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Līdz 1. martam aicinām dalīties
ar idejām par Gaujas–Baltezera kanāla attīstību

Pavisam drīz ekspluatācijā tiks nodota 
jauna būve – Gaujas–Baltezera kanāls. 
Pašreiz Ādažu novada būvvalde izstrādā 
un saskaņo kanāla izmantošanas (eks-
pluatācijas) noteikumus. 2018. gadā tika 
izstrādāts kanāla atjaunošanas būvpro-
jekts, un šobrīd būve tiek gatavota nodo-
šanai ekspluatācijā. Ādažu novada paš-
valdība organizē arhitektūras studentu 
ideju projektu izstrādi par kanāla attīstī-
bu. Būvvalde aicina ikvienu iedzīvotā-
ju dalīties ar idejām par kanāla attīstī-
bu līdz šā gada 1. martam, sūtot tās uz 
e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv.
Gaujas–Baltezera kanāls uzbūvēts laikā 
no 1899. līdz 1903. gadam, lai nodroši-
nātu koku pludināšanu no kokmateriā-

lu ieguves rajoniem Vidzemē pa Gauju, 
Gaujas–Baltezera kanālu, cauri ezeriem 
uz Daugavu un tālāk uz Rīgas ostu. Ka-
nāla garums – 3142m, platums 7–10m, 
slūžas nodrošina ūdens līmeņa starpības 
regulēšanu. Saskaņā ar Ādažu novada 
Teritorijas plānojumu kanāla aizsarg-
josla – 20m, kas nosaka, ka apbūve ka-
nāla krastos nedrīkst būt tuvāk par 20m 
no kanāla malas. Tauvas josla kanālam 
– 10m. Šai teritorijai (10m abās kanāla 
pusēs) jābūt brīvai no žogiem vai citiem 
šķēršļiem. Kanāla krasti stiprināti ar 
rievpāļiem. Gultnē gar rievpāļu aizsarg-
sienām – akmens šķembu bērums. Ka-
nāla nogāzes slīpums – no 1:1,5 līdz 1:2. 
Kanāla platums pie iztekas no Gaujas – 

6m līdz slūžām, 8m kanāla vidējā pos-
mā un 10–14m iztecē Mazajā Baltezerā. 
Kanāla krastos atrodas Utu kalns (daļēji 
pašvaldības un privāts īpašums), Alde-
ru ciems, kas vēsturiski izveidojies kā 
plostnieku ciems, tagad – ar plašu sav-
rupmāju apbūvi. Ciema centrā atrodas 
publisks objekts Jāņu kalns (pašvaldības 
īpašums) un viena no Latvijā pirmajām 
alus darītavas atrašanās vietām, kas nav 
saglabājusies. No gājēju tiltiņa pār ka-
nālu, pie tā ietekas Mazajā Baltezerā, re-
dzama Baltezera baznīca, kas būvēta 18. 
gadsimta 70. gados. 
Visas idejas tiks apkopotas un izvēlētas 
īpaši interesantākās un dzīvotspējīgākās!

Dace Medniece

facebook.com/adazilv
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Ādažu novada pašvaldība –
ģimenei draudzīgākā pašvaldība Rīgas plānošanas reģionā*
Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” konkursa 
vērtēšanas komisija par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Rīgas 
plānošanas reģionā otro gadu pēc kārtas atzinusi Ādažu nova-
da pašvaldību. Trešajā konkursa kārtā pēc 10 pašvaldību attāli-
nātajām prezentācijām konkursa komisija visaugstāk novērtēja 
pašvaldības, kas pierādīja savu neatlaidīgo darbu 2020. gadā 
atbilstoši savām iespējām un individuālajai situācijai, uzlabojot 
pakalpojumus 
un piedāvāju-
mus ģimenēm. 
Ādažu novada 
iedzīvotāji paš-
valdībā novēr-
tējuši vienu no 
modernākajām 
sākumskolām 
Baltijā, atrak-
tīvās velo sa-
censības, bērnu 
i z g l ī t o š a n ā s 
iespējas Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolā, kā arī Sporta skolā. Iedzīvotājus ie-
priecina arī bērnu rotaļu laukumi centrā un ciemos. “Paldies 
iedzīvotājiem, kuri balsoja par Ādažu novadu šajā konkursā, 
centīsimies un strādāsim, lai kļūtu par vēl labāku un ģimenēm 
draudzīgāku novadu. Īpašs paldies visām novada biedrībām 
un organizācijām,” pēc balvas saņemšanas pateicās domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Viņš atgādina, ka jau pava-

sarī bērnudārzā (Ādažu vi-
dusskolas C korpusā) plānots 
uzņemt vēl 100 bērnu, kā arī 
noslēgusies ļoti gaidītās velo 
trases projektēšana, kas būs 
jauna vieta, kur jauniešiem 
Ādažos sportiskā garā pavadīt 

brīvo laiku. 
Konkursa uzvarē-
tāja visas Latvijas 
mērogā – Ludzas 
novada pašvaldī-
ba, Kocēnu nova-

da pašvaldī-
ba atzīta par 
“Ģimenei draudzīgāko pašvaldību” Vidzemes 
plānošanas reģionā, Līvānu novada pašvaldī-

ba – Latgales plānošanas reģionā, Alsungas nova-
da pašvaldība – Kurzemes plānošanas reģionā un 
Tērvetes novada pašvaldība – Zemgales plānošanas 
reģionā.

Sabiedrības integrācijas fonda mērķis ir saliedēta sabiedrība, 
kurā ikviens ar savu līdzdalību veicina stipru un ģimenēm 
ar bērniem draudzīgu vidi. Konkurss “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” ir viena no šī mērķa sasniegšanas iespējām. Šogad 
konkursa ietvaros tika godinātas deviņas pašvaldības un piecas 
pašvaldības saņēma īpašās balvas no konkursa atbalstītājiem.

Monika Griezne

NOVADĀ

*Rīgas plānošanas reģions ir viens no 5 (Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales) plānošanas reģioniem Latvijā, kas aizņem valsts centrālo daļu, 
tajā ietilpst 2 pilsētas – Rīga un Jūrmala, kā arī 28 novadi. Teritorija izveidota 2003.gadā, taču kā valsts iestāde tā dibināta 2006.gadā. To veido lēmējin-
stitūcija “Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome” un izpildinstitūcija “Rīgas plānošanas reģiona administrācija”. Plašāk par plānošanas reģioniem
– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē https://www.varam.gov.lv/lv/planosanas-regioni

Līdz 1. februārim aicinām balsot par
konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” balvas izlietojumu!
Konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” Ādažu novada dome saņēma naudas balvu 12 500 
eiro apmērā, kas jāizmanto ģimenei ar bērniem draudzīgu vietu labiekārtošanā vai jaunu vietu radī-
šanā, tāpēc aicinām tieši jūs, mīļie iedzīvotāji, balsot, kura no šīm idejām jūs iepriecinātu visvairāk:

Dzīvo sapņu dārza labiekārtošana ietvers: 
1) Ieejas vārtu un žoga izveidošanu;
2) Koka dēļu takas izveidošanu pastaigām dārza teritori-
jā 100–140m garumā;
3) Ģimeņu atpūtas vietu izveidošanu: 3–4 galdi ar so-
liem, kur iespējams organizēt radošās nodarbības;
4) Stilistiski līdzīgu dzīvnieku namiņu un barī-
bas novietņu izveidošanu.

Vējupes pludmales labiekārtošana ietvers: 
1) Koka dēļu laipas turpinājuma izveidošanu 200m garā
posmā līdz nekustamajam īpašumam “Ievupes”, nodroši-
not vides pieejamību;
2) Koka šķēršļu takas papildināšanu ar 2–3 koka platfor-
mām un 3–4 šķēršļu laipām – elementiem;
3) Peldvietas zonas papildinājumu ar jauniem atpūtas

elementiem 10–12 koka guļamsoliem.

a) Dzīvo sapņu dārza labiekārtošana b) Vējupes pludmales labiekārtošana.

3

Līdz 1. februārim balsojiet, iemetot šo aptaujas kuponu Ādažu novada domes pasta kastē pie domes ēkas, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, vai www.adazi.lv.
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Parka ielā atjaunota iebrauktuve no Rīgas gatves
līdz bērnudārzam un izveidotas trīs auto stāvvietas

Turpinās darbs pie Ādažu novada
Attīstības programmas izstrādes un Stratēģijas aktualizācijas
Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi 
tupina izstrādāt Ādažu novada Attīstības programmu 2021.–
2027. gadam (turpmāk – Attīstības programma), kā arī aktu-
alizēt Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–
2037. gadam (turpmāk – Stratēģija). Jau ziņots, ka Attīstības 
programmas izstrāde tika uzsākta 2020. gada jūlijā, savukārt 
Stratēģijas aktualizācija – 2020. gada septembrī. 
Iepriekšējo mēnešu laikā 5 darba grupas aktīvi strādāja pie 
abu dokumentu pamatojuma, t.sk. tika izvērtēti iedzīvotāju 
aptaujas laikā saņemtie ierosinājumi gan Ādažu, gan Car-
nikavas tagadējo novadu teritoriju attīstībai. Atgādinām, ka 
iedzīvotāju aptaujā piedalījās 1059 respondentu no abiem 
novadiem, un saņemto ierosinājumu skaits bija ievērojams. 
Jāatzīst, ka iedzīvotājiem svarīgās lietas – ceļu infrastruktū-
ras uzlabošana, attīstība; mobilitāte; kvalitatīvas izglītības 

pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai; iedzīvotāju atpū-
ta novada teritorijā; novadā esošo dabas bagātību apskate; 
pārdomātāka un kvalitatīvāka apdzīvoto teritoriju attīstība; 
vides un dabas aizsardzība; sporta infrastruktūras attīstība; 
sociālās un veselības infrastruktūras attīstība; kultūras attīs-
tība; sabiedriskā transporta pieejamība u.c. – pilnībā sakrita 
ar darba grupās runāto. Pašvaldība labprāt īstenotu gandrīz 
visus ierosinājumus, tomēr, lai to izdarītu, pašvaldības ieņē-
mumi būtu jāpalielina vairākas reizes, tāpēc kritiski tika iz-
vērtēts, kuri priekšlikumi ir reāli izpildāmi.
Ņemot vērā gan iedzīvotāju vēlmes, gan pašvaldības speciā-
listu novērtējumu, gan darba grupās diskutēto, tiek izstrādāta 
Attīstības programma un tās Vides pārskats, kā arī aktualizē-
tā Stratēģija un tās Vides pārskats. Ievērojot Ministru kabine-
ta noteikumos paredzēto kārtību sabiedrības iesaistei plāno-

