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Foto – Laima Jātniece, Gunta Dundure

Pārbūvēts Ataru ceļa posms

Ataru ceļa pārbūves darbi posmā no Laveru ceļa līdz Eimuru ceļam, kā arī Briljantu
ceļā tuvojas noslēgumam.
Būvuzņēmējs AS “A.C.B.” atbilstoši SIA
“Firma L4” izstrādātajam būvprojektam
“Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā” ir
veicis ceļa seguma pārbūvi 1,6 km garumā, izbūvējot apgaismojumu un uzstādot 49 apgaismes elementus, izbūvēti
arī drenāžas tīkli un nobrauktuves. Izbūvēts jauns ūdensvads 1,7km garumā ar
ugunsdzēsības hidrantiem, kanalizācijas
tīkli 1,9 km garumā un divas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Būvuzraudzību šajā objektā veic SIA
“BaltLine Globe” un autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.
Tālāk plānots turpināt Ataru ceļa seguma pārbūves darbus 0,8km garā posmā
no Eimuru ceļa līdz pagriezienam pie autoceļa A1.
Aktuālā informācija par Ataru ceļa pārbūves darbiem būs pieejama Ādažu domes tīmekļvietnē www.adazi.lv.
Veicot investīcijas projekta ietvaros īstenotajā Ataru ceļa pārbūvē, tiek uzlabota
satiksmes infrastruktūra un nodrošināta
centralizētās ūdenssaimniecības pakalpo-

jumu pieejamība, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Eimuru industriālajā teritorijā. Uzņēmumi apliecinājuši,
ka nodrošinās 2,14 milj. eiro nefinanšu
investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos, kā arī izveidos
60 jaunas darba vietas savos uzņēmumos.
Ataru ceļa pārbūve tiek īstenota, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu 1,29 miljonu eiro apmērā.
Gunta Dundure

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Kaspars pī s, vi a Leimane, lla Krūmi a

 Veiksmīgu jauno mācību gadu visiem! 8 pirmās klases šogad uzsāk
mācības Ādažu vidusskolas sākumskolā, 3 klases uzsāk mācības vidusskolas
10. klasē, 980 skolēni (5.–12.klases) mācās Ādažu vidusskolas telpās, 746 –
sākumskolā, kopā 1726 bērnu un jauniešu!
Foto – Laima Jātniece

 Jāņa Saukas veikals
šajā vasarā paplašinājies,
atklājot
jauno
tirdzniecības zāli! Foto – ldis Štēbelis

Foto –

ārs Jansons

 Ik rudeni jau 28. reizi ar prieku savus skolēnus
sagaida Ādažu Brīvā Valdorfa skola. Šogad tā durvis ver
454 audzēkņiem bērnudārzā, pamatskolā un vidusskolā.
paši pacilāts noskaņojums valda nākamajos pirmklasniekos, kurus caur simboliskiem dzelteniem saulītes
siltuma un mīlestības vārtiem bērnudārza audzinātājas
pavada uz skolu un nodod skolotāju rokās. Mūs visus
gaida izziņas bagāts, piedzīvojumiem piepildīts, sapratnes pavadīts un draudzībā ieskauts mācību gads.

 Sirsnīgi sveicam Goda ādažnieci, tēlnieci vī Upenieci 95. jubilejā! Tai par
godu atklāta izstāde “ emes meita” mākslas galerijā Aminori, kur 2 mēnešus
apskatāmi izcilās novadnieces dažādos laikaposmos, arī pēdējo 5 gadu laikā,
tapušie tēlniecības darbi.

Foto – GOC Facebook

 Atklāta radoši krāšņā un daudzveidīgā Ādažu Mākslas un mūzikas skolas absolventu izstāde
“Izlaidums”, kas Ādažu Kultūras centra Izstāžu zālē apskatāma līdz 1. oktobrim. Foto – MMS arhīvs

 Prieka pilnā gaistonē aizvadīts 6. Garkalnes Sporta festivāls!
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Pamani aizrautīgus, nesavtīgus un izpalīdzīgus cilvēkus mums
līdzās un piesaki viņus apbalvošanas ceremonijai “Goda ādažnieks”!
Kā pieteikt apbalvojamo?
Sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164, nododiet Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A,
Ādažos, Ādažu novadā.
Kas jānorāda iesniegumā?
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/
apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, stāsts par cilvēku – dzīves gaitas
apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu
apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un jūsu domubiedru (ierosinājuma iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati
(juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas ad-

rese) un tālruņa numurs, lai mēs varētu
ar Jums sazināties!
Atcerieties, ka iesniegumam jābūt parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks izskatīti Apbalvošanas komisijā
un apstiprināti ar domes lēmumu.
Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, bet arī Ordeņa kapituls. Aicinām
novada iedzīvotājus būt aktīviem un izvirzīt labākos līdzcilvēkus, kuri būtu pelnījuši šādus apbalvojumus!
Uzmanību! Noteikumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem skatīt
Ādažu novada domes tīmekļvietnē “Novads”/”Goda ādažnieks”. Papildu informācija pa tālr. 67996461.
Ādažu novada dome

Foto – Laima Jātniece

Atjaunots Alderu ielas posms

Foto – Laima Jātniece

Atjaunots gājēju celiņš pie daudzdzīvokļu mājām Gaujas ielā 25

Turpinās velotrases projektēšana Ādažos!

iespēju sportu apvienot ar vērtīgu
un veselīgu izklaidi. Velo “pumpu
trase” atradīsies
pretī Ādažu sākumskolai, Attekas ielā 41, kas ir
izcila vieta, lai sākumskolas bērni
aktīvi izkustētos
svaigā gaisā stundu starpbrīžos, kā
arī brīvajā laikā
starp stundu noAttēlam ir ilustratīva nozīme. Foto no izveidotās trases Jēkabpilī.
slēgumu sākumTurpinās jūlijā uzsāktās velotrases pro- skolā un mācību sākumu Mākslas un
jektēšana. Velo “pumpu trase” ir īpaši mūzikas vai Sporta skolā. Taču trase būs
aprīkota vieta velobraukšanai, sniedzot lieliski piemērota ne tikai sākumskolas
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bērniem. Tā atbildīs arī jauniešu, pieaugušo un senioru vajadzībām, turklāt tā
būs pielāgota arī dažādu braucamo (velosipēdu, skrejriteņu, skrituļdēļu, skrituļslidu u.c.) un arī dažādu prasmju līmeņu
braucējiem. Trases atrašanās vieta pašā
Ādažu centrā ļaus tai ērti piekļūt visiem
apkārtnes bērniem un jauniešiem, un citiem interesentiem. Tāpat tās atrašanās
vieta simboliski iezīmē Ādažu vērtības
– būt ģimenei draudzīgam novadam, jo
trasi varēs izmantot visa ģimene. Šā gada
domes budžetā ir paredzēts finansējums
velo pumpu trases 1. kārtas īstenošanai,
kurā paredzēts izbūvēt 350–400m2 lielu
trasi atbilstoši plaša spektra lietotāju vajadzībām (dažādu prasmju līmeņiem un
vecuma grupām).

instagram.com/adazilv/

Arnis Rozītis
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Ādažu sākumskolas specializēto mācību
kabinetu korpusā notiek starpsienu izbūve un iekšējie apdares darbi

des dzelzsbetona paneļu montāža un
jumta seguma izbūve. Turpinās iekšējo inženiertīklu izbūve, starpsienu
izbūve, kā arī uzsākti iekšējie apdares darbi un teritorijas labiekārtošana pie Zaļās klases.
Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansētā projekta
“Vispārējās izglītības iestādes mā-

cību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Būvdarbus veic SIA
“Monum”, būvuzraudzību – SIA
“Marčuks”, savukārt autoruzraudzību – SIA “Nams”.

Inga Pērkone

Foto – Inga Pērkone

Skolēnu vasaras brīvlaikā darbs pie
Ādažu sākumskolas specializēto mācību kabinetu korpusa jeb projekta 3.
kārtas izbūves tika veikts atbilstoši
plānotajam. Laika grafika termiņi
tika ievēroti un augusta beigās specializēto kabinetu korpusā abos stāvos jau bija pabeigta logu montāža,
siltumizolācijas stiprināšana, fasā-

Dienas aprūpes centra un sociālā rehabilitācijas
pakalpojumu centra izveides termiņš pagarināts līdz 2021. gada beigām
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Atgādinām, ka 13. jūnijā ir lauzts līgums
ar pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest
Latvia, BF Vīķi” par Dienas aprūpes
centra un rehabilitācijas centra projektēšanu un būvniecību (būvprojekta 1.
kārtai). Tuvākajā laikā plānots atkārtots iepirkums būvdarbiem abām būv-

projekta kārtām
kopā.
21. augustā ir
rosināti
grozījumi noslēgtajā
vienošanās par
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta
“Pa k a lpoju mu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”
(turpmāk – projekts) īstenošanu, kas
paredz Dienas aprūpes centra piebūves
būvniecību būvprojekta 2. kārtas ietvaros un projekta īstenošanas termiņa
pagarinājumu līdz 2021. gada beigām.
Projekta ietvaros plānots izveidot Die-

nas aprūpes centru 38 pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru 34 bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem. Centrus
plānots izveidot vienā ēkā Ādažos, Attekas ielā 39.
Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 967 148,68 eiro, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums – 822 086,28 eiro; valsts budžeta
dotācija – 21 760,83 eiro; pašvaldības
finansējums – 123 311,45 eiro. Par tālāku projekta īstenošanas gaitu informēsim nākamajos informatīvā izdevuma
numuros.
Inita Henilane
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Ādažos darbu sāk RTU interešu
izglītības programma “Bērnu un jauniešu universitāte”

Foto – Alise Kreile

Lai veicinātu skolēnu interesi par inženierzinātnēm, Ādažu vidusskolā atklāta
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) interešu izglītības programma “Bērnu un jauniešu universitāte”. 60 skolēniem tā būs
iespēja RTU pasniedzēju vadībā iepazīt
gan ķīmiju, gan aeronautiku, gan sacīkšu dronus, gan citas tehniskās jaunrades
jomas. Rīgas Tehniskās universitātes un
Ādažu vidusskolas sadarbība aizsākusies
pirms 5 gadiem. Skolēni kopā ar studentiem piedalījušies dažādos pasākumos,
būvējuši vafeļu torņus un makaronu tiltus, bet tagad 60 Ādažu vidusskolas 2.–9.
klašu audzēkņi būs pirmie RTU “Bērnu un jauniešu universitātes” dalībnieki
Ādažos. “Mēs cenšamies viņus piemērot
tām kompetencēm, kas ir RTU – enerģētika, būvniecība, ķīmija. Tas dod iespēju
jauniešiem saprast pamatelementus. Mēs
tiešām sākam ar pašām vienkāršākajām lietām un ejam aizvien tālāk, īpaši
pielāgojot pa klašu grupām, gan arī kat-

pamatskolas vecuma audzēkņiem jau nosprausti arī konkrēti mērķi. Viens no viņiem ir
“Bērnu un jauniešu universitātes” dalībnieks Toms Kristofers
Bērziņš: “Es gribētu uztaisīt sev
kuģa modeli un pēc tam iet uz
priekšu programmēšanā. Un
arī ar ķīmijām es strādāju.” Lielākoties bērnus dalībai jaunajā
interešu izglītības programmā gan pieteikuši vecāki pēc savas iniciatīvas, cerot, ka dzirkstelīte radīsies. “Es domāju,
ka jebkurā gadījumā vienmēr ir jāmēģina iebīdīt pareizajās sliedēs. Ja nepatiks,
vienmēr var atteikties. Ja patiks, aizies
tālāk,” sacīja “Bērnu un jauniešu universitātes” audzēkņa tētis Ivars Bodrovs. Ādažu vidusskola ir otrā mācību iestāde, kur
RTU īsteno šādu inženierzinātņu interešu
izglītības programmu. Pagājušajā gadā
šādas programmas īstenošana uzsākta
Ogres 1. vidusskolā, bet nākamā būšot
Babītes vidusskola.

ru mēnesi pielāgojot kaut ko jaunu un
interesantu,” pastāstīja RTU Attīstības
prorektors Artūrs Zeps. Programmā ir 9
bloki. Un katru mēnesi RTU pasniedzēji
ieradīsies uz 4 nodarbībām, kurās iepazīstinās skolēnus ar kādu konkrētu virzienu.
“Perspektīvā pēc tam vidusskolas posmā
tie ir projektu darbi, kas varbūt šajā jomā
tiek izstrādāti. Bet galvenais, manuprāt,
ir atrast un iedot dzirkstelīti bērnam, lai
viņš saprot: mani tas interesē!” norādīja
Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa. 31. augustā sanākušie audzēkņi vēroja
studentu rādītos eksperimentus, un nevienam vien acis jau mirdzēja. Dažiem

Pēc lsm.lv

Pabeigti bērnu rotaļu laukuma atjaunošanas
un uzlabošanas darbi Līgo laukumā. Lai bērnu
spēles būtu drošākas un patīkamākas, daļā no
laukuma smilšu segums nomainīts pret trieciendrošu vienlaidus lieto gumijas granulu segumu, kur virsējā slānī iestrādāta EPDM krāsainās gumijas granulu kārta. Seguma biezums
izveidots tāds, lai lēciena vai kritiena gadījumā
no rotaļu iekārtu platformām bērnam samazinātu traumu iespējamību. Arī rotaļu laukuma
elementi ir ieguvuši jaunu spožumu un krāsas
– iekārtu detaļas ir pārkrāsotas, daļa – nomainītas pret jaunām.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” minētajām prasībām atsevišķām iekārtām
tika veiktas arī izbūves korekcijas, kas palielina
drošību bērniem rotaļu laikā. Aicinām vecākus
vērot bērnus un lietot bērnu vecumam un spējām atbilstošas spēļu laukuma atrakcijas.
Paldies bērniem un vecākiem par pacietīgu
gaidīšanu atjaunošanas darbu laikā!

