
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Strautiņš” noslēgušies ēkas fasādes at-
jaunošanas un siltināšanas darbi. Bērnu 
aizsardzības dienā, 1. jūnijā, svinīgi tika 
atzīmēta siltināšanas darbu pabeigšana, 
piedaloties pašvaldības, pirmsskolas iz-
glītības iestādes, būvnieka, būvuzrauga, 
autoruzrauga un SIA “Ekodoma” pār-
stāvjiem. 
Ādažu pirmsskolas iestādē veikta ēkas 
nesiltināto ārsienu siltināšana un ēkas 
pagraba pārseguma siltināšana ar 150 
mm biezu siltumizolāciju, ēkas bērnu-
dārza daļas cokola (zem zemes līmeņa 
esošo sienu) un savietotā jumta siltināša-
na, divslīpju jumta daļas papildu siltinā-

šana, ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņa 
pret jaunām siltinātām durvīm, tāpat ve-
cie logi nomainīti pret trīsstiklu pakešu 
logiem plastikāta rāmjos. Paralēli pro-
jektā paredzētajiem darbiem saimnie-
ciskā kārtā veikti arī vairāki citi darbi, 
kas uzlabo bērnudārza darbību un sek-
mē pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
pieejamību Ādažu novadā – bērnudārzā 
ierīkotas divas jaunas grupas, izveidoti 
bruģēti celiņi u.c. 
Būvdarbi projekta ietvaros veikti par 
859 174,93 eiro bez PVN, no kuriem 
451 000,00 eur sedz Eiropas Reģionālais 
attīstības fonds (ERAF)*. Atgādinām, 
ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

ēka tika noteikta kā viena no pilotēkām 
programmas “Horizon 2020” projekta 
“Save your bUildiNg by SavINg Energy. 
Begin to move more quickly” (saīsināju-
mā – “Accelerate SUNShINE”) ietvaros, 
kura mērķis ir demonstrēt ēku �nansiālo 
dzīvotspēju un izdevīgumu tāda veida 
dziļās renovācijas projektiem, kas tiek 
veidoti, apvienojot vairākus objektus 
un ir balstīti uz pašvaldību sadarbību. 
Tāpēc būvdarbu iepirkums paredzēja, 
ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
siltināšanas darbi notiks, izmantot Ener-
goefektivitātes pakalpojumu (angļu va-
lodā – Energy Performance Contracting, 
turpmāk – EPC) līgumu.

2020/06 www.adazi.lv

Nr. 
231

NOVADĀ   5. lpp.PERSONĪBA  8. lpp.

facebook.com/adazilv@Adazu_novads instagram.com/adazilv/

    GAUJAS – 
     BALTEZERA
     KANĀLA
    ATJAUNOŠANĀ

MĀCĀS MANDARĪNU   
   VALODU UN
     GATAVO ŠOKOLĀDI

TURPINĀS BŪVDARBIĀDAŽU IZCILNIEKS
ALEKSANDRS GROSS

NOVADĀ  3. lpp.

Atjaunota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes fasāde

JAUNUMS
UZSĀKS
  VELOTRASES   
 PROJEKTĒŠANU

→  3. lpp.

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce
, I

ng
a 

Pē
rk

on
e





EPC līgums paredzēja, ka SIA “BūvKO-
RE” ir ne tikai jāveic siltināšanas darbi, 
bet arī 5 gadu garumā jāgarantē ēkas 
energoefektivitāte. Darbus ERAF pro-
jekta ietvaros veica SIA “BūvKORE”. Ap-
liecinājuma karti izstrādāja SIA “Grand 
Eko”, savukārt būvuzraudzību VEICA 
SIA “Būvētika”. 27. maijā Būvvalde pie-
ņēma ēku ekspluatācijā, veicot atzīmi 
par būvdarbu pabeigšanu apliecināju-
ma kartē “Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkas fasādes vienkāršotā atjau-
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Atjaunota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes fasāde

Uzsāks velotrases projektēšanu Ādažos!
Jūlija sākumā plānots uzsākt projektēt 
asfaltētu velotrasi Ādažos! Gan pasaulē, 
gan nu jau arī Latvijā populāras kļūst tā 
saucamās velo “pumpu trases” (no angļu 
valodas – pump track). Velo “pumpu tra-
se” ir īpaši aprīkota vieta velobraukša-
nai, sniedzot iespēju sportu apvienot ar 
vērtīgu un veselīgu izklaidi. Braukšana 
pa trasi uzlabo �zisko formu un tā pilda 
arī sociālo funkciju, aizraujot un ievelkot 
sevī un aicinot brīvo laiku pavadīt aktīvi 
un veselīgi kopā ar draugiem vai ģimeni!
Šādas trases izveide palielinās brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas Ādažos. Velo 
“pumpu trase” atradīsies pretī Ādažu 
sākumskolai, Attekas ielā 41, kas ir izcila 
vieta, lai sākumskolas bērni aktīvi izkus-
tētos svaigā gaisā stundu starpbrīžos, kā 
arī brīvajā laikā starp stundu noslēgumu 
sākumskolā un mācību sākumu Mākslas 
un mūzikas vai Sporta skolā. Taču trase 
būs lieliski piemērota ne tikai sākum-
skolas bērniem. Tā atbildīs arī jauniešu, 
pieaugušo un senioru vajadzībām, tur-
klāt tā būs pielāgota arī dažādu brauca-
mo (velosipēdu, skrejriteņu, skrituļdēļu, 
skrituļslidu u.c.) un arī dažādu prasmju 
līmeņu braucējiem. Trases atrašanās vie-
ta pašā Ādažu centrā ļaus tai ērti piekļūt 
visiem apkārtnes bērniem un jaunie-
šiem, un citiem interesentiem. Tāpat tās 
atrašanās vieta simboliski iezīmē Ādažu 
vērtības – būt ģimenei draudzīgam no-

vadam, jo trasi varēs 
izmantot visa ģime-
ne, sākot no pašiem 
mazākajiem ķipariem 
līdz pat omītei, kurai 
patīk laiku pavadīt 
kopā ar saviem maz-
bērniem, vizinoties ar 
velosipēdu.
Plānots, ka trases 
projektēšana varētu 
tikt pabeigta līdz jū-
lija beigām. Projek-
tēšanas darbus veiks 
savas jomas labākie 
speciālisti, kuriem ir 
liela pieredze līdzīgu 
projektu īstenošanā gan Latvijā, gan arī 
pasaulē – SIA “City playgrounds”. Kad 
projekts būs izstrādāts, tiks izsludināts 
iepirkums par trases būvniecību, kuru 
plānots īstenot vairākās kārtās. 
Šā gada domes budžetā ir paredzēts �-
nansējums velo pumpu trases 1. kārtas 
īstenošanai, kurā paredzēts izbūvēt 350 
– 400m2 lielu trasi atbilstoši plaša spek-
tra lietotāju vajadzībām (dažādu prasmju 
līmeņiem un vecuma grupām). 
Savukārt 2. kārtā plānots papildu izbūvēt 
vēl 350–400m2 lielu trasi, kas būtu piemē-
rota lietpratēju velosportistu treniņiem 
ar lielāku dinamiku un atbilstošu reljefu 
akrobātisku lēcienu izpildīšanai. Otro 

kārtu plānots īstenot nākamajā gadā, ja 
tam tiks piešķirti papildu �nanšu līdzek-
ļi. Moderna velotrase padarīs novadu vēl 
pievilcīgāku gan esošajiem, gan nākotnes 
Ādažu novada iedzīvotājiem, kuri no-
vērtē attīstītu infrastruktūru veselīga un 
sportiska brīvā laika pavadīšanai. 
Trasē, ko plānots izbūvēt vēlāk (projekta 
otrajā kārtā), varētu rīkot arī sacensības, 
tādējādi vēl vairāk piesaistot interesentus 
un popularizējot Ādažu novadu. Trase 
būs jauns ieguvums Ādažu novadam gan 
aktīva brīvā laika pavadīšanas, gan arī 
sportisku sasniegumu ziņā. 

Arnis Rozītis, galvenais sporta dzīves
organizators Ādažu novadā

ttēlam ir ilustratīva nozīme. oto no izveidotās velotrases 
ēkabpilī.

*Darbi veikti ERAF līdz�nansētā projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ener-
goefektivitātes paaugstināšana” 4.2.2. speci�skā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un at-
jaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros.
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nošana, Pirmā iela 26 A, Ādaži, Ādažu 
novads, LV-2164”.  
Paldies ikvienam, kas līdzdarbojās 
projekta īstenošanā un nodrošinā-
ja Ādažu bērnudārza darbību pēdējā 

gada laikā! Lai atjaunotais bērnudārzs 
priecē gan pašus mazākos tās iemītnie-
kus, gan personālu, gan ikvienu Ādažu 
novada iedzīvotāju!

Inga Pērkone
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Turpinās Ataru ceļa pārbūves darbi

Turpinot Ataru ceļa pārbūvi, no 8. jū-
nija slēgta satiksmes kustība Ataru ceļa 
posmā no Inču ielas līdz Eimuru ceļam, 
transportlīdzekļu pārvietošanos no-
drošinot pa Eimuru ceļu un Inču ielu. 
Plānots, ka šis posms satiksmes kustī-
bai būs slēgts līdz  augusta sākumam. Ir 
nodrošināta piekļuve arī Vārpiņu ielai.
Kā ziņots iepriekš, AS “A.C.B.” veic 
Ataru ceļa pārbūves 1. kārtas darbus 
Ataru ceļa pārbūvei Eimuru industriā-
lajā zonā un līdz šim posmā no Laveru 
ceļa līdz Inču ielai, kā arī Briljantu ceļā 
ir veikusi ceļa seguma pārbūvi, kā arī  
ūdenssaimniecības  un drenāžas tīk-
lu izbūvi. Līdz ar to posmā no Laveru 
ceļa līdza Inču ielai un Briljantu ceļā  ir 
atjaunota transportlīdzekļu satiksmes 
kustība.
Būvuzraudzību šajā objektā veic SIA 
“BaltLine Globe” un autoruzraudzību 
nodrošina SIA “Firma L4”. Ataru ceļa 
pārbūve tiek īstenota, piesaistot Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda līdz�nansē-
jumu 1,29 miljoni eiro apmērā.
Atgādinām, ka Ādažu novada dome 
parakstīja līgumu ar  AS “A.C.B.” par  
Ataru ceļa pārbūvi Eimuru industriā-
lajā zonā. Publiskās infrastruktūras sa-
kārtošana projekta teritorijā  ir svarīgs 
priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo 
uzņēmēju darbības efektivitāti un veici-
nātu jaunu uzņēmumu veidošanos. No 
projekta ietvaros veiktajām investīci-
jām infrastruktūrā labumu gūs vairāki 
uzņēmumi, kas apliecinājuši, ka nodro-
šinās 2,14 milj. eiro ne�nanšu investī-
cijas pašu nemateriālajos ieguldījumos 
un pamatlīdzekļos, kā arī izveidos 60 
jaunas darba vietas savos uzņēmumos.

Gunta Dundure
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Dienas aprūpes centra un sociālā rehabilitācijas
pakalpojumu centra būvprojekts  nodots būvekspertīzei

Šā gada 17. aprīlī bija plānots pabeigt būv-
projekta izstrādi Dienas aprūpes centra un 
sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra 
(būvprojekta 1. kārta), kā arī Dienas aprū-
pes centra piebūves (būvprojekta 2. kārta) 
izveidei Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īste-
nošanai Ādažu novadā” ietvaros. Diemžēl 
būvprojekta izstrāde aizkavējās par vairāk 

nekā mēnesi, un būv-
projekts sagatavots un 
nodots  būvekspertīzei 
21. maijā. Būvekspertī-
zes atzinums un nepie-
ciešamības gadījumā 
precizējumi būvpro-
jektā veicami mēneša 
laikā.
Projektēšana un būv-
darbi plānoti design 
and build līguma ie-
tvaros, kas nozīmē, 

ka viens izpildītājs veic projektēšanu un 
būvdarbus. Saistībā ar to, ka domei pret 
izpildītāju ir vairākas pretenzijas par būv-
projekta izstrādi, tostarp par būtisku laika 
termiņa kavējumu un kvalitāti, dome sa-
skata būtiskus riskus pabeigt būvdarbus 
līdz šā gada 23. oktobrim un nesaskata 
tālākas sadarbības iespējas ar izpildītāju. 
29. maijā dome izpildītājam paziņojusi par 
vienpusēju līguma laušanu ar šā gada 13. 

jūniju. Saistībā ar radušos situāciju dome 
plāno rosināt grozījumus par noslēgto 
vienošanos ar Centrālo �nanšu un līgumu 
aģentūru ar lūgumu rast iespēju pagarināt 
šā projekta īstenošanas termiņu. Ja Cen-
trālā �nanšu un līgumu aģentūra saska-
ņos domes ierosinājumu pagarināt līguma 
termiņu, dome sludinās atkārtotu iepir-
kumu par būvdarbiem pēc būvprojekta 
akceptēšanas būvvaldē.
Atgādinām, ka projekta ietvaros plānots 
izveidot Dienas aprūpes centru 38 pieau-
gušajiem ar garīgās attīstības traucēju-
miem un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu centru 34 bērniem ar funkcionālās 
attīstības traucējumiem Attekas ielā 39, 
Ādažos. Par tālāku projekta īstenošanas 
gaitu informēsim nākamajos izdevuma 
numuros.