šanas dokumentu izstrādē, 
kā arī atklātības principu, 
janvārī plānots pieņemt lē-
mumus par visu dokumen-
tu 1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai. 
Publiskās apspriešanas laikā 
ikvienam iedzīvotājam būs 
iespēja iepazīties ar sagata-
votajiem dokumentiem.
Publiskās apspriešanas laikā 
ikvienam iedzīvotājam būs 
iespēja iepazīties ar sagata-
votajiem plānošanas doku-
mentiem un izteikt priekš-
likumus to labošanai vai 
papildināšanai.
Liels paldies ikvienam, kas 
iesaistījās kādā no plāno-
šanas dokumentu izstrā-
des darba grupām vai pie-
dalījās aptaujā! Aicinām 
arī turpmāk sekot līdzi 
informācijai pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv 
un informatīvajā izdevumā 
“Ādažu Vēstis”, un iesaistī-
ties sava novada attīstības 
plānošanā!

Inga PērkonePlānotā jaunā Ādažu novada apdzīvojuma struktūra (izstrādātājs – SIA “Grupa 93”).
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Atjaunota Ādažu slimnīcas fasāde

Atjaunoti informatīvie stendi novadā
Decembrī veikti vides informatīvo stendu atjaunošanas darbi. 
Sešos novada teritorijā izvietotajos stendos – Baltezerā, Stapri-
ņos (pie Circle K), Upmalās, Kadagā, Ādažu centrā un pretim 
Mākslas un mūzikas skolai – nomainītas Ādažu novada un 
Ādažu ciema kartes, kā arī atjaunots novada iestāžu un pakal-
pojumu sniedzēju saraksts. Izmantojot uz kartes izvietoto QR 
kodu, ar viedtālruņa palīdzību var atvērt Ādažu novada domes 
tīmekļvietnē izvietoto interaktīvo karti, kur pieejama plašāka 
informācija par Ādažu novadā esošajām iestādēm, naktsmīt-
nēm, ēdināšanas vietām, apskates objektiem un velo maršru-
tiem. Karšu atjaunošanas darbus veica SIA “Reklāmas stils”.

Laura Bite

NOVADĀ

Attālinātā režīmā norisinājies tematiskais vakars
“Mazāk stresa, vairāk prieka” psihoterapeites Diānas Zandes vadībā
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu orga-
nizēts tematiskais vakars pieaugušajiem 
garīgās veselības veicināšanai par tēmu 
“Mazāk stresa, vairāk prieka” kognitīvi bi-
heiviorālās psihoterapeites Diānas Zandes 
vadībā. Dr. psych. Diānai Zandei ir ilgga-
dēja darba pieredze, un interesi par viņas 
lekciju izrādīja ne tikai cilvēki no mūsu 
novada, bet arī citiem novadiem. Neska-
toties uz to, ka pasākums notika attālināti 
Zoom vidē, tajā piedalījās vairāk nekā 60 
dalībnieku. 11. decembra vakarā trīs stun-
du garumā tika ieskicēta tēma par stresu 
un izdegšanu, padziļinātu vērību pievēr-

šot tam, kā mūsu domāšana rezultējas ne-
patīkamās izjūtās un kā to mazināt. Lie-
la daļa vakara tika veltīta tam, kā ieviest 
vairāk prieka, enerģijas un spēka ikdienā. 
Tika piedāvātas vieglas un praktiskas teh-

nikas, ar kuru palīdzību to sasniegt kļūs 
vieglāk. 2021. gadā turpināsies veselības 
veicināšanas aktivitātes Ādažu novadā. 
Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, 
pasākumiem un jaunumiem Ādažu nova-
da domes tīmekļvietnē un facebook.com 
kontā. Tematiskais vakars tika organizēts 
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Inita Henilane
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Kāpēc kareivis nav tikai vīriešu dzimtes vārds?

Saistīt dzīvi ar Nacionālajiem bruņo-
tajiem spēkiem ik gadu izvēlas vairāk 
nekā 15% sieviešu. Vairums sabiedrī-
bas armiju uzskata par izteikti vīriš-
ķīgu organizāciju, kur sievietēm, ja ne 
gluži nav vietas, tad katrā ziņā ir ļoti 
grūti. Tas ir plaši izplatīts stereotips, 
kam gan it nemaz nepiekrīt ne armijā 
dienošie puiši, ne meitenes.

Pie mīnmetēja ar bizi pār plecu
Mīnmetēju apkalpes komandierei Rūtai 
Ievai Štībelei ir 24 gadi, un viņa armijā ir 
jau piecus gadus. Viņas ikdienas pienā-
kumos ietilpst pēc saņemtajiem datiem 
uzraudzīt mīnmetēju šāviņu uzstādīšanu 
un pārbaudīt, vai mīnmetēji ir atbilstoši 
sagatavoti šaušanai. Bērnībā gribējusi 
kļūt par ceļu policisti, tomēr vidusskolā, 
darbojoties jaunsargos, nolēmusi dzī-
vi saistīt ar Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem. Pēc obligātās apmācības Alūk-
snē nonākusi 2. mehanizētajā kājnieku 
bataljonā, Sauszemes spēku Mehanizē-
tajā kājnieku brigādē, kur ilgstoši dienē-
jusi Sakaru vadā, bet nu jau vairāk nekā 
mēnesi darbojas Mīnmetēju 
vadā. “Man šeit nekad ne-
kas nav bijis piespiedu kārtā. 
Pati esmu izvēlējusies savu 
ceļu, tāpēc no pieredzes varu 
teikt – ja zini, ko gribi, un ne-
baidies par to runāt, vari arī 
darīt tieši to, ko gribi,” stāsta 
Rūta Ieva. Viņa atzīst, ka sie-
vietēm armijā ir gana plašas 
iespējas veidot karjeru: “Man 
patīk būt ārā kopā ar puišiem 
un komandēt, bet ir sievietes, 
kuras labāk jūtas biroja dar-
bā. Protams, štābos šādi cil-
vēki ir ļoti vajadzīgi, viņi arī 

dara savu darbu, bez kura mēs nevarētu 
darīt savējo. Protams, sevi ir jāpierāda, 
nedrīkst sēdēt malā, neko nedarīt un 
gaidīt, ka viss notiks pats no sevis. Es arī 
pati esmu gājusi pie komandiera, runā-
jusi, ka gribu iziet tādu vai citu kursu, un 
nekad nav bijis tā, ka mani neuzklausītu 
tikai tāpēc, ka esmu sieviete.” No dienes-
ta brīvajā laikā Rūta Ieva valkā kleitas – 
jo sievišķīgākas, jo labāk.
Kad tikko iepazīti cilvēki jautā, kur 
viņa strādā, viņa liek uzminēt. Līdz šim 
nevienam neesot izdevies – parasti iz-
skan tādas profesijas kā kosmetologs vai 
frizieris. Cilvēki netic, sak’, nu ko tāda 
meitene armijā... Viens no smieklīgā-
kajiem jautājumiem, ko viņa dzirdējusi 
– kā viņa armijā tiekot galā ar saviem 
garajiem matiem. “Sapinu bizi! Tas jau 
neko nemaina – gari vai īsi mati,” sme-
jas Rūta Ieva. Brīvajā laikā viņa sporto 
un atpūšas. Citām meitenēm viņa iesa-
ka mest bailes pie malas un sekot savam 
aicinājumam – ja šķiet, ka īstais ceļš ir 
armija, tas noteikti jādara.
Pašai gan arī nācies saskarties ar apkār-