Foto – Laima Jātniece

Atjaunoti rotaļu elementi bērnu laukumā Ādažu centrā

Iveta Grīviņa, Laima Jātniece
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Ar 2020. gada septembri Ādažu novada privilēģiju programma
papildināta ar jaunu privilēģiju – pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm.
Jaunais pabalsts jāpieprasa līdz 30. novembrim!
2020. gada septembrī stājas spēkā Ādažu novada domes 2020.
gada 30. jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.18/2020 “Par
pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm”.
Pabalsta saņemšanai atbilstošais likumiskais pārstāvis aizpilda
iesniegumu portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “e-Pri-

vilēģijas”, individuāli autorizējoties portāla lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā, kurā pievieno izglītības iestādes izziņas
kopiju, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pašvaldības rīcībā
nav pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas.

1. Šo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskata:
1.1. laulātie (turpmāk – likumiskais pārstāvis) un viņu aprūpē esoši trīs un vairāk bērni (personas līdz 24 gadu vecumam,
ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), tai
skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī
adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni;

1.2. persona “vecāks” (turpmāk – likumiskais pārstāvis), kura
aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti vai
aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāja aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni (personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

2. Pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimene var saņemt, ja iestājas visi šādi nosacījumi:
2.1. daudzbērnu ģimenē kopā (pamata dzīvesvietā) dzīvo visi bērni, t.sk. audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;
2.2. katrs bērns kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot tos,
kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs vai arī ir pilna
laika klātienes studenti;
2.3. viens no likumiskajiem pārstāvjiem kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.

3. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu personas datus, kas
nepieciešami šo noteikumu izpildei.

Pabalstu 50 (piecdesmit) euro apmērā piešķir 1 (vienu) reizi kalendāra gadā katram bērnam, nevērtējot ģimenes ienākumus un
mantisko stāvokli.

Ar vienu iesniegumu var iesniegt pieprasījumu par visiem bērniem!
2020. gadā pabalsta pieprasīšanu varēs veikt līdz 30. novembrim.
Sākot ar 2021. gadu, iesniegumu pabalsta piešķiršanai jāiesniedz
katru gadu no 1. janvāra līdz 10. novembrim. Ja objektīvu iemeslu dēļ pabalstu, par kuru lēmums pieņemts 2020. gadā, izmaksā
2021. gada sākumā, uzskatāms, ka tas izmaksāts par 2020. gadu
un iesniedzējam ir tiesības saņemt pabalstu 2021. gadā.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības Grāmatvedības daļas vadītāja vietnieks, pamatojoties uz pašvaldībai pieejamajiem datiem valsts un pašvaldības datu reģistros. Lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu pieņem
gadījumos, ja iesniedzēja situācija neatbilst šo noteikumu
nosacījumiem.

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Grāmatvedības daļas vadītāja vietnieci pa
tālr. 67997388 vai rakstot: kristine.punenova@adazi.lv.

Ādažu novadā aizvadītas trīs ciemu plānošanas darbnīcas

cas būs tikai sākums ciemu kopienu izaugsmei un pārdomātu
attīstības plānu izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai!
Kā palīgu šajā procesā aicinām izmantot rokasgrāmatu “Ciemu
plānošana viedai attīstībai” – https://ieej.lv/z8ODt.
Darbnīcas tika organizētas “Sabiedrība ar dvēseli” projekta
“Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai” ietvaros.
Madara Zamarina

Foto – Inga Pērkone

Augusta sākumā biedrības “Gaujas Partnerība” pārstāvji tikās
ar aktīvajiem novada iedzīvotājiem trijās ciemu plānošanas
darbnīcās – Garkalnē, Kadagā un Ādažos.
Darbnīcās iedzīvotāji izmēģināja ietērpt viedo ciemu attīstības
plānošanas pamatprincipu – esošo resursu un vietējā kopienā
pastāvošo prasmju un zināšanu izmantošanu – praktiski īstenojamos mērķos un uzdevumos. Esam gandarīti, ka darbnīcās
raisījās aktīvās diskusijas, radās daudzveidīgas attīstības idejas
un vairojās pārliecība par to, ka kopiena saviem spēkiem spēj
paveikt ievērojamas iniciatīvas.
Pateicamies ciemu aktīvistiem par dalību un ceram, ka darbnī-
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Ciemu plānošanas darbnīcas Garkalnē, Kadagā, Ādažos. Vairāk bilžu – biedrības tīmekļvietnē www.gaujaspartneriba.lv.
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Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva

brīvību. Gribi – spēlē, gribi – nē, bet man
tik ļoti patika, kā mamma spēlē, ka vēlējos
iemācīties arī pats.” Zinot, cik ļoti Kristianam patīk džezs, krustmāte pirms pāris
gadiem uzdāvināja saksofonu, bet mācību
dēļ to līdz šim nav sanācis uzspēlēt: “Saksofons, biezas putekļu kārtas pārklāts, pacietīgi turpina gaidīt plauktā.” Populārā
mūzika Kristianu nesaista. “Ja brīvdienās
apmeklēju klasiskās mūzikas koncertus,
tad ikdienā Spotify klausos džezu. Kad pie
mums mājās nāca ciemiņi, parasti skanēja
Mailza Deivisa mūzika,” atceras Kristians.
Obligātā literatūra
mājās un skolā
Ar lasīšanu Kristians aizraujas kopš bērnības. Lasīšana ļoti palīdzēja arī tādos
priekšmetos kā ģeogrāfija un vēsture, jo
iejušanās grāmatu varoņu dzīvēs ļāva la2019. gadā Siguldā, kopā ar nu jau pusotru gadu veco jorkšīras terjeru – Keriju.
Vidējā atzīme – 9,36! 1. vieta ekonomi- par finansēm varu strādāt dažādos uzņē- bāk izprast laikmetu un notikumus. “Man
kas un arī vēstures olimpiādē starp Pie- mumos jebkurā nozarē. Man ir sapnis nā- vienmēr bijis obligātās literatūras saraksts
rīgas novadu skolām! 2. vieta – ģeogrāfi- kotnē radīt savu uzņēmumu, kādu jaunie- arī ģimenē, ne tikai skolā. Domāju, ka
jas olimpiādē un divas 3. vietas – fizikas vedumu, līdz ar to zināšanas, kas iegūtas grāmatu lasīšana sniegusi arī loģisko doun arī matemātikas olimpiādē Pierīgas šajā augstskolā, iespējams, varētu palīdzēt māšanu un izpratni. Jau no pirmās klases
novadu skolu konkurencē, un vēl – di- piepildīt sapni. Sapratu, ka nevēlos sevi ie- man paticis mācīties un nav bijis tāda lūvas atzinības. Viena – valsts līmenī – par robežot, izvēloties studēt ļoti šauru, kon- zuma punkta, kad šo motivāciju būtu zausniegumu ekonomikas valsts olimpiādē, krētu un specifisku zinātni. Gribu iegūt dējis,” atzīst Kristians. Šobrīd Kristianu
otra – par veikumu Pierīgas novadu an- plašākas zināšanas un prasmes. Tāpat pie- visvairāk iedvesmo Ernesta Hemingveja,
gļu valodas olimpiādē! Ar visaugstāko ļauju, ka studēšu vairāk nekā vienā augst- Ēriha Marijas Remarka un Skota Fidžeralvidējo atzīmi, kā arī vislielāko godal- skolā, jo arī mana mamma (eksistenciālā da darbi. Pēdējā laikā, ņemot vērā studiju
goto vietu skaitu olimpiādēs ādažnieks psihoterapeite, pasniedzēja Rīgas Stradiņa programmas izvēli, plauktos parādījušās
Kristians Liberts ir izcilākais starp šā universitātē un Latvijas Universitātē Lau- arī radinieku dāvinātās grāmatas par ekogada Ādažu izcilniekiem, kurus Ādažu ra Liberte) visu mūžu turpina izglītoties,” nomiku un biznesu. Brīvajā laikā priecē
ne tikai kultūras pasākumu apmeklēšana,
novada dome sveica izglītības iestāžu stāsta Kristians.
bet arī video spēles. Pateicoties tām, izdejauno izcilnieku godināšanas pasākumā Starp mākslu un matemātiku
Ādažu izcilnieks. Aviācijas un kosmosa Kristiana mīļākais priekšmets ir matemā- vies iepazīties ar interesantiem cilvēkiem,
inženierija, matemātika un finanses ir tika. Viņaprāt, interese par eksaktajām ar kuriem Kristianam ir līdzīgs interešu
tikai dažas no jomām, kas saista jauno zinātnēm mantota no vectētiņa, profesora loks. Starp saviem vienaudžiem Kristians
izcilnieku. Erudītais, vispusīgais, no- Gundara Liberta, kurš bija Rīgas Tehnis- vienmēr juties vecāks un arī apkārtējie
pietnais un inteliģentais Kristians ir ļoti kās universitātes Transporta un mašīnzi- daudzkārt norādījuši, ka Kristians šķiet
mērķtiecīgs, taču viņu motivē nevis ma- nību fakultātes dekāns un Autotransporta krietni nobriedušāks par saviem gadiem,
teriālās vērtības un lietas, bet gan vēlme institūta direktors. Vectētiņš bija arī sporta kaut patiesībā ir tikai nedaudz vecāks par
panākt nozīmīgas pārmaiņas sabied- meistars auto sacensībās un piedalījās pir- saviem klasesbiedriem.
rībā. Kristianu iedvesmo personības, mā kartinga būvēšanā Padomju Savienībā. Teātra piedzīvojumi
kam ietekme un vara ir tikai līdzeklis, 2004. gadā Kristians apmeklēja arī Pirmās jeb skrituļslidās bez biksēm
lai vairotu labo, nevis gūtu labumu sev. formulas (F1) Pasaules čempionātu Un- Kristians jau bērnībā tika pie lomām diUn arī savu nākotni Kristians vēlētos re- gārijā. Mīlestību pret mūziku un mākslu vās režisores Ilzes Olingeres izrādēs Jaudzēt šādi, atstājot nozīmīgas pēdas šajā radījusi mamma. Viņa jau no mazotnes najā Rīgas teātrī – Alekseja Ščerbaka mūsdienu pasakā, izrādē
Kristianu ņēma līdzi
pasaulē.
Puspietura un Adama
uz dažādiem klasisRappa lugā Cēlgāzes.
Vispusīgums reizēm var kļūt apgrūtinošs, kās mūzikas konJau toreiz, mazotnē,
ja jāizdara izvēle, ar kuru no daudzām certiem un mākslas
Kristians sevi lieliski
interesējošajām jomām saistīt savu dzīvi. izstādēm. Vēl pavipierādīja lielā bērnu
Matemātiku? Aviācijas un kosmosa inže- sam nesen pēc konkonkurencē,
lasot
nieriju? Tehnoloģijām? Literatūru? Psi- certa Kristians spietekstu
un
piedaloties
holoģiju? Finanses! Studijas finanšu jomā da roku slavenajam
intervijās, jo tieši viKristians izvēlējies kā vidusceļu, kas dos pianistam Georgijam
ņam žūrijas komisija
laiku izprast, kurā no viņam tuvajām no- Osokinam un viņa
Andrejam 2004. gadā Ungārijā, pie F1 formulas. uzticēja spēlēt puikas
zarēm tālāk ieguldīt savas zināšanas finan- brālim
Vaņas lomu izrādē
sēs. Kristians uzsācis studijas Stokholmas Osokinam. Kristians Kristians – Kimi Raikonena fans.
Puspietura
kopā
ar
aktieriem
Vari Piņķi,
Ekonomikas augstskolā Rīgā (Stockholm pats klavierspēli apguva pie mūziķa Jāņa
Ingu
Alsiņu
un
Mārci
Lāci.
Kopā
ar aktieSchool of Economics in Riga), ko tautā sauc Miltiņa: “Neviens mani nekad nespieda
riem
Kristians
piedzīvoja
daudz
jauku
un
arī par zviedru augstskolu. “Ar zināšanām spēlēt klavieres, vecāki man deva lielu
instagram.com/adazilv/
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arī komisku brīžu, un arī tagad saglabājušās labas attiecības gan ar aktieriem, gan
režisori Ilzi Olingeri. “Pateicoties Ilzei, atkal bija iespēja būt uz skatuves izrādē Cēlgāzes, kur tēloju puisi bezsamaņā. Mani
vienkārši uznesa un pēc laika nonesa no
skatuves skrituļslidās bez biksēm,” smejas
Kristians.
Patiesums un godīgums
Kas saista matemātikā?
Fakts, ka varu redzēt rezultātu un visu pamatot ar loģiskiem spriedumiem. Ir vai nu
pareizi, vai nepareizi. Tā kā skolā viss padodas, manī rodas disonanse, saskaroties
ar sarežģītākiem uzdevumiem. Ja vien zini
pamatus, matemātikā loģiski vari nonākt
pie tā, kas jāsaprot. Tas mani ļoti saista. Jau

