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Uzsāks multifunkcionālas velotrases būvniecību Ādažos!

Gan pasaulē, gan nu jau arī Latvijā popu-
lāras kļūst tā saucamās velo “pumpu tra-
ses”. Velo “pumpu trase” ir īpaši aprīkota 
vieta velobraukšanai, sniedzot iespēju 
sportu apvienot ar vērtīgu un veselīgu iz-
klaidi. Braukšana pa trasi uzlabo �zisko 
formu, un tā pilda arī sociālo funkciju, 
aicinot brīvo laiku pavadīt aktīvi un ve-
selīgi kopā ar draugiem vai ģimeni! Velo 
“pumpu trase” atradīsies pretī Ādažu sā-
kumskolai, Attekas ielā 41, kas ir izcila 
vieta, lai sākumskolas bērni aktīvi izkus-
tētos svaigā gaisā stundu starpbrīžos, kā 
arī brīvajā laikā starp stundu noslēgumu 
sākumskolā un mācību sākumu Mākslas 
un mūzikas vai Sporta skolā. Taču trase 

būs lieliski piemērota ne tikai sākum-
skolas bērniem. Tā atbildīs arī jauniešu, 
pieaugušo un senioru vajadzībām, tur-
klāt tā būs pielāgota arī dažādu brauca-
mo (velosipēdu, skrejriteņu, skrituļdēļu, 
skrituļslidu u.c.) un arī dažādu prasmju 
līmeņu braucējiem. Janvārī noslēdzās ie-
pirkums par multifunkcionālas velo tra-
ses būvniecību Ādažos. Trases kopējās 
izmaksas veido 97 519,78 eiro bez PVN. 
Trases izbūvi veiks vieni no savas jomas 
labākajiem speciālistiem, kuriem ir liela 
pieredze līdzīgu projektu īstenošanā gan 
Latvijā, gan arī pasaulē – SIA “City Play-
grounds”. Būvdarbu pabeigšana plānota 
līdz šā gada maija beigām, bet trases no-

došana ekspluatācijā – līdz šā gada jūnija 
beigām.
Velo trases kopējā asfaltētās daļas platī-
ba – 840m2, trases garums – 207m. Velo 
trase būs atbilstoša gan plaša spektra 
lietotāju vajadzībām (dažādu prasmju 
līmeņiem un vecuma grupām), gan arī 
lietpratēju velosportistu treniņiem ar 
lielāku dinamiku un atbilstošu reljefu 
akrobātisku lēcienu izpildīšanai.
Moderna velotrase padarīs novadu vēl 
pievilcīgāku gan esošajiem, gan nākot-
nes Ādažu novada iedzīvotājiem, kuri 
novērtē attīstītu infrastruktūru veselīga 
un sportiska brīvā laika pavadīšanai. 

Arnis Rozītis

Foto no izveidotajām trasēm Jēkabpilī un Lojā.

facebook.com/adazilv
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Ādažu novada pašvaldības 2021. gada budžeta prioritātes – 100 jaunas 
vietas bērnudārzā, velotrases būvniecība, otra uzņēmēju kvartāla 
būvniecības pabeigšana, Gaujas aizsargdambja stiprināšana, vairāku ielu 
pārbūve un Gaujas – Baltezera kanāla apsaimniekošanas modeļa izveide 
                Ādažu novada pašvaldī-

bas budžets 2021. ga-
dam veidots, saba-
lansējot pieejamos 
�nanšu līdzekļus 
tā, lai apmierinātu 

