUR un maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam projektam bija 30 000 EUR. Šajā kārtā 
projektu iesniegumus varēja iesniegt tikai 1.1. rīcībā Atbalsts 
lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību 
nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas reali-
zācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas biedrības 
vērtēšanas komisija izvērtēs to atbilstību biedrības “Gaujas 
Partnerība” sabiedrības virzītas vietējai attīstības stratēģijai 
2015.–2020.gadam, tos saranžējot pēc iegūto punktu skaita. 
Tālāk vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā to vērtēšanai atbilstī-
bai Ministru kabineta noteikumu prasībām tiks nodoti tikai no 
biedrības puses atbalstītie projekti. 

Paldies ikvienam, kas iesniedza savu pieteikumu! Kaut arī 
ELFLA �nansējums būs pieejams tikai dažiem projektiem, 
ceram, ka jūsu idejas īstenosies!
*Laika posmā no 2020. gada 17. februāra līdz  17. martam Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros 
ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesnie-
gumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas konkursa 5. kārtā. Pieteikšanās tika iz-
sludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas”.

Viedtālruņu lietotāji aptauju 
var aizpildīt:

Atcerieties par drošības pasākumiem digitālajā vidē!  
Ja izmantojat privāto pārlūkošanu, pēc darba 

pabeigšanas aicinām dzēst pārlūkošanas 
vēsturi, dzēst lejupielādētos failus no 
publiskiem datoriem pēc e-risinājumu 
izmantošanas, nesaglabāt ievadītās pa-
roles pārlūkprogrammā un, beidzot 
darbu sistēmās, atslēgties no tās. 

Vairāk informācijas var atrast vietnē 
mana.latvija.lv.

Šis laiks ne tikai izaicina, bet arī dot iespējas iepazīt un apgūt 
jaunas iemaņas un prasmes. Ja līdz šim neesat izmantojuši kādu 
no iepriekš aprakstītājiem elektroniskās saziņas rīkiem, iedro-
šinām mēģināt! 
Ja nepieciešams, sazinieties un konsultējieties ar VPVKAC dar-
biniekiem pa tālr.: 67997350.
Esam stipri un veseli! 

Jevgēnija Sviridenkova, Kancelejas vadītāja
Rakstā izmantoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas materiāli

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 dek-
larēto dzīvesvietu: 13.03.2020. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/20/53, Valentīnam Škaraputam ad-
resē “Kadaga 11”-10, Kadaga, Ādažu novads, 
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 Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša 
laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam 
paziņots administratīvais akts.

Ādažu novada dome anulējusi ziņas par dek-
larēto dzīvesvietu: 13.03.2020. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/20/54, Veltai Paulīnei Strazdiņai 
adresē Pirmā iela 40-4, Ādaži, pamatojoties 
uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pan-
ta pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma 
teksts personām, uz kurām tas attiecas, pie-
ejams 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 nā-
kamās darba dienas, kad adresātam paziņots 
administratīvais akts.

Ādažu novada dome anulējusi ziņas par dek-
larēto dzīvesvietu: 24.03.2020. ar lēmumu 
Nr. ĀND/5-24/20/58, Jurim Emkem adresē 
Pirmā iela 37-32, Ādaži, pamatojoties uz Dzī-
vesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pir-
mās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts 
personām, uz kurām tas attiecas, pieejams 
Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu 
komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu no-
vads, LV-2164) viena mēneša laikā no nāka-
mās darba dienas, kad adresātam paziņots 
administratīvais akts.
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (17.03.2020.) 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), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova 
(S), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpu-
re (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS).