Koncerts “Dzīve kā kino. Kino kā dzīve”
Mazajā Mežotnes pilī, 2019. gads.

sākumskolā man iepatikās matemātika,
kad to mācīja Danija Kundziņa, vēlāk, pamatskolā, – Sarma Jēkabsone un vidusskolā – Ināra Mičule. Interesi par eksaktajiem
priekšmetiem arī veicinājis fizikas skolotājs un klases audzinātājs Raivis Pauls,
kurš skolā bija ne tikai lielisks skolotājs, bet
arī sarunu biedrs.
Kādas rakstura iezīmes sevī un citos vērtējat visaugstāk?
Citos laikam godīgumu un integritāti,
uzticamību, patiesumu. Veidojot attiecības ar draugiem un paziņām, novērtēju,
ja varu runāt ne tikai par ikdienišķām
tēmām, bet brīvi diskutēt arī par personīgām tēmām, tāpēc svarīgi, lai varētu uzti-

cēties. Dažreiz man ir grūti sevi
piebremzēt. Parasti skolā mani
izvirzīja par līderi, bet vienmēr
novērtēju citu ieguldījumu. Radošums nav mana stiprā puse,
tāpēc novērtēju cilvēkus, kuriem
tas piemīt. Sevī novērtēju mērķtiecību. Jā, tā man daudzējādā
ziņā dzīvē palīdzējusi. Ja man
kaut kas nepadodas uzreiz, grūti
pie tā palikt. Ja kaut kam pieķeros, cenšos to izdarīt ļoti labi neatkarīgi no tā, cik ļoti man kāds Viens no Kristiana vaļaspriekiem – fotografēšana.
priekšmets patīk vai nepatīk. Ja Siguldā, 2019. gadā.
jādara kas jauns, kur neesmu par sevi tik nos talantus. Banāli, klišejiski, bet mani
pārliecināts, mani biedē iespējamā ne- uztrauc arī vides jautājumi. Globālā sasilveiksme, bet tā savukārt motivē mācīties šana. Tā kā interesējos par zinātni, cenšos
vēl vairāk un izdarīt labāk. Tagad mēģinu izprast arī šo procesu ietekmi globālā konsev iemācīt, ka neveiksme ir galvenais so- tekstā.
lis ceļā uz izdošanos.
Esat ko mainījis savā ikdienā, domājot
Diez vai atrastu kādu cilvēku, kuram ne- par vidi?
būtu bail no neveiksmes…
Man nav nepieciešamas ekskluzīvas lieJā, tieši tā, galvenais, ko ar šīm izjūtām tas. Nedzīvoju pārmērībās. Cenšos netērēt
dara, izaicina vai padodas tām. Es mēģinu un neizmantoju resursus nevajadzīgi. Es
tās izaicināt un pierādīt, ka varu. Reiz biju uzskatu, ka šī problēma jārisina globālā
vīlies savā publiskajā runā un tieši šī ne- līmenī, tāpēc tiecos dzīvē nonākt tādā poveiksme mani motivēja pieteikties uzstā- zīcijā, kur varu ietekmēt lielas auditorijas
ties 500 cilvēku lielai auditorijai Eiropas domāšanu. Bizness balstās uz to, cik lielā
Parlamentā, Strasbūrā, izklāstot jauniešu mērā var apmierināt patērētāju vajadzīargumentus par dažādām tēmām angļu bas. Ja iemācīšos un izpratīšu, kā to darīt
valodā un pēc tam atbildot uz jautāju- dabai draudzīgā, paliekošā un uz ilgtermimiem.
ņa domāšanu vērstā veidā, varēšu panākt
Kā vērtējat pasākumā Ādažu izcilnieks pārmaiņas.
izskanējušo piedāvājumu rakstīt runas Pievienotā vērtība
prezidentam?
Minējāt, ka svarīgi atstāt savu mantojuGodīgi sakot, esmu diezgan ambiciozs, mu pasaulē. Kāpēc?
man drīzāk gribētos teikt runas, nevis kā- Materiālās vērtības manā izpratnē ir tikai
dam tās rakstīt.
līdzeklis mērķu sasniegšanai, tādēļ, kad
Ir kādas autoritātes?
runāju par mantojumu, ar to domāju, ka
No tuvākajiem cilvēkiem – vecāki, īpaši vēlos radīt kaut ko paliekošu, kas padarītu
mamma, viņa vienmēr turpinājusi mācī- pasauli un cilvēku dzīvi labāku. Vēl neesties, strādājusi un vēl audzinājusi mani, mu drošs, kas tas būs, bet tas ir veids, kādā
arī krustmāte Vita, kas apvieno profesio- vēlos piešķirt jēgu, pievienoto vērtību sanālo darbību ar mecenātismu mākslā. No vai dzīvei, darbam, tā es tiecos uz izcilību.
skolas – Raivis Pauls, globālā kontekstā – Vai gribētu sevi par savu draugu?
Īlons Masks* un Bils Geitss, jo viņi uzbū- Labprāt laiku pavadu viens, jo tad ir daudz
vējuši ko paliekošu, ko tādu, kas mainījis laika domāt, līdz ar to, ja es būtu sev
pasauli. Bils Geitss saista kā personība ar draugs, nezinu, cik daudz sarunu mums
saviem filantropiskajiem projektiem. Es varētu raisīties, jo mums katram pašam
arī pasaulei gribētu atstāt savu mantoju- būtu daudz ko pārdomāt. Vienīgi varbūt
mu. Milzīgs prieks, ka Geitss bagātību un būtu interesanti kopā apspriest to, ko būtu
ietekmi, ko ieguva, uzbūvējot Microsoft, izdomājuši.
velta labdarībai.
Esat pesimists vai optimists?
Vide un izglītība
Reālists. Kad uztraucos, mamma vienJa būtu liela vara un nauda, ko gribētu mēr man saka: “Kā būs, tā būs.” Un pamainīt pasaulē?
tiešām, tā arī ir. Nav vērts uztraukties, jo
Apzinos, cik būtiska ikviena cilvēka dzīvē patiešām vienmēr cenšos izdarīt visu tik
ir izglītība, tāpēc gribētu palīdzēt jauna- labi, cik tas ir manos spēkos.
jiem talantiem izglītoties, kā arī atrast jauMonika Griezne
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*Īlons Masks (Elon Musk) – SpaceX dibinātājs, Tesla Motors un PayPal līdzdibinātājs. SpaceX izpilddirektors un galvenais projektētājs, Tesla Motors
valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors un produktu arhitekts. SpaceX ir privāts ASV kosmisko aparātu ražošanas un kosmosa transporta pakalpojumu
uzņēmums, ko dibināja ar mērķi samazināt kosmosa transporta izmaksas un veicināt Marsa kolonizāciju. Tesla Motors projektē, ražo un pārdod elektromobiļus, PayPal – starptautisks e-komercijas uzņēmums, kas dod iespēju caur internetu veikt maksājumus un naudas pārskaitījumus.
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Foto – Laima Jātniece

Bērnudārzā “Strautiņš” izveidotas divas jaunas
rotaļu zonas, kā arī atjaunoti esošie rotaļu laukuma elementi

Bērnudārzā “Strautiņš” izveidotas divas jaunas rotaļu zonas.

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” pēc siltināšanas
projekta īstenošanas vasarā turpinājās apkārtnes labiekārtošanas
darbi. Tika noasfaltēts būvniecības laikā visvairāk cietušais gājēju celiņa posms, atjaunoti esošie un uzstādīti jauni rotaļu laukuma elementi, kā arī izveidotas divas jaunas rotaļu zonas. Sadarbojoties ar vecākiem, pie grupiņām tapušas skaistas puķu dobes, kas

priecē gan “Strautiņa” mājiniekus, gan ciemiņus. Jauno mācību
gadu uzsāksim 17 grupu sastāvā, kurās kopā mācīsies vairāk nekā
400 bērnu. Paldies iestādes skolotājām, viņu palīgiem un personālam par ieguldīto darbu, lai jaunā mācību gada sākumā bērnus
varētu uzņemt gaišās, sakārtotās un ērtās telpās.
Linda Cintiņa

Pie grupiņām tapušas skaistas puķu dobes un papildināti puķu podi.

Noasfaltēts būvniecības laikā visvairāk cietušais gājēju celiņa posms.

Foto – Gundars Subočs

Ādažu vidusskolā atjauno parketu 500m2 platībā un pārbūvē C korpusu

Ādažu vidusskolā gan aizvadīti nozīmīgi remontdarbi, gan tādi vēl arī turpinās, jo tiek pārbūvēts skolas C korpuss, B korpusā remontētas tualešu telpas, bet A korpusa visos trīs stāvos atjaunots parkets 500m2 platībā! Lūk, kā atjaunotais parkets spīd un laistās!

Kadagas bērnudārzā pabeigti nozīmīgi remontdarbi

Kadagas bērnudārzā vasarā saremontētas 3 grupu nojumes, tāpat 3 grupu nojumēm veikts iekšējo sienu remonts, pie grupu ieejām
4 uzbrauktuvēm veikta malu apdare, tāpat pēc remontdarbiem atjaunotas margas, cokola daļa un centrālās ieejas pakāpieni.
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Tuvojas termiņš sen uzsāktas būvniecības nodošanai ekspluatācijā

Būvētājus, kuru būvdarbi ir uzsākti pirms 2014. gada un līdz šim brīdim ēkas nav nodotas ekspluatācijā, aicinām negaidīt
2022. gadu un sagatavot tās nodošanai.
✓ Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
✓ Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts (atjaunošanas vai
pārbūves gadījumā – ja ir veikti energoefektivitātes pasākumi);
✓ Atzinums no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai
īpašos noteikumus par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.
Ja dzīvojamo ēku būvētājs būvē savām vajadzībām, tad papildus
iesniedz:
• elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
• apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.
Ja dzīvojamās mājas būvdarbus veic būvuzņēmējs, tad papildus
Atgādinām, ka būvniecībai, kas uzsākta līdz 2014. gadam ar jau iesniedz:
izdotu būvatļauju (vai bez būvatļaujas, jo līdz 1995.gadam pro- • būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;
jekta akcepts bija arī būvatļauja) maksimālo būvdarbu veikša- • būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu
un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī
nas ilgumu (8 gadi) rēķina no 2014. gada 1. oktobra.
Ādažu novada domes saistošie noteikumi par nekustamā īpa- atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normašuma nodokli nosaka, ka būves, kuru būvniecība pārsniedz tīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu
normatīvajos aktos noteikto kopējo būvdarbu veikšanas ilgu- žurnālam.
mu, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu ap- Dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:
mērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās • ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve,
veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;
vērtības apmēra. Arī šīs termiņš ir 2022. gada 1. oktobris.
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai dzīvojamo māju pie- • ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkņemtu ekspluatācijā
✓ Pasūtītāja rakstisks apliecinājums par būves gatavību nodo- liem.
Papildu informācija:
šanai ekspluatācijā;
• viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa kat✓ Apstiprināts būvprojekts un būvatļauja;
✓ Būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdar- rā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru;
bu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem • viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu,
kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B;
būvnoteikumiem;
✓ Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbū- • nepieciešama mājas numura zīme un adrese;
vētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērīju- • nepieciešams karoga turētājs;
mi, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumi, ja • nepieciešams līgums ar firmu par atkritumu izvešanu.
mainījusies situācija apvidū;
Ādažu novada Būvvalde

Ādažu peldbaseinā uzstādītas jaunas peldbaseina starta platformas

Esošās peldbaseina platformas bija novecojušas, tāpēc šogad tika uzstādīti jauni stiklašķiedras starta bloki ar pretslīdes pārklājumu,
kā arī ar regulējamām aizmugurējās kājas atbalsta plāksnēm (5 pozīcijas).