Inita Henilane
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Turpinās Gaujas – Mazā Baltezera senā plostnieku kanāla atjaunošana 

Vismaz 40 gadus pamesto 
kanālu tagad atjauno vairāku 
iemeslu dēļ, un viens no gal-
venajiem ieguvumiem būs ie-
spēja mazināt plūdus Gaujas 
lejtecē. Plostnieku kanāls sā-
kas vienā no Gaujas līkumiem 
un tālāk ved taisni prom no 
straujās upes. 19. un 20. gad-
simta mijā izraktais kanāls ir 
vairāk nekā 3 kilometru garš 
un savieno Gauju ar Mazo 
Baltezeru. Ādažu novada 
vēsturniece, muzeja vadītā-
ja Elita Pētersone norāda, ka 
kanālam Mazā Baltezera galā 
vēl saglabājušies vecie koka 
pāļi. Ezera galā kanāls ir vēl 
saglabājies sākotnējā platu-
mā. No kanāla vidus uz ezera 
pusi kanāla pamatne un sāni 
bijuši izlikti ar dēļiem. Pava-
saros straume no Gaujas baļķus nesusi 
iespaidīgā ātrumā. “Ļoti spēcīga strau-
me, no otrajām slūžām līdz šejienei bija 

tikai baļķiem, tikai šī dēļu 
grīda un dēļu stiprinājumi, 
un viņi tādā ātrumā esot 
gājuši, vecie plostnieki tei-
kuši, ka tur bija jāuzmanās, 
ka tevi neaizrauj līdzi,” bilst 
Pētersone. Ādažu novada 
domē norāda, ka kanāla at-
jaunošana ir iedzīvotāju sen 

gaidīts notikums. Pirmkārt, atjaunojot 
kanāla caurteci, būs iespējams mazināt 
plūdus Gaujas lejas daļā.  “Ņemot vērā, 

ka Ādažu novads īsteno lielus pretplūdu 
projektus, tad šī ir neatņemama daļa, lai 
noslēgtu šo posmu,” skaidro Ādažu nova-
da domes Attīstības un investīciju daļas 
vadītāja Karīna Miķelsone. Pēc atjauno-
šanas kanāls novadīs ūdeni no Gaujas uz 
ezeru, tādējādi paglābjot aptuveni 1000 
mājsaimniecību. Arī Zemkopības minis-
trijā atzīst, ka kanāls no plūdiem paglābs 
lielu skaitu mājsaimniecību. Pēc atjau-
nošanas kanāls darbosies tāpat kā pirms 
100 gadiem, kad to būvēja. “Vecās koka 
rievsienas tiek aizstātas ar plastmasas 
rievsienām, ar modernām tehnoloģijām. 
Tiek sakārtoti krasti ūdens notekai. Pats 
galvenais, – tiks sakārtotas slūžas, ar ku-
rām varēs mazināt plūdu riskus Gaujas 
lejtecē,” norāda Zemkopības ministri-
jas pārstāvis Edgars Griķītis. Pēc kanāla 
atjaunošanas turpmāk tas būs pieejams 
laivošanai, – tāpat kā agrāk. Īpaši aizrau-
joši esot airēt pa Gaujas – Mazā Baltezera 
kanālu pavasaros, kad ir augsts ūdens lī-
menis un spēcīga straume.

Pēc skaties.lv

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce



ĀDAŽU VĒSTIS  17. JŪNIJS (231) 20206

NOVADĀ

Ādažu sākumskolas specializēto mācību kabinetu
korpusam betonē 2. stāva sienas un kolonnas, uzsākta arī fasādes siltināšana

Pēdējo divu mēnešu laikā Ādažu sākum-
skolas 3. kārtas būvdarbi (specializēto 
mācību kabinetu korpusa izbūve) ritēja 
pilnā sparā un viss tika īstenots atbilstoši 
apstiprinātajam laika gra�kam. Jau jūni-
ja sākumā bija pabeigta 1. stāva sienu un 
kolonnu izbūve, notika darbi pie 2. stāva 
sienu un kolonnu izbūves (veidņu uzstādī-

šana, stiegrojumu montāža, betonēšana), 
uzsākta fasādes siltināšana, iekšējo elek-
trotīklu izbūve, kā arī ventilācijas sistēmas 
cauruļvadu montāža. Atgādinām, ka 3. 
kārtā paredzēts izbūvēt 16 speciālo priekš-
metu kabinetus. Būvdarbu izmaksas – 
2 203 272,95 eiro bez PVN. Būvdarbus veic 
SIA “Monum” ERAF �nansētā projekta 

“Vispārējās izglītības iestādes mācību vi-
des uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. 
Būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savu-
kārt autoruzraudzību – SIA “Nams”. 

Inga Pērkone

Turpmāk koku ciršanas atļauju ārpus meža teritorijas izsniegs vides inženieris

Stājas spēkā grozījumi saistošajos noteiku-
mos ”Par koku ciršanu mežā Ādažu novada 
ciemu teritorijās” un saistošajos noteiku-
mos “Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu 
novada pašvaldības administratīvajā teri-
torijā”, kas nosaka, ka turpmāk lēmumu 
par koku ciršanu ārpus meža teritorijas 
pieņems vides inženieris. Gadījumā, ja tiek 
rīkota sabiedriskā apspriešana par koku cir-
šanu ārpus meža, tāpat kā līdz šim lēmumu 
pieņem Ādažu novada dome. Lai saņemtu 
atļauju koku ciršanai ārpus meža teritorijas, 

persona iesniedz domē rakstveida iesniegu-
mu. Vides inženieris veic koku apsekošanu 
dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un 
koku ciršanas atbilstību normatīvajiem ak-
tiem. Atgādinām, ka 2019. gadā pieņemtie 
saistošie noteikumi “Par koku ciršanu mežā 
Ādažu novada ciemu teritorijās” nosaka 
galveno ciršu kritērijus, atmežošanas ciršu 
kritērijus. Kailcirte nav atļauta: teritorijās, 
kurās ar Ādažu novada domes lēmumu ir 
uzsākts vai ir spēkā esošs lokālplānojums, 
detālplānojums vai zemes ierīcības projekts, 
kas neparedz mežsaimniecisku darbību; 
teritorijās, kuras Ādažu novada teritorijas 
plānojumā noteiktas kā “Dabas un apstā-
dījumu teritorijas”, izņemot melnalkšņu, 
apšu un citu koku sugu audzēs, kurām nav 
noteikts cirtmeta vecums; Ādažu ciema te-
ritorijā, izņemot teritorijas daļās starp Āda-
žu aizsargdambi un Gauju; Kadagas ciemā 
teritorijā starp Iļķenes ceļu, Mežaparka 

ceļu, Kadagas ceļu un Gaujas upi zemes 
vienībās ar platību, kas ir mazāka par 2,0 
ha; Baltezera ciema teritorijā. Kailcirte ir 
atļauta Ādažu novada ciemu teritorijās mel-
nalkšņu, apšu un citu koku sugu audzēs, 
kurām nav noteikts cirtmeta vecums. Koku 
ciršanu atmežošanas cirtē var sākt ne ātrāk 
kā 15 gadus pēc kailcirtes veikšanas un ja 
mežaudze ir atzīta par atjaunotu, izņemot: 
ja atmežošana saistīta ar valsts vai pašval-
dības nozīmes infrastruktūras objektu būv-
niecību; vēja gāzto, slimību in�cēto, kaitēk-
ļu invadēto vai citādi bojāto koku ciršanu, 
kuras rezultātā izveidojas izcirtums. Plašāk 
ar noteikumiem var iepazīties sadaļā Paš-
valdība/ Normatīvie akti.
Atgādinām – atbilstoši Ministru kabineta 
02.05.2012.noteikumiem nr.309 “Noteiku-
mi par koku ciršanu ārpus meža” pilsētās 
un ciemu teritorijās ir aizliegta koku ciršana 
laika posmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam!

Aicinām
pieteikties vasaras

radošajām darbnīcām!

asaras radošajām darb-

nīcām bērniem pieteikša-

nās notiks tīmekļvietnē 

www.adazi.lv

30. jūnijā plkst. 9.00!

r radošo darbnīcu apraks-

tiem tīmekļvietnē varēs 

iepazīties no 2 . jūnija.
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Adrešu maiņa Stapriņu ciemā un citur
Turpinot adrešu sakārtošanas procesu 
Ādažu novadā, kas tika iesākts 2018. gadā, 
būvvalde plāno mainīt adreses īpašumiem 
Stapriņu ciemā. Inču un Ziemeļbullas ie-
las, kas faktiski vieno vienas ielas divus 
posmus, tiks apvienotas vienā – Inču ielā. 
Visi īpašumi, kas atrodas pie ielas iegūs 
adresi ar piesaisti pie ielas numura. Arī 
citi īpašumi Stapriņu ciemā, kuriem ad-
rese līdz šim nebija piesaistīta pie tuvākas 
ielas, tiks pie jaunas adreses, kā to paredz 
Ministru kabineta noteikumi nr. 698 “Ad-
resācijas noteikumi”.
Jaunās adreses ļaus vieglāk orientēties ope-
ratīvajiem dienestiem un novada viesiem. 

Lai nodrošinātu, ka adrešu maiņa nesagā-
dā neērtības, vismaz divus mēnešus pirms 
lēmuma pieņemšanas, būvvalde informē 
visu apbūvēto zemesgabalu īpašniekus par 
plānoto  adreses maiņu, nosūtot infor-
māciju uz deklarēto dzīves vietas adresi. 
Turklāt visām ekspluatācijā nodotajām 
ēkām, kam adrešu sakārtošanas procesā 
tiek mainīta adrese, Ādažu novada dome 
izgatavo jaunu adreses plāksnīti BEZ 
MAKSAS. Arī šo informāciju Ādažu no-
vada iedzīvotāji saņem pastkastē.
Būvvalde veiksmīgi sadarbojas arī ar 
WAZE navigācijas sistēmas un Jāņa Sētas 
Balticmaps.eu karšu turētajiem valstī, lai 

nodrošinātu operatīvu adrešu atjaunoša-
nu kartēs. 
2020. gada laikā adrešu sakārtošanas pro-
cesā novadā jau ir mainītas adreses 481 
objektam Baltezerā un Kadagā. Kopā kopš 
2018. gada novadā ir sakārtotas adreses 
2125 objektiem un izveidotas vairāk nekā 
20 ielas. Plašāka infromācija, zvanot pa 
tālr. 67 443 536.
Šogad ir plānots sakārtot adreses arī 
Birznieku, Eimuru un Ataru ciemos. Par 
to informēsim atsevišķi.

Nadežda Rubina, Adresācijas sistēmas
sakārtošanas  projekta vadītāja

Veselības veicināšanas projekta īstenošana Ādažu novadā turpināsies!

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Ādažu 
novada dome no 2017.–2019./2020. ga-
dam īstenoja projektu “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā”. Projekta īstenošanai no 2017.–
2019./2020. gadam piešķirtais �nansējums 
ir 111 981,00 eiro. 2020. gada 14. aprīlī tika 
veikti grozījumi Ministru kabineta notei-
kumos Nr.310, kas paredz iespēju pašval-
dībai turpināt projektu no 2020.–2023. ga-
dam ar papildu �nansējumu 76 020,00 eiro 

apmērā.  Š.g. 29. aprīlī dome saņēma uzai-
cinājumu no Centrālās �nanšu un līgumu 
aģentūras (CFLA) sagatavot grozījumus 
projektā, un 1. jūnijā dome arī iesniedza 
šos grozījumus CFLA. Projekta mērķis ir 
uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 
pakalpojumiem iedzīvotājiem Ādažu no-
vadā, īpaši sociālās atstumtības un naba-
dzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
īstenojot vietēja mēroga pasākumus Āda-
žu novadā. Galvenās projekta jomas ir: īs-
tenot dažādas veselības grupu nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem 
un gados vecākiem iedzīvotājiem; orga-
nizēt vasaras dienas nometnes (radošās 
darbnīcas) bērniem �zisko aktivitāšu vei-
cināšanai; rīkot dažādus tematiskos pasā-
kumus (lekcijas, seminārus u.tml.) veselīga 
uztura attīstīšanai, atkarību mazināšanai 
un �zisko aktivitāšu pilnveidošanai, tāpat 

garīgās, reproduktīvās un seksuālās vese-
lības veicināšanai, kā arī attīstīt citus vese-
lību uzlabojošus pakalpojumus Ādažu no-
vadā dažādām sociālajām grupām. Visas 
aktivitātes paredzēts īstenot dažāda vecu-
ma grupu iedzīvotājiem, sākot no pirms-
skolas vecuma bērniem līdz pat senioriem 
un riskam pakļautām iedzīvotāju grupām. 
Projekta ietvaros plānotās norises notiks 
visā Ādažu novada teritorijā. Lūdzu seko-
jiet līdzi projekta aktivitātēm, pasākumiem 
un jaunumiem Ādažu novada domes tī-
mekļvietnē un Facebook kontā. Aktivitātes 
tiks īstenotas projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā” ietvaros. 