tējo aizspriedumiem – ko tu tajā armijā, 
tev taču jādzemdē. “Nu jā, es dzemdēšu, 
un viss būs kārtībā!”
“Cilvēki iedomājušies, ka te ir tikai šaus-
mīga �ziska slodze. Es esmu izaugusi ar 
�zisko slodzi, zinu, ka to varu, un manai 
veselībai tas neko sliktu nenodarīs, bet 
tie, kuri zina, ka varbūt viņiem to neva-
jag, var izvēlēties citus amatus. Armija 
– tas nav tikai pa mežiem, kā daudzi ie-
domājušies. Galvenais, kur jāsaņem visi 
spēki un jāiztur, ir tie trīs pamata apmā-
cības mēneši, kas jāiziet visiem. Pēc tam 
jau katrs pats izvēlas, ko darīt,” stāsta 
Rūta Ieva un piebilst – karavīrs drīkst 
arī raudāt, bet, protams, nevajag to darīt 
katru reizi, kad ir grūti: “Man pašai ir tā 
bijis, ka ir grūti. Tad es aizeju kaut kur 
viena pati, izraudos, un ir labāk. Tas arī 
ir tāds stereotips, ka armijā nav emoci-
ju.”
Tiesa, atlaides tāpēc, ka esi sieviete, arī 
neviens nedod: “Pēdējos kursos biju 
vienīgā meitene, divus mēnešus bijām 
mežā, un vienīgais, kā pārējie centās 
pret mani jaukāk izturēties, – ļāva ilgāk 
pagulēt, varbūt to vienu saldumu atde-
va. Tā, lai teiktu, tu šeit nederi, – man tā 
nekad nav bijis. Puiši jau skatās uz mani 
kā uz biedru, ja redz, ka visu varu, – labi, 
tu esi mūsējā.”
Nevis kā filmās, bet kā dzīvē
Svjatoslavam Priedeslaipam ir 28 gadi. 
Viņš ir Nacionālo bruņoto spēku 2. 
mehanizētā kājnieku bataljona Kaujas 
atbalsta rotas vecākais speciālists. Ikdie-
nā viņš pēc saņemtajām koordinātām 
aprēķina datus mīnmetēju sagatavoša-
nai darbam un nosūta tos apkalpēm, kas 
savukārt sagatavo mīnmetēju šaušanai. 
Par dzīvi armijā viņu, mācoties tehni-
kumā, ieinteresējis kursabiedrs, kurš 
bija iestājies Zemessardzē. Tā pēc skolas 
beigšanas, 21 gada vecumā, Svjatoslavs 
pieteicās Nacionālajos bruņotajos spē-
kos. Alūksnē izgājis pamata apmācības 

kursu, bet jau skaidri zinājis, 
kurā vienībā pēc tam gribētu 
dienēt. Šobrīd viņš veiksmīgi 
apvieno dienestu ar neklātie-
nes jurisprudences studijām. 
Diendienā strādājot plecu 
pie pleca gan ar puišiem, gan 
meitenēm, Svjatoslavs ir pār-
liecināts, ka armijā vieta at-
rodas katram, kurš vēlas ar 
to saistīt savu dzīvi. “Es gan 
pats nekad neesmu bijis aiz-
spriedumains pret sievietēm 
armijā, bet cilvēkiem ir da-
žādi uzskati – ka sievietes ir 
pārāk emocionālas, ka viņām 
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jādzemdē bērni, bet bērna 
kopšanas atvaļinājums neiet 
kopā ar dienestu. Es tam ne-
piekrītu. Mums tieši kājnie-
kos ir tādas meitenes, kuras 
visiem džekiem var parādīt 
velnu. Es daudz labprātāk die-
nētu plecu pie pleca ar šādām 
meitenēm,” atzīst Svjatoslavs, 
piebilstot – panākumi armijā 
atkarīgi tikai no paša motivā-
cijas un intelektuālās kapaci-
tātes, nevis dzimuma. Uzti-
cība jānopelna gan vīriešiem, 
gan sievietēm. Protams, darbs 
armijā nav piemērots katram. 
Svjatoslavs ar smaidu atklāj, ka ne viens 
vien nāk pieteikties, pārskatījies �lmas 
un seriālus, un pārliecināts, ka armi-
jā tikai skraida apkārt un šaudās. Taču 
ikdiena ir daudzveidīga: dažādas starp-
tautiskas mācības, šaušanas apmācība, 
braukšanas apmācība dažādām šoferu 
kategorijām, valodu kursi – pats tikko 
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Jau tika ziņots, ka, īstenojot ERAF �-
nansēto projektu “Vispārējās izglītības 
iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 
novadā”, no janvāra līdz decembra sāku-
mam tika veikti visi Ādažu sākumskolas 
3. kārtas būvdarbi. 17.12.2020. Būvnie-
cības valsts kontroles birojs šo Ādažu 
sākumskolas kārtu pieņēma eksplua-
tācijā. 11 mēnešu laikā blakus jaunajai 
sākumskolai ir uzbūvēti 16 specializētie 
mācību kabineti un “Zaļā klase”, kas ne 
tikai ievērojami uzlabos mācību kvalitāti 
1.–4. klases skolēniem, bet arī atvieglos 
mācību procesa organizēšanu. 
Atgādinām, ka Ādažu sākumskolas ko-
pējā būvniecība sākās 2018. gada martā 
un 18.07.2019. ekspluatācijā tika pieņem-
ta ēkas 1. (32 mācību klases, administra-

tīvās telpas, aula, bibliotēka u.c. telpas) 
un 2. kārta (sporta zāle). Līdz ar 3. kārtas 
izbūvi ir noslēgušies vieni no vērienīgā-
kajiem būvdarbiem, ko pēdējo gadu laikā 
veica Ādažu novada dome. Kopējās Āda-
žu sākumskolas būvdarbu izmaksas bija 
14 461 144 eiro. Ēkas platība, kurā veikti 
visu trīs kārtu būvdarbi – 10 486,2 m2. 
Būvdarbus veica SIA “Monum” atbilstoši 
SIA “Nams” izstrādātajam būvprojek-
tam. 3. kārtas būvdarbu uzraudzību vei-
ca SIA “Marčuks”. 
Tā kā būvniecība bija viena no projek-
ta aktivitātēm, būvdarbu beigšana ne-
nozīmē, ka ir noslēdzies viss projekts. 
Atbilstoši projektā plānotajam Ādažu 
sākumskola turpina iegādāties mācī-
bu procesam nepieciešamo aprīkojumu 

un mēbeles, kā arī iekārtot specializē-
tos mācību kabinetus. Atgādinām, ka 3. 
kārtas korpusā atradīsies dabaszinību, 
datorikas, mūzikas, vizuālās mākslas 
un svešvalodu apguves kabineti, kā arī 
kabineti dizaina un tehnoloģiju pasaules 
iepazīšanai. 2021. gada sākumā Ādažu 
sākumskolā (1.–4. klasei) ir izveidoti 27 
klašu komplekti, kuros mācās 743 bērni. 
Ikvienam skolēnam novēlam sekmīgu, 
radošu un panākumiem bagātu nāka-
mo mācību semestri! Izturību un vese-
lību visam Ādažu vidusskolas personā-
lam un skolēnu vecākiem!

Inga Pērkone

Ādažu sākumskolas 3. kārta pieņemta ekspluatācijā

bijis angļu valodas kursos.
Svjatoslavs strādā no pirmdienas līdz 
piektdienai no plkst. 9.00–17.00 – gluži 
tāpat kā vairums cilvēku citās darbavie-
tās. Ja plānā paredzēts doties uz mežu, 
tad gan varot “pazust” uz nedēļu vai 
divām. Svjatoslavam gan netrūkst arī 
kuriozas pieredzes, kas saistīta ar cilvē-

ku aizspriedumiem par dzīvi 
armijā.
“Vissmieklīgākais, ar ko man 
nācies saskarties, – viena 
jaunkundze pajautāja, kā es 
tiku ārā no bāzes. Domāja, 
ka mums ir ieslodzījuma re-
žīms un ka mūs nelaiž ārā. 
Es tad arī piespēlēju – kā tad, 
izlauzos, izbēgu, Militārā 
policija mani tagad meklē! 
Tas bija visjautrākais,” smej 
Svjatoslavs. Kāds mazs zēns 
reiz esot pajautājis, vai vi-
siem armijniekiem ir obligāti 
jātetovējas, jo tas ir izplatīts 

stereotips – bravūrīgi mačo vīrieši, kuri 
pārsvarā tikai sporto un neko citu neda-
ra. Taču Svjatoslavs atgādina – ikviens 
karavīrs ir tāds pats cilvēks kā visi citi. 
Ar savām problēmām un pārdzīvoju-
miem, kurš tāpat savā reizē apraudas vai 
izjūt jebkuras citas emocijas.

Katrīna Ķeķe
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Darbi 2020
NOVADĀ

 Uzbūvēts Ādažu sākumskolas jaunais 
korpuss.

 Top otrs uzņēmēju kvartāls! Pārbūvēts 
Ataru ceļa posms no Laveru ceļa līdz Ei-
muru ceļam.

 Izveidota jauna iela uz šķiroto atkritumu 
laukumu Kadagā.

 Turpinās Ataru ceļa pārbūve no Eimuru 
ceļa līdz pagriezienam uz autoceļu A1.

 Atjaunots Alderu ielas posms.

 Atjaunota Priežu iela posmā no Gaujas 
ielas līdz Priežu ielai 14.

 Atjaunota Bukultu iela no Garkalnes no-
vada robežas līdz Baltezera ielai.

 Atjaunota Ādažu slimnīcas fasāde

 Parka ielā sakārtota iebrauktuve no Rī-
gas gatves līdz bērnudārzam un izveidotas 
trīs autostāvvietas.

 Atjaunots gājēju celiņš pie daudzdzīvok-
ļu mājām Gaujas ielā 25.

 Lai uzņemtu jaunas bērnudārza grupas, 
Ādažu vidusskolas C korpusā turpinās vē-
rienīgi remontdarbi.

 Atjaunots apgaismojums posmā no Ka-
dagas ceļa līdz Kadagas pirmsskolas izglī-
tības iestādei projekta “Accelerate SUNS-
hINE” ietvaros.

 Atjaunots apgaismojums Īrisu, Viršu, 
Īvju, Sārteņu, Andromēdas un Vaivariņu 
ielās projektā “Accelerate SUNShINE”.

Īrisu iela

Viršu iela

Īvju iela

Sārteņu iela

Andromēdas iela

Vaivariņu iela
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NOVADĀ

 Atjaunots Kastaņu ielas segums.

 Ādažos darbu sāka Rīgas Tehniskās uni-
versitātes interešu izglītības programma 
“Bērnu un jauniešu universitāte”.

 Alderu pludmale sakopta un papildināta 
ar smilti.

 Atjaunota un labiekārtota Podnieku 
pludmale.