Atjaunots futbola laukums pie Ādažu Sporta centra

Šogad turpinās futbola laukuma uzlabošanas un atjaunošanas darbi, iegādāti jauni futbola vārti, stūra karodziņi, kā arī veikts futbola
laukuma līniju marķējums. Pateicoties paveiktajiem darbiem, futbola laukumā tagad iespējams aizvadīt arī oficiālās Latvijas Futbola
federācijas 3. līgas futbola spēles.
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Latvijas valsts ceļi: “Tallinas šosejas posmā pie
Ādažiem paredzētas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas”

Kā informē VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC), satiksmes drošības
uzlabošanai 13 kilometrus garā Tallinas šosejas (A1) posmā (no
Vidzemes šosejas līdz Pulksteņezeram aiz Gaujas tilta) plānots
veikt ievērojamas satiksmes organizācijas izmaiņas.
Tallinas šosejas posmā no divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju līdz stāvlaukumam pie Pulksteņezera (0,00.–13,85.km) ar katru gadu pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, un pērn tādu bija
42. Laikā no 2017. līdz 2019. gadam no 5 tur bojāgājušajiem 4 ir
gājuši bojā frontālās sadursmēs. Melno punktu skaits šajā laikā ir
dubultojies, un periodā no 2017. līdz 2019. gadam tur ir izveidojušies 6 melnie punkti. Lai uzlabotu satiksmes drošību un mazinātu
negadījumu skaitu, ir izstrādāts satiksmes organizācijas izmaiņu
projekts minētajā posmā, ko plānots īstenot līdz šā gada beigām.
Vairākos krustojumos uz A1 tiks liegts kreisais pagrieziens.
“Šis Tallinas šosejas posms ir viens no visintensīvāk noslogotajiem
vienas brauktuves 2 joslu ceļa posmiem valsts autoceļu tīklā. Ja vēl
2000.gadā satiksmes intensitāte uz šī ceļa bija 12 264 autotransporta vienības diennaktī, tad pērn tā sasniedza 27 425 vienības.
Savukārt ceļa projektētā caurlaides spēja ir 20 000 transporta vienību diennaktī, līdz ar to ceļa caurlaides spēja ir jau izsmelta. Lai
ilgtermiņā risinātu gan satiksmes drošības, gan caurlaides problēmas, ir nepieciešams izbūvēt divu brauktuvju ceļu ar divlīmeņu satiksmes mezgliem un paralēlajiem vietējiem ceļiem,” uzsver
LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.
Uz Tallinas šosejas posmā līdz Pulksteņezeram paredzētie
pasākumi ietver:
› sadalošās joslas un ribjoslas izveidi, nemainot brauktuves parametrus;
› norobežojošo ceļa stabiņu izbūvi brauktuves sadalošās joslas
vidū, tai skaitā iepretī ceļu pieslēgumiem, lai izslēgtu apdzīšanu
un kreiso pagriezienu no mazāk svarīgiem pieslēgumiem;
› ātruma maiņas joslas izveidi kreisajam pagriezienam, kur tas
iespējams.
Paredzētās izmaiņas:
• posmā no Vidzemes šosejas līdz ceļa 2,425. km:
› izbūvēs 1,7 m platu sadalošo joslu ar horizontālajiem apzīmējumiem un ribjoslām jeb speciāliem iefrēzējumiem ceļa segumā;

› izbūvēs norobežojošos stabiņus sadalošās joslas vidū ar savstarpējo attālumu 20 m, krustojumu zonās - 2,5m, un pretvirziena
saliņās;
› šosejas pieslēgumiem aizliegs veikt kreiso pagriezienu, pamatbrauktuvi aprīkojot ar fiziskiem šķēršļiem - stabiņiem;
› likvidēs kreisos pagriezienus no galvenā ceļa 1,1. km un 1,875.
km nobrauktuvēs;
• posmā no ceļa 2,425. km līdz 4,640. km:
› pārbūvēs Alderu ceļa pieslēgumu un Baltezera ielas pieslēgumu,
izveidojot kreiso uzbraukšanas joslu brauktuves vidū;
› izbūvēs divu metru platu sadalošo joslu ar horizontālajiem apzīmējumiem un ribjoslām (Baltezera posmā piegulošajām mājsaimniecībām būs iespēja veikt gan labos, gan kreisos pagriezienus);
› būtiski uzlabos drošību gājēju pāreju vietās;
• posmā no ceļa 4,64. km līdz 9,79. km:
› slēgs kreiso pagriezienu manevrus 4,875. km, 4,985. km, 5,765.
km, 5,825. km, 6,241. km, 8,403. km un 8,765. km, paredzot izmantot satiksmes pārvadu Draudzības ielā vai citas apgriešanās
iespējas;
› slēgs kreiso uzbraukšanas manevru Muižas ielas pieslēgumā, paredzot izmantot satiksmes pārvadu Draudzības ielā un nokļūšanu
līdz tam pa Rīgas ielu;
• posmā no 9,79. km līdz 13,85. km:
› veiks būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas autoceļa Rīga-Carnikava-Ādaži (P1) pieslēguma zonā;
› pārbūvēs autoceļa P1 pieslēgumu, izveidojot kreisā pagrieziena
joslu brauktuves vidū;
› sākot no pagrieziena uz Carnikavu 1,5 km garumā izveidos ceļa
profilu “2+1” ar divām joslām Ainažu virzienā un vienu joslu Rīgas virzienā;
› slēgs kreiso pagriezienu pievedceļa Gaujas tiltam (V45) pieslēgumā pirms Gaujas tilta;
› izveidos kreiso nobraukšanas joslu uz Kadagu pa Iļķenes ceļu.
Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks jaunās satiksmes organizācijas prezentācijas laikā LVC pauda, ka konceptuāli
pareizāk būtu nevis vadīt plūsmu cauri Ādažiem, bet starp Ādažiem un Carnikavu veidot ievadu Rīgā, piemēram, pa Ataru un
Garciema ceļu. Tas prasītu ievērojamus ieguldījumus, toties radikāli samazinātu plūsmu caur Ādažiem un Baltezeru. “Nav saprotams LVC risinājums – daudzu kreiso pagriezienu likvidēšana, jo
ceļu satiksmes konfliktu noņemšana vienos punktos būtībā tos
pārliks uz nākamajiem krustojumiem,” pauž Māris Sprindžuks.
Plašāk ar LVC sagatavoto prezentāciju var iepazīties Ādažu novada tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Novads”/”Ielas un ceļi”.
Lūdzam savus priekšlikumus par paredzētajām satiksmes organizācijas izmaiņām sūtīt uz e-pastu dome@adazi.lv līdz 20.
septembrim (ieskaitot).

Foto – Kultūras centra arhīvs

Paldies katram apmeklētājam, kas ar savu klātbūtni
atbalstīja kultūras nozari un šo vasaru padarīja neaizmirstamu!
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Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas
dokumenta – Attīstības programmas 2021.‒2027. gadam izstrādes procesā
Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi
uzsāk attīstības plānošanu – Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi.
Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 28/07/2020 līdz 31/05/2021.
Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu teritorijai, kurā šobrīd ietilpst Ādažu novads un Carnikavas novads, lai sekmētu ilgtspējīgu un
stabilu nākamā Ādažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Šis dokuments tiks saskaņots ar vietējā, nacionālā
un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos
noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.
Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir
2021.–2027. gadam.
Dokumenta izstrāde. Attīstības programmas izstrādi veic
Ādažu un Carnikavas novada domes apstiprināta izstrādes
vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiek organizētas piecas tematiskās darba
grupas:
 Ekonomiskās attīstības darba grupa.
 Izglītības, sporta un kultūras darba grupa.
 Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.
 Teritorijas plānošanas darba grupa.
 Vides darba grupa.
Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabiedrības iespēju līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumenta
izstrādē un nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju izteikt

viedokli.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
 piedaloties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā
(01.09.2020.–31.10.2020.);
 piedaloties darba grupās;
 piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks –
28.12.2020.–31.01.2021.);
 piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks
– 01.2021.).
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un pieteikumus līdzdarboties attīstības programmas izstrādē: elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu inga.perkone@adazi.lv vai rakstiski, adresējot to
Ādažu novada domei, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā,
LV-2164, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi,
tālruņa numuru un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu. Dalībai darba grupās varēja pieteikties līdz 20.08.2020., aizpildot
elektronisko pieteikšanās formu pašvaldību tīmekļu vietnēs.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ādažu novada
domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga
Pērkone, tālr.: 67996086, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks
ievietota Ādažu tīmekļvietnē www.adazi.lv, Carnikavas novada tīmekļa vietnē www.carnikava.lv un nosūtīta uz sabiedrības
pārstāvja norādīto e-pastu.
Aicinām ikvienu Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotāju,
uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvi iesaistīties
nākamā Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta izstrādē!

Iesaisties novada attīstībā!
Piedalies aptaujā un izsaki savus priekšlikumus!

Ādažu novada dome 28.07.2020. pieņēma lēmumu par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam
izstrādes uzsākšanu, paredzot, ka līdz
2020. gada decembrim jāizstrādā Attīstības programmas 1. redakcija un līdz
2021. gada maijam – dokumenta gala
redakcija. Attīstības programma tiek gatavota sadarbībā ar Carnikavas novada
1 2

domi, jo Attīstības
programma tiek
izstrāda teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi.
Attīstības programma
noteiks
konkrētus rīcības
virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu
jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Ādažu un Carnikavas novadu
iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji tika aicināti
iesaistīties Attīstības programmas darba
grupās. Tika izveidotas piecas tematiskās darba grupas:
 Ekonomiskās attīstības darba grupa.
 Izglītības, sporta un kultūras darba
grupa.
 Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.

 Teritorijas plānošanas darba grupa.
 Vides darba grupa.
Septembra sākumā notika darba grupu
pirmās sanāksmes. Paldies ikvienam,
kas izrādīja vēlmi iesaistīties darba grupās! Informējam, ka līdzdarboties plānošanā var arī citos veidos, t.sk., piedaloties pašvaldību organizētajā iedzīvotāju
aptaujā. Viedtālruņu lietotāji anketu var
aizpildīt šeit:

Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus
jaunajai attīstības programmai, jo tā
ir lieliska iespēja paust viedokli savas
dzīves vides uzlabošanai!
Inga Pērkone

Ā AŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (233) 2020

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA (01.09.2020.‒31.10.2020.)

Cienījamie Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotāji! Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas novada
domi no 1. septembra līdz 31. oktobrim veic iedzīvotāju aptauju par Ādažu un Carnikavas pagastu
teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti apvienotā Ādažu novada attīstības programmas (2021.–2027.) izstrādei. Aicinām jūs
izteikt priekšlikumus jaunajai attīstības programmai, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!
Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par situāciju Ādažu un Carnikavas pagastos un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.
gadam. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā
jautājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu.
Aptaujas anketas drukātā veidā pieejamas Ādažu novada domē, Carnikavas novada domē, informatīvo izdevumu “Ādažu Vēstis” un “Carnikavas Novada Vēstis” septembra izdevumos. Aizpildītās anketas var ievietot aptaujas urnās Ādažos: Gaujas iela 33A (Klientu apkalpošanas centrā), Gaujas
iela 27B (Bibliotēkā), Gaujas iela 13/15 (Sociālajā dienestā) un Gaujas iela 30 (Sporta centrā), Carnikavā:
Stacijas ielā 5 (Klientu apkalpošanas centrā, Sociālajā dienestā), Stacijas ielā 7 (Carnikavas Komunālservisā), Jūras ielā 1A (tautas namā “Ozolaine”, Bibliotēkā) un Kalngalē Cīruļu ielā 10 (brīvā laika pavadīšanas
centrā “Kadiķis”). Atbildēt uz jautājumiem var arī elektroniski – https://forms.gle/Quc7aJ26tFoSL8wt5.
Viedtālruņu lietotāji anketu var aizpildīt šeit:
1. Kurā ciemā jūs dzīvojat?
 Alderi

 Carnikava

 Garupe

 Lilaste

 Atari

 Divezeri

 Gauja

 Mežgarciems

 Ādaži

 Eimuri (Ādažu pag.)

 Iļķene

 Siguļi

 Āņi

 Eimuri (Carnikavas pag.)