Inita Henilane

NOVADĀ

1.–4. un 5.–9. klašu skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām
un daudzbērnu ģimenēm saņēmuši pārtikas pakas 40 eiro vērtībā

Lai sniegtu atbalstu imenēm ārkārtas situācijas laikā, kamēr mācību process skolās noritēja attālināti un vecākiem radās negaidīti papildu 
izdevumi līdzšinējo skolas brīvpusdienu vietā, pašvaldība novirzīja brīvpusdienu līdzekļus imeņu ar bērniem atbalstam pārtikas pakas veidā.
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Harizmātisks, inteliģents, erudīts, ar pla-
šām zināšanām daudzās jomās, ar intere-
si par dažādām valodām un kultūrām. Ar 
dziļu iekšējo pasauli. Harizma – tas ir pir-
mais vārds, kas nāk prātā, redzot Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas absolventa Alek-
sandra Grosa uzstāšanos Ādažu vispārē-
jās izglītības iestāžu skolēnu apbalvoša-
nas ceremonijā “Ādažu izcilnieks”. Pēkšņi 
izdomātu vārdu saspēlē ar ceremonijas 
vadītāju Kasparu Breidaku Aleksandrs 
liekas tik pārliecinošs, ka, šķiet, arī viņš 
pats varētu iejusties pasākuma vadītāja 
lomā. Aleksandrs Grosa vidējā atzīme ir 
8,92! Kādudien Aleksandrs, iespējams, 
kļūs par diplomātu, bet pagaidām studēs 
valodniecību universitātē Amsterdamā. 
Īpaši mīļa Aleksandram ir mandarīnu va-
loda, jo Austrālijā, vietā, kur viņš dzimis, 
plaši pārstāvēta ir arī ķīniešu kultūra. 
Kad Aleksandram bija 6 gadi, viņš kopā 
ar ģimeni atgriezās Latvijā. Aleksandrs ir 
ne tikai Ādažu izcilnieks, bet arī lielisks 
kulinārs un pat šokolādes meistars. Alek-
sandrs grauzdē un maļ kakao pupiņas, 
gatavo šokolādi un dželato kūkas. Aizrau-
šanās ar šokolādes pasaules izzināšanu 
sākusies, darbojoties ģimenes uzņēmu-
mā, ražotnē “Bliss Gelato”, kurā top itāļu 
tradicionālais saldētais deserts – dželato. 

Kā tikāt pie tik augstas vidējās atzīmes?
Vidējā atzīme ir spogulis visam citam, 
kas notiek cilvēka dzīvē. Uz atzīmēm nav 
ko iespringt, svarīgākais visu izdarīt tā, lai 
sirds mierīga. Ar labāko sirdsapziņu. Pro-
tams, dzīvojam sistēmā, kur atzīmes daudz 
ko nosaka, arī nākotnes izglītības iespējas, 
bet, ja mācās tikai atzīmju dēļ, tā ir mācī-
šanās skolas sistēmai, ne sev. Būtiskāk at-
rast savas patiesās intereses un tad skolā 
iegūt papildu zināšanas, nevis apgūt kādas 
zināšanas līdz eksāmenam un tad to visu 
aizmirst.

Cik liela nozīme mācību procesā ir peda-
gogam un cik – paša uzņēmībai?
Skolotājam ir milzīga nozīme. Kaut vai, ja 
skatāmies Senajā Grieķijā – Sokrats bija 
skolotājs Platonam, Platons – Aristotelim, 
bet Aristotelis – Maķedonijas Aleksand-
ram. Ikviens priekšmets atdzīvojas konkrē-
ta skolotāja pasniegšanas veidā. Skolotājs 
veido sajūtu par priekšmetu. Man īpaši pa-
tika, kā vēstures un �lozo�jas skolotājs uz-
deva jautājumus un kā mēs kopā centāmies 
rast atbildes, atklāt dažādas patiesības. 
Skolotāja personība nosaka, vai spēs radīt 
interesi par priekšmetu, jo dažādi fakti 
dzīves laikā aizmirsīsies, bet sajūta paliks. 
Iepriekšējā skolā man nepadevās matemā-
tika, bet Valdorfa skolā sapratu, ka mate-
mātika ir kā spēle. Saista gan humanitārie, 
gan eksaktie priekšmeti, tomēr vēsture un 
�lozo�ja ir mani mīļākie priekšmeti, jo ir 
interesanti vērot, ka ne tikai cilvēks veido 
vēsturi, bet arī vēsture veido cilvēku. 
Kas iedvesmo? 
Klusums, jo, kad 
ir liels troksnis un 
daudz darāmā dzī-
ves skrējienā, varu 
nepamanīt apkār-
tējos cilvēkus un 
viņu emocijas. Ir 
tik viegli nepama-
nīt visu, kas dots. 
Iedvesmo arī ne-
pieciešamība, va-
jadzība kādam pa-
līdzēt. Protams, arī 
citas kultūras. Un 
grāmatas, kas vēsta 
par dzīvi citās pa-
saules malās, kul-
tūrās, kas dod iespēju “iekāpt otra kurpēs”, 
sajust, kā jūtas un dzīvo citi. Piemēram, pē-
dējā laikā esmu pievērsies Āzijas literatūrai. 
Mani ļoti interesē cilvēku stāsti, viņu pie-

redzes. Nesen izlasīju grāmatu Meitene ar 
septiņiem vārdiem (Hyeonseo Lee �e girl 
with seven names (angļu val.)) par meiteni, 
kura izbēga no Ziemeļkorejas. Pašlaik lasu 
dienvidkorejiešu autora Kjung-Sook Shin 
grāmatu Please look a�er mom (Lūdzu, 
pieskati mammu (tulk. no angļu val.), kas ir 
ļoti poētiski un emocionāli uzrakstīta. Šī ir 
grāmata par empātiju un ģimeni, ar foku-
su uz mammu. No autoriem man ļoti patīk 
arī Klaivs Steiplzs Lūiss, populārākais viņa 
darbs ir Nārnijas Hronikas, kas it kā ir bēr-
nu grāmata, bet, raugoties dziļāk par virsējo 
stāsta slāni, atrodam teoloģisku vēstījumu. 
Viņam ir arī citi teoloģiski darbi. Protams, 
arī fantāzijas žanra ģēnijs Dž. R. R. Tolkīns. 
Kā nonācāt Latvijā?
Mans tētis piedzima Austrālijā, jo viņa ve-
cāki no Latvijas bija emigrējuši uz Austrā-
liju, bet mamma – Latvijā. Tētis pirmo rei-
zi uz Latviju atbrauca 1989. gadā, kad tēta 
brālis noorganizēja latviešu jauniešu grupas 
braucienu uz Latviju. Vienā latviešu kopie-
nas pasākumā tētis iepazinās ar mammu. 
Austrālijā ir pirmskara latviešu kopiena. 
Manas bērnības atmiņas par Latviju bija, ka 
tā ir tāda skaista zeme, kā paradīze. Atceros, 
kā mamma stāstīja, ka pārcelsimies uz Lat-
viju, un es to dienu gaidīju ar nepacietību.
Un bija arī kā paradīzē?
Sākumā viss patika, bet lielākais trieciens 
bija brīdī, kad sāku iet kādā valsts skolā Rīgā. 
Biju pieredzējis Austrālijas izglītības sistē-
mu... Austrālijā nekad nav pieredzēti tā sau-
camie padomju laiki, tāpēc mentalitāte gan 
vecākiem, gan bērniem ir pilnīgi citādāka. 
Austrālijā daudz vairāk pieņem dažādību un 
daudzveidību. Kad Latvijā gāju valsts skolā, 
skolotāji mani ļoti centās integrēt, kas varbūt 
līdz galam neizdevās, jo jutu, ka neesmu līdz 
galam Latvijas latvietis. Austrālijas latviešu 
kultūra tomēr diezgan atšķiras no tās, kas ir 

pašā Latvijā. Tas man bija ļoti grūts periods, 
atceros, ka viens no maniem klasesbiedriem 
vaicāja: “Kāpēc tu vienmēr esi tik pieklājīgs?” 
Pabeidzot 6 klases valsts skolā, pārgāju uz 

Itālijā, a i muzejā  klases ekskursijā.
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kas ir visai aizraujoši. 
Esmu iegādājies pupiņas 
no Ganas, Ekvadoras, 
Peru plantācijām. Varu 
tikai būt pateicīgs par vi-
sām iespējām, ko vecāki 
un citi mīļi cilvēki ir man 
devuši. 
Kādas rakstura īpašī-
bas visaugstāk vērtējat 
sevī un citos?
Esmu ātrs, intensīvs un 
nepacietīgs, bieži gribu, 
lai daudz kas notiek pēc 

mana prāta. Tas bieži izpaudās grupu dar-
bos skolā, kad vēlējos, lai tiek īstenoti mani 
priekšlikumi. Cenšos kļūt pacietīgāks un 
mācos darīt lēnāk, svarīgāk ir izdarīt ļoti 
augstvērtīgi un labi, nevis daudz. Bieži ieplā-
noju vairāk nekā varu paspēt. Ļoti novērtēju 
tādas īpašības kā pacietību un empātiju, lēnī-
gumu un pazemību. Svarīgāk ir mainīt sevi, 
nevis citus, jo ir viegli redzēt skabargu otra 
acī, bet ne baļķi savējā. Dzirdēt un saprast 
otru ir svarīgāk nekā būt saprastam. 

Monika Griezne
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Valdorfa skolu. Tur bija pilnīgi cita atmosfēra, 
dinamika, jutos pieņemts, sadraudzējos ar vi-
siem. Tā kā nebija spriedzes attiecībās ar kla-
sesbiedriem, daudz labāk padevās mācības. 
Stress un spiediens apkārtējā vidē ļoti ietekmē 
sniegumu mācību rezultātos. Tā kā Valdorfa 
skolā klase bija mazāka, kopienas, vienotības 
sajūta bija daudz jūtamāka, vide bija siltāka. 
Valdorfa skolā īpaši māca sadarboties, strā-
dāt grupās, pats mācību veids ir daudz vairāk 
balstīts uz empātiju un sarunu, nevis konku-
renci. Sākumā biju vairāk iekšupvērsts, jo ne-
vēlējos, lai atkārtojas iepriekšējā pieredze, bet, 
kad jutu, ka klasesbiedri bija ļoti draudzīgi 
pret mani un arī skolotāji piedāvāja piedalī-
ties dažādos pasākumos, jutos iedrošināts. 
Kā radās interese par valodām un īpaši – 
mandarīnu valodu? 
EEsmu uzaudzis bilingvālā ģimenē, tāpat 
mani saista saziņa ar dažādu kultūru pār-
stāvjiem, valoda ir lielisks līdzeklis ceļā uz 
to. Katrai valodai ir sava garša, sava personī-
ba. Piemēram, ja vienu un to pašu grāmatu 
izlasu atšķirīgās valodās, ļoti jūtama atšķirī-
ba. Viens no labākajiem veidiem, kā komu-
nicēt, ir runāt ar cilvēku viņa valodā, jo tad 
saruna iespējama daudz dziļākā līmenī. Ar 
valodu es domāju ne tikai, piemēram, lat-
viešu vai angļu, bet arī vārdu izvēli valodā, 
ķermeņa valodu, temperamentu utt. Dziļa 
komunikācija sevī ietver daudz vairāk nekā 
tikai informāciju skaņas veidolā. Mandarī-
nu valoda ir mans personīgais projektiņš. Ja 
vēlas apgūt kādu valodu, tā jāmācās papil-
dus, ar skolas stundām nepietiek. Latvijas 
Universitātē satiku brīnišķīgus skolotājus, 

kuri deva ne tikai iedvesmu, bet arī iespēju 
mācīties. Esmu iestājies Amsterdamas uni-
versitātē, kur plānoju studēt valodniecību 
– fonētiku, sociolingvistiku, utt. Mani in-
teresē, kā noteiktas situācijas un konteksts 
ietekmē valodu, piemēram, vai valodā iz-
paužas sociālā hierarhija u.c. Lingvistiku 
var izmantot gan �lozo�jā, gan vēsturē, gan 