 Uzlabota iespēja cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem piekļūt Vējupei. Saimnie-
cības daļa uzbūvējusi koka laipas papildu 
posmu, lai cilvēki ar kustību traucējumiem 
tiktu ne tikai līdz Vējupes krastam, bet arī 
līdz ūdenstilpnei.

 Kadagā, pretī 11. mājai, izveidots jauns 
rotaļu laukums pašiem mazākajiem.

 Izveidots jauns rotaļu laukums bērniem 
līdz 4 gadu vecumam pie daudzdzīvokļu 
mājām Gaujas ielā.

 Mežā pie Vējupes izveidota šķēršļu trase 
bērniem.

 Ādažu novada privilēģiju programma 
papildināta ar jaunu privilēģiju – pašvaldī-
bas pabalstu daudzbērnu ģimenēm. Pabal-
stu 50 eiro apmērā piešķir 1 reizi kalendā-
rā gada laikā katram bērnam, nevērtējot 
ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli. 
Ja kalendārā gada laikā ģimenē piedzims 
trešais bērns, tā varēs pieprasīt daudzbēr-
nu ģimenes pabalstu.

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē tika 
atvērtas 2 jaunas grupas.

 Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 
tika atvērta 1 jauna grupa.

 Atjaunota Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes fasāde.

 Pārbūvēts aizsargdambis no A1 šosejas 
līdz sūkņu stacijai “Kārkli”.

 Gaujas krasts nostiprināts ar celmiem.

 Noslēgusies jaunās velo-pumpu trases 
projektēšana.

 Ādažu sākumskola 
ieguvusi 2. vietu kon-
kursā “Latvijas Būv-
niecības Gada balva” 
nominācijā “Jaunbū-
ve – sabiedriska ēka”, 
ko organizē biedrība 
“Building Design and 
Construction Coun-
cil”, kā arī 2. vietu 
nominācijā “Publis-
kā jaunbūve” skatē 
“Gada labākā būve 

Latvijā”, ko rīko Latvijas Būvnieku asoci-
ācija un Latvijas Būvinženieru savienība.
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NOVADĀ

 Atklāta jaunā sūkņu stacija Kārklu ielā 12.

 Ādažu peldbaseinā uzstādītas jaunas 
peldbaseina starta platformas.

 Atjaunots futbola laukums pie Ādažu 
Sporta centra.

 Dienas centra un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centra izveides termiņš pa-
garināts līdz 2021. gada beigām.

 Atjaunotas un nomazgātas pieturvietas 
novadā.

 Atjaunoti horizontālie ceļa apzīmējumi 
novadā.

 Iedzīvotāju ērtībām pašvaldības past-
kaste izvietota ārpus domes ēkas.

 Aizvadītas veselības veicināšanas akti-
vitātes ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu:
 Ģimenes psihoterapeites Ainas Poišas 
lekcijas.
 Kognitīvi biheiviorālās psihoterapeites 
Diānas Zandes lekcijas.
 Ziemas Veselības diena.
 Izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīves-
veidu Ādažu jauniešiem. 
 Fiziskās nodarbības bērnudārzā “Strau-
tiņš” un Kadagas bērnudārzā u.c.

 Ādažu sākumskola – pirmā izglītības ies-
tāde Latvijā, kurā uzstādīta digitālā ķer-
meņa temperatūras mērīšanas ierīce.

 Veikta grants ceļu apstrāde ar pretpu-
tekļu līdzekli.

 Lilastes ezerā ielaisti 19 000 līdaku ma-
zuļu.

 Lielajā talkā tika sakoptas vietas Āda-
žos Alderos, Baltezerā, Kadagā, Iļķenē un 
Upmalās.

 Iegādāta universālā pašgājējmašīna 
ekskavators-iekrāvējs, ko paredzēts iz-
mantot ceļu būvniecībā un to uzturēšanā 
- apauguma noņemšanai, grants ceļu at-
jaunošanai, sniega tīrīšanai u.c. darbos.

 Bērnudārzā “Strautiņš” izveidotas divas 
jaunas rotaļu zonas un atjaunoti esošie ro-
taļu laukuma elementi.

 Atjaunoti rotaļu elementi bērnu lauku-
mā Ādažu centrā.
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NOVADĀ

 Bērnudārzā “Strautiņš” atjaunots gājēju 
celiņa posms.

 Ādažu vidusskolā A korpusa visos trīs 
stāvos atjaunots parkets 500m2 platībā.

 Ādažu vidusskolās izveidota tualete cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām.

 Ādažu vidusskolā iegādāts mobilais ra-
tiņkrēsla pacēlājs.

 Sadarbībā ar vecākiem pie bērnudārza 
“Strautiņš” tapušas puķu dobes.

 Kadagas bērnudārzā saremontētas 3 
grupu nojumes, atjaunotas margas, veikta 
4 uzbrauktuvju malu apdare.

 Jauni jumti Sporta centra tribīņu kāpņu 
telpām.  Notikusi pārgājienu maršruta “Mežtaka” 

marķēšana dabā.

 Jauno uzņēmēju konkursā 2020 uzva-
rējis Baibas Brokas projekts “Tija”, kurā 
plānots veikt komercdarbību adījumu, 
tamborējumu, somu, aksesuāru ražošanā, 
īpašu uzmanību pievēršot jaundzimušo 
apģērbiem un aksesuāriem.

 Jauno uzņēmēju konkursa ietvaros ra-
dīti inovatīvi produkti no priežu čiekuriem 
un jaunajiem dzinumiem. Jaunā uzņēmēja 
Sandra Landratova projekta ietvaros ra-
dījusi zaļo čiekuru zapti, priežu un jauno 
dzinumu sukādes, priežu sīrupa marmelā-
di un čiekurus šokolādē.

 Ādažu sākumskolas bibliotēkai dāvināto 
grāmatu skaits pārsniedza tūkstoti. Ādažu 
uzņēmēju biedrība akcijā “Dāvini grāma-
tas Ādažu sākumskolas bibliotēkai” aicinā-
ja uzņēmējus, biedrības un privātperso-
nas dāvināt grāmatas jaunās sākumskolas 
bibliotēkai.

 Īstenoti 17 konkursa “Sabiedrība ar dvē-
seli” projekti.

 Lai aizgūtu inovatīvus risinājumus, Āda-
žu pašvaldība devās uz Vardes pašvaldību.

 Vairākās novada ielās izveidoti ātruma 
slāpētāji (guļošie policisti). 3 ātruma slāpē-
tāji izveidoti Alderu ielā, 3 – Priežu ielā, pa 
vienam Viršu ielā un Ataru ceļā, kā arī divi 
jaunajā ielā uz šķiroto atkritumu laukumu 
Kadagā.

 Novadā sakārtoti 80% adrešu. Svarīgi at-
cerēties, ka ne visās novada vietās notiek 
adrešu maiņa, vairāki vēsturisko īpašumu 
nosaukumi saglabājas vietās, kur ielām 
nav nosaukumu un kur vispār nav ielu. Pār-
baudiet adreses plāksnīti! Par neesošu vai 
noteikumiem neatbilstošu adreses zīmi var 
piemērot administratīvo sodu līdz 350 eiro 
(juridiskām personām ‒ līdz 1400 eiro).



ĀDAŽU VĒSTIS   15. JANVĀRIS (237) 202112

NOVADĀ

 Pašvaldība organizējusi šādus konkur-
sus: 
 “Ziemassvētku noformējums”;
 Jauno  uzņēmēju konkurss;
 Sakoptas vides konkurss;
 Mūzikas jaunrades konkurss “Skaņu-
raksti Ādažos”;
 Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss;
 Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”;
 Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā 
īstenoti 17 lieliski projekti.

 Aizvadīta tikšanās ar tuvāko māju ie-
dzīvotājiem par veikala “Elvi” būvniecību 
Draudzības ielā 50.

 Atjaunoti 6 novada informatīvie stendi 
ar Ādažu novada kartēm Baltezerā, Stapri-
ņos (pie Circle K), Upmalās, Kadagā, Āda-
žu centrā un pretim Mākslas un mūzikas 
skolai.

 Nopļauts dambis no Kadagas tilta līdz 
sūkņu stacijai “Kārkli”.

 Tiešraides ceremonijā “Ādažu izcilnieks” 
godināti Ādažu vispārējās izglītības iestā-
žu skolēni.

 Alderos aizvadīta tikšanās ar iedzīvotā-
jiem par slēgtā tenisa korta izbūvi nekus-
tamajā īpašumā “Līči”.
 Atjaunotas tualetes Ādažu vidusskolas B 
korpusā.

1.‒4. un 5.‒9. klašu skolēni no trūcīgām, 
maznodrošinātām un daudzbērnu ģime-
nēm saņēma pārtikas pakas 40 eiro vēr-
tībā.

 Izdots buklets par vietējā mantojuma 
veicināšanu uzņēmējdarbības vidē.

 Aizvadītas 3 ciemu plānošanas darbnī-
cas.

 Organizēta iedzīvotāju aptauja, ko Āda-
žu novada dome rīkoja kopā ar Carnikavas 
novada domi, kopumā saņemtas 1059 res-
pondentu atbildes.

 Aizvadīta aktīvās atpūtas un sporta die-
na “Ādaži sporto”.

 Azartiski un aizrautīgi Mobilitātes dienā 
dalībnieki sevi pierādīja dažādos atraktī-
vos velo veiklības braucienos! Paldies da-
lībniekiem un lieliskajiem “ĀdažiVelo”.

 Pastaiga “IeČāpo” gar Dūņezeru.

 Izveidots orientēšanās poligons “Ādažu 
labirinti”. Ģimenes ar bērniem un spor-
tisti kontrolpunktus var apmeklēt jebkā-
dā secībā, staigājot, nūjojot, skrienot, 
braucot ar velo. Aplikācijā “Qrenteering 
jāizvēlas “Internet event” un jāievada dis-
tances kods  “adazi”. Plašāka informācija 
www.kapa.lv.