1. Par publiska pasākuma "Gaujas svētki 
Ādažos" atcelšanu.
Lēmums: Atcelt šā gada maijā plānoto pašvaldī-
bas publisko pasākumu "Gaujas svētki Ādažos".
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".
2. Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo 

darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas 
komisijas izveidošanu.
Lēmums: Apstiprināt skolas vecuma bērnu va-
saras radošo darbnīcu programmu konkursa 
vērtēšanas komisijas sastāvu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

Ādažu novada domes kārtējā (24.03.2020.) 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 sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
Lēmums: Noteikt sociālā dzīvokļa statusu paš-
valdības dzīvoklim "Kadaga 5", dz.20, Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
2. Par nekustamo īpašumu "Oši" un "Liepas" 
detālplānojuma nodošanu publiskajai apsprie-
šanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai nekustamo īpašumu "Oši" 
zemes vienības un "Liepas" zemes vienības, Di-
vezeru ciemā, detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
3. Par nekustamā īpašuma "Vīteri" detālplāno-
juma īstenošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Uzdot Būvvaldei noslēgt administratī-
vo līgumu par nekustamā īpašuma "Vīteri" de-
tālplānojuma projekta īstenošanas kārtību.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
4. Par nekustamo īpašumu "Augšvairogi" un 
"Mazvairogi" detālplānojuma atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2008.gada 27.maija lēmu-
mu Nr.71 un ar šo lēmumu apstiprinātos domes 
2008.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.18.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam "Kalnieši".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu Baltezera ciema nekustamo īpašumu "Kalnie-
ši" zemes vienībai un "Vanagi" zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Imantu ielā 26.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma Imantu ielā 26, Stapriņu 
ciemā, zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem 
īpašumiem "Vilmas" un Asteru ielā 7. 
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu Garkalnes ciema nekustamo īpašumu 
"Vilmas" zemes vienībai un Asteru ielā 7 zemes 
vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam "Vectiltiņi".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma "Vectiltiņi" zemes vienībai, 
Ādažu ciemā, un piekrist zemes vienības sada-
līšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
9. Par hidroloģiskās monitoringa stacijas izvie-
tošanu.
Lēmums: Piekrist, ka VSIA "Latvijas Vides, ģeo-
loģijas un meteoroloģijas centrs" bez atlīdzības 
un par saviem līdzekļiem izvieto Hidroloģisko 
monitoringa staciju "Alderi" pie Gaujas–Dauga-
vas kanāla tilta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

10. Par automašīnu demontāžas un tehniskās 
apkopes darbību.
Lēmums: Saskaņot SIA "Racing Green Motors" 
plānoto darbību ar nosacījumu, ka pirms darbī-
bas uzsākšanas tiek saņemtas visas normatīvajos 
aktos noteiktās atļaujas un saskaņojumi.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
11. Par SIA "Garkalnes ūdens" pamatkapitāla 
palielināšanu.
Lēmums: Ieguldīt  SIA "Garkalnes ūdens" pa-
matkapitālā 28’651 EUR ES Kohēzijas fonda 
līdz�nansētā projekta "Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta" neattie-
cināmo izmaksu apmaksai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
12. Par pirmsskolas izglītības programmu īste-
nošanu Ādažu vidusskolā.
Lēmums: Atbalstīt ĀVS "C" korpusa 1. un 2. 
stāva un daļēji pagrabstāva telpu izmantošanu 
pirmsskolas izglītības izglītojamo 5 grupu izvie-
tošanai no 2020.gada 1.septembra līdz 2024.gada 
1.septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
13. Par grozījumiem domes 04.09.2018. lēmu-
mā Nr.200 "Par pakalpojumu cenas un nomas 
maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības ies-
tādē "Strautiņš"".
Lēmums: Veikt grozījumus domes 04.09.2018. 
lēmumā Nr.200, nosakot, ka nomas maksa aktu 
zālei par 1h ar izglītību, kultūru, sportu saistī-
tiem mērķiem ir EUR 2,22 bez PVN, bet citiem 
pakalpojumiem – EUR 6,66 bez PVN. Baseina 
noma par 1h peldētapmācības nodarbībai ir EUR 
21,39 bez PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
14. Par dalību projektā "Zivju resursu aizsar-
dzība, kontrole un uzraudzība Ādažu novada 
publiskajās ūdenstilpēs".
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas 
izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta prog-
rammas pasākumā "Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldī-
bas, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzī-
ba", iesniedzot Lauku atbalsta dienestā projektu 
"Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu no-
vada ūdenstilpēs".
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
15. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij.
Lēmums: Informēt Aizsardzības ministriju, ka 
pašvaldības rīcībā nav tādu nekustamo īpašumu, 
kurus pašvaldība varētu bez atlīdzības nodot 
valstij Aizsardzības ministrijas personā, kā kom-
pensāciju privātpersonām par nekustamā īpašu-
ma izmantošanu sabiedrības vajadzībām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
16. Par telpu nomu Gaujas ielā 16, Ādažos.
Lēmums: Pagarināt līgumu ar LR IeM Nodro-
šinājuma valsts aģentūru par domei piederošu 
telpu nomu Gaujas iela 16, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
17. Par pašvaldības zemes gabala daļas nomas 
tiesību izsoli Gaujas iela 7.
Lēmums: Izsludināt nomas tiesību mutisku iz-
soli zemesgabala daļas nomai 60 kvadrātmetru 