arī citās nozarēs. Valodu mēs izmantojam 
katru dienu – tā nekad nenovecos, nedz arī 
to spēs aizvietot roboti. Valoda nāk no cilvē-
ka un viņu atspoguļo, un cilvēks nav robots. 
Kā gribētu redzēt savu nākotni?
Gribētu turpināt mācīties visu mūžu – gan 
valodas, gan censties izprast cilvēkus, bet par 
kādu konkrētu sapņu profesiju vēl neesmu 
domājis. Negribu ieciklēties uz vien ideju un 
pēc tam vilties. Noteikti gribētu darboties ar 
cilvēkiem un citām kultūrām. Saprotu, kāds 
ir nākamais solis, bet vēl nezinu, kāds izska-
tīsies �nāls. Esmu domājis par diplomāta 
darbu, bet vēl ir laiks papētīt un padomāt.
Vai ir kādas autoritātes?
Mani vecāki. Apzinos, cik daudz iespēju 
viņi man devuši, cik daudz parādījuši. Ša-
jos apstākļos, kādos visi esam šobrīd*, man 
ir liels respekts pret ārstiem un visiem, kas 
pieliek roku situācijas 
uzlabošanā. Autori-
tātes ir arī dažādi au-
tori, kurus jau minē-
ju. Lielākā autoritāte 
man ir Dievs, tomēr 
varu mācīties no vi-
siem. Katrs cilvēks ir 
eksperts kādā jomā, 
tikai jāprot ieraudzīt.
Dievs kā autoritāte 
kādas noteiktas reli-
ģijas ietvarā vai ār-
pus tām?
Pašas idejas par Dievu mūs bieži laikam at-
tur no Dieva. Es pats esmu kristietis, kris-
tietībā izpaužas tas, ka Dievs meklē cilvēku, 
nevis cilvēks – Dievu, bet jebkurā gadījumā 
tās ir attiecības, kurās iesaistās gan sirds, gan 
prāts. Mana ikdiena koncentrējas attiecībās 
ar Dievu, ģimeni, draugiem, šis ir arī lauks, 
kurā man visvairāk jāaug, gribas būt labā-
kam, taču labs raksturs nenāk no vēlēšanās 
vien, līdz tam jāizaug. Nevienas izmaiņas 
nenotiek tāpat, jāiziet cauri grūtībām. 
Kā pavadāt brīvo laiku? 
Mans hobijs ir ēst gatavošana. Kādreiz gribē-
ju kļūt par pavāru. Gatavoju saviem draugiem 
un ģimenei. Mans tētis ir tehnisko zinātņu 
doktors Kārlis Agris Gross**, bez darbošanās 
zinātnē viņš jau vairāk nekā 20 gadu gatavo 
dželato, kas ir arī zinātnisks projekts, jo džela-
to struktūrā ir gan ūdens, gan ledus kristāliņi, 
un jāatrod pareizās proporcijas starp visām iz-
ejvielām. Es vēl aizvien palīdzu tētim gatavot 
dželato kūkas, piedalos tirdziņos, ir interesanti 
cilvēkiem stāstīt par mūsu produktiem, vadu 
ekskursijas. Esmu diezgan plaši iepazinis šo-
kolādes pasauli. Bieži liekas – nu, kas tur tāds, 
šokolāde ir šokolāde. Parasti par šokolādi zina 
tikai tik daudz, ka ir tumšā, piena un baltā, bet 
katrā valstī, katrai kakao pupiņu plantācijai 
raksturīgas savas nianses. Ideja, ka šokolādei 
var būt viena garša, nāk no veikalu kultūras, 
bet šokolādei var būt augļu, riekstu, ievārījuma 
u.c. garšas nokrāsas. Pats grauzdēju pupiņas, 

* Koronavīrusa Covid-19 pandēmijas apmēri, kas 
ietekmē teju ikviena pasaules iedzīvotāja ikdienu.
** Kārlis Agris Gross ir Austrālijas latvietis, Rī-
gas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās 
ķīmijas institūta vadošais pētnieks, Biomate-
riālu zinātniskās pētniecības laboratorijas va-
dītājs, tehnisko zinātņu doktors, apbalvojuma 
“Laiks Ziedonim” laureāts. Savā pētniecības 
nozarē 30 gadus strādājis un stažējies vairākos 
kontinentos, bet izvēlējies turpināt savu profe-
sionālo darbību Latvijā. Atbraucot uz Latviju, 
zinātnieks redzēja, ka jauniem pētniekiem ne-
pieciešama palīdzība zinātnisko publikāciju 
veidošanā, tādēļ ieviesa 2 studiju kursus, lai 
palīdzētu interesentiem izstrādāt žurnālu raks-
tus atbilstoši starptautiskām prasībām. Ikdie-
nā pēta dažādu ortopēdijā izmantojamu ma-
teriālu īpašības, bet brīvajā laikā rada jaunas 
garšas itāļu saldajam desertam – dželato, kura 
kristālu veidošanos apguvis Itālijā. Uzņēmuma 
“Bliss Gelato” radītājs un garšu veidotājs (www.
facebook.com/blissgelato).

leksandra gatavotās šokolādes. 0  
tumšā piena šokolāde no eru plantā-
cijas pupiņām un   un 100  tum-
šā šokolāde no kvadoras.

leksandrs dekorē d elato kūku, kuru vē-
lāk baudīs prezidents un citi.

Itālijā, klases ekskursijā. leksandrs  
klases gids. rientējoties pēc kartes, 

leksandram klase jāaizved līdz noteik-
tam punktam.
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Lielajā talkā sakoptas vietas
Ādažos, Alderos, Baltezerā, Kadagā, Iļķenē un Upmalās

Ādažu novadā Lielajā talkā piedalījās 18 talcinieku grupas no 
Ādažiem, Alderiem, Baltezera, Kadagas, Iļķenes un Upmalām. 
Talkas laikā tika sakopta Parka un Pasta ielu apkārtne Ādažos, 
Upmalu teritorija gar šoseju, Kadagā – Kadagas ezera apkārtne, 
Mežaparka ielas apkārtne un meža teritorija centrā, Boķu ielas 
apkārtne Iļķenē, abās pusēs Gaujas – Baltezera kanāla apkār-
tne, Enkuru un Alderu ielu apkārtne Alderos. Ievērojot noteik-
to distancēšanos un neskatoties uz stiprajām lietavām, galveno-
kārt talkoja ģimeņu grupas, kā arī uzņēmumi. Paldies visiem 
talciniekiem par aktīvo dalību Lielajā talkā.

Jānis Meijers
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Fēliksa Circeņa piemiņas turnīrs šahā šoreiz notika nepa-
rastā formā: ņemot vērā aizliegumu šādam turnīram noritēt 
klātienē, tas tika aizvadīts interneta platformā lichess.org. 
Lai arī kopējais dalībnieku skaits šoreiz bija nedaudz ma-
zāks, tomēr interneta turnīra ģeogrā�ja bija visai plaša. Ko-
pumā piedalījās dalībnieki no 6 valstīm: Latvijas, Lietuvas, 
Krievijas, Spānijas, Argentīnas un Brazīlijas. Normālos klā-
tienes apstākļos dalībnieki no Argentīnas vai Brazīlijas diez 
vai brauktu tālo ceļu uz Ādažiem. Arī dalībnieku sastāvs bija 
visai iespaidīgs: trīs lielmeistari, divi starptautiskie meistari, 
6 FIDE meistari. Pēc spraigām cīņām trešo reizi pēc kārtas 
uzvaru svinēja Spānijas lielmeistars Aleksejs Širovs.

Turnīra direktors, FIDE meistars Jānis Grasis

Fēliksa Circeņa piemiņas turnīrs šahā aizvadīts jaunā formātā

. irceņa piemiņas turnīrs 201 . gadā. 

. rasis ar uzvarētāju . irovu.

. irceņa piemiņas turnīrs in-
ternetā nepilnas  minūtes 
pirms sākuma.

Ja Tev patīk doties dabā un noķert pasakainus mirkļus, aicinām pie-
dalīties Ādažu novada domes fotokonkursā “Mans Ādažu novads”. 
Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi no vecuma, no-
darbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Fotogrā�jām 
jāraksturo daba, cilvēki, notikumi, vietas  vai svētki Ādažu novadā. 
Dalībnieku pieteikumus un fotogrā�jas gaidīsim līdz 15. septembrim 
elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv ar norādi “Fotokonkur-
sam” 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 pašvaldības rīko-
tajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā 
pasākumā novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta uz laureāta konta 
numuru pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa dalībnieku fotogrā�jas 
tiks izmantotas domes publicitātes materiālu, tīmekļvietnes un infor-
matīvo izdevumu veidošanā. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! Nolikums un pieteikuma veidlapa 
atrodami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/ 
Konkursi/Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”.

Monika Griezne

Dodies dabā, ņemot līdzi fotokameru, un piedalies fotokonkursā!
NOVADĀ
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Atļauts peldēties Ādažu novada peldvietās
Peldūdens kvalitāte atļauj peldēties Ādažu novada peldvietās, liecina Pārtikas dro-
šības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR veikto analīžu re-
zultāti. Ūdens paraugi ņemti 19. maijā šādas peldvietās: Kadagas ezera pludmalē, 
Dūņezera peldvietā “Pie Gungām”, Mazā Baltezera peldvietā “Pie Lielā un Mazā 
Baltezera kanāla”, Lielā Baltezera peldvietā, Vējupes peldvietā Ādažu centrā, Vēju-
pes peldvietā Krastupes ielā, peldvietā Mazā Baltezera krastā Alderos un Vējupes 
peldvietā Ūbeļu ielā. 

Informācija pēc Veselības inspekcijas datiem

Kā jau ziņojām iepriekš, pabeigta aiz-
sargdambja pārbūve no A1 šosejas līdz 
sūkņu stacijai “Kārkli” 1,55 km garu-
mā, testa režīmā darbu uzsākusi jaunā 
sūkņu stacija. Darbi veikti ar Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda līdz�nansē-
jumu. Projekta* ietvaros visā garumā 
iztīrīts novadgrāvis un pārtīrīts krājba-
seins, kā arī veikta vecās sūkņu stacijas 
ieplūdes daļas un iekārtu demontāža.  
Jau pērnā gada nogalē minējām, ka 

nokrāsot un pabeigt sūkņu 
staciju varēs vien šogad sil-
tos un piemērotos laikaps-
tākļos, un nu jaunā sūkņu 
stacija ir pilnībā pabeigta. 
Tāpat maijā tika pabeigti 
arī pēdējie darbi dambja at-
jaunošanā – veikta šķembu pie-
bēršana un virsmas pro�lēšana, veikta 
novadgrāvja izskalojumu labošana, ie-
sēta zāle, kā arī sūkņu stacijas izplūdes 

daļā no krūmiem attīrīts 
dambim pieguļošais grā-
vis Gaujas pusē. Projekta 
otrās kārtas ietvaros pare-
dzēts izbūvēt nostiprinā-

jumus Gaujas kreisā krasta 
atsevišķos posmos – no Ka-

dagas tilta līdz Vectiltiņu ceļam 
un Gaujas līkumā pie sūkņu stacijas 

“Kārkli”, jo Gaujas krasti pēdējos gados 
strauji nogrūst.

Monika Griezne

Pabeigti jaunās sūkņu stacijas un atjaunotā aizsargdambja atliktie darbi

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

Tiešraides ceremonijā “Ādažu izcilnieks”
godināti Ādažu vispārējās izglītības iestāžu skolēni

Jau 5. gadu pēc kārtas mūsu 
novadā tika apbalvoti izcilākie 
Ādažu novada vispārējās izglītī-
bas iestāžu skolēni apbalvošanas 
ceremonijā “Ādažu izcilnieks”. Ņemot 
vērā valstī pastāvošos ierobežojumus vī-
rusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, 
šoreiz skolēni tika godināti nevis klātie-
nē, bet gan tiešraidē. Pasākumu bija uz-
ticēts vadīt atraktīvajam Kasparam Brei-
dakam, bet par pasākuma muzikālo daļu 
rūpējās mūziķis Miks Dukurs. Pasākuma 

tiešraidi nodrošināja 
SIA “Biznesa, mākslas 

un tehnoloģiju augst-
skola RISEBA”. Kopumā 

naudas balvas saņēma 122 
skolēni no Ādažu vidusskolas un Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas. 65 skolēni saņēma 
naudas balvu izcilnieku nominācijā – vi-
dējā atzīme vismaz 8,75 balles 7.–9. klašu 
grupā un 8,5 balles 10.–12. klašu grupā. 
30 skolēni saņēma naudas balvu par iz-
cilām sekmēm un godalgotām vietām 

valsts līmeņa vai Pierīgas reģiona mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 
zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, 
bet 27 skolēni ieguva naudas balvu par 
godalgotām vietām mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Viņu vidū pieci skolēni iegu-
va godalgotas vietas robotikas olimpiādē 
– Latvijas Robotikas čempionātā, dronu 
disciplīnā. Paldies skolotājiem un skolē-
nu vecākiem par ieguldīto darbu jaunās 
paaudzes audzināšanā!

Ināra Briede
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Kas notiks ar pašvaldības mazdārziņiem pēc 2021. gada? 
Ādažu novadā pieprasījums pēc mazdārziņiem ir vēsturiski 
liels, tos visbiežāk nomā pirmspensijas vecuma iedzīvotāji 
(papildu iztikas līdzekļu radīšanai), kā arī jaunas ģimenes ar 
bērniem (rekreācijai). Pašvaldības teritorijā atrodas vairāk 
nekā 100 mazdārziņi, ar vidējo platību – 350m2, kuru nomas 
līgumu termiņš beidzas 2021. gada 31. decembrī. Ņemot vērā, 

ka pieprasījums pēc mazdārziņiem ir liels, bet pašvaldībai 
mazdārziņu nomas administrēšana veido nesamērīgi aug-
stas administratīvās izmaksas, pašvaldība ir nolēmusi mainīt 
kārtību, kādā pašvaldība iznomā mazdārziņus. Kas notiks 
ar katru no pašvaldības īpašumā esošajiem mazdārziņiem? 
Skaidrojam.