 Aizvadīts Rudens kross 2020.
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NOVADĀ

 Ādažos aizvadīts pirmais autokoncerts 
Latvijā.

 Gaujas parka koncertsērijā vasarā ar 
savu uzstāšanos priecēja Linda Leen un 
Rihards Lībietis, grupas “The Sound Poets” 
un “Otra Puse”.

 Kino naktī ar savu dziedājumu priecēja 
mūziķis Mārtiņš Balodis.

 Aizvadīta Dzejas diena Ādažos.

 22. jūnijā Baltezera kapos atzīmēta Va-
roņu piemiņas diena.

 Līgo dienas koncertā klausītājus prie-
cēja mūziķi Aija Vītoliņa, Antra Stafecka, 
Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis un vokālā 
grupa “Oranžās meitenes”.

 Organizēti divi amatnieku un mājražotā-
ju tirgi – Līgo dienā pie Kultūras centra un 
tuvāk rudenim – pie Ādažu sākumskolas, 
kur bija iespējams iegādāties gan gardas, 
gan skaistas un praktiskas lietas.

 Uzstādīta piemiņas plāksne Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalierim Andrejam Lapi-
ņam.

 Ādažiem – vērtīgs mākslas dāvinājums. 
Tēlniece Ēvī Upeniece vairākus savus pē-
dējo gadu nozīmīgākos darbus dāvinājusi 
ādažniekiem. Šogad Latvijas valsts svēt-
ku laikā dāvinājumu papildināja vēl četras 
skulptūras. Darbi eksponēti ne tikai Vēs-
tures un mākslas galerijā, bet mājvietu 
raduši arī Ādažu vidusskolā un Ādažu sā-
kumskolā.

 Senioru vokālais ansamblis “Gaujmalas 
lakstīgalas” nosvinējis 20 gadu jubileju.

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 20. 
jubilejas gadā 30 jauno komponistu skaņ-
darbi izskanēja konkursā “Skaņuraksti 
Ādažos”.

 Ādažu Kultūras centrs ādažniekiem 
Valsts svētkos dāvāja iespēju tiešraidē 
dzirdēt Raimonda Paula un Dināras Rudā-
nes koncertprogrammu!

 Covid-19 izplatības mazināšanas stingro 
ierobežojumu apstākļos ar aizkustinošām 
latviešu kino dziesmu aranžijām Ādažu 
Kultūras centrā skatītājus un žurnālistus 
priecēja grupa “Carnival Youth”.

 Ādaži tērpās svētku rotās par godu Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 102.gada-
dienai.
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Attālinātā režīmā aizvadītas ārstes, sertificētas
endokrinoloģes Ligitas Arnicānes veselīga uztura nodarbības jauniešiem

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu orga-
nizētas sešas veselīga uztura nodarbības 
Ādažu vidusskolas 13–17 gadus veciem 
skolēniem ārstes Ligitas Arnicānes vadī-

bā. Ligita Arnicāne ir serti�cē-
ta endokrinoloģe un interniste 
ar ilggadēju darba pieredzi. 
Veselīga uztura nodarbības 
tika organizētas program-
mas “Microso teams” vidē. 
Nodarbību mērķis bija radīt 
priekšstatu skolēniem par ve-
selīga uztura nozīmi veselības 
saglabāšanā un uzlabošanā. 
Nodarbībās tika apskatītas 

šādas tēmas: ogļhidrāti (ātri un lēni asi-
milējamie, šķiedrvielas), olbaltumvielas 
(pilnvērtīgas un nepilnvērtīgas) un tauki 
(piesātinātie, nepiesātinātie, transtauki) 

ikdienas uzturā; izmaiņas uztura pira-
mīdā, MyPlate modelis; brokastu nozīme 
veselības veicināšanā; iepriekš sagatavo-
ta launaga kārbiņa kā veselīga alternatī-
va viegli pieejamiem ātri asimilējamiem 
ogļhidrātiem/augu taukiem uzkodu au-
tomātos, veikalos. Nodarbības tika or-
ganizētas projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 
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Attālināti organizētas 26 grupu nodarbības
5.un 7. klašu skolēniem par drošību internetā un psihisko veselību 

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu organi-
zētas 26 grupu nodarbības 5. un 7. klašu 
skolēniem par tēmām “Drošība internetā” 
un “Psihiskā veselība”. Nodarbību “Psihis-
kā veselība” mērķis bija palīdzēt jaunie-

šiem izprast psihiskās veselības 
nozīmi, mazināt aizspriedumus, 
iepazīstināt ar izplatītākajām 
problēmām un to risināšanas ie-
spējām. Galvenie šajā nodarbī-
bā pārrunājamie jautājumi bija 
emocijas, to atpazīšana, vadīšana 
un nozīme cilvēka dzīvē; stress, 
tā cēloņi, izpausmes, sekas un 
mazināšanas taktikas; biežāk sa-
stopamie psihiskie traucējumi 
bērnu un pusaudžu vidē (trauk-

sme, depresija), u.c. Nodarbību “Drošība 
internetā” mērķis bija palīdzēt jauniešiem 
apzināties dažādus riskus interneta vidē 
(t.sk. sekstings), atpazīt riskantas situāci-
jas un zināt, kā rīkoties nedrošās situāci-

jās. Galvenie šajā nodarbībā pārrunājamie 
jautājumi bija mediju un vienaudžu ietek-
me lēmumu pieņemšanā; emocionālā var-
darbība internetā; prasmes droši izmantot 
interneta vidi (drošības uzstādījumi); palī-
dzības saņemšanas iespējas, u.c. Svarīgos 
jautājumus ar jauniešiem pārrunāja bied-
rības “Papardes zieds” speciālisti ar ilgga-
dēju pieredzi. 26 grupu nodarbības skolē-
niem tika organizētas projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietva-
ros.

Inita Henilane
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Ādažnieks Andrejs Rižovs pārstāvējis Latviju Eiropas čempionātā džudo cīņā 
Gada nogalē Porečā (Horvātijā) nepa-
rastos apstākļos norisinājās Eiropas 
čempionāts džudo U-21 un U-23 gru-
pā, kurā piedalījās arī Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas džudo nodaļas 
audzēknis Andrejs Rižovs (treneris Leo-
nīds Kuzņecovs). Ņemot vērā vispārējo 
epidemioloģisko situāciju, kad sacen-
sības tika atceltas un pārceltas, Eiropas 
čempionāta džudo rīkotāji tomēr izlēma 
rīkot sacensības vienas nedēļas ietvaros, 
ievērojot visus drošības pasākumus. Šī 
bija jauna pieredze gan rīkotājiem, gan 
pašiem sportistiem. 
Andreja sacensību reitings nebija pā-
rāk augsts, jo nebija zināms vai Eiropas 
čempionāts šogad notiks, tādēļ sportists 
nepiedalījās nepieciešamajās atlasēs. 
Tā kā pretinieka izlozes notiek pēc rei-
tinga principa, Andrejs U-21 grupā sev 
izlozēja ļoti spēcīgu pretinieku – holan-
dieti Emiel Jaring. Andrejs cīņu ar ho-
landieti zaudēja, savukārt holandietis 
zaudēja Krievijas sportistam Parchie-

vam Abu-Muslim, 
kurš čempionātā 
ieguva 5. vietu. Re-
zultātu kopvērtē-
jumā Andrejs savā 
svara kategorijā līdz 
60 kg starp 30 spor-
tistiem palika dalītā 
13. vietā. U-23 gru-
pā Andrejs izlozēja 
pieredzējušo Turci-
jas izlases pārstāvi 
Bahadir Berat, kurš 
zaudēja Itālijas pār-
stāvim Aramu Alessandro, un tas lie-
dza Andrejam cīnīties tālāk. Šajā grupā 
Andrejam dalīta 17. vieta.
Treneris Leonīds Kuzņecovs atzīst, 
ka Andreja rezultātu ļoti ietekmēja 
Covid-19 radītie apstākļi – gan sagatavo-
šanās posmu, gan arī tika atceltas un pār-
celtas daudzas sacensības, kas ietekmēja 
sportista reitingu. Taču, nenoliedzami, 
ir apsveicami, ka Andrejs tomēr izlēma 

piedalīties, gūt pieredzi un kā Latvijas 
izlases dalībnieks pārstāvēt Latviju šajās 
sacensībās. Iespējams, rezultāts uzlabo-
tos, ja šajās sacensībās Andrejam līdzi 
būtu bijis viņa treneris Leonīds Kuzņe-
covs, taču šoreiz tas nebija iespējams. 
Apsveicam Andreju ar sasniegtajiem 
rezultātiem, lielākie sasniegumi vēl tikai 
priekšā!

Leonīds Kuzņecovs

SPORTS
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10m platā joslā no atjaunotā Gaujas–Baltezera kanāla malas būs aizliegts likt žogus, 
būs atļauta kājāmgājēju pārvietošanās bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku

Decembra sākumā Ādažu novada Būvvalde saņēma Alderu 
ciema iedzīvotāju vēstuli, lūdzot būvvaldi publiski informēt par 
kājāmgājēju pārvietošanās iespējām atjaunotā Gaujas–Balteze-
ra kanāla abos krastos, kā arī lūdzot izvērtēt Gaujas–Baltezera 
kanālā veikto būvdarbu ietekmi uz iedzīvotāju interešu aizskā-
rumu un nepieciešamības gadījumā paredzēt aizsargjoslas un 
tauvas joslas korekciju aprakstu. 
Ādažu novada būvvalde publiski (ar “Ādažu Vēstis” starpnie-
cību) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
“virszemes ūdensobjektam, kura krasts mākslīgi pārveidots 
(uzbērts, nostiprināts ar mākslīgiem nostiprinājumiem), aiz-
sargjoslu nosaka no pārveidotā krasta vai nostiprinājuma ārē-
jās malas ne mazāk kā 10 metru platā joslā.”1 Tāpat kanālam, 
pamatojoties uz Zvejniecības likumu, ir noteikta 10m plata tau-
vas josla. Tā ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta 
ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem. 
Kājāmgājēji tauvas joslā var pārvietoties bez iepriekšējas saska-
ņošanas ar zemes īpašnieku. 