 Kadaga

 Stapriņi

 Baltezers

 Garciems

 Kalngale

 Nezinu, kurā ciemā

 Birznieki

 Garkalne

 Laveri

2. Jūsu vecums?
 līdz 18 gadiem

 19‒24 gadi

 25‒34 gadi

 35‒49 gadi

 50‒64 gadi

 65 gadi un vairāk

3. Norādiet jūsu aktivitāšu vietas (iespējams norādīt vairākas atbildes):
Ādažu
pagastā

Carnikavas
pagastā

Rīgā

citur

nedaru to

strādājat algotu darbu











mācāties











esat iesaistījies kādā NVO, biedrībā un tml.











iepērkaties











saņemat veselības aprūpes pakalpojumus











apmeklējat sporta pasākumus











apmeklējat kultūras un izklaides pasākumus











darbojaties pašdarbības kolektīvā











pavadāt brīvo laiku











jūsu bērni apmeklē skolu vai pirmsskolu











piezīmes

4. Cik labi jūs pazīstat Ādažu pagasta teritoriju?
 labi

 vidēji

 slikti

 praktiski nemaz

 grūti pateikt

jo

 grūti pateikt

jo

5. Cik labi jūs pazīstat Carnikavas pagasta teritoriju?
 labi

 vidēji

 slikti

 praktiski nemaz

6. Kas ir unikāls Ādažu pagastā? (var minēt vairākus)


7. Kas ir unikāls Carnikavas pagastā? (var minēt vairākus)


8. Kādas ir nozīmīgākās Ādažu pagasta priekšrocības attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas)
 ģeogrāfiskais novietojums  dabas vērtības  “VIA Baltica”  zinoši iedzīvotāji  ražošanas teritorijas
 tirdzniecības teritorijas  pakalpojumu teritorijas  ceļu tīkls  kultūrvēsturiskais mantojums
 sociālā infrastruktūra  izglītības infrastruktūra  cita atbilde
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJA (01.09.2020.‒31.10.2020.)
9. Kādas ir nozīmīgākās Carnikavas pagasta priekšrocības attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas)
 ģeogrāfiskais novietojums  dabas vērtības  “VIA Baltica”  zinoši iedzīvotāji  ražošanas teritorijas
 tirdzniecības teritorijas  pakalpojumu teritorijas  ceļu tīkls  kultūrvēsturiskais mantojums
 sociālā infrastruktūra  izglītības infrastruktūra  jūra  cita atbilde
10. Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā (lūdzam sniegt paskaidrojumu, ja atbilde ir “neapmierina”)!
apmierina

drīzāk
apmierina

pagasta attīstība











apbūves vide kopumā











apbūves vide Jūsu ciemā











teritorijas labiekārtojums











vides kvalitāte











gaiss











dzeramais ūdens











gājējiem domātu ielu infrastruktūra











veloceliņu infrastruktūra











transportam domāto ceļu infrastruktūra











sabiedriskā transporta maršruti un laiks











ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi











namu apsaimniekošanas pakalpojumi











sabiedriskā kārtība











sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi











veselības aprūpe











darba iespējas











kultūras un izklaides pasākumi











sporta un aktīvās atpūtas iespējas











vispārējās izglītības pakalpojumi











pirmsskolas izglītības pakalpojumi











mūžizglītības pakalpojumi











interešu izglītība bērniem











amatierkolektīvi pieaugušajiem











informācija par pašvaldības darbu











iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu
pieņemšanā











drīzāk
neapmierina
neapmierina

grūti
pateikt

piezīmes

11. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ādažu pagastā (var minēt vairākus)


12. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Carnikavas pagastā (var minēt vairākus)


13. Kādi būtu steidzamākie darāmie darbi jaunajā Ādažu novadā (lūgums uzskaitīt 3 svarīgākos)



14. Vai jūs piekrītat apgalvojumam “Es ieteiktu jaunajā Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem”?
 piekrītu

 drīzāk piekrītu

 drīzāk nepiekrītu

 nepiekrītu

 grūti pateikt

jo

PALDIES PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ!
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SPORTS

Mārtiņš Oliņš izcīnījis zelta medaļu Para riteņbraukšanā
Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā

Biķernieku kompleksajā sporta bāzē norisinājās Latvijas čempionāta šosejas riteņbraukšanā individuālā brauciena sacensības jaunatnes, sieviešu un amatieru grupām.
Jau otro gadu pēc kārtas Mārtiņš Oliņš izcīnījis zelta medaļu Para riteņbraukšanas
Latvijas čempionātā Para H3 klasē! Lepojamies un sveicam! Arī pēc sacensībām Mārtiņš mērķtiecīgi turpina trenēties, lai piepildītu savu sapni – piedalīties 2024. gada
Paralimpiskās spēlēs velobraukšanā Parīzē, Francijā.

Par Latvijas amatieru absolūto čempionu grupas braucienā kļūst Zviedris

Foto – Karels Paškausks

Par absolūto uzvarētāju 90 kilometru garajā distancē Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā amatieriem un senioriem kļuvis ZZK komandas riteņbraucējs Normunds Zviedris. Sacensības norisinājās 10 vecuma grupās. Šogad Latvijas amatieru un senioru riteņbraucēji par valsts čempiona medaļām sacentās Dobelē.
Distances sākuma daļā notika vairāki atraušanās mēģinājumi. Ilgāku laiku divvadībā
atradās – salaspilietis Māris Kaļveršs un “Evelo Team” braucējs Sandis Āķis. Distances
vidusdaļā abi tika panākti. Sekoja nākamais atrāviens, tajā iesaistoties – Āķim, Normundam Zviedrim, Mārtiņam Lejiņam (abi “ZZK”), Egonam Rozenfeldam (“Dobeles
dzirnavnieks/ FeelFree”) un Imantam Vēliņam (“Virsotne/ Marmot”). Drīz vien no
līderu vidus atkrita Lejiņš, kamēr pārējais kvartets, sekmīgi sastrādājoties, spēja sasniegt 2 minūšu pārsvaru pār grupu. Pēdējā apļa otrajā pusē bija skaidrs, ka uzvarēs
kāds no šīs četrotnes. Viss izšķīrās finiša spurtā, kurā ātrākais bija “ZZK” komandas riteņbraucējs Normunds Zviedris. Pieredzējušais sportists kļuva ne tikai par M4 grupas uzvarētāju, bet arī par absolūto amatieru čempionu. Viņš distancē pavadīja 2 stundas 15
minūtes un 10 sekundes. Jāizceļ, ka “ZZK” par absolūtajiem amatieru čempioniem kļūst jau 3. gadu pēc kārtas.
Pēc sportacentrs.com

Roberta Birzule gūst panākumus
Latvijas Jātnieku federācijas Kausā konkūrā

Arī 12 gadu vecumā var gūt nozīmīgus panākumus, ko apliecina Robertas Birzules
sasniegumi! Latvijas Jātnieku federācijas kausā konkūrā 3. posmā 90 cm augstumā
Roberta izcīnījusi 2. vietu, savukārt 2. posmā 75cm augstumā – godpilno 3. vietu!
Arī 1. posmā sasniegts lielisks rezultāts – 4. vieta 70 cm augstumā. Savukārt Jauno
Jātnieku skolas sacensībās konkūrā Inčukalnā Roberta 60cm un 80 cm augstumā 82
dalībnieku konkurencē izcīnīja godpilno 1. vietu. Apsveicam un lepojamies! Plašāk ar
rezultātiem var iepazīties Latvijas Jātnieku federācijas tīmekļvietnē, sadaļā Rezultāti/
Konkūrs.

Piedalies orientēšanās seriālā „ieSĀC 2020”! Ādažu un Carnikavas novados dzīvojošiem bērniem un jauniešiem dalība sacensībās un apmācībā – bez maksas!

Foto – Karels Paškausks

KAD? Katru trešdienu līdz 14. oktobrim. Startēt iespējams no plkst. 16.00–19:00,
oktobrī no 16.00–18.00. Otrais posms 19.08 pie Lilastes ezera, pieteikšanās uz vietas.
Grupas: Atbilstoši vecumam un sagatavotībai – SV8, SV10, SV12, SV14, SV-A,SV-B,
SV55.
Distances: 5 sarežģītības distances, sākot ar marķēto distanci (distanci iespējams noskriet pa dabā izvietotu marķējumu) un ļoti vieglām distancēm, kas piemērotas arī
mazākajiem un iesācējiem, līdz sarežģītākām distancēm, kas paredzētas orientieristiem ar pieredzi.
Seriāla laikā uz vietas darbosies sertificēti orientēšanās treneri, kas var apmācīt
bērnus un iesācējus. Seriālā bērnus būs iespējams pieteikt turpmākai apmācībai
Ādažu Bērnu un jauniešu sporta skolā (ĀBJSS) Orientēšanās nodaļā, kur bērni
apgūs orientēšanās prasmes un iegūs labu
fizisko sagatavotību. Ādažu un Carnikavas novados dzīvojošiem bērniem un jauniešiem dalība sacensībās un apmācībā ir bez maksas. Katrs dalībnieks var izvēlēties sev atbilstošu distanci, kuras seriālu laikā var
mainīt atbilstoši sagatavotībai un noskaņojumam. Seriālu organizē orientēšanās klubs “Kāpa” un Ādažu BJSS, finansiāli atbalsta
Ādažu novada dome. Plašāka informācija – www.kapa.lv.

Mākslas vingrotāja, ādažniece Nikola Astratjeva iegūst
1. vietu sacensībās Igaunijā “Elegance cup 2020”
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Publicitātes foto

Igaunijā aizvadītas sacensības mākslas vingrošanā “Elegance cup 2020”, kurās Nikola
Astratjeva savā vecuma grupā, junioru sporta klasē izcīnīja 1. vietu kopvērtējumā
2 sporta veidos – gan vingrojumā ar bumbu, gan vālēm. Nikola ieguva zelta medaļu
vingrojumā ar vālēm un sudraba – vingrojumā ar bumbu, kopumā kļūstot par līderi
savā vecuma grupā. Tāpat šogad sportiste kļuvusi par sporta meistara kandidāti.
1 5
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Foto – Karīna Miķelsone

Lai aizgūtu inovatīvus risinājumus, Ādažu pašvaldība dodas uz Vardes pašvaldību

Lai aizgūtu inovatīvus risinājumus
pašvaldībai būtiskās funkciju jomās,
Ādažu pašvaldības delegācija projektā Nordic-Baltic Mobility programme
for Public administration 2020 tikās ar
Vardes pašvaldības (Dānija) vadību un
darbiniekiem, aizsardzības sektora pārstāvjiem, dabas parku un ūdeņu apsaimniekotājiem, kā arī militārā mantojuma
saglabātājiem. “Tā kā Ādažos poligons

paplašinās, ir jārisina būtiski ar to saistītie inženiertehniskās, vides un infrastruktūras jautājumi. Abās pašvaldībās
ir militārais poligons, tāpēc vērtīgi noskaidrot, kā šie jautājumi risināti citviet,”

atzīst Māris Sprindžuks. Vardes pašvaldības kanālā jau pulsē dzīvība, vietu tur
raduši gan tūristi – kuģotāji, gan laivotāji, gan arī vietējie iedzīvotāji, kuri brīvbrīžos atpūšas.

Monika Griezne

Aizvadīta aktīvās atpūtas un sporta diena Ādaži sporto

Ādažu aktīvās atpūtas un sporta diena Ādaži sporto šoreiz vairāk bija veltīta ģimeņu kopā būšanas priekam, bet,
protams, neiztikām arī bez sportiskām
aktivitātēm. Rīts iesākās ar biedrības
DUEsport vadīto izzinošo pastaigu IeČāpo, kur dalībnieki rīta agrumā devās
izstaigāt Ādažu Meža taku, kopā noejot
aptuveni 6km. Vēlāk ikvienam bija iespēja izmēģināt savus spēkus strītbola un
pludmales volejbola turnīros. Starplai-

kos visiem bija iespējas piedalīties dažādos konkursos un iegūt vērtīgas balvas
no sacensību atbalstītājiem. Visas dienas
garumā norisinājās arī dažādas individuālas sacensības – SK Sporta punkts
krosmintona paraugdemostrējumi, QR
kods/orientēšanās spēle – Meklējot Rūdolfa dārgumus, Ādažu čipsu frisbija
un pildbumbas, kā arī šautriņu metieni
mērķī, Boccia/petanka. Vispieprasītākā
tomēr bija bērnu zona, kur visas dienas

garumā bērniem, ģimenēm bija iespēja
laiku pavadīt, kopā spēlējot lielo cirku un
Jengu, lēkāt piepūšamajās atrakcijās vai
veikt šķēršļu trasīti. Paldies DUEsport,
Rūdolfam Šadrinam, Jānim Ābolam, Jānim Kozlovskim, Saules mākoņiem, Rūdolfs BIO, Ādažu čipsi, White glo, Probasketball.eu, Sporta punkts. Un, protams,
vislielākais paldies visiem pasākuma
apmeklētājiem!