1. Daļa mazdārziņu paliks pašvaldības īpašumā un netiks iznomāti. Zemāk uzskaitītie zemesgabali tiks saglabāti pašvaldības 
funkciju veikšanai:

1. “Alkšņi 6B”, Alderi (kadastra numurs 80440140289, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140289, platība 0,0607 ha);
2. “Alkšņi 6A”, Alderi (kadastra numurs 80440140290, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140290, platība 0,039 ha); 
3. “Alderi 1B”, Alderi (kadastra numurs 80440140288, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140288, platība 0,5117 ha);
4. “Alkšņi Nr.12”, Alderi (kadastra numurs 80440140155, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140155, platība 0,078 ha); 
5. “Alderi 1C”, Alderi (kadastra numurs 80440140294, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140294, platība 0,0269 ha).

1. Kanāla iela 60, Alderi (kadastra numurs 80440140292, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140292, platība 0,0736 ha);  
2. Krāču iela 6,  Ādaži (kadastra numurs 80440070508, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440070508, platība 0,0713 ha); 
3. “Lazdas 13”, Garkalne (kadastra numurs 80440120149, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120149, platība 0,0566 ha);
4. “Lazdas Nr.8”, Garkalne (kadastra numurs 80440120144, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120144, platība 0,0474 ha) 
un “Lazdas Nr.9”, Garkalne (kadastra numurs 80440120145, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120145, platība 0,0474 ha) 
–  apvienojot vienā nekustamajā īpašumā.

2. Zemāk uzskaitītie zemesgabali tiks pārdoti izsolē, kurā varēs pieteikties jebkura persona. Tādējādi, piemēram, arī esošie 
ilggadējie nomnieki varēs iegūt dārziņu savā īpašumā. Informācija par plānoto izsoli tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Aktuālās izsoles”, sākot ar 2022. gadu.

Aicinām “Vinetas” mazdārziņu nomniekus apvienoties biedrībā!

Ar 31.12.2021. tiks izbeigti visi esošie mazdārziņu nomas līgumi 
un tie netiks pagarināti. Lai turpinātu lietot mazdārziņus “Vine-
tas”, Kadagā,  arī pēc 2022. gada, līdz 1. oktobrim aicinām “Vi-
netu” mazdārziņu nomniekus apvienoties biedrībā un iesniegt 
domei iesniegumu par zemes nomu. Sākot ar 2022. gadu, dome 
slēgs nomas līgumu tikai ar biedrību, nevis katru nomnieku at-
sevišķi. Teritorijas daļa “Vinetas”, kas atrodas pie Cīruļu ielas, 
tiks atvēlēta koplietošanas laukumam (t.sk. stāvlaukuma ierī-
košanai), un uz tās esošie mazdārziņi ar Nr. 2., 3., 28., 29., 61., 
62. tiks likvidēti. Šīs mazdārziņu teritorijas būs jāatbrīvo no 
visa veida apbūves, mantām un atkritumiem līdz 2022. gada 
1. janvārim.

Biedrībai būs jānodrošina vairākas funkcijas:
• nomas pretendentu reģistra uzturēšana, nodrošinot pirmās ro-
kas tiesības bijušajiem likvidēto mazdārziņu nomniekiem (Nr. 
2.; 3.; 28.; 29.; 61.; 62.);
• līgumu slēgšana, to izpildes kontrole un nomas maksas iekasē-
šana no apakšnomniekiem, parādu administrēšana; 
• teritorijas apsaimniekošana (t.sk. atkritumu apsaimniekošana, 
mazdārziņu apsekošana); 
• grāvju tīrīšana un kopšana atbilstoši valsts un pašvaldības nor-
matīvajiem aktiem;
• apbūves nosacījumu ievērošanas kontrole.

Saimniecības un infrastruktūras daļa, 67 443 536; sid@adazi.lv

NOVADĀ

1.

2.

*Interesenti dibina biedrību (izstrādā statūtus u.c.).
Lemj par: 

 atkritumu apsaimniekošanu,

 teritorijas kopšanu,

 jaunu biedru uzņemšanu,

 līgumu slēgšanu un nomas maksas iekasēšanu,

 parādu administrēšanu.

Līdz 2021. gada 1. oktobrim biedrība iesniedz nomas iesniegu-
mu domei. Dome slēdz Zemes nomas līgumu ar biedrību.
**Tie, kuri vēlas nomāt mazdārziņu, iestājas biedrībā un 
slēdz nomas līgumu ar biedrību. Nomas maksas apmēru 
turpmāk veidos 2 daļas:

 zemes noma pašvaldībai,

 biedrības noteikta nomas maksa (biedrības uzturēšanai).

dome
slēdz līgumu par 
mazdārziņu nomu 

ar nomnieku
biedrību 

l īdz 01.10.2021. biedrības
nomas iesniegums domei

l īdz
0 1 . 1 0 .202 1 .

nomnieki dibina
Mazdārziņu 

nomnieku
biedrību*

biedrība
slēdz

līgumu ar 
biedriem**
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Šis zemezgabals pašvaldībai nav nepieciešams savu funkciju veikšanai. 2022. gadā dome lems par atsavināšanas nosacījumiem un 
iespējām zemesgabalā “Lazdu ielā 7”, Garkalnē (kadastra numurs 80440120184, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120184, 
platība 2,6634ha).

3. Līdz 2021. gada beigām (31.12.2021.) tiks izbeigti visi esošie mazdārziņu nomas līgumi un tie netiks pagarināti, izņemot 
“Alkšņi Nr.4”, Alderos (kadastra numurs 80440140172, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140172, platība 0,0232ha) un 
“Alderi 13A”, Alderos (kadastra numurs 80440140295, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140295, platība 0,195ha) – šiem 
īpašumiem līgumi tiks pagarināt uz 2 gadiem ar tiesībām tos pagarināt.

3.

Līdz 2021. gada septembrim aicinām iesūtīt priekšlikumus par zemesgabala “Lazdu ielā 7” turpmākām izmantošanas 
iespējām uz e-pasta adresi dome@adazi.lv.
4.

Ādažos aizvadīts pirmais autokoncerts Latvijā
Laukumā pie Ādažu vidusskolas veik-
smīgi aizvadīts Latvijā pirmais auto-
koncerts. Ievērojot visas valstī notiektās 
drošības prasības, koncertu un papild-
koncertu klātienē vēroja vairāk kā 200 
klausītāju. “Man šī noteikti bija viena 
no emocionālākajām solo uzstāšanās 
reizēm, kurā mijās vēlme koncertēt un 
mākslinieciski realizēties ar klausītā-
ju “dzīvās kultūras” vakuumā uzlādēto 
enerģiju. Šī radošā sinerģija bija jūtama katrā koncerta sekundē. 
Esot uz skatuves šādos apstākļos, nāk atklāsme par to, cik liela 
svētība ir darīt savu sirdslietu un dalīties ar to. Katrs smaids bija 
jūtams pat caur auto stiklu, pīpināšana un auto gaismu zibšņi 
aplausu vietā - labākais novērtējums un motivācija turpmā-
kajiem darbiem. Paldies ikkatram, kurš bija kopā ar mani šajā 
jaunatklātajā pasaulē, kuru esam nosaukuši par autokoncertu,” 

gandarīts saka ģitārists Mārcis Auziņš. Latvijā pirmo autokon-
certu organizēja kompānija “Forte Productions” sadarbībā ar 
Ādažu novada pašvaldību un Kultūras centru. “Auto koncerta 
koncepts, ko pirmie ar Mārci Auziņu esam aizsākuši Latvijā, 
šobrīd ir labākā dzīvo koncertu alternatīva, ko varam piedāvāt,” 
pauž pasākuma producents Jānis Kļaviņš.

www.lsm.lv

Alderos aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem
par slēgtā tenisa korta izbūvi nekustamajā īpašumā “Līči”

21. maijā Ādažu novada būvvalde orga-
nizēja tikšanos ar Alderu iedzīvotājiem*, 
nekustamā īpašuma attīstītāju un pro-
jektētāju. Šobrīd notiek Būvniecības ie-
ceres izskatīšana**. Iedzīvotāji uzklausīja 
ieceres virzītāju detalizētu izklāstu un 
uzdeva jautājumus. 

Projektētājs J. Leonovs iepazīstināja ar 
projektu būvniecības ierosinātāja iece-
rēm nekustamā īpašuma attīstīšanā un 
apkārtnes labiekārtošanā. Viņš uzsvēra, 
ka tenisa korts paredzēts privātai izman-
tošanai (zemesgabala īpašnieka un viņa 
ģimenes locekļu treniņiem). Plānotā ēka 
atrodas jauktas centra apbūves teritorijas 
zonā, kur ietilpst plašs atļautās izmanto-
šanas spektrs, ietverot, piemēram, sav-
rupmāju, tirdzniecības un/vai pakalpo-
jumu objektu, biroja ēku, sporta ēku un 
būvju apbūvi. Būvniecības iecere šajos 
noteikumos iekļaujas gan pēc intensitā-
tes un blīvuma, gan pēc projektētās ko-
res augstuma ziņā (11m), gan pēc ēkas 

izmantošanas veida. Īpašumā paredzētas 
5 autostāvvietas. Koku izciršana šeit pa-
redzēta tikai zemē zem ēkas, projektam 
pievienots atmežošanas plāns. 
Viens no biežāk pieminētājiem iedzīvo-
tāju satraukuma iemesliem ir projektēja-
mā tenisa korta augstums un iekļaušanās 
ainavā. Tāpat iedzīvotāji aicināja no-
drošināt, ka Gaujas–Baltezera kanālam 
ir publiska piekļuve. Iedzīvotāji atceras, 
ka vēsturiski gar kanāla malu gājis ceļš. 
Būvvalde ierosina, ka šādas gājēju infra-
struktūras izveide ir nepieciešama, tā-
pēc, izskatot konkrēto korta būvniecības 
priekšlikumu tika vērtēts, lai projekta 
risinājumi nepasliktinātu piekļuvi kanā-
lam (tā tiktu saglabāta) un perspektīvā 
nodrošinātu iespējas izveidot jaunu gājē-
ju infrastruktūru gar kanāla malu. 
Tikšanās laikā vienojāmies, ka ieceres 
virzītāji precizēs projektu, ēkas augstums 
nepārsniegs 11m un tiks papildinātas vi-
zualizācijas par tenisa korta augstumu 
un tā relatīvo attiecību pret dabā esoša-
jiem kokiem. Būvvalde atkārtoti izvērtēs 
iesniegtos projekta papildinājumus un 
lems par turpmāko rīcību. Pateicamies 
iedzīvotājiem par aktivitāti un viedok-
ļiem!

Ingūna Urtāne, Būvvaldes vadītāja

*Tikšanās  notika, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos 
riskus un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situā-
cijas izsludināšanu” un ievērojot 11.05.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
rīkojumā Nr. 1-2/72 “Par sociālās un �ziskās distancēšanās nodrošināšanu sapulcēs, gājienos un 
piketos” noteikto kārtību.”
** Jāatgādina, ka Ādažu novada būvvalde 29.05.2018. akceptēja Paskaidrojuma rakstu āra Tenisa 
kortu, mazēkas un teritorijas labiekārtošanai īpašumā “Līčos”, savukārt 08.04.2019. Ādažu 
novada būvvalde akceptēja Paskaidrojuma rakstu Publiska āra trenažieru parka un laivu 
piestātnes būvniecībai  īpašumā “Līči”, nodrošinot atkritumu konteineru izvietojumu un velo-
sipēdu novietni. Īpašums “Līči” atrodas Gaujas - Baltezera kanāla krastā. Pašlaik notiek  kanāla 
atjaunošanas darbi. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu (apstiprināts ar Ādažu no-
vada domes 27.03.2018. sēdes lēmumu Nr.49, lēmums publicēts 13.04.2018. Latvijas Republikas o�-
ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr.74), nekustamais īpašums “Līči”, Alderi, Ādažu novads 
(kadastra Nr. 8044 014 0092) atrodas jauktas centra apbūves teritorijā, kurā saskaņā ar Ādažu 
novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir atļauta sporta ēku un būvju apbūve.
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Saimniecības un infrastruktūras daļa, 
Papildu uzziņām tālr.: 67 443 536; e-pasts: sid@adazi.lv
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NOVADĀ

Uzlabota iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem piekļūt Vējupei

aimniecības daļa uzbūvējusi koka laipas papildu posmu, lai cilvēki ar kustību traucējumiem tiktu ne tikai līdz ējupes krastam, bet 
arī līdz ūdenstilpei.

Saimniecības darbi Ādažu novadā

abeigta da u pirmsskolas  ( II) siltināšana. apildu pie šī pro-
jekta pie II izbūvēti gājēju celiņi, kā arī noas altēts iekšpa-
galms 00 m2 platībā.

Ir noslēgts līgums par remontdarbiem āpas ielā, adagā no 
II e avēji  līdz š iroto atkritumu laukumam. askaņā ar lī-

gumiem paredzēts izbūvēt in enierkomunikācijas, ceļa klātnes 
apstrādi ar bitumena š embām, kā arī drošības barjeras izbūvi 
gar II. Darbus paredzēts pabeigt līdz 1. septembrim.