Kanāls – valsts nozīmes
meliorācijas sistēma
Atbilstoši Meliorācijas likumam Gaujas−Daugavas kanāls ir arī 
valsts nozīmes meliorācijas sistēma, kam noteikta 10m plata 
ekspluatācijas aizsargjosla, lai nodrošinātu piekļuvi tā kopša-
nai, remontam vai pārbūvei. Tās uzturēšanu un ekspluatāci-
ju šobrīd nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kas arī veica 
kanāla pārbūvi, izmantojot tam 3 372 849.17 eiro lielu budžeta 
�nansējumu, no kā 2 866 921.79 eiro bija Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta līdzekļi. Projektu 
paredzēts pabeigt 2021. gada martā. Pēc tā pabeigšanas vēl 5 ga-
dus valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
nodrošinās būves uzraudzību un apsaimniekošanu. 

20m plata aizsargjosla 
Tāpat atbilstoši Aizsargjoslu likumam 
un Ādažu novada domes saistošajiem 
noteikumiem Gaujas–Baltezera kanā-
lam ir noteikta 20m plata virszemes 
ūdensobjekta aizsargjosla.2 Aizsargjoslu 
likums3 nosaka arī to, ka 10 metru platā 
joslā papildu aizliegts “būvēt un izvietot 
jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožo-
gojumus (izņemot esošo būvju atjauno-
šanu; kultūras pieminekļu restaurāciju). 
Tāpat tas nosaka, ka “vietējā pašvaldība 
pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu 
nelikumīgu nožogojumu nojaukšanu 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. 
Vietējā pašvaldība veic vai organizē 
nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks 

vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas 
nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu 
saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs.”4 
Kopumā secinām, ka :
• 10m platā joslā no kanāla nostiprinājuma ārējās malas ir 
aizliegts likt žogus;
• Bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir atļauta kājāmgājē-
ju pārvietošanās 10m platā joslā; 
• Gar kanālu jābūt piekļuvei, lai veiktu tā uzturēšanu un kop-
šanu.

Žogs – ne tuvāk par 10m no kanāla ārējās malas! 
Piegulošo zemju īpašniekiem nav atļauts nožogot savu īpašu-
mu tuvāk par 10m no kanāla ārējās malas! Žoga novietojums 
ir saskaņojams Ādažu novada Būvvaldē. Aizsargjoslu likums 
arī paredz, ka ūdensobjekta 10m aizsargjoslu gra�ski attēlo 
pašvaldība un aizsargjoslas robežu datus iesniedz Valsts zemes 
dienestam. Tiklīdz pašvaldībai būs pieejams kanāla izpilduz-
mērījums, tā noteiks 10m aizsargjoslu, kas vienlaicīgi būs arī 
tauvas joslas platums, un minētos datus iesniegs Valsts zemes 
dienestam. 

Ingūna Urtāne 
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1Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumi Nr. 406 “Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.
2Ādažu novada saistošo noteikumu Nr.7 “Ādažu novada teritorijas plāno-
juma gra�skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ap-
stiprināti ar Ādažu novada domes 27.03.2018. lēmumu Nr 49 “Par Ādažu 
novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu 
un par saistošo noteikumu Nr.7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma gra-
�skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”, 
13.04.2018. publicēti Latvijas Republikas o�ciālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” Nr.74).
3Aizsargjoslu likuma 37. panta Pirmās daļas 5. punkts.
4Aizsargjoslu likuma 37. panta Trešā daļa.



• Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “ĀBVS 
10. klase” projektu “Apūdeņošanas sis-
tēmas izveide ĀBVS dārzā”. Projekta 
mērķis bija ĀBVS parka teritorijā, skolas 
pagalmā, Attekas ielā 33, izveidot auto-
mātisku apūdeņošanas sistēmu un ūdens-
torni, kā arī renovēt skolas parka apstādī-
jumus ~80 m2 platībā.

ĀDAŽU VĒSTIS   15. JANVĀRIS (237) 202116

Konkursam “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” pieteikti trīs projekti
Izvērtējot pašvaldības organizētā iedzīvotā-
ju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar 
dvēseli 2020” īstenotos projektus, vērtēšanas 
komisija ne tikai pārbaudīja projektu mērķu 
sasniegšanu un aktivitāšu īstenošanu, bet arī 

noteica, kuru no tiem virzīt Latvijas pašvaldību savienības no-

dibinājuma “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” programmas Pierī-
gas reģiona labākā projekta balvai. Šogad Ādažu novadā tika īs-
tenoti 17 “Sabiedrība ar dvēseli” projekti. Ņemot vērā izmaiņas 
apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursa nosacīju-
mos, šogad no Ādažu novada kā labākos Pierīgā varēja virzīt 3 
projektus. Tāpēc konkursa vērtēšanas komisija izvirzīja: 

• Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Kada-
gas bērnu vecāku” projektu “Bērnu ro-
taļu laukums pie Kadaga 13”. Projek-
ta mērķis bija Kadagas 13 ēkas pagalmā 
izveidot drošu rotaļu laukumu bērnu un 
viņu vecāku atpūtai un veicināt bērnu vēl-
mi spēlēties, un trenēt fiziskās prasmes.

• Ādažu Brīvās Valdorfa skolas projek-
tu “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas 
darbnīca”. Projekta mērķis bija izgata-
vot 8 Kurzemes vai Latgales tipa 12 stīgu 
etnogrāfiskās kokles.

Veiksmi Pierīgas konkursā!
Inga Pērkone
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PROJEKTI

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks pauž bažas
par informācijas nepieejamību saistībā ar Covid-19 izplatību novadā 

“In�cēto skaita dramatisks pieaugums 
Ādažos ir satraucošs. Vēl satraucošāk, 
ka nevaru saņemt informāciju no at-
bildīgajām valsts iestādēm, lai varētu 
izvērtēt nepieciešamo rīcību,” norāda 
Sprindžuks. Viņaprāt, ir būtiski zināt, 
cik in�cēto ir Nacionālo bruņoto spēku 
bāzē Ādažu pusē, cik in�cēto ir novada 
teritorijā strādājošos uzņēmumos, cik –
bērnudārzos, cik – mājsaimniecībās.
 “Vai datu aizsardzība ir svarīgāka par 
cilvēku veselību un dzīvību? Jau pandē-

mijas sākumā aicināju Veselības minis-
triju un Iekšlietu ministriju iesaistīt paš-
valdību Civilās aizsardzības komisijas 
epidemioloģiskās situācijas uzlabošanā. 
Cik cilvēkiem jāsaslimst, lai to sapras-
tu?” vaicā Sprindžuks. Domes priekš-
sēdētāju uztrauc Slimību pro�lakses un 
kontroles centra dati, kuros norādīts, ka 
pēdējo 14 dienu laikā (līdz 10. janvāra 
vakaram) Ādažos konstatēti 164 jauni 
Covid-19 gadījumi.

LETA

Būvvalde veikala “Elvi” projekta
īstenotājiem pieprasījusi izstrādāt satiksmes drošības auditu 
Ādažu novada Būvvalde uzdevusi “Elvi” 
projekta īstenotājiem iesniegt satiksmes 
drošības auditu. Jau iepriekš informē-
jām, ka oktobra vidū Draudzības ielā 
50, Ādažos, notika projektējamā veikala 
“Elvi” blakus esošo īpašumu īpašnie-
ku un būvniecības ieceres ierosinātāju 
un projektētāju tikšanās, lai iepazītos ar 
būvniecības ieceri, veikala izvietojumu 
un piedāvātajiem satiksmes organizēša-
nas risinājumiem. Projektētājs iepazīs-
tināja iedzīvotājus ar veikala koncepciju 
un projektu. Iedzīvotāji izteica bažas par 
veikala produkcijas piegādes transpor-
ta un izkraušanas radītajiem trokšņiem, 
savukārt projekta attīstītāja SIA “VM 
Īpašumi” pārstāvis informēja, ka piegā-
des šādiem veikaliem tiek veiktas mak-

simāli 2 reizes nedēļā, normālā darba 
laikā. Šobrīd projektētājs veic satiksmes 
auditu, un atkarībā no tā rezultātiem tiks 
piedāvāti satiksmes uzlabojumu varianti. 
Būvvalde ir akceptējusi būvniecības iece-
ri un izdevusi būvatļauju, kā arī saņēmusi 
iesniegumu no privātpersonas ar lūgumu 
apturēt būvatļauju, taču Administratīvo 
aktu strīdu komisija lēma atstāt spēkā 
būvvaldes izdoto būvatļauju. Saskaņā ar 

Ādažu novada teritorijas plānojumu, kas 
tika apstiprināts 2018. gada 27. martā, 
nekustamais īpašums Draudzības ielā 50, 
Ādažos, Ādažu novadā, atrodas jaukta 
centra apbūves teritorijā1, kas nozīmē, ka 
šajā teritorijā ir atļauta tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu apbūve, neveicot 
sabiedrisko apspriešanu. Izstrādājot te-
ritorijas plānojumu, tam tika piemērots 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtē-
jums, ar ko, cita starpā, izvērtē zonējuma 
savstarpējo novietojumu un iespējamās 
ietekmes. Sabiedriskā apspriešana būtu 
rīkojama tikai tad, ja blakus dzīvojamai 
vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda 
objekta būvniecība, kas var radīt būtisku 
ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita 
veida piesārņojumu).