platībā īpašumam "Gaujas iela 7", bez apbūves 
tiesībām, tirdzniecības vietas ierīkošanai.
Balsojums: "par" – 13, "pret" – nav, "atturas" – 
nav, "nepiedalās" – 2 (V.Bulāns (RA), G.Bojārs 
(LZP)).
18. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā.
Lēmums: Ar 2020.gada 31.martu likvidēt Būv-
valdes struktūrā amatu "Būvinspektora palīgs". 
Ar 2020.gada 1.aprīli izveidot Būvvaldes struk-
tūrā amatu "Būvinspektors". Veikt grozījumus 
domes 28.01.2020. lēmuma Nr.29 3.pielikuma 
"Būvvalde" sadaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
19. Par izmaiņām Grāmatvedības daļas struk-
tūrā.
Lēmums: Ar 2020.gada 28.aprīli likvidēt Grā-
matvedības daļas struktūrā amatu "Vecākais 
grāmatvedis". Ar 2020.gada 29.aprīli izveidot 
Grāmatvedības daļas struktūrā amatu "Vado-
šais grāmatvedis". Veikt šādus grozījumu domes 
28.01.2020. lēmuma Nr.29 2.pielikuma "Admi-
nistrācijA" sadaļā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
20. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruk-
tūras daļas amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 2020.gada 31.martu likvidēt Saim-
niecības un infrastruktūras daļas struktūrā 
amatu "Tehniskais projektu vadītājs". Ar 2020.
gada 1.aprīli izveidot Saimniecības un infra-
struktūras daļaas struktūrā amatu "Vides inže-
nieris". Veikt šādus grozījumu domes 28.01.2020. 
lēmuma Nr.29 2.pielikuma "Administrācija" sa-
daļā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
21. Par automašīnas atsavināšanas izsoles re-
zultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2020.gada 20.februāra 
izsoles rezultātus par domei piederošās auto-
mašīnas Ford TRANSIT ar valsts reģistrācijas 
Nr.GM7569 atsavināšanu par cenu EUR 440,00.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
22. Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem ārkārtas situācijā.
Lēmums: No š.g. 12.marta līdz ārkārtas situāci-
jas atcelšanas brīdim atbrīvot no domes nekus-
tamo īpašumu telpu nomas maksas nomniekus, 
kuriem atbilstoši ārkārtas situācijas ierobežoju-
miem ir liegta iespēja sniegt pakalpojumus vai 
ir samazināts darba apjoms pakalpojumu snieg-
šanai pašvaldības izglītības iestādēm. Pagarināt 
visus likumā "Par nekustamo īpašuma nodokli" 
6.panta trešajā daļā noteiktos 2020.gada nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus - 
31.marts, 15.maijs, 15.augusts un 15.novembris 
uz jaunu termiņu - 2020.gada 15.decembris.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
23. Par programmu "Nordic-Baltic Mobility 
Programme for Public Administration 2020".
Lēmums: Piedalīties Ādažu novada domes, 
Karlskronas pašvaldības (Zviedrijā) un Vardes 
pašvaldības (Dānijā) kopprojektā programmas 
"Nordic-Baltic Mobility Programme for Public 
Administration 2020" ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
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PAZIŅOJUMI