Klientu apkalpošanas centrs un Būvvalde apmeklētājus
konsultācijām klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī attālināti

Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs pēc iepriekšējā pieraksta (tālr. 67997350) atsāk klien-
tu pieņemšanu. Prioritāri mēneša laikā (no 15. jūnija līdz 15. 
jūlijam) tiks pieņemtas gada ienākumu deklarācijas no novada 
senioriem. Viena klienta apkalpošanai ir noteikts laika ierobe-
žojums līdz 30 minūtēm (pēc klienta apmeklējuma tiks veikta tel-
pas dezinfekcija)*. Aicinām atlikt VPVKAC apmeklējumu, jūtot 
elpceļu slimības pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta pašizolācija, 

mājas karantīna vai stingrā izolācija.** Iedzīvotāji VPV Klientu 
apkalpošanas centra pakalpojumus var saņemt:
• elektroniski: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
• konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumu 
pieteikšanu pa tālr.: 67997350;
• rakstot uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv;
• iesniegumu domei var iesniegt portālā latvija.lv sadaļā “Iesnie-
gums iestādei”: www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts.
Plašāk par e-pakalpojumiem var uzzināt tīmekļa vietnē: 
mana.latvija.lv.
Ādažu novada būvvalde apmeklētājus konsultācijām klātie-
nē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67996490
Konsultācijas pieejamas arī elektroniski:
Lietvedības vadītāja – buvvalde@adazi.lv
Būvvaldes vadītāja – inguna.urtane@adazi.lv
Galvenā arhitekte – dace.medniece@adazi.lv
Arhitekta palīgs/teritoriju plānotājs – andrejs.petskojs@adazi.lv
Teritoriju plānotājs – silvis.grinbergs@adazi.lv
Būvinspektore – liene.kruze@adazi.lv 
Būvinspektore – rita.klusa@adazi.lv 
Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists – janis.tilciks@adazi.lv
Juriste – inga.svarce@adazi.lv
Atgādinām, ka no 2020. gada 1. janvāra visu būvniecības doku-
mentāciju iespējams iesniegt digitāli www.bis.gov.lv, kur arī iespē-
jams sekot līdzi dokumentu izskatīšanas gaitai.

*Klientu apkalpošana notiek atbilstoši VARAM un Valsts kancelejas sagatavotajām vadlīnijām darba organizācijai valsts pārvaldes institūcijās ārkār-
tējās situācijas laikā un pēc tās. Vēršam uzmanību uz VARAM paziņojumā norādīto, ka iestādes, kurās pakalpojumus var pieteikt tikai elektroniski, 
klientu klātienes pieņemšanu var neveikt.
**Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību pro�lakses kontroles dienes-
tam. Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatī-
bu. Ja ir tāda iespēja, sevišķi riska grupas personām, aicinām apmeklējuma laikā savai un citu personu aizsardzībai lietot sejas masku.
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā!

Daiļliteratūra 
• Mauriņa, Zenta  “Sirds mozaīka. Atbalsis”
• Žuravska, Dzintra “Testaments”
• Joņevs, Jānis “Tīģeris”
• Kolbergs, Andris “Mendela Davidsona 
briljanti”
• Kūlis, Ēriks “Iezīmētie”
• Silvere, Džosija  “Lidijas Bērdas divas dzī-
ves”
• “Bezgalības aka” /dzeja/
• Anhems, Stefans “Izsvītrotie”
• Butrima, Danuta “Bezgrēcīgās kūkas”
• Stendāls “Feders”
• Lipsone, Katri “Saldējuma pārdevējs”

Uzziņu literatūra 
• Freimane, Paula “Zelta sastāvdaļa”
• Caune, Andris “Rīgas tirgi pirms 100 ga-
diem”
• Purviņš, Agris “Ģenerālis Pēteris Radziņš”
• Korsaks, Pēteris “Latviešu fotogrā� – kara 
liecinieki”
• Dāniele, Inita “Lielā Latvijas sēņu grāma-
ta”
• Račs, Andris “Mana nākotnes karte”
• Tūbele, Sarmīte “Valodas traucējumu no-
vērtēšana”
• Berndta, Kristina “Dzīvesspēks. Psihiskā 
pretspēka noslēpums”
• Tarasovs, Vladimirs “Dzīves tehnoloģija”
• Sanda, Ilse “Mīli sevi!”
• Spadaro, Patrīcija “Cienot sevi”
• Fekseuss, Henriks “Smalki!”
• Makčesnijs, Kriss “4 izpildes disciplīnas”
• Maijs, Johens “Kāpēc es aizgāju nopirkt 
pienu, bet atgriezos ar divriteni”
• Marklunds, Bertils “10 padomi”

Daiļliteratūra bērniem 
• Gundars, Lauris  “Sveiks, Vali!”
• Veinholda, Angela “Dinozauri”
• Štefensmeijers, Aleksandrs “Līzelote ne-
grib mazgāties”
• Mūjārts, Barts “Tagad visus sauc Sorry”
• Kofs, Indreks “Visu dienu labiņi”

ibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti  pa tālruni 2 , 
e pastā  biblioteka@adazi.lv

 vai da u bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

• Robinsa, Mela “5 sekunžu likums”
• Dobelli, Rolfs “Skaidrās domāšanas māks-
la”
• Dobelli, Rolfs “Gudrās rīcības māksla”
• Sinklērs, Neils “Komandiertētis: pamatap-
mācība”
• Čepmens, Gerijs “5 mīlestības valodas”
• Skara, Nora “Mazliet modes un svaiga gai-
sa”
• Goldšneiders, Gerijs “Astroloģija tev un 
man”
• Vudhola, Viktorija “Joga ikvienam”
• Pērvisa, Kārina “Bērns jaunā ģimenē”
• Leibus, Inguna “Pašnodarbināto grāmat-
vedība un nodokļi”
• Hokings, Stīvens “Īsas atbildes uz svarī-
giem jautājumiem”
• Lanza, Roberts “Biocentrisms”
• Goulmens, Daniels “Tava emocionālā in-
teliģence” 
• Džeta, Tiša “Vienmēr šika”

KULTŪRA

Latvijas kultūras dzīves svētki

aidīsim
 ūsu literāros darbus līdz 

1. septembrim, iesūtot  ar 
norādi Dzejas dienas 

da os  elektroniski: 
biblioteka@adazi.lv.

Interesantāko autoru 
radošās izpausmes tiks 

lasītas Dzejas die-
nu pasākumā 11. 
septembrī.

z tikšanos

icinājums tiem, kas 
dzeju mīl un raks-
ta  rast iedvesmu 
apkārtnē un da-
līties ar savām 
dzejas rindām

Ādažu bibliotēkas 
apmeklējuma nosacījumi no 10. jūnija

Ādažu bibliotēka atsāk darbu pēc vasaras darba laika – no 1. jūnija  līdz 31. augus-
tam bibliotēka sestdienās slēgta.
Bibliotēkas apmeklētājus aicinām:
• Ienākot bibliotēka, obligāti dezin�cēt rokas;
• Bibliotēkas telpās atrasties vienlaikus līdz 5 apmeklētājiem;
• Ievērot 2 metru distanci; 
• Ilgstoši, bez pamatota iemesla neuzturēties bibliotēkas telpās.
Lai  izvairītos  no  drūzmēšanās  un  liekas  uzkavēšanās  bibliotēkā,  aicinām grā-
matas  rezervēt  jau  iepriekš, izmantojot:
• grāmatu elektronisko katalogu https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
• e-pastu: biblioteka@adazi.lv
• telefonu: 67996266
Pieejamie pakalpojumi:
• Grāmatu nodošana, tās novietojot speciāli tam paredzētā vietā (saglabājot 7 dienu 
karantīnu nodotajām grāmatām)
• Krājums apmeklētājiem nav pieejams brīvpieejā, pieprasītos izdevumus sameklē 
un izsniedz bibliotēkas darbinieks
• Lasītavas pakalpojumi – žurnālu un avīžu lasīšana uz vietas ne ilgāk kā 30 min.
• Datorpakalpojumi nepieciešamības gadījumos pieejami tikai pieaugušajiem ap-
meklētājiem lietišķu darbu veikšanai (ne ilgāk kā 30 min. – e-pasts, maksājumi u.c.)
• Vēlams darba vietu pie datora rezervēt iepriekš pa tālruni 67996266 vai elektroniski  
biblioteka@adazi.lv
• Bibliotēkas maksas pakalpojumi (printēšana, kopēšana, skenēšana, iesiešana, u.c.)
Bērnu nodaļā tikai grāmatu un žurnālu izsniegšana. Nebūs pieejamas galda spē-
les, rotaļlietas, kā arī datoru lietošana! da u ultūras centrs

sadarbībā ar da u bibliotēku
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Pieminot Brīvības cīņu (1918–1920) simtgadi

Vai atceraties pēdējā laika vērienīgāko 
latviešu �lmu “Dvēseļu putenis”? Tās re-
žisors Dzintars Dreibergs atzinis, ka �l-
mēt Cēsu kauju ainas bijis ļoti īpašs brī-
dis: “Tā bija pirmā reize, kad cīnījāmies 
paši par savu zemi, neticēdami citu solīju-
miem. Tieši 14–18 gadus jauno Cēsu zēnu 
ticība un ieguldījums radīja nepieciešamo 
grūdienu mūsu pašapziņai; tas ļāva divu 
nedēļu laikā atbrīvot Rīgu un rudenī to 
aizstāvēt pret Bermontu.” 22. jūnijs1 ir 
Cēsu kauju piemiņas diena. Šajā Varoņu 
piemiņas dienā, atceroties Cēsu kauju 
notikumus, biedrība Latviešu strēlnieku 
apvienība noliks ziedus Baltezera kapos, 
pieminot 1941. gada 22. jūnijā nošautos 
virsniekus, tai skaitā Cēsu rotas pirmo 
komandieri, Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieri, pulkvedi – leitnantu Arturu Janso-
nu2, kurš apbedīts mūsu novadā. Šodien 
Cēsis no Ādažiem ir vien stundas braucie-
na attālumā. Vai 1919. gada Brīvības cīņu 
notikumi ietekmēja mūsu novadā dzīvo-
jošos ļaudis? Vēsturniece Elita Pētersone 
uz attālinātu sarunu aicinājusi Ēvaldu 
Krieviņu, biedrības Latviešu strēlnieku 
apvienība Cēsu nodaļas vadītāju, atvaļi-
nātu Nacionālo bruņoto spēku virsnieku, 
pulkvežleitnantu, Cēsu kaujas lauka izpē-
tes kopas3 vadītāju, Cēsu kauju vēstures 
pētnieku. 

Elita Pētersone: Ar ko nodarbojas biedrī-
ba Latviešu strēlnieku apvienība?

Ēvalds Krieviņš: 
Latviešu strēlnieku 
apvienība ir demo-
krātiska perestroikas 
laika (Anno 1989) 
sabiedriskā organi-
zācija, kas sākotnēji 

apvienoja visus latviešu patriotus ar vairāk 
vai mazāk militāru pagātni. Vēlāk tā sašķē-
lās vairākās patriotiskās karavīru organi-
zācijās. Tagad tai ekvivalenta ir Daugavas 
vanagi, tikai ar vienu atšķirību, tajā nav 
sarkano pulkvežu. Cēsu nodaļa pievienojās 
Latviešu strēlnieku apvienībai 2016. gadā no 
neformālās Cēsu kaujas lauka izpētes kopas 

biedriem, kas pamatā tagad 
ir atbalstītāju statusā (50–50 
biedru 30 valstīs).
Kādus ļaudis biedrība apvie-
no?
Biedrība ir brīvprātīga sabied-
riska patriotiska karavīru or-
ganizācija, kas apvieno Latvijas 
armijā, Nacionālajos bruņota-
jos spēkos un ārvalstu armijās 
dienējušos un dienošos Lat-
vijas valstij lojālus karavīrus, 
atbalstītājus un to ģimenes lo-
cekļus. Puse no biedrības bied-