NOVADĀ

1 Jaukta centra apbūves teritorijā saskaņā ar Ādažu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 642. punktu ir atļauta tirdzniecības un pa-
kalpojumu objektu apbūve. Nekustamais īpašums Draudzības ielā 50, Ādažos, Ādažu novadā, atrodas jaukta centra apbūves teritorijā.



Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra sē-
des lēmumu Nr.257 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”” ir uzsākta 
detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīša-
nu savrupmāju apbūves nolūkos. Par detālplānojuma izstrā-
des vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs 

– arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā de-
tālplānojuma izstrādei lūdzam ievietot Ādažu novada 
domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no-
vadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra 
sēdes lēmumu Nr.256 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma 
projektu nekustamajiem īpašumiem “Ozolmuiža” un  “Ozol-
villa”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot 
īpašuma sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos. Par detāl-
plānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada te-

ritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā de-
tālplānojuma izstrādei lūdzam ievietot Ādažu novada 
domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no-
vadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra sēdē ir ap-
stiprināts detālplānojums “Oši” un “Liepas”, Divezeru ciemā, 
Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.262). Ar detālplānojuma 

materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta 
vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informā-
cijas portālā www.geolatvija.lv.

17SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/

NOVADĀ PAZIŅOJUMI

Pašvaldības policijas ceturkšņa darbu apkopojums
Ādažu pašvaldības policijā pēdējā gada ceturksnī saņemtas 
1357 ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpu-
miem. Par Ādažu pašvaldības saistošo noteikumu neievēro-
šanu uzsākti 36 administratīvā pārkāpuma procesi, savukārt 
pēc nozaru likumiem uzsākti 124 administratīvie procesi. 
Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām 38 personām sniegta palī-
dzība. Izķerti 29 klaiņojoši dzīvnieki. Par soda piemērošanu 
par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu pie-
ņemti 38 lēmumi. 
Ādažu pašvaldības policija aicina
ievērot epidemioloģiskos noteikumus
Ādažu pašvaldības policija lūdz novada iedzīvotājus būt atbil-
dīgiem un ievērot epidemioloģiskos noteikumus, tādējādi pa-
sargājot sevi un citus. Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumu no ārkārtējā stāvokļa ieviešanas brīža veik-
tas 58 pārbaudes, tajā skaitā uzsākti vairāki administratīvo pār-
kāpumu procesi par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa 
laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu. Ādažu 
pašvaldības policija atgādina, ka, sākoties ziemai, Ādažu nova-

da saistošie noteikumi paredz, ka gājēju ietves, piebrauktuves 
un publiskas autostāvvietas ziemā no sniega un ledus jāattīra 
un jānokaisa ar pretslīdes materiālu, darbi veicami katru dienu 
(arī svētku dienās un brīvdienās) līdz plkst. 8.00. 
Pašvaldības policija aicina lietot
atstarojošās vestes vai atstarotājus
Tumšajos periodos mēs visi esam līdzatbildīgi satiksmes dalīb-
nieki. Tādēļ, iestājoties tumšajam laikam, mums ir jāgatavojas 
īpaši, iegādājoties apģērbu ar atstarojošiem elementiem vai at-
starojošās vestes. Gājējiem jāņem vērā, ka automašīnu tuvās 
gaismas apgaismo tikai 25–50 metrus, savukārt tālās – līdz 150 
metriem, tādējādi gājējiem, lai sevi pasargātu, ir jālieto gaismu 
atstarojošas vestes vai apģērbs ar atstarojošiem elementiem, kā 
arī jāievēro satiksmes noteikumi.
Sargiet sevi un savus mīļos! Lai veselības pilns Jaunais gads! 
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un infor-
mēt par likumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju  pa 
tālruņiem – 67997005 vai 27762020.

Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O. Feldmanis

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 
6. kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 2 projektu iesniegumi
Laika posmā no 2020. gada 23. novem-
bra līdz 2020. gada 23. decembrim 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam ietvaros ikvienam 
interesentam bija iespēja iesniegt savu 
projekta iesniegumu biedrības “Gaujas 
Partnerība” izsludinātajā projektu iesnie-
gumu pieņemšanas konkursa 6. kārtā.
Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakš-
pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinā-
tās sabiedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. 
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas ini-
ciatīvas”.
Kopējais 6. kārtā pieejamais publiskais �-

nansējums bija 16 986,02 eiro. Šajā kārtā 
projektu iesniegumus varēja iesniegt ti-
kai 1.1. rīcībā Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību 
nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, 
produkcijas realizācijai un darbinieku 
produktivitātes kāpināšanai.
Konkursa 6. kārtā tika iesniegti 2 projek-
tu iesniegumi, kuros pieprasītā publiskā 
�nansējuma summa ir 21 921,51 eiro, 
kas nedaudz pārsniedz pieejamo �nan-
sējumu.
Mēneša laikā pēc projektu iesniegumu 

iesniegšanas biedrības vērtēšanas ko-
misija izvērtēs to atbilstību biedrības 
“Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītas 
vietējai attīstības stratēģijai 2015.–2020.
gadam, tos saranžējot pēc iegūto punktu 
skaita. Tālāk vērtēšanai Lauku atbalsta 
dienestā to vērtēšanas atbilstībai Minis-
tru kabineta noteikumu prasībām tiks 
nodoti tikai no biedrības puses atbalstī-
tie projekti.
Paldies abiem projektu iesniedzējiem 
par dalību konkursā! Lai viss iecerētais 
izdodas!
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Ādažu novada domes ārkārtas (03.12.2020.) sēde
Sēdē piedalās 11 deputāti: Māris Sprin-
džuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis 
Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola 
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Jānis 
Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kris-
tīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Ed-
gars Verners (RA). Nepiedalās (attaisnotu 
iemeslu dēļ): Gundars Bojārs (LZP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žurav-
ļova (S), Liāna Pumpure (RA).
1. Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas iz-
glītības programmā Ādažu vidusskolā.
Lēmums: Noteikt Ādažu vidusskolā šādu 
grupu komplektēšanas kārtību uzņem-

šanai ar 2021. gada 1. martu:  60 vietas (3 
grupas) 2016. gadā dzimušiem bērniem; 
40 vietas (2 grupas) 2017. gadā dzimušiem 
bērniem. 
Balsojums: “Par” – 10 (Pēteris Balzāns 
(RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija 
Keiša (LZS), Jānis Neilands (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Māris Sprindžuks (RA), 
Kristīne Savicka (RA), Edgars Verners 
(RA)), “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Edvīns 
Šēpers (LZS)).
2. Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtības pilnveidi Ādažu novada pirms-

skolas izglītības iestādēs.
Lēmums: Uzdot domes izglītības un jau-
natnes lietu speciālistei Inārai Briedei 
sagatavot un iesniegt izskatīšanai domes 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālās ko-
mitejas  2021. gada 5. janvāra sēdē grozīju-
mu domes 2017. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 
Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestā-
dēs” projektu, attiecībā uz bērnu reģistrāci-
jas un uzņemšanas kārtības pilnveidi Āda-
žu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “Par”.

Ādažu novada domes kārtējā (22.12.2020.) sēde
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprin-
džuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis Be-
ķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs 
Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija 
Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), 
Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 
Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA).
1. Par līdz�nansējumu komponista Gu-
nāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto 
dziesmu izlases  grāmatas izdošanai.
Lēmums: Sniegt  �nansiālu atbalstu 500 
euro apmērā SIA “Mūzika Baltika” kompo-
nista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai 
veltīto dziesmu izlases (nošu grāmatas) izde-
vumu iznākšanai.  
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajiem īpašumiem “Ozolmuiža” 
un “Ozolvilla”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādā-
šanu nekustamā īpašuma “Ozolmuiža” un 
nekustamā īpašuma “Ozolvilla” zemes vie-
nībai Kadagas ciemā ar mērķi pamatot ze-
mesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves 
nolūkos un plānot piekļuves infrastruktūras 
izbūvi, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vie-
nības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Mēnessgais-
mas”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādā-
šanu nekustamā īpašuma “Mēnessgaismas” 
zemes vienībai Ataru ciemā ar mērķi pama-
tot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju ap-
būves gabalos  ar nolūku veikt zemesgabalu 
sadali un nodrošināt tos ar piekļuves  infra-
struktūru, veidojot ielas kā atsevišķas zemes 
vienības.
Balsojums: “Par” – 14 (Pēteris Balzāns 
(RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija 
Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svet-
lana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Nei-
lands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Mā-
ris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav, “Nepiedalās” – 1 (Gundars Bo-
jārs (LZP)).
4. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Kažoči”.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Kažoči” ze-
mes vienībai Garkalnes ciemā ar mērķi pa-
matot zemesgabala sadalīšanu, nodrošinot 
tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai ze-
mes vienībai no esošā ceļa, ceļu veidojot kā 
atsevišķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam “Atvari”.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ie-
rīkotāja Uģa Čumas-Zvirbuļa (sert. Nr. 
CA0025) izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Atvari” zemes vienībai 
Kadagas ciemā un piekrist zemes vienības 
sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajiem īpašumiem Gaujma-
las ielā 27 un 29.
Lēmums: Apstiprināt serti�cēta zemes ie-
rīkotājas Marijas Laganovskas (sert. Nr. 
AA0056) izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Gaujmalas ielā 27 un 
Gaujmalas ielā 29 Ādažu ciemā, Ādažu no-
vadā, un piekrist zemes vienību savstarpējo 
robežu pārkārtošanai.
Balsojums: “Par” – 14 (Pēteris Balzāns 
(RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 
(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija 
Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svet-
lana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Nei-
lands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Mā-
ris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav, “Nepiedalās” – 1 (Valērijs Bu-
lāns (RA)).
7. Par zemes vienību atdalīšanu no nekus-
tamā īpašuma “Lībieši”.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašu-
ma “Lībieši”, Ādažu novads, zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Lie-
pas” detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Ņemot vērā publiskās apsprieša-
nas rezultātus, apstiprināt Ādažu novada 
Divezeru ciema nekustamo īpašumu “Oši” 
un “Liepas” zemes vienību detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
9. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Jaunparks”.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
Ādažu ciema nekustamā īpašumā “Jaun-