Arnis Rozītis

Volli Kukk un Ruta Kuka iegūst sudrabu
ultraveterānu jauktajās komandās Eiropas čempionātā rogainingā

nā gada pasaules čempions igaunis Timmo Tammemae kopā ar
Sanderu Linnus, bet bronzas medaļa absolūtajā vērtējumā tika
latviešiem Zigmundam Bīberam un Albertam Jasānam. Eiropas čempionātā piedalījās 522 dalībnieki jeb 247 komandas no
vairāk nekā 15 pasaules valstīm. Diemžēl daudzi favorīti nevarēja ierasties, jo to liedza epidemioloģiskā situācija viņu valstīs,
taču cīņa par Eiropas čempionu titulu tik un tā bija sīva.

Ādažnieks Volli Kukk un Ruta Kuka 16. Eiropas čempionātā
rogainingā*, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts, ieguva
sudraba medaļu ultraveterāniem jauktajās komandās. No 247
komandām 24 stundu sacensībās labāko rezultātu uzrādīja pēr1 6

*Rogainings ir viens no orientēšanās sporta sacensību veidiem, kas radies
1976. gadā Austrālijā, kad Viktorijas štatā norisinājās pirmās sacensības,
un tā nosaukums cēlies no 3 šī sporta veida izgudrotāju vārdu pirmajiem
burtiem – RO(d), GAI(l) un NE(il). Rogainings ir komandu sporta veids, kur
dalībniekiem noteiktā kontrollaikā ir jāapmeklē kartē atzīmētie kontrolpunkti ar mērķi savākt pēc iespējas lielāku ieskaites punktu summu. Kontrolpunkti ir izvietoti plašā, mežainā apvidū, un tiem ir dažādas vērtības,
tāpēc pirms starta krietnu brīdi aizņem komandas stratēģijas izstrāde – vai
doties uz vieglākajiem, bet ne tik vērtīgajiem, vai tieši otrādi – apmeklēt
vērtīgākos, bet grūtāk sasniedzamos punktus. Komandas dalās vairākās
grupās pēc vecuma un dzimuma – juniori, OPEN klase, veterāni, superveterāni un ultra veterāni. Klasiskie čempionāti parasti ir ar 24 stundu kontrollaiku, kad labākās komandas pieveic pat vairāk nekā 100 kilometrus.
Pēc sportacentrs.com

Ā AŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (233) 2020

LT R

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā!
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni 67996266,
e-pastā biblioteka@adazi.lv
vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra
• Šmite, Linda “Bez adatas”
• Snips, Artūrs “Rīgas portfelis”
• Tirzīts, Gunārs “Sīļa māja”
• Ketnere, Keita “Samta nakts bērns”
• Belševica, Vizma “Bille, Anss un citi”
• Belševica, Vizma “Nepazītā mīlestība un
citi stāsti”
• Morisa, Hetere “Cilkas ceļojums”
• Grosmans, Dāvids “Bārā ienāk zirgs”
• Simuka, Salla “Ieslēdz gaismu! Skaisti stāstiņi”
• Vaita, Kārena “Savrupnams Tredstrītā”
• Ondantje, Maikls “Ēnas pār Temzu”
• Karlena, Odrija “Kalendāra meitene”
• Ahava, Selja “Lietas, kas krīt no debesīm”
• Nuts, Zane “Es izgludināju viņa kreklu”
• Bonjērs, Jūnass “Nozagt helikopteru un
naudu”
• Mērčanta, Judīte “Elpot”
• Pārksa, Adele “Lielais laimests”
• Robsone, Amanda “Dvīņu dvēseļu dzelmē”

Daiļliteratūra bērniem
• Zvirgzdiņš, Juris “Tobiass un rakstnieks”
• Auere, Margita “Maģisko zvēru skola”
• Orloņs, Marians “Detektīvs Snīpis un
nolaupīšana”
• Mūjārts, Bārts “Brāļi”
• Nūrdkvists, Svens “Pankūku torte”
• Vanaga, Agnese “Plastmasas huligāni.
Draugs pazudis”
• Dobele, Maira “Lupatiņi laukos”
• Žutaute, Lina “Kika Mika un Draudzības slota”

Uzziņu literatūra
• Pērse, Laine “Iegriez pasauli”
• Stranga, Aivars “Miera līgums”
• Treimanis, Normunds “Aukstums tumsa bads”
• Stinkuls, Alfrēds “Mati sarkanā vējā”
• “Ceļojumi mistēriju pasaulē”
• Lapsa, Lato “Viltvārdis. Valtsgribis”

Ar Ādažu bibliotēkas lasītājas Laines Zīriņas
uzvaru noslēgusies sestā Zvaigznes ABC Lasīšanas stafete

Ādažu bibliotēka lepojas ar čaklās lasītājas Laines Zīriņas dalību un radošo veikumu Zvaigzne ABC Lasīšanas stafetē. Lainei
kā labākajai dalībniecei 14–16 gadu vecuma grupā tiek piešķirta
galvenā balva – lidojums gaisa balonā! Lai piedalītos konkursā,

šogad bija jāizlasa vismaz 1 grāmata no saraksta un jāizpilda 4
ar grāmatu saistīti uzdevumi: jāiejūtas rakstnieka tēlā un grāmatai jāuzraksta jauns nobeigums vai turpinājums; jāiejūtas
mākslinieka tēlā un jārada grāmatai jauns vāks; jāizdomā, kā
reklamēt grāmatu;
jābūt lasītājam un jāsniedz savas domas un vērtējums par izlasīto darbu.
Tie, kas izlasīja un iesniedza visus 4 uzdevumus par 3 grāmatām, pretendēja uz galveno balvu – lidojumu ar gaisa balonu,
ko nodrošina biedrība Sporta klubs 99 gaisa baloni.
Šeit varat skatīt Laines radošo veikumu: iesniegtās recenzijas,
ieskatu blogā, Youtube un Instagram.
https://www.stafete.lv/lv/dalibnieku_ saraksts/14-16_ gadi/1112-laine-zirina-16gadi-adazi.html
Sveicam Laini Zīriņu – uzvarētāju un Ādažu bibliotēkas lasītāju!
Ādažu bibliotēka

Izstādes Ādažu bibliotēkā septembrī
Literārās izstādes

Bērnu literatūras nodaļā

• “Tautas gods, tautas atmoda, tautas gara gaisma”
Dzejniekam Auseklim – 170 (1850–1879)
• “Laimzemes skola”
Rakstniekam Sudrabu Edžum – 160 (1860–1941)
• “Tāli ceļi izstaigāti”
Rakstniekam Kārlim Štrālam – 140 (1880–1970)
• “Otrā puslaikā ieejot”
Dzejniekam Valdim Krāslavietim – 100 (1920–1994)
• “Stāsti par laimi”
Rakstniekam Vladimiram Kaijakam – 90 (1930–2013)

• “Tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts”
/I. Zandere/
Starptautiskā lasītprasmes diena
• “Svinam rudens saulgriežus”
29. septembris – Miķeļdiena
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Tematiskās izstādes
• Valoda nevar būt bez domas, doma var būt bez valodas” /Rainis/
Valodu diena Eiropā
• “Aicinājums tiem, kuri dzeju mīl un raksta”
Dzejas dienas Ādažos

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Accelerate SUNShINE projekta ietvaros iedzīvotāji no daudzdzīvokļu ēkām
Ādažu novadā tiek aicināti pieteikties
pie Ādažu novada energopārvaldnieka Anrija Zēberga (tālr. 67996265,
anrijs.zebergs@adazi.lv), lai uzzinātu
par iespējām ēku atjaunošanas būvniecības iepirkumos iekļaut 5 gadu energoefektivitātes garantiju, kas saskaņota
ar ALTUM. Šādas garantijas iekļaušana ļaus iedzīvotājiem ne tikai nodrošināt to, ka pēc ēkas atjaunošanas par siltumenerģiju iedzīvotāji maksā tik, cik
tas bijis sākotnēji plānots, bet arī paaugstināt atjaunošanas darbu kvalitāti
un nodrošināt, ka ēkas siltumenerģijas
patēriņam būvnieki sekos līdzi arī nākamo 5 gadu laikā, lai tas nepārsniegtu
plānoto un nebūtu jāmaksā vairāk.
Pirmās ielas 31 un 37 daudzdzīvokļu
māju atjaunošana
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas jomā
panākti jauni pavērsieni. Pirmās ielas
31, Ādažos, mājas dzīvokļu īpašnieki ir
veikuši energoaudita, ēkas tehniskā apsekojuma un tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanu un iesnieguši to
Finanšu institūcijā ALTUM, lai saņemtu
pozitīvu atzinumu par dokumentācijas
atbilstību. Šobrīd ēkai ir piešķirts DME
numurs, kas nodrošina iespēju uz tehniskās dokumentācijas izskatīšanu un turpmāku darbu veikšanu Finanšu institūcijā
ALTUM. Arī Pirmās ielas 37, Ādažos,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji maijā saņēmuši pozitīvu atzinumu
par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Finanšu institūcijā
ALTUM. Uzreiz pēc atzinuma saņemšanas jūnijā arī tika iesniegti nepieciešamie
dokumenti iepirkuma dokumentācijas

saskaņojuma saņemšanai, kurā tika iekļauta Energoefektivitātes garantija, kas
nodrošina 5 gadu garantiju ēkas energoefektivitātei.
Nomainīs jumtu, siltinās fasādi, nomainīs logus un ārdurvis, remontēs
kāpņu telpu u.c.
Pozitīvu lēmumu par savas mājas atjaunošanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, lai veiktu dalību
Finanšu institūcijas ALTUM daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas programmā,
kas nodrošina 50% grantu pēc veiktiem
būvniecības darbiem, Pirmās ielas 31
iedzīvotāji pieņēma pirms gada. Ēkas
dzīvokļu īpašnieki lēmuši par dažādu būvniecības darbu iekļaušanu savas
ēkas uzlabošanai – jumta seguma nomaiņu, fasādes siltināšanu, izmantojot
apmesto fasādi, cokolu siltināšanu, logu
un ārdurvju nomaiņu, durvīm uzstādot
piekļuves kontroles kodu atslēgu, ieejas
sliekšņu un kāpņu laukumiņa remontu,
kā arī kāpņu telpas remontu ar kāpņu
margu un PVC lenteres atjaunošanu.
Apkures sistēmā plānota radiatoru nomaiņa dzīvokļos (pēc nepieciešamības)
un arī radiatoru nomaiņa kāpņu telpās
(pēc nepieciešamības), apkures sistēmas
atjaunošana, skalošana un balansēšana
pēc atjaunošanas. Ventilācijas sistēmu
uzlabošanai plānots veikt ventilācijas izvadu atjaunošanu, pieplūdes ierīkošanu,
montējot svaiga gaisa pieplūdes vārstus
logos un dabiskās ventilācijas ierīkošana
pagrabā.
Pašvaldības līdzfinansējums
energoaudita veikšanai un
tehniskā projekta izstrādei
No 2012. gada Ādažu novada pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
ēkām par energoefektivitātes pasākumu

Foto – Inga Pērkone

Ēku atjaunošana Ādažos projektā “Accelerate SUNShINE”

veikšanu, energoaudita veikšanai – 100%
no kopējām izmaksām, bet ne vairāk
kā 430 eiro un tehniskā projekta izstrādei 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1425
eiro. Svarīgi atcerēties šo dokumentāciju
iesniegt 2 mēnešu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Piemēram, Pirmās ielas 31 dzīvokļu īpašnieki tehnisko projektu sagatavoja šā gada
aprīlī, bet maijā ēkas dokumentācija tika
iesniegta Ādažu novada domē, lai saņemtu līdzfinansējumu par tehniskā projekta
sagatavošanu. 2020. gada 1. jūlijā līdzfinansējuma vērtēšanas komisija pieņēma
pozitīvu lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu un dzīvokļu īpašnieki saņēma maksimāli pieejamo līdzfinansējumu
– 1425 eiro apmērā. Dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta
programmas Apvārsnis 2020 finansētajā
projektā “Accelerate SUNShINE” Ādažu novada pašvaldība uzsāka 2017. gada
aprīlī. Jāatgādina, ka, īstenojot projektu,
atjaunota bērnudārza “Strautiņš” fasāde
un veikti siltināšanas darbi. Būvniecības
uzņēmums SIA “BūvKORE” siltināšanas
darbus veica, izmantojot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kā arī sniedza
garantiju ēkas energoefektivitātei turpmāko 5 gadu garumā.
Ilze Švalkovska