iedzīvotāju vajadzī-
bas un nodrošinātu 

uzlabojumus sabiedrībai 
svarīgās jomās: izglītībā, infrastruktūras 
uzlabošanā, teritoriju apsaimniekošanā, 
sociālajā aizsardzībā un citur. 
Aizvadītais gads noslēgts ar �nanšu lī-
dzekļu atlikumu 4,9 milj. apmērā. Par 
budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā 
noteiktas izglītība (44,10% budžeta lī-
dzekļu) un sabiedriskās infrastruktūras 
uzlabošana (26,50% budžeta līdzekļu). 
Pašvaldība ņēma vērā visu nozaru inte-
reses un centās sabalansēt pieejamos �-
nanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzla-
bojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 
2020. gadā tika uzsākta paplašinātā 
Ādažu novada (apvienojoties ar Carni-
kavas novadu) Attīstības programmas 
izstrāde, kuras 2. redakciju apstiprinās 
esošā dome 2021. gadā, kas kalpos par 
pamatu jaunā sasaukuma domes Attīs-
tības programmai. Attīstības program-
ma de�nēs attīstības vīziju un ietvaru 
investīciju plānošanai līdz 2027. gadam. 
Ādažu novads ir strauji augošs un aktīvs. 
Šobrīd uzņēmējdarbība attīstās vairākos 
virzienos – mājokļu celtniecība, ražoša-
na, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība 
u.c. 2020. gada beigās Ādažu novadā bija
reģistrēti 1253 uzņēmumi. 2020. gadā
pārtikas pārstrādes uzņēmums “Orkla”
uzsāka Latvijā lielāko ražošanas objek-
ta celtniecību blakus “Laimas” ražotnei
– jaunu cepumu un biskvītu ražošanas
rūpnīcu 30 000m2 apmērā. Projekta in-
vestīciju apjoms 34 milj.eiro. Pašvaldība,
veidojot savu budžetu, ļoti lielā mērā ir
atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā
arī valsts noteiktajiem makroekonomis-
kajiem scenārijiem un aprēķiniem paš-
valdību �nanšu izlīdzināšanai. Veidojot
2021. gada pašvaldības budžetu, iedzī-
votāju ienākuma nodokļa prognoze tika
balstīta uz pašvaldību �nanšu izlīdzinā-
šanas aprēķinu 2021. gadam. Pašvaldības 
mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves apstāk-
ļus, sargājot vidi un dabu, kas apgādā ar
resursiem un dzīvei nepieciešamo, tāpēc
aicinām iepazīties ar nozīmīgākajiem
plānotajiem darbiem.
2021. gada būtiskākie pašvaldības darbi

būs: 
• Izveidot 100 vietas bērnudārza audzēk-
ņiem Ādažu vidusskolas telpās, būtiski
samazinot rindu;
• Uzbūvēt bērnu un jauniešu aktīvās at-
pūtas laukumu/multifunkcionālo  velo
trasi pretī Ādažu sākumskolai;
• Izveidot 50 autostāvvietas Pirmajā ielā
pretim bērnudārzam “Strautiņš”;
• Rekonstruēt Sko-
las ielu – izveidot 
gājēju pāreju Atte-
kas ielā pretī Sko-
las ielai un izbru-
ģēt laukumu auto 
novietošanai un 
apgriešanās nodro-
šināšanai Skolas ie-
las galā pie bērnu-
dārza “Strautiņš”;
• Pabeigt darbus
Ataru ceļā, izvei-
dojot otro nozīmī-
go uzņēmēju kvar-
tālu Ādažu novadā;
• Uzsākt Ķiršu ielas pārbūvi;
• Rekonstruēt autobusa pieturas gala-
punktu Kadagā;
• Izbūvēt Zelmeņu ielu;
• Atjaunot Laveru ceļa virskārtu;
• Izbūvēt rievsienas aizsargdambim no
Kadagas tilta līdz A1 šosejai Gaujas asā-
kajos līkumos;
• Veikt dubulto virsmas apstrādi Inču
ielā;
• Izveidot gumijas segumu Līgo parka
bērnu rotaļu laukumā bērnu drošībai;
• Iegādāties aprīkojumu Ādažu sākum-
skolas jaunajam korpusam;
• Kopā ar iedzīvotājiem līdz�nansēt un
veikt dubultās virsmas apstrādi Austru-
mu ielā;
• Sākt būvēt Dienas 
centru;
• Izvietot drošības
kameras Kadagā;
• Kopā ar Aizsar-
dzības ministriju
īstenot Mežaparka
ceļa 1. posma pār-
būvi;
• Izbūvēt apgais-
mojumu Ataros; 
• Veikt Inču ielas
dubultās virsmas 
apstrādi Stapriņos;
• Izbūvēt Vidlauku
ielas pagaidu savie-