parks”.
Balsojums: “Par” – 14 (Pēteris Balzāns 
(RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dā-
vidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svet-
lana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Nei-
lands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Mā-
ris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
10. Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada 
pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, 
dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīša-
na līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā”.
Lēmums: Atbalstīt biedrības iniciatīvu pro-
jektu “Ādažu novada pensionāru sociālās 
situācijas uzlabošana, dzīves kvalitātes uzla-
bošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsonis-
kajā sabiedrībā” un piešķirt tai pašvaldības 
�nanšu līdzekļus 6850,00 euro apmērā pro-
jekta aktivitātēm.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
11. Par nereģistrētu ēku apzināšanu un re-
ģistrēšanu.
Lēmums: Noteikt būvvaldei papildu pienā-
kumu līdz 2021. gada 30. novembrim veikt 
ēku deklarēšanu Kadastrā nereģistrētām 
dzīvojamajām mājām un palīgēkām Āda-
žu novada administratīvajā teritorijā, ja to 
reģistrāciju nav veikuši īpašnieki (valdītāji) 
likumā un noteikumos paredzētajā kārtībā.
Balsojums: “Par” – 14 (Pēteris Balzāns 
(RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dā-
vidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žura-
vļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pum-
pure (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne 
Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Ed-
vīns Šēpers (LZS)), “Pret” – nav, “Atturas” 
– nav, “Nepiedalās” – 1 (Edgars Verners 
(RA)).
12. Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” pamatkapitālā.
Lēmums: Ieguldīt domes nekustamo īpašu-
mu “Attekas iela 43”, Ādaži, Ādažu nov., kas 
sastāv no zemes vienības 0,1616  ha platībā un 
katlu mājas  ēkas  (turpmāk abi kopā saukti 
“nododamā manta”) Sabiedrības pamatka-
pitālā, palielinot Sabiedrības pamatkapitālu 
atbilstoši serti�cēta nekustamā īpašuma vēr-
tētāja atzinumā norādītajai vērtībai.
Balsojums: “Par” – 14 “Par” (Pēteris 
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Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars 
Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola 
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žurav-
ļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pum-
pure (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne 
Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Ed-
vīns Šēpers (LZS)), “Pret” – nav, “Atturas” 
– nav, “Nepiedalās” – 1 (Edgars Verners 
(RA)).
13. Par nekustamā īpašuma daļas piešķir-
šanu nomā.
Lēmums: Piešķirt V.U. nomā līdz 2023. gada 
14. martam Ādažu novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma Alderu iela 33, 
Baltezers, Ādažu novads, 277/8897 domāja-
mās daļas, kas sastāv no  garāžas Nr.11 un  
zemes zem tās.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu 
nomā un nomas termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31. 
decembrim nekustamo īpašumu “Vinetas”,  
“Lazdas Nr. 8”, Lazdu iela 7 mazdārziņus 
bez apbūves tiesībām  personisko palīgsaim-
niecību uzturēšanai. Nomas līgumos ietvert 
nosacījumu, ka pēc līguma termiņa beigām 
tie netiks pagarināti. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Kadaga 2” zemes atsavināšanu.
Lēmums: Atsavināt GĪKS “Kadaga 2” do-
mei piederošo zemes īpašumu “Kadaga 2”, 
Kadaga, Ādažu nov., garāžu būvju īpašuma 
uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Smilgu 1. šķērslīnijā 
no Muižas ielas līdz Smilgu 1. līnijai Nr.13, 
Ādažos, izbūvētie ārējie ūdensvada un kana-
lizācijas tīkli pēc to nodošanas ekspluatācijā 
ir izmantojami sabiedrības vajadzībām, kā 
rezultātā V.U. būs tiesības saņemt NĪN at-
vieglojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt V.U. nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā par vi-
ņam piederošajiem nekustamajiem īpašu-
miem par veikto ieguldījumu sabiedriskās 
infrastruktūras izbūvē 6585,53 eiro apmērā.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par atteikumu piešķirt nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu.
Lēmums: Atteikt piešķirt V.U., V.U. un V.U.  
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
sakarā ar 5000,00 eiro ziedojumu Bukultu 
ielas seguma atjaunošanai. Noteikt, ka pēc 
diviem gadiem pēc ziedojuma nodošanas 
iesniedzējiem ir tiesības pretendēt uz nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Balsojums: “Par” – 14 (Pēteris Balzāns 
(RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dā-
vidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svet-
lana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Nei-
lands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Mā-
ris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA)), “Pret” – 1 (Raitis 
Kubuliņš (LZP), “Atturas” – nav.
19. Par sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
slēgšanu ar SIA “Ādažu Namsaimnieks”.
Lēmums: Atcelt domes 2020. gada 27. oktob-
ra lēmumu Nr.224 “Par deleģējuma līguma 
pagarināšanu ar SIA “Ādažu Namsaim-
nieks”. Pilnvarot SIA “Ādažu Namsaim-
nieks” sniegt sabiedriskos pakalpojumus 
siltumapgādes jomā Ādažu novada admi-
nistratīvās teritorijas Ādažu un Kadagas cie-
mos. Slēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
ar Sabiedrību līdz 2026. gada 6. janvārim 
par: siltumenerģijas pārvadi, t.i., siltumener-
ģijas transportēšanu pa tīkliem vai vadiem, 
lai piegādātu to attiecīgai sadales sistēmai 
vai tieši lietotājam; siltumenerģijas sadali, 
t.i., siltumenerģijas transportēšanu pa tīk-
liem un vadiem; siltumenerģijas tirdzniecī-
bu, t.i., siltumenerģijas iepirkšanu pārdoša-
nai un pārdošanu enerģijas lietotājiem. 
Balsojums: “Par” – 14 “Par” (Pēteris 
Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars 
Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola 
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svet-
lana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Nei-
lands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Mā-
ris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP).
20. Par izmaiņām domes amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 01.01.2021. izveidot 2,5 amata 
vietas ”Apkopējs”’; ar 01.02.2021. izveidot 
šādas amata vietas: “Direktora vietnieks 

administratīvajā un saimnieciskajā jomā”, 
Vadītāja vietnieks” (0,25 amati), “Vecākais 
lietvedis/sekretārs” (2 amati); “Daļas va-
dītāja vietnieks/galvenā grāmatveža viet-
nieks”; “Dežurants/apkopējs”; “Interešu iz-
glītības koordinators” (0,5 amata vietu); ar 
15.02.2021. izveidot 10 amata vietas “Pirms-
skolas izglītības skolotājs”; 0,75 amata vietas 
“Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs”, 0,5 
amata vietas “Psihologs”, 0,5 amata vietas 
“Speciālais pedagogs”, “Logopēds”, “Mūzi-
kas skolotājs”, 5 amata vietas “Pirmsskolas 
izglītības skolotāja palīgs”, 1,5 amata vietas 
“Apkopējs”’; ar 01.03.2021. izveidot 1 amata 
vietu “Speciālais pedagogs”, “Pirmsskolas 
izglītības skolotāja palīgs”, “Gra�kas dizai-
ners”, “Sociālais darbinieks”; ar 01.03.2021. 
likvidēt amatus: “Kancelejas vadītājs” (Āda-
žu Mākslas un mūzikas skolā); Kancelejā 
amatu “Lietvedības sekretārs” (2 slodzes), 
Grāmatvedības daļā amatu “Galvenā grā-
matveža vietnieks”; Sporta daļā amatu “Ap-
kopējs”.
Balsojums: “Par” – 14  (Pēteris Balzāns 
(RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dā-
vidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svet-
lana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Nei-
lands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Mā-
ris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP).
21. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
dalību biedrībās.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas dalību biedrībās: “Latvijas 
Mūzikas izglītības iestāžu asociācija”; “Lat-
vijas Orķestru asociācija”; “Latvijas Mākslas 
skolu skolotāju asociācija”; “Latvijas Klavie-
ru skolotāju asociācija”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par papildu �nansējumu projektam 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 
Ādažu novadā”.
Lēmums: Atbalstīt Projekta 1. un 2. da-
ļas plānotās kopējās izmaksas 1 203 304 
eiro. Projekta 1. un 2. daļas īstenošanu līdz 
204 065 eiro apmērā nodrošināt ar domes 
līdz�nansējumu no aizņēmuma līdzekļiem 
Valsts kasē.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra 
sēdes lēmumu Nr.263 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 
projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”” ir uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada terito-
rijas plānojumu zemes vienībā “Jaunparks”. Par lokālplānoju-
ma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas 

plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā de-
tālplānojuma izstrādei lūdzam ievietot Ādažu novada 
domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no-
vadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

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 dzīves-
vietu: 14.12.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/180 Elitai 
Dēbelei adresē Pirmā iela 40-78, Ādaži, pamatojoties uz Dzī-
vesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. pun-
ktu. 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 administra-
tīvais akts.

PAZIŅOJUMI