riem ir karavīri, 31% virsnieku. 
Pirms apmēram 20 gadiem man bija ie-
spēja aptaujāt gan manas ģimenes, gan 
apkaimes vecāko ļaužu atmiņas par tik 
tālo Neatkarības cīņu laiku Ādažos un 
Carnikavā. Daudzu atmiņās parādījās 
diezgan līdzīgi fakti, kas ļāva izprast to 
dienu notikumus. Piemēram, ļaudis teica: 
“Brīvības cīņas Ādažu pusē pārsvarā no-
tikušas apmēram jūnija vidū, ap Jāņiem 
un arī vēl pēc Jāņiem, Jāņus togad neviens 
nesvinēja!” Kā jūs kā militārās vēstures 
pētnieks komentētu šīs liecības?
Faktiski Latvijas Atbrīvošanas karš vai Brī-
vības cīņas Ādažu pusē sākās 24. maijā, kad 
krievu Līvena vienība4 padzina sarkanos no 
“Bakšu” mājām (tagad Stapriņi un Jaunkū-
las red.piez.) un ieņēma Alderu muižu. Tās 
beidzās 2. jūlijā, kad igauņi ieņēma Vecā-
ķus.
Ļaudis savās atmiņās stāstīja: “Dažādas 
karaspēka vienības nāca un gāja, bija grū-
ti tās visas atšķirt!” 
Pēc formām bija grūti saprast, kurai pusei 
pieder karavīri. Formas (un ieroči) bija visas 
iespējamās un atrodamās. Piemēram, krie-
vu Līvena vienība bija tērpta teicamās vācu 
armijas formās ar vācu ieročiem. Latvieši 
un igauņi – gan krievu, gan angļu, gan vācu 
parauga mundieros, gan civilās drēbēs. 
Galvenā atšķirība – valoda. Krievu Līvena 
vienība daudzmaz šķiroja gūstekņus, tāpēc 
pie viņiem pārbēga gan krievi, gan latvie-
ši, lidotājus ieskaitot. Landesvēristiem bija 
viens mērs: ja latvietis, tātad lielinieks – no-
šaut.
1893. gadā celtā Ādažu pagasta māja cen-
trā tikusi krietni apšaudīta – igauņi ārā 
dzinuši vāciešus un sašāvuši greznās po-
diņu krāsnis namā. Kad, jūsuprāt, hro-
noloģiski šis notikums varēja būt? Ap 
Jāņiem?
Tas bija 29. jūnijā. 2. Cēsu baterija (2 
x120mm angļu 47 collu lielgabali) vakarā 
apšaudīja Carnikavas un Ādažu muižas. 1. 
jūlijā igauņu karakuģi apšaudīja Carnikavu 
un Ādažus. Galvenā karadarbība notika gar 
lielajiem ceļiem un krustojumiem.
Savulaik aptaujātie vietējie iedzīvotāji 

stāstīja, ka igauņu karavīri ļaudīm ietei-
ca doties uz mežu drošībā, atrast kādu 
paslēptuvi līdz beigsies apšaudes. Viena 
no šādām slēptuvēm (apmēram 1 nedēļu) 
bijusi mežā, kāpās pie Garezeriem, tā bi-
jusi vientulīga vieta bez piebraucamiem 
ceļiem. Vietējie ļaudis no šīs vietas labi 
redzējuši, ka jūrā stāv karakuģi un šauj 
Rīgas virzienā. Vieni teica, ka tie bijuši 
angļu kuģi, citi atkal – ka igauņu karaku-
ģi! Kā bija patiesībā? Vai līcī starp Gaujas 
un Daugavas grīvu tiešām atradās igauņu 
vai tomēr angļu (sabiedroto) karakuģi, 
kas apšaudīja ienaidnieka pozīcijas? Kā-
das pozīcijas? Vai Rīgu? 
Britu karakuģi karadarbībā nepiedalījās. 
Pašu Rīgu kuģi neapšaudīja, tam nebūtu ne-
kādas jēgas. Tikai troksnis. Tie bija igauņu 
kara 
otes kuģi. Eskadras mīnu kuģi. “Len-
nuk”, “Vambola”, lielgabalu laiva “Lembit”, 
“Kalev” un “Olev” un ledlauzis “Taruja”. 29. 
jūnijā “Taruja” apšaudīja Carnikavu, 30. jū-
nijā vakarā “Lennuk” šāva pa Mangaļsalas 

krasta bateriju.  
Vai Gaujas kreiso krastu (Ādažu pagastā) 
jau apmēram maija beigās sasniedza Igau-
nijas karaspēks un tā sastāvā karojošās 
Ziemeļlatvijas brigādes – Cēsu bataljons 
un J. Baloža Neatkarības bataljons?
Nē. Baloža brigādes sākotnējais uzdevums 
bija caur Mangaļsalu doties uz Limbažiem, 
bet, tā kā Rīga krita bez smagām cīņām 
un sarkanie Vidzemi pameta bez kaujas, 
tad Baloža brigāde apstājās Bolderājā, reāli 
kaujās nepiedaloties. 24. maijā kājnieki no 
Baloža brigādes un 1. eskadrons kapteiņa 
Plan -Dubrovska5 vadībā ieradās palīgā Lī-
vena vienībai, kas cīnījās pie “Bakšu” mā-
jām (tagad Ādažu Stapriņi un Jaunkūlas). 
Latvieši ieņēma Alderu muižu un Ropažu 
(Rodenpois) staciju. Maija beigās caur Car-
nikavu izgāja Baloža brigādes 1. eskadrons 
kapteiņa Plan-Dubrovska vadībā un devās 
izlūkgājienā uz Limbažiem, kur jau bija 
igauņu 9. pulks. Eskadrons dezertēja un Cē-
sīs pievienojās Ziemeļlatvijas brigādei. 2. jū-
lijā Baloža brigādes 6. atsevišķais bataljons 
no Vecmīlgrāvja caur Ādažiem pārnāca 
ziemeļnieku pusē un Zaķumuižā pievieno-
jās 2. Cēsu pulkam. Igauņi pie jums ieradās 
tikai jūnija beigās. 27. jūnijā igauņu 6. pulka 
bataljons ieņēma Gaujas–Mazā Baltezera 

Landesvēra nodedzinātais tilts pie aujas altezera 
kanāla. 1 1 . gada vasara.

Landesvēra nocietinātās mīnmetēju pozī-
cijas pie uglas ezera. 1 1 . gada vasarā.
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Publicēti saistošie noteikumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” 
(Nr.231) izdots pielikums (Nr.226), kurā publicēti šādi Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi:
Nr.14/2020 (28.04.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2012. gada 25. 
septembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.”
Nr.15/2020 (28.04.2020.) “Grozījums Ādažu novada domes 2019. gada 28. 
maija  saistošajos noteikumos Nr.10/2019 “Par koku ciršanu mežā Ādažu 
novada ciemu teritorijās.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, 
drukātā veidā ar tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā klien-
tu 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.

kanāla austrumu krastu, Kuperjānova ba-
taljons atradās pretim Mazā un Lielā Bal-
tezera šaurumam, bet Kalevasti-Maleva ba-
taljons Bukultu un Baložmuižas rajonā. 28. 
jūnijā igauņu 6. pulka 2. bataljons mēģināja 
pāriet Gaujas-Baltezera kanālu pie Alderu 
muižas, bet cieta neveiksmi.
Vai pirms 20 gadiem pierakstītie dažādie 
ļaužu atmiņu stāstījumi nenonāk pret-
runā ar jūsu pētījumiem, kuri noteikti ir 
balstīti uz pētniecības darbu un arhīvu 
dokumentiem? 
Pretrunu nav, jo tās ir dzīvās atmiņas, kas 
tomēr ir jāpārbauda.

Vai Gauja Brīvības cīņu laikā tika izman-
tota kā dabīgā robežšķirtne? 
Gauja tikai uz īsu brīdi apturēja igauņu 
uzbrukumus, jo tajā vasarā ūdens līmenis 
upēs bija zems, arī pārceltuves darbojās. 
Gauja vēsturiski ir bijusi robeža starp lī-
viem un zemgaļiem/letgaļiem. Tāpēc arī 
igauņu teritoriālās pretenzijas ir tik dziļas. 
Tā teikt etniskās ambīcijas. Krievijas im-
pērijas laikā tas zaudēja nozīmi. Tomēr kā 
dabiskais šķērslis ne Pirmajā, ne arī Otrajā 
pasaules karā upe netika izmantota. Pir-
majā pasaules karā vācu karaspēks gan uz 
laiku apstājās tās labējā krastā tīri tehniski.
Vai tas ir vēstures mīts, vai tomēr patiesī-

1Godinot Latvijas un Igaunijas karaspēku kopīgo cīņu un uzvaru pār vācu landesvēru ((vāc. Lan-
deswehr, kr. ополчение, ландесвер) – Latvijas zemessardzes daļa, kurā dienēja galvenokārt vācbaltu 
izcelsmes Latvijas iedzīvotāji) 1919. gada 19.–23. jūnijā kaujās pie Cēsīm, Igaunijas un Latvijas valstis 
pirmajā neatkarības laikmetā (līdz 1940. gadam) 22. jūnijā atzīmēja – Varoņu piemiņas dienu. Šī 
diena tika atzīmēta, jo Igaunijas karaspēka sniegtā palīdzība Latvijai bija ļoti svarīga. Tomēr abas 
valstis šo atceres dienu atzīmē dažādās dienās – Latvijā 22. jūnijā, Igaunijā – 23. jūnijā. 
2Arturs Jansons Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1918. gada 19. novembrī, vadījis pirmo brīvprā-
tīgo vienību formēšanu Cēsīs. Bijis pirmais Cēsu rotas komandieris. Paaugstināts par kapteini un 
1920. g. 18. novembrī par pulkvedi-leitnantu. Miera laikā bijis zemkopis Siguldas pagastā. Padomju 
okupācijas laikā arestēts un Baltijas Sevišķā kara apg. kara tribunāls Latvijas Brīvības cīņu varonim 
piesprieda nāvessodu. Nošauts 1941. gada 22. jūnijā Baltezerā. Apbedīts Ādažu kapos.
3Cēsu kaujas lauka izpētes kopa ir neformāla kopa, kas pēta Cēsu kauju laika periodu Cēsu apkārtnē. 
Kopa izveidota  2011. gadā. Tajā ir apmēram 200 dalībnieku – dažādi speciālisti apmēram 30 valstīs. 
Aktīvi piedalās pētnieki no Krievijas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, ASV. Kopa ir samērā noslēgta, jo 
strikti ievēro apolitiskuma principu. Kopš 2016. gada kopa izveidojusi 3 piemiņas vietas un uzstādīju-
si vai atjaunojusi 2 plāksnes. Jau 6 gadus palīdz igauņiem Valsts aizsardzības mācības nodarbību va-
dīšanā Cēsīs u.c. Pēc pieteikumiem kopa vada  ekskursijas, kā arī gatavo publikācijas, seminārus utt.
4Krievu Līvena vienība – 1919. gada 15. janvārī kapteinis Anatols Līvens no bijušajiem Krievijas im-
pērijas armijas karavīriem izveidoja Liepājas brīvprātīgo strēlnieku vienību jeb Līvena nodaļu, kas 
piedalījās Brīvības cīņās (Latvijas Neatkarības karā) cīņās pret lieliniekiem. Ievērojot neitralitāti, 
Līvens aizliedza savai karaspēka vienībai piedalīties Cēsu kaujās pret Igaunijas armiju un Ziemeļlat-
vijas brigādi, neraugoties uz landesvēra aicinājumiem. Līvena un krievu brīvprātīgo patriotu – an-
tikomunistu attieksme parāda abu tautu vēsturē ievērojamu precedentu, kad latvieši un krievi plecs 
pie pleca, cīnījās par Latvijas neatkarību. Diemžēl mūsdienās šīs fakts nav guvis plašu atspoguļojumu 
sabiedrības apziņā.
5Eduards Plan-Dubrovskis (1891.–1942.) – Latvijas Neatkarības kara (tautā sauktas par Brīvības cī-
ņām) dalībnieks, virsnieks, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 1923. gadā apbalvots ar Lāčplēša Kara 
ordeni par to, ka 1919. gada 20. jūnijā ar savu eskadronu uzbruka Straupei, nocietinājās un, atsitot 
vairākkārtējus skaitliski un tehniski pārākus ienaidnieka spēku pretuzbrukumus, deva iespēju citām 
armijas vienībām apiet pretinieku un to sakaut. 1940. gada 28. novembrī padomju drošības iestāžu 
arestēts un izvests uz PSRS. Miris 1942. gada 27. martā Astrahaņas cietumā.

L  Ziemeļlatvijas brigādes karavīri. 1 1 . 
gada vasara.
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ba, ka igauņi par palīdzību Brīvības cīņās 
gribēja daļu Latvijas, piemēram, teritori-
ju līdz Gaujai paturēt sev? Tas nozīmētu, 
ka šobrīd Ādažu novada Kadagas ciems 
būtu Igaunijas teritorijā? 
Igauņu ambīcijas bija un ir. “Ulmaņlaikos” 
pastāvēja reāls drauds, ka līvi varētu piepra-
sīt autonomiju. Tāpēc pasēs neesot rakstīts 
“līvs”. Līvi uz latviskā patriotisma viļņa 
tika nīdēti kā etnoss. Te nu mans viedoklis 
var atšķirties no vispārpieņemtā. 90. gados 
somi uzskatīja, ka Igaunijas ārējā dienvidu 
aizsardzības līnija iet pa Daugavas vidu…
Kādi ir Jūsu vadītās biedrības plāni nā-
kotnē?
Ambiciozi. Sekmēt Latvijas valstiskās ne-
atkarības un suverenitātes nostiprināša-
nu, valsts aizsardzības un drošības iestāžu 
darbības optimizēšanu, Nacionālo bruņoto 
spēku kaujasspēju, karavīru pienākuma 
apziņas un profesionālās izaugsmes piln-
veidošanu. Cēsu nodaļas plāni ir patrio-
tiski un balstās uz sadarbību ar igauņiem, 

krieviem un vāciešiem. Attiecībā uz Āda-
žiem – mums ir padomā kopā ar vietējiem 
zemessargu veterāniem (ZS 19. bataljons) 
visdrīzākajā laikā izstaigāt Līvena vienības 
kaujas ceļu uz Baltezeru. Tas ir maršruts 
no Jaunciema līdz Alderu muižai. Protams, 
visu izstaigāt (izbraukt) nevarēs, bet skatu 
vietas – jā. Līvena vienības ceļu pētījām 
sadarbībā ar krievu vēsturniekiem. Esam 
jau 2 reizes interesentu grupas veduši pa šo 
maršrutu.