nojumu starp Lukstu ciematu un degvie-
las uzpildes staciju “CircleK”;
• Eimuros veikt Ataru ceļa virskārtas no-
maiņu no jaunās Laimas ielas līdz Ataru
ceļa rekonstruētajam ceļa posmam;
• Alderos uzsākt darbu pie Gaujas – Bal-
tezera kanāla labiekārtojumu plānošanas 
un apsaimniekošanas modeļa izveides.
Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi 2021. gadā plānoti 
20 367 660 eiro apmērā, un tos veido no-
dokļu un nenodokļu ieņēmumi (nodevas, 
naudas sodi un sankcijas), ieņēmumi no 
pašvaldības īpašumu pārdošanas, iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
citiem pašu ieņēmumiem, kā arī transfer-
ti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no 
atsevišķām ministrijām un pašvaldībām 
un kas paredzētas galvenokārt pedagogu 
darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības 
fondu �nansēto projektu īstenošanai un 
pašvaldību maksājumiem par izglītības 
pakalpojumiem). Pamatbudžeta kontu at-
likums 2021. gada 1. janvārī bija 4 971 741 
eiro.
Budžeta izdevumi
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Azartspēļu
un nenodokļu

ieņēmumi – 0,3

Valsts budžeta transferti un 
projektu finansējums – 34

Maksas pakalpojumi 
un citi pašu

ieņēmumi – 2,6

Iedzīvotāju
ienākuma 
nodoklis – 

56,4

Nekustamā 
īpašuma 

nodoklis – 
6,7

Vispārējie valdības  
dienesti neieskaitot 

iemaksas PFIF  – 
5,73%

Iemaksas
PFIF –
2,44%

Sabiedriskās
attiecības,

informatīvais 
izdevums – 0,39

Sabiedriskā kārtība
un drošība – 1,79

Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem – 0,15

Pašvaldības 
teritoriju un
mājokļu ap-

saimniekošana – 
26,50

Atpūta, sports, 
kultūra un reliģija – 

4,69 Izglītība – 
44,10

Kredītu 
pamatsummas 

atmaksa – 
6,84%

Sociālā 
aizsardzība – 

7,38%



Budžeta izdevumi plānoti 24 820 614 eiro apmērā, un Valsts 
kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas 2021. gadā plānotas 
1 821 546 eiro apmērā.
Izglītība 
Izdevumi plānoti 11 747 975 EUR apmērā, t.sk. Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādei “Strautiņš” – 1 601 592, t.sk. mērķdotā-
cija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem – 240 890, 
ventilācijas sistēmu un siltummezglu renovācijas projektēšanai 
– 25 000, rotaļu laukumu izveidošanai – 20 000, gājēju celiņu 
asfaltēšanai – 18 370 EUR, automātisko vārtu ierīkošanai un 
stāvlaukuma izveidošanai – 5 832 EUR u.c. Kadagas pirmssko-
las izglītības iestādei – 956 281 EUR, t.sk. mērķdotācija peda-
gogu darba samaksai un mācību līdzekļiem – 79 311, Ādažu 
vidusskolai – 5 431 815 EUR, t.sk. mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai, mācību līdzekļiem – 2 617 601, pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanai un uzturēšanai – 812 195, sākum-
skolas uzturēšanai – 631 115, mērķdotācija izglītojamo ēdinā-
šanai – 116 019, projektu “Erasmus+” īstenošanai – 157 936, 
tualešu remontiem – 60 000, darba staciju iegādei pedagogu 
darba nodrošināšanai – 27 000, projekta “Skolas soma” īste-
nošanai – 22 064, sākumskolas būvniecības 3.kārtas noslēgu-
mam – 189 059, Ādažu Mākslas un mūzikas skolai – 1 103 281 
EUR, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 414 186, 
jaunu mūzikas instrumentu iegādei – 7 559 EUR. Ādažu Bērnu 
un jaunatnes sporta skolai – 545 633 EUR, t.sk. mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai 235 033 EUR. Citām pašvaldībām 
– 360 000 EUR par izglītības pakalpojumiem, kad bērni no 
Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados. Bēr-
nu uzturēšanai privātajās izglītības iestādēs – 1 372 169 EUR. 
Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei – 132 279 EUR, t.sk. 
daudzbērnu ģimeņu atbalstam un atbalsta sistēmas nodroši-
nāšanai – 55 000, labāko skolēnu apbalvošanai – 15 000, ap 30 
jauniešu nodarbinātībai vasarā – 14 769, radošajām darbnīcām 
vasarā – 5 310, transporta izdevumu apmaksai bērnu nogā-
dāšanai uz speciālajām izglītības iestādēm – 3 000, jauniešu 
iniciatīvu konkursa �nansēšanai – 1 500 EUR. Pierīgas izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldei – 21 654, projektam “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 34 212 EUR.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi 7 059 900 EUR apmērā paredzēti apsaimnieko-
šanas pamatdarbību veikšanai, labiekārtošanai un inves-
tīciju projektiem. 2021. gadā nozīmīgākie Eiropas �nanšu 
instrumentu līdz�nansētie investīciju projekti būs Ataru 
ceļa rekonstrukcijas projekta īstenošana (262 309 EUR) un 
Gaujas pretplūdu projekta īstenošana (1 764 968 EUR). Ar 
Eiropas fondu atbalstu arī šogad tiks īstenoti pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai 45 090 EUR apmērā. 
4 113 596 EUR paredzēti pašvaldības teritorijas un objektu 
apsaimniekošanai (ielu un ceļu remontiem un uzturēšanai, 
zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, u.c.). 
2021. gadā iekļautas arī aktivitātes, ko �nansē no valsts 
mērķdotācijas ceļu uzturēšanai un Aizsardzības minis-
trijas līdzekļiem 1 000 000 EUR apmērā Mežaparka ceļa 
rekonstrukcijai, līdz ar to kopumā Mežaparka ceļa pārbūvei 
paredzēti 1 150 700 EUR. Ķiršu ielas rekonstrukcijas 1.pos-
mam paredzēti 300 000; ikdienas ceļu seguma remontam un 
uzturēšanai – 211 699; stāvlaukuma izbūvei Pirmajā ielā pie 
bērnudārza “Strautiņš” – 121 000; Inču ielas rekonstrukcijas 
projekta izstrādei – 80 000; Austrumu izbūves līdz�nansēša-
nai – 75 000; Zelmeņu ielas rekonstrukcijai – 63 000; Skolas 
ielas rekonstrukcijai – 43 560; satiksmes autobusu galapun-
kta atjaunošanai Kadagā – 20 000; veco apgaismes stabu 
nomaiņai Ādažu novadā – 15 000; Ataru ceļa apgaismojuma 