Pašvaldības policijas ceturkšņa darbu apkopojums
Ādažu pašvaldības policijā pirmajā ceturksnī saņemtas 2144
ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. 27
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām personām sniegta palīdzība.
Sastādīti 90 administratīvā pārkāpuma protokoli un uzsākti
144 administratīvā pārkāpuma procesi. Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu sastādīti 170 lēmumi. Izķerts 21 klaiņojošs dzīvnieks.
Pašvaldības policija aicina būt uzmanīgiem uz ceļa, sākoties
jaunajam mācību gadam
Autovadītājiem jāņem vērā, ka pirmajās skolas dienās bērni
mēdz būt sevišķi izklaidīgi un ne vienmēr pievērš uzmanību
notiekošajam uz ceļa. Tā kā bērni ļoti ātri mēdz aizrauties ar
jaunām darbībām, pārrunājot savus vasaras piedzīvojumus ar
draugiem, kā arī atkalredzēšanās un pirmās skolas dienas prieka pārņemti, tie nereti mēdz aizmirst par ceļu satiksmes drošības ievērošanu. Nogādājot bērnus Ādažu vidusskolā, parūpējieties par bērnu drošību! Satiksme ir intensīva, un, izlaižot bērnu
pie skolas, sekojiet līdzi, lai bērns ielu šķērso tam paredzētā
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vietā, proti, pie gājēju pārejas. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka gājējiem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas.
Aicinām savas atvases skolā nogādāt laicīgi, lai laiks nebūtu jāiznieko, pavadot to sastrēgumstundā!
Pašvaldības policija atgādina, ka, iestājoties tumšajam laikam, jānēsā atstarojošās vestes vai jāizmanto atstarojošie
elementi!
Pavisam drīz iestāsies periods, kad ātri satumst, atcerēsimies,
ka autovadītājam ir ļoti apgrūtināta redzamība brīžos, kad laukā līst, mitrs asfalta segums un kad uz vējstikla krīt stipri nokrišņi. Tādēļ, iestājoties tumšajam laikam, mums ir jāgatavojas
īpaši – iegādājoties apģērbu ar atstarojošiem elementiem vai atstarojošās vestes.
Sargiet sevi un savus mīļos!
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un informēt par likumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju pa
tālruņiem – 67997005 vai 27762020.
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O. Feldmanis
Ā AŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (233) 2020
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Ādažu vidusskolas Eiropas klubs viesojas Eiropas Parlamentā,
izstrādā projektus un rīko vokālo konkursu “E faktors”

Ādažu vidusskolas Eiropas klubā šī gada
laikā ir bijusi aktīva rosība. Pagājušā gada
oktobrī devāmies uz Eiropas Parlamentu
Strasbūrā, kur programmas “Euroscola”
ietvaros pārstāvējām mūsu skolu un valsti. Pasākuma laikā guvām vērtīgu pieredzi un zināšanas, lieliski pavadījām laiku
kopā ar jauniešiem no dažādām Eiropas
Savienības valstīm, kā arī tika izcīnīta balva erudīcijas spēlē “Eurogamme”. Grupas
“Jaunieši un atkarības” diskusiju prezidijā
vadīja K. Faituša (12.a). Projekta laikā iepazinām arī brīnišķīgo Ziemeļvāciju. Pēc
atgriešanās kopā ar citām Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām uzsākām jauno
sezonu ar 1. semināru novembra sākumā.
Tad arī uzsākām pirmo Vēstnieku skolas

piešķirto uzdevumu – sadarbībā ar JSPA
sagatavot Erasmus plus projektu par veselīgu dzīvesveidu. Jaunā gada sākumā plāns
tā īstenošanai Latvijā bija izpildīts. Sadarbībā ar Turcijas partneriem piedalījāmies
vēl 2 Erasmus plus projektu izstrādē, kas
tika iesniegti Rumānijas un Slovākijas
aģentūrās. Un tagad bija laiks ķerties klāt
pie mūsu vēl kādas svarīgās sfēras – kāda
pasākuma noorganizēšanas skolā. Mēs atjaunojām veco, labo tradīciju, rīkojot vokālo konkursu “E faktors”. Tam gatavojāmies
apmēram 2 mēnešus, rezultāts bija lielisks.
Uzstājās pietiekams skaits dziedātāju, lai
pasākums būtu piepildīts un izdevies. Paralēli tam saņēmām arī Eiropas parlamenta Vēstnieku skolu novērtējumu ar iespēju

mūsu komandai martā piedalīties “Euroscola” pasākumā Strasbūrā. Bijām daudz
strādājuši pie diskusiju tēmu izpētes un
tēžu izvirzīšanas, lai pilnvērtīgi varētu piedalīties diskusijās. Komandā tika iesaistīti
arī 12. klašu skolēni un komanda bija gatava braucienam, taču pasaulē strauji mainījās situācija, un mūsu braucienu pēdējā
brīdī atcēla. Bijām sagatavojuši Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolu programmas
ietvaros obligāto atklāto stundu par vides
aizsardzības jautājumiem. Mūsu plānotais
viesis bija EP deputāts Ivars Ijabs, tomēr arī
šis pasākums izpalika ārkārtējās situācijas
izsludināšanas dēļ. Līdz vasarai Eiropas
klubs gatavoja materiālus kluba grāmatas
izveidei, piedalijās un iesaistīja citus skolēnus Eiropas eksāmenā. Bet augustā jau
tikāmies seminārā Bauskā, kur kopā ar
citiem Eiropas klubiem un klubu “Māja”
tika plānots un izvirzīts Eiropas klubu nākotnes darbības koncepts. Ieguvumu būs
daudz, ir paredzēts lielāks atbalsts no kluba “Māja” puses, nodrošinot pilnvērtīgāku
Latvijas Eiropas klubu pamatuzdevumu
veikšanu. Klubs “Māja” ādažniekus ir atzinis par vienu no aktīvākajiem Eiropas klubiem Latvijā, un tāpēc šogad būsim pirmie,
kas uzsāk jauno tradīciju – prezidējošais
Eiropas klubs. Būs daudz izaicinājumu!
Rūdolfs Piveņš

Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā
konkursa 5. kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā
Laika posmā no 17.02.2020. līdz 17.03.2020. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums bija 29 452,29 EUR
un maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam
1.1. rīcībā bija 30 000 EUR. Pieteikšanās tika izsludināta vienā
rīcībā – 1.1. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei,
ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem,
produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.
Kopumā tika iesniegti 10 projektu iesniegumi, kurus mēneša
laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas biedrībā, biedrības
vērtēšanas komisija izvērtēja, pārbaudot to atbilstību biedrības
izstrādātajam dokumentam “Biedrības “Gaujas Partnerība”
sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.–2020. gadam”. Tālāk notika projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā, pārbaudot to atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām.
S

U S

facebook.com/adazilv

Augustā noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana LAD un
ELFLA finansējums 21 479,93 EUR apmērā būs pieejams diviem 5. kārtā iesniegtajiem projektiem:
• Projekts “Jauna koncepta izbraukuma kafejnīcas ģimenēm
ar bērniem izveide”
Projekta iesniedzējs – Dace Virza
Pieprasītais finansējums: EUR 12 705,00
• Projekts “Jauna izglītības pakalpojuma radīšana Ādažos –
interešu izglītības pakalpojumu uzsākšana, veicot sākuma
ieguldījumus iestādes informācijas un komunikācijas tehnoloģiskās bāzes risinājumu izstrādei un aprīkojuma iegādei”
Projekta iesniedzējs – SIA “Alba Lira”
Pieprasītais finansējums: EUR 9 332,80
Paldies projektu iesniedzējiem par dalību biedrības organizētajā projektu konkursā! Ņemot vērā to, ka vairāki projektu iesniedzēji un īstenotāji ir atsaukuši savus projektus un ir
atbrīvojies neapgūts publiskais finansējums, aicinām visus
interesentus sekot līdzi informācijai par iespēju pieteikties
nākamajā konkursa kārtā, kuru plānots izsludināt šī gada
rudenī!

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Septembrī atsākas veselības veicināšanas projekta aktivitātes

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu septembrī notiek dažādas vingrošanas nodarbības
pirmsskolas vecuma bērniem fiziskās veselības veicināšanai. Līdz 2020. gada beigām
plānotas arī dažādas sporta grupu nodarbības skolēniem; tematiskais pasākums veselīga dzīvesveida veicināšanai pirmsskolas

vecuma bērniem un viņu ģimenes
locekļiem; nodarbības skolēniem
garīgās veselības veicināšanai; veselīga uztura lietošanas veicināšanai un seksuālās un reproduktīvās
veselības veicināšanai, arī tematiskais pasākums pieaugušajiem
garīgās veselības veicināšanai.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes tiks īstenotas visā Ādažu novada teritorijā. Ar Eiropas Sociālā
fonda atbalstu Ādažu novada pašvaldība līdz 2023. gadam plāno turpināt īstenot projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Ādažu novadā”. Pašvaldībai projekta īstenošanai no 2017.–2023.
gadam plānotais finansējums ir 188 001 euro,
tajā skaitā ESF finansējums – 159 801 euro
un valsts budžeta finansējums – 28 200 euro.

KAM pensiju?
Ādažu novada Valsts un
pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas cetrs
(VPVKAC) vēlas informēt
gan jaunākus, gan vecākus
Ādažu novada iedzīvotājus
Valsts un pašvaldības vienotais par aizvien aktuālu Valsts
sociālās
apdrošināšanas
klientu apkalpošanas centrs
aģentūras (VSAA) pakalpojumu – par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas.
No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš nav
vēl pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst
pirms vecuma pensijas piešķiršanas.
Uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var novēlēt, izvēloties vienu no trim variantiem:
• ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
• pievienot norādītās personas fondētās pensijas kapitālam;
• atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā.
Pēc personas iesnieguma saņemšanas VSAA nodrošina izvēles
reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā un
paziņojuma par veikto izvēli nosūtīšanu uz personas oficiālo
elektronisko adresi vai portālā www.latvija.lv. Izvēli 2. līmeņa
dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu
iesniegumu VSAA.
Pirms izdari izvēli, noskaidro, vai esi pensiju 2. līmeņa dalībnieks
un cik liels ir Tavs uzkrātais kapitāls
• Aplūkojot portālā www.latvija.lv: Valsts fondēto pensiju shēmas
(pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts
• Personīgi vēršoties jeburā VSAA klientu apkalpošanas centrā
Personas par savu pensiju 2. līmeņa uzkrāto kapitāla izmantošanu VSAA var paziņot:
• Izmantojot portālu www.latvija.lv aizpildot iesniegumu Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu
nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas;
• Nosūtot aizpildītu veidlapu (pieejama mājaslapā) ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu edoc@vsaa.gov.lv;
• Klātienē – VSAA klientu apkalpošanas centros vai Valsts un
pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Ādažu novada iedzīvotājus, kuriem nav iespējas aizpildīt iesniegu20

14. augustā parakstīti grozījumi noslēgtajā vienošanās starp Ādažu novada domi un
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un piešķirts finansējums 76 020 eiro apmērā projekta īstenošanas turpināšanai no 2020.–2023.
gadam. Ar piešķirto finansējumu plānots
īstenot vismaz 406 dažādus veselības veicināšanas pasākumus iedzīvotājiem Ādažu novadā. Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivitātēm,
pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada
domes tīmekļvietnē un facebook.com kontā.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Inita Henilane