DIEVKALPOJUMI TIEŠRAIDĒS
Šajā laikā, kad dievnamos pulcēties uz dievkalpojumiem un citiem pasākumiem nav ļauts, bet stiprināt sevi garīgi ir svarīgāk nekā jebkad, draudžu un baznīcu 
darbs neapstājas. Tas transformējas citos medijos un tādos veidos, kādi šobrīd pieejami.
LUTERĀŅU DIEVKALPOJUMI
Baltezera baznīca (Ādažu Evaņģēliski luteriskā draudze)
Dievkalpojumu tiešraides no Baltezera baznīcas internetā – FaceBook live, svētdienās 
plkst. 11:00 un trešdienās plkst. 19:00. Tās skatāmas FaceBook.com/BaltezeraBaznica. 
Tā kā situācija valstī un ierobežojošajos noteikumos mainās, lūdzu, sekot galvenajām ak-
tualitātēm un iespējām draudzes mājaslapās un FaceBook lapās:
www.baltezerabaznica.lv; FaceBook.com/BaltezeraBaznica;  
www.carnikavasbaznica.lv; FaceBook.com/CarnikavasBaznica.
Jautājumiem, garīgam atbalstam un sarunām pieejami draudzes mācītāji, ar ku-
riem var sazināties telefoniski vai rakstot e-pastu – Ivars Jēkabsons, mob. 29482497, 
e-pasts: ivars.jekabsons@baltezerabaznica.lv  un Jānis Kopštāls, mob. 29559694, e-pasts 
kopstalujanis@gmail.com.
Garkalnes baznīca (Garkalnes Evaņģēliski luteriskā draudze)
Dievkalpojumu tiešraides no Garkalnes baznīcas internetā – FaceBook live, svētdienās 
plkst. 14:00. Tās skatāmas FaceBook.com/garkalnesbaznica.
KATOĻU DIEVKALPOJUMI
Radio Marija Latvija – www.rml.lv; Latgales radio – www.radiolg.lv; Vatikāna radio un 
televīzija – www.vatican.va; draudžu un kopienu tīmekļvietnēs.

MISIJAS BAPTISTU DRAUDZE
Draudze nodrošina dievkalpojumu tiešraides svētdienās plkst. 11:00, 
dievkalpojumu tiešsaistes links pirms dievkalpojuma atrodams draudzes 
Facebook lapā www.facebook.com/MisijasDraudze/
PAREIZTICĪGO DIEVKALPOJUMI
Translācijas no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles notiek vienlaikus 
YouTube kanālā un Facebook sociālajā tīmekļa vietnē:
https://www.youtube.com/channel/UCeL0f8fPCISWUoBydU7AVSA
https://www.facebook.com/sinodmlpc/
Dievkalpojumu translāciju latviešu valodā īsteno Rīgas Debesbraukšanas 
draudze:
https://www.facebook.com/Rīgas-Debesbraukšanas-latviešu-pareizticīgo-
baznīca-100253064964033
Facebook pieejama arī Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas aktuālā informā-
cija un translācijas: https://www.facebook.com/nevska.baznica
Translācijas no Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pieejamas 
Facebook vietnē:
https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100048848805124
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 UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111
PALĪDZĒS KRĪZES SKARTAJĀM ĢIMENĒM

Tikai dzīvībai kritiskos gadījumos113

Vienotais bezmaksas 
tālrunis palīdzēs rast 

atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautāju-
miem par COVID-19

8345

SPKC IZZIŅU
TĀLRUNIS

jautājumi par COVID-19
profilaksi,
karantīnu,

pašizolāciju,
padomiem u.c.

Darba laiks:
d.d. 8.00–21.00
s./sv. 8.00–17.00

67387661 COVID-19 valsts
apmaksātu analīžu

pieteikšana:
darba laiks: 9.00–18.00
vai E. Gulbja laboratorija:
darba laiks: 8.00–20.00

8303
vai

67801112

ĢIMENES ĀRSTU
KONSULTATĪVAIS

TĀLRUNIS
Padomi akūtu saslim-
šanu gadījumos, kā arī 
hronisku slimību saasi-

nājuma brīžos
Darba laiks 24/7

66016001