Elita Pētersone
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Digitālais komplekts uzņēmējam – e-paraksts, e-adrese un e-pakalpojumi

Krīzes apstākļi vairāk nekā līdz šim mudinājuši pāriet uz digitālu vidi 
un bezkontakta darījumiem starp privātpersonām, uzņēmumiem, val-
sti. Pieejams plašs rīku klāsts, kas ļauj ikdienas procesus veikt digitāli 
– sazināties ar valsts iestādēm, iesniegt dažādus ar nodokļiem sais-
tītus dokumentus, saņemt atļaujas, veikt tirdzniecību u.c.

E-paraksts – līgumiem, pilnvarām, identifikācijai visā Eiropas Savienībā
 E-paraksts attālināti ļauj: 
• slēgt līgumus ar sadarbības partneriem, 
• parakstīt dokumentus, kas jāiesniedz valsts vai paš-
valdību iestādēs,
• saņemt notāra pakalpojumus, neizejot no mājām vai 
biroja u.c. Šādiem parakstiem ir tāds pats juridisks spēks 
kā pašrocīgam parakstam uz dokumenta. 
 Personas apliecību (eID karti) ar tajā esošo e-parakstu, 
mobilo lietotni eParaksts mobile un eParaksta karti lietotāji 
var izmantot, lai piekļūtu valsts pārvaldes pakalpojumiem 
arī citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kā arī, lai sa-

ņemtu citu valstu komersantu pakalpojumus, kuriem ne-
pieciešama identitātes apliecināšana augstākajā līmenī.  
 Latvija ir kļuvusi par pirmo un šobrīd vienīgo ES 
dalībvalsti, kura izstrādājusi e-Identitātes apliecināša-
nas rīku, kas ir vienīgais pilnībā mobilais risinājums 

un ir neatkarīgs no citiem datu nesējiem.
 Ja personas rīcībā ir e-paraksts, to var izmantot arī, 
lai autenti�cētos dažādās pakalpojumu platformās, pie-
mēram, portālā Latvija.lv, Valsts ieņēmumu dienesta 
Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, e-CSDD, Lauku 
atbalsta dienestā, Būvniecības Informācijas sistēmā 
un citur. Jaunu uzņēmumu var nodibināt pilnībā at-

tālināti, ne reizi nedodoties uz Uzņēmumu reģistru, ja 
vien personas rīcībā ir e-paraksts.
 Elektroniskais paraksts iegūstams un izmantojams vai-
rākos veidos, atliek izvēlēties sev ērtāko – eID karti ar tajā 
esošo e-parakstu, mobilo versiju telefonā eParaksts 
mobile vai juridiskām personām 
pieejamo eParaksts karti. Par ePa-
raksts mobile lietotāju var kļūt at-
tālināti, plašāka informācija atrodama vietnē eparaksts.lv.

E-pakalpojumi uzņēmējiem – administratīvo izdevumu samazināšanai
 E-paraksts ir tikai viens no bezmaksas digitālajiem rīkiem, 
ko uzņēmējiem piedāvā valsts un kurus var izmantot gan laika 
un �nanšu ietaupījuma, gan ērtākai ikdienas jautājumu kārto-
šanai valsts un pašvaldību iestādēs.
 Portālā Latvija.lv pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpo-

jumi, tai skaitā – arī uzņēmējiem noderīgi. 
 Piemēram, Uzņēmumu reģistrā jebkurš 
var pārbaudīt informāciju par potenciālajiem 

sadarbības partneriem, Maksātnespējas reģis-
trā elektroniski var pārbaudīt, vai potenciālajam 

klientam/sadarbības partnerim nav iestājusies mak-
sātnespēja. Arī uzņēmējiem jau tik pierastajās tiešsaistes 

sistēmās – VID EDS un Valsts vienotajā datorizētajā ze-

mesgrāmatā – var saņemt e-pakalpojumus.
 Vietnē mana.latvija.lv, sadaļā “Dzīves situācijas” apko-
pota informācija par e-pakalpojumiem, kas var noderēt 
gan uzņēmuma dibināšanas laikā, gan organizējot ražoša-
nu mājas apstākļos, gan domājot par tirdzniecību internetā 
u.c. 
 Valsts un pašvaldību iestādes ir izveidojušas 
un piedāvā izmantot e-pakalpojumus arī:
• būvniecības procesā, 
• nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, 
• transportlīdzekļu reģistrēšanā, 
• u.c. jautājumos, ar kuriem uzņēmēji saskaras 
ikdienā.

E-adrese uzņēmējiem obligāti jālieto no 2023. gada
Administratīvos izdevumus un formalitāšu kārtošanai nepie-
ciešamo laiku var krietni ietaupīt, izmantojot vienoto digitā-
lo pastkastīti saziņai ar valsti jeb e-adresi – visām valsts un 
pašvaldību iestādēm tās lietošana ir obligāta, bet uzņēmējiem 
e-adresi obligāti būs jālieto no 2023. gada. 
 Izveidojot e-adresi, visa korespondence no valsts un paš-
valdību iestādēm tiks sūtīta uz šo digitālo pastkastīti, ne vairs 
uz juridisko adresi. Savai korespondencei uzņēmējs līdz ar 
to var piekļūt jebkurā sev ērtā laikā, neatkarīgi no atrašanās 
vietas.

 E-adresi ikviens var izveidot portālā Latvija.lv. To var 
izmantot, lai nosūtītu iestādei iesniegumu, sūdzību, 
jebkurus elektroniski sagatavotus dokumentus, kas 
nepieciešami, piemēram, kādas atļaujas vai licences 

saņemšanai. Iestādes pienākums ir atbildi sniegt 
e-adresē, nevis papīra formātā pa pastu. 
 Ziņojumu e-adresē var sagatavot jebkurā 
laikā un nosūtīt iestādei arī ārpus tās o�ciālā 
darba laika – iestāde jūsu ziņojumu saņems un 
reģistrēs, kā arī sniegs atbildi likumā noteiktajā 
laikā.
 E-adresē sūtīts ziņojums “nenoklīdīs”, tai nav mēstuļu sada-
ļas, līdz ar to jums arī nepienāks informācija, kas nav adresēta 
tieši jums.
 Uzņēmējiem ir iespēja e-adresi integrēt savā dokumentu va-
dības sistēmā, tādējādi jebkurš sūtījums no valsts vai pašvaldī-
bu iestādes automātiski nonāks pie darbinieka, kurš atbildīgs 
par dokumentu apriti.

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā (26.05.2020.) sēde
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (RA) 
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars 
Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dā-
vidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš 
(LZP) (no plkst. 14.06), Svetlana Kuzmina-Žura-
vļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks 
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka 
(RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par 2019. gada publiskā pārskata apstipri-
nāšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldī-
bas 2019. gada publisko pārskatu.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
2. Par projekta ““Novērst plūdu un krasta 
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 
sagatavošanu un īstenošanu”” otro daļu.
Lēmums: Pārtraukt projekta “Novērst plūdu un 
krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu no-
vadā” otrās daļas realizāciju. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas 
Tehnisko universitāti.
Lēmums: Ar 2020. gada 1. septembri ĀVS uz-
sākt interešu izglītības programmu inženierzi-
nātņu jomā īstenošanu. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
4. Par Ādažu novada Izcilnieku pasākumu.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada vispārējās 
izglītības iestāžu skolēnu apbalvošanas pasā-
kumu “Izcilnieka pasākums” organizēšanu at-
tālināti. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Liepnieki”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Liep-
nieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8044 011 0053.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Jaunlejupes”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Jaunlejupes”, Adaži, 
Ādažu novads, zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8044 011 0329.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Aste-
ru ielā 7.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ierīko-
tāja Mārča Mistra izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamo īpašumu “Vilmas” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0303 
un Asteru ielā 7 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 012 0505, Garkalnes ciemā, 
Ādažu novadā un piekrist zemes vienību sav-
starpējo robežu pārkārtošanai. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ierīkotā-
ja Mārča Mistra izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Mēnessgaismas” ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 009 
0040, Ataru ciemā, Ādažu novadā un piekrist 
zemesgabala sadalīšanai. 
Balsojums: “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jā-
nis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola 
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļo-
va (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks 
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka 

(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers 
(LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, 
“Atturas” – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bo-
jārs (LZP)).
9. Par nekustamā īpašuma “Augšvairogi” sa-
dalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Augšvairogi-2” zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 8044 005 0044.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
10. Par projektu “Garās distances pārrobežu 
pārgājiena maršruts MEŽTAKA”.
Lēmums: Atbalstīt domes dalību projektā “Par 
dalību projektā “Garās distances pārrobežu 
pārgājiena maršruts MEŽTAKA””, sadarbības 
partnera statusā.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
11. Par kopšanas cirtes sagatavošanu.
Lēmums: Saimniecības un infrastruktūras da-
ļai (SID) līdz 2020. gada 15. septembrim veikt 
īpašuma “Kadagas centrs” nogabalos Nr.7, Nr.8, 
Nr.9, Nr.10 un Nr.11, īpašuma “Ziemeļvēji” no-
gabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 un 
“Ūdensrožu parks” nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
Nr.4, Nr.5 un Nr.6 augošo koku sagatavošanu 
atsavināšanai izsoles ceļā. Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijai orga-
nizēt 1.punktā minētās zemes vienības kopša-
nas cirtes izsoli.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
12. Par Mazstapriņu ielas posma iegūšanu 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt domes īpašumā no L.K. bez 
atlīdzības nekustamo īpašumu.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
13. Par mazdārziņa zemes “Vinetas” piešķir-
šanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31. de-
cembrim nekustamā īpašuma „Vinetas” maz-
dārziņu bez apbūves tiesībām personiskās pa-
līgsaimniecības uzturēšanai personai K.K. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
14. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala 
“Jaunbērziņu skvērs” iznomāšanu
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.de-
cembrim nekustamā īpašuma “Jaunbērziņu 
skvērs” mazdārziņu bez apbūves tiesībām per-
sonisko palīgsaimniecību uzturēšanai šādai 
personai: J.K.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
15. Par Ataru ceļa posma iegūšanu pašvaldī-
bas īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt domes īpašumā no G.B. bez 
atlīdzības nekustamo īpašumu.
Balsojums: “Par” 14 (Pēteris Balzāns (RA), 
Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Ke-
rola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Rai-
tis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žurav-
ļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks 
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka 
(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers 
(LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, 
“Atturas” – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bo-
jārs (LZP)).
16. Par piemaksu pie darba algas M. Sprin-
džukam.
Lēmums: noteikt ar šā gada 1. maiju domes 
priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam piemak-
su par papildu darbu Projekta uzraudzības ko-
misijā 15 % apmērā no viņa mēnešalgas.
Balsojums “Par” 14 (Pēteris Balzāns (RA), 
Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), 

Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 
Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Ne-
ilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns 
Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” 
– nav, “Atturas” – nav, “Nebalso” – 1 (Māris 
Sprindžuks (RA)) .
17. Par Ādažu novada domes noteikumu “Per-
sonas datu apstrādes aizsardzības noteikumi” 
projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.6 “Personas 
datu apstrādes aizsardzības noteikumi”. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
2017. gada 28. novembra noteikumos Nr.11 
“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas 
noteikumi”.
Lēmums: pieņemt noteikumus Nr.7 “Grozījumi 
Ādažu novada domes  2017. gada 28. novembra 
noteikumos Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības 
darba samaksas noteikumi””.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
2020. gada 28. janvāra lēmumā Nr.29 “Par 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mē-
nešalgām 2020. gadā”.
Lēmums: Veikt grozījumu ar domes 28.01.2020. 
lēmumu Nr.29 “Par pašvaldības amatpersonu 
un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā” apstip-
rinātā Ādažu novada domes amatpersonu un 
darbinieku amatalgu saraksta 2020. gadam 1. 
pielikumā “Deputāti”.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
20. Par nomas tiesību  izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 7.
Lēmums: Apstiprināt zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 007 0364, daļas 60 m2 
platībā nomas tiesību izsoles rezultātus. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
21. Par apbūves tiesību  izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 16.
Lēmums: Apstiprināt zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 007 0333, daļas 0,2 ha 
platībā apbūves tiesību izsoles rezultātus. 
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
22. Par izmaiņām Administratīvās komisijas 
sastāvā.
Lēmums: Atbrīvot Edgaru Verneru no Komisi-
jas priekšsēdētāja amata. Apstiprināt Jāni Vein-
bergu par Komisijas priekšsēdētāju. Apstiprināt 
Halforu Krastu par Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieku. 
Balsojums: “Par” 14 (Pēteris Balzāns (RA), 
Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), 
Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 
Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), 
Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 
Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Atturas” 
– 1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)). 
23. Par piemaksu pie darba algas domes 
priekšsēdētāja vietniekam.
Lēmums: noraidīt piemaksu pie darba algas do-
mes priekšsēdētāja vietniekam.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
24. Par Ādažu novada domes sēdi 2020. gada 
jūnijā.
Lēmums: sasaukt domes sēdi šā gada 30. jūnijā, 
plkst. 14.00.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.