mu e-vidē, jo mājās nav datora vai interneta, aicinām uz Ādažu novada VPVKAC, kur darbinieki sniegs atbalstu e-vidē, lai paziņotu
par savu izvēli VSAA.
UZMANĪBU – SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC,
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas
karte. Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar
savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
Vēršam uzmanību personām, kurām ir pienācis pensijas vecums,
ka sakarā ar valstī notikušo ārkārtējo situāciju, pieprasot vecuma
pensiju, nav obligāti vienlaicīgi jāizlemj, ko darīt ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu. Vecuma pensiju VSAA piešķirs, savukārt
par sava 2. līmeņa kapitāla izmantošanu pensijas saņēmējs var
pieņemt lēmumu līdz 2021. gada 30. novembrim. Ja noteiktajā termiņā persona izvēli nav izdarījusi, Aģentūra ar 2022. gada 1. janvāri
slēdz personas fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontu, uzkrāto
fondētās pensijas kapitālu pārskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” pārrēķina personas
vecuma pensiju no 2022. gada 1. janvāra saistībā ar fondētās pensijas kapitālu. Ja līdz izvēles izdarīšanai persona nomirst, personas
fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā.
Grozījumi Valsts fondēto pensiju shēmas likumā veikti, lai pensiju
2. līmeņa dalībniekiem nebūtu jāizmanto uzkrātais kapitāls brīdī,
kad ieguldījumi pensiju plānos piedzīvo būtisku vērtības kritumu.
Kamēr pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu ienesīgums ir negatīvs, ieteicams:
• neveikt ieguldījumu plāna maiņu;
• pieprasot vecuma pensiju, atlikt pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu;
• sekot līdzi informācijai, kas tiek publiskota VSAA tīmekļvietnē
www.vsaa.gov.lv un manapensija.lv.
Plašāku informāciju var iegūt, kā arī raksts sagatavots, pamatojoties uz pieejamo informāciju tīmekļvietnē – www.vsaa.lv un
www.kampensiju.lv.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru pa tālr.: 66954800, 67997350
vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: adazi@pakapojumucentri.lv
vai dome@adazi.lv.
Signe Samoilova
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Ādažu novada domes kārtējā (28.07.2020.) 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), K.Savicka
(RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par Ādažu novada Attīstības programmas
2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
Lēmums: Uzsākt Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Garkalnes ciema nekustamā
īpašuma “Asteres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0510 detālplānojumu, nosakot
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim
un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un
Krūkļu ielā 22 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ādažu ciema nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8044 008 0669 un
8044 008 0672 detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem Priežu ielā 17 un “Marikas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu Priežu ielā 17 un “Marikas”
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8044
008 0674 un 8044 008 0597, Ādažu ciemā, ar mērķi
pamatot zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu un sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu
katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no Priežu
ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Staltbrieži”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Staltbrieži” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8044 006 0006,, Iļķenes ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai
zemes vienībai no Vecštāles ceļa.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Podnieku ielā 4.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Podnieku ielā 4 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0201, Ādažu
ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu,
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no Podnieku ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Irbes”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Irbes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8044 012 0496, Garkalnes
ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu,
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Bērzu gatvē 3 un Bērzu
gatvē 5 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8044 002 0214 un 8044 002 0216, Kadagas
ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabalu savstarpējo
robežu pārkārtošanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no
esošām ielām.
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Balsojums: vienbalsīgi(14) “par”.
9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Smilškalnu ielā 19.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Smilškalnu ielā 19 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0208,
Divezeru ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no Smilškalu ielas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem Lāceņu ielā 17 un “Stāvkrasti”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu Lāceņu ielā 17 un “Stāvkrasti” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
8044 002 0181 un 8044 002 0084, Kadagas ciemā,
ar mērķi pamatot zemes vienības atdalīšanu no
īpašuma “Stāvkrasti” un pievienot to īpašumam
Lāceņu ielā 17, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām
ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Drunkas” un
“Drunkas 2”.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīcības
projektu nekustamo īpašumu “Drunkas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0016 un
“Drunkas 2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0256, Eimuru ciemā, Ādažu novadā
un piekrist zemes vienību sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par nekustamo īpašumu Attekas ielā 33 un
Attekas ielā 35 apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma Attekas ielā 33 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8044 007 0369 un nekustamā īpašuma Attekas ielā 35 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8044 007 0187 un 8044 007
0413, saglabājot ar līgumu noteikto servitūta ceļu
gar īpašumu rietumu malu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu īpašumam Attekas iela 39.
Lēmums: Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.
8044 007 0361, kopīpašniekiem par ceļa servitūta
0,0183 ha platībā nodibināšanu bez noteikta termiņa par labu Ādažu novada domei saskaņā ar pielikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par projekta “Skola 2030” aprobācijas noslēguma pasākuma rīkošanu Ādažos.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Skola 2030” aprobācijas noslēguma pasākuma rīkošanu Ādažu novadā
šā gada 18.augustā, Ādažu vidusskolas, tās sākumskolas un Ādažu Kultūras centra telpās, bez maksas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par izglītojamo uzņemšanu pašvaldības
pirmsskolās.
Lēmums: Noteikt ĀPII vakanto vietu komplektēšanas kārtību 2020./2021.m.g.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par saistošo noteikumu “Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.22/2020 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā un grozījumiem 2020.
gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības
amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.
gadā”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.170 “Par izmaiņām
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Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā un grozījumiem 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā””.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par nolikuma “Ādažu pašvaldības policijas
nolikums” projektu.
Lēmums:Pieņemt nolikumu Nr.11 “Ādažu pašvaldības policijas nolikums”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.
gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.23/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018.
gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu
novadā”” .
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.
gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu
novadā”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.24/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.
gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā””.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu
novadā”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.25/2020 “Grozījums Ādažu novada domes
2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu
novadā””.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
22. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Garkalnes
novada domi par Baltezera kapu apsaimniekošanu.
Lēmums: Slēgt sadarbības līgumu ar Garkalnes
novada domi sadarbību Baltezera kapu uzturēšanā
un labiekārtošanā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
23. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.
gada 28.novembra noteikumos Nr.11 “Ādažu
novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.9 “Grozījums
Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba
samaksas noteikumi””.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
24. Par Administratīvās komisijas kompetenci.
Lēmums: Uzdot komisijas priekšsēdētājam Jānim Veinbergam: 1) līdz 14.augustam sagatavot
un iesniegt domes Finanšu komitejai grozījumu
projektu komisijas nolikumā, precizējot komisijas
kompetenci un darba organizāciju Administratīvās atbildības likuma izpildei; 2) līdz 1.septembrim
organizēt komisijas locekļu apmācību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
25. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja
M.Sprindžuka ārzemju komandējumu.
Lēmums: Norīkot domes priekšsēdētāju Māri
Sprindžuku komandējumā uz Vardi (Dānija), uz 4
dienām, no šā gada 3.augusta līdz 6.augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
26. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja
M.Sprindžuka atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim
Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu –
5 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 3 darba
dienas no šā gada 7.augusta līdz 11.augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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Ādažu novada domes ārkārtas (11.08.2020.) sēde

Sēdē piedalās 12 deputāti: 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), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanai.

Lēmums: Ieguldīt SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā EUR 72408.00 ar mērķi – notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu projektēšanai Ādažos.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.

Sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA),
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš
(LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA),
P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS),
E.Verners (RA).
1. Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS”.
Lēmums: Noslēgt bezatlīdzības telpas īres līgumu
ar nodibinājumu “Fonds PLECS” par Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijas lietošanu no 2020. gada 28. augusta līdz 2020. gada 5.
oktobrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
2. Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs 2020./2021.mācību gadā.
Lēmums: Ar 2020. gada 1. septembri izglītības ieguves procesu Ādažu vidusskolā organizēt daļēji
attālināti, bet Ādažu Mākslas un mūzikas skolā un
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā – klātienē.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
3. Par dalību Erasmus+ programmas projektā
“Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar
skatu uz nākotni”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā
“Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni”. Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no Ādažu vidusskolas budžeta tāmes 20% apmērā no projekta
kopējiem izdevumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
4. Par grozījumiem domes 24.03.2020 lēmumā
Nr.65 “Par pirmsskolas izglītības programmu
īstenošanu Ādažu vidusskolā”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2020. gada 24.
marta lēmumā Nr.65 un izteikt tā 1. un 4. punktu
šādā redakcijā: “1. Atbalstīt ĀVS “C” korpusa 1. un
2. stāva un daļēji pagrabstāva telpu izmantošanu
pirmsskolas izglītības izglītojamo 5 grupu izvietošanai (līdz 100 izglītojamajiem) ne vēlāk, kā no 2021.
gada 1. februāra līdz 2024. gada 1. septembrim, ar
atsevišķu domes lēmumu nosakot vecuma grupas
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 4.
ĀVS veikt pirmsskolas izglītības programmas izstrādi, organizēt tās licencēšanu un nodrošināt gata-

vību tās īstenošanai ne vēlāk, kā viena mēneša laikā
no grupu telpu nodošanas ekspluatācijā.”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
5. Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas
sākumskolā.
Lēmums: Noteikt nomas maksu Ādažu vidusskolas
sākumskolas ēkas sporta zālei, aulai un vienai mācību telpai, kā arī noteikt telpu nomas prioritātes.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Kļavas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kļavas” zemes vienībai,
Ādažu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Rīgas Pilsētas Meži”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rīgas Pilsētas Meži” zemes vienībai, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
8. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Kastaņu ielai.
Lēmums: Piešķirt Ādažu novada pašvaldības nozīmes ielas statusu Kastaņu ielas posmam.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Žagarlejas” zemes starpgabala atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Žagarlejas”, Garkalne, kas sastāv no neapbūvēta zemes starpgabala
0,1787 ha platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunžagari” zemes atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai domei piederošo nekustamo īpašumu “Jaunžagari”, Garkalne,
dzīvojamas mājas un palīgēku uzturēšanai, kas
sastāv no zemesgabala 0,1606 ha platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
11. Par neapbūvēta zemes starpgabala “Garkalnes dīķis” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Garkalnes dīķis”, Garkalne, kas sastāv no neapbūvēta
zemes starpgabala 0,7518 ha platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.

12. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu
nomā un nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Iznomāt SIA “Balteneko” līdz 2031.gada
1. maijam domei piederošās katlu mājas ēkas daļu
Elīzes ielā 10, Kadagā. Iznomāšanas mērķis – siltumenerģijas ražošana Kadagas ciema daudzdzīvokļu mājām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
13. Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles
rīkošanu.
Lēmums: Atzīt par nenotikušu pirmreizējo atklāto izsoli ar augšupejošu soli kafejnīcas telpām ar
palīgtelpām, ar kopējo platību 165,70 kvadrātmetri, kas atrodas Gaujas ielā 33A, Ādažos. Veikt objekta atkārtotu novērtēšanu un organizēt objekta
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
14. Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu
pašvaldības kapitālsabiedrībās.
Lēmums: Saglabāt domes dalību SIA “Ādažu
Namsaimnieks” un SIA “Ādažu Ūdens” un PSIA
“Ādažu slimnīca” to darbības jomās un esošo pakalpojumu ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
15. Par grozījumiem Ādažu novada domes
28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada
Attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
un izteikt tā 8.punktu šādā redakcijā: “8. Pilnvarot
Vadības grupu sasaukt to pirmo sēdi un apstiprināt Programmas izstrādes darba grupu sastāvu.”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
16. Par E.Vernera atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot Edgaru Verneru no Administratīvās komisijas locekļa amata ar 2020. gada 31.
augustu.
Balsojums: “Par” – 12 (J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA),
A.Keiša (LZS), S.Kuzmina-Žuravļova (S),
J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka
(RA), M.Sprindžuks (RA), E.Šēpers (LZS),
E.Verners (RA)), “Pret” – 1 (Raitis Kubuliņš
(LZP)), “Atturas” – nav.

Ādažu novada domes kārtējā (25.08.2020.) sēde

Publicēti saistošie noteikumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis”
(Nr.233) izdots pielikums (Nr.228), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.18/2020 (30.06.2020.) “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm”.
Nr.19/2020 (30.06.2020.) “Par Ādažu novada domes 2003. gada 15. jūlija
saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Nr.23/2020 (28.07.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 29.
maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanu Ādažu novadā””.
Nr.26/2020 (25.08.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2020 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2020. gadam””.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv,
drukātā veidā ar tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā
dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un
Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu:
11.08.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/144, Inesei Slišānei adresē
Pirmā iela 37-32, Ādaži; 14.08.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/145,
Laurai Libertei adresē Vaivariņu iela 4, Stapriņi, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu. Pilns
lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo
aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164)
viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots
administratīvais akts.
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Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 13.07.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/133, Viktoram Lifaginam adresē Jaungožu iela 15, Āņi;
21.07.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/137, Armandam Eglem adresē Bērzu
iela 5, Ādaži; 22.07.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/139, Mārtiņam Bertramam adresē Čiekura iela 5, Ādaži, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz
kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam
paziņots administratīvais akts.
Ā AŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (233) 2020
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KĻŪDAS LABOJUMS
Jūlija izdevumā “Ādažu Vēstis” (Nr.232) 10. lpp., rakstā Vajadzēja izdzīvot minēts, ka farmaceits, zinātnieks Dailonis Pakalns bijis a/s Rīgas Farmaceitiskās fabrikas valdes priekšsēdētājs. Patiesībā Dailonis
Pakalns vairākus gadus bijis šīs akciju sabiedrības Padomes, nevis
valdes priekšsēdētājs. “Tātad vairāk uzraugošā, bet nevis darbu organizējošā funkcija,” pauž zinātnieks. Atvainojamies!

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Asteres”, Garkalne, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu,
Nr.157 “Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma projekta nodo- Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu
šanu publiskajai apspriešanai”.
var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 31.08.2020. līdz Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma
25.09.2020.
projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 21. septembrī Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektronisplkst. 17.30 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, ki: silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020.
Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada gada 25. septembrim.
Paziņojums par detālplānojuma projekta Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu,
Nr.158 “Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detāl- Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu
plānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 31.08.2020. līdz Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma
25.09.2020.
projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 21. septembrī Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektronisplkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, ki: silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020.
Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada gada 25. septembrim.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Stelpes”, Ādažos, Ādažu novadā detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums
Nr.43 “Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz
07.10.2020.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28. septembrī
plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novaS
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da Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu,
Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu
var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un
www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 7. oktobrim.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/

23