remontam – 15 000; Baltezera kapu paplašināšanas projektu 
izstrādei – 15 000; pašvaldības līdz�nansējumam daudzstā-
vu dzīvojamo māju siltināšanai un piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai – 10 000; ceļa infrastruktūras savienojuma 
izbūvei Attekas ielā – 7 000; ceļa pagarinājuma izbūvei 
Baltezera kapu teritorijā – 5 000 EUR u.c. 573 416 EUR 
paredzēti teritorijas labiekārtošanai un attīstībai, t.sk. 
bērnu rotaļu zonas rekonstrukcijas 2. kārtai Līgo laukumā 
un pamatnes nomaiņai – 40 000; apstādījumu kopšanai un 
uzturēšanai – 31 900; projektu konkursam “Sabiedrība ar 
dvēseli” – 30 000; biedrību, nodibinājumu, mākslas kolektī-
vu, organizāciju, komersantu un �zisku personu iniciatīvu 
projektu īstenošanai – 10 000; koku stādīšanai Attekas ielā 
paredzēti 4 500 EUR u.c.
Sociālā aizsardzība 
Sociālās aizsardzības budžets plānots 1 966 753 EUR apmērā, 
t.sk. dažādu veidu pabalstiem – 275 650, mērķdotācijai asisten-
tu pakalpojumiem – 72 202, Dienas centra projekta būvniecībai 
– 1 155 507, Dienas centra projekta pakalpojumiem – 63 460, 
Dienas centra uzturēšanai – 33 450, Ādažu bāriņtiesas darbības 
nodrošināšanai – 87 427 EUR u.c..
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 476 731 EUR apmērā Ādažu pašvaldības po-
licijas darbības nodrošināšanai, uzturot vienu patruļas grupu 
24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas 
pieņemšanu no iedzīvotājiem, pro�laktisko darbu ar nepiln-
gadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietām. 
10 888 EUR paredzēts videokameru uzstādīšanai Kadagas 
ciemā.
Kultūra, sports, reliģija un atpūta 
Izdevumi plānoti – 1 249 075 EUR apmērā, t.sk. Ādažu Kul-
tūras centram – 521 925, no kuriem 168 200 paredzēti nova-
da svētku un citu publisku pasākumu organizēšanai; Ādažu 
novada bibliotēkai – 106 439; Vēstures un mākslas galerijai – 
32 342 EUR. Sportam – 566 141 EUR, t.sk. velo pumpu trases 
izveidošanai – 125 000; sporta pasākumu rīkošanai – 28 020; 
atbalstam sportistiem un sporta organizācijām – 27 000; in-
valīdu pandusa izveidošanai pie Sporta centra ieejas – 7 900; 
apgaismojuma nomaiņai ģērbtuvēs un dušu telpās – 6 000; 
�īžu nomaiņai baseina gaitenī un baseina pārplūdes rezervu-
āru atjaunošanai – 5 200; multifunkcionālās zāles uzturēša-
nai – 19 228; evaņģēliski luterisko draudžu atbalstam – 3000 
EUR.
Vispārējie valdības dienesti 
Izdevumi 2 176 553 EUR apmērā plānoti �nanšu vadībai un 
klientu apkalpošanai, domes darbības nodrošināšanai, t.sk. 
iemaksai pašvaldību �nanšu izlīdzināšanas fondā 650 550 
EUR apmērā, aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 
89 016, domes pārvaldei 1 039 704, deputātu atlīdzībai – 228 471, 
komisiju darba atalgojumam 168 812 EUR. Neparedzētiem ga-
dījumiem (rezerves fondā) ir 40 000 EUR.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi un plānotajiem 
aizņēmumiem 2021. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu 
pamatsummas 1 821 546 EUR apmērā. 2021. gadā dome pa-
redz aizņēmumus Valsts kasē 1 436 191 EUR apmērā projekta 
“Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā” īstenošanai (1 040 857); 
Dienas centra izbūves projekta īstenošanai (204 066); Ādažu 
vidusskolas jaunas vispārējās izglītības iestādes ēkas būvnie-
cībai (105 530); infrastruktūras projekta “Ataru ceļa pārbūve 
Ādažu novadā” īstenošanai – 85 738 EUR.

Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks

ĀDAŽU VĒSTIS   15. FEBRUĀRIS (238) 20214
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Bērniem ar invaliditāti kompensēs medicīnisko palīgierīču iegādi
Ādažu novada domes sociālo pakalpojumu 
klāsts papildināts ar jaunu pakalpojumu – 
medicīnisko palīgierīču (dzirdes aparātu, 
dzirdes implantu bateriju, insulīna līmeņa 
mērītāji u.c. palīgierīču) apmaksu, ņemot 
vērā katra bērna individuālās vajadzības un 
nepieciešamību saņemt šāda veida pakal-
pojumu. Institūcija, kurā privātpersona var 
vērsties, lai saņemtu jauno sociālo pakal-
pojumu, ir Ādažu novada domes  Sociālais 

dienests. Jaunie grozījumi noteikumos “Par 
sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību 
Ādažu novadā” labvēlīgi ietekmēs konkrēto 
mērķgrupu, jo noteikumos paredzētā kom-
pensācija par palīgierīcēm tiks izvērtēta, 
ņemot vērā katra bērna vajadzības, tādējā-
di nodrošinot bērnam efektīvāko atbalstu 
funkcionēšanas traucējumu un to radīto 
seku novēršanai vai mazināšanai. 

Monika GriezneFo
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Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālā izdevēja
“Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv
Šā gada janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi O�ciālo pub-
likāciju un tiesiskās informācijas likumā”. Saskaņā ar šo liku-
mu no šā gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai 
skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām 
o�ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tajā skaitā arī par paš-
valdību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu pub-
licēšanu. Savukārt no 2022. gada 1. janvāra o�ciālajā izdevu-
mā “Latvijas Vēstnesis” izsludinās visu pašvaldību saistošos 
noteikumus (tajā skaitā pašvaldības nolikumus, budžetu un 
tā grozījumus, ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos sais-

tošos noteikumus) pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez maksas 
pieejami tīmekļvietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portā-
lā likumi.lv. Tātad šogad interneta vietnēs www.vestnesis.lv un 
www.likumi.lv varēs iepazīties ar tiem domes saistošajiem no-
teikumiem, ko dome grozīs vai pieņems šogad, taču jau no nā-
kamā gada 1. janvāra abās šajās vietnēs varēs lasīt pilnīgi visus 
domes pieņemtos un grozītos saistošos noteikumus, pašvaldī-
bas nolikumus, budžetu un tā grozījumus, kā arī ar teritorijas 
attīstības plānošanu saistītos noteikumus. 

Monika Griezne

Kas sagaida patvaļīgi uzcelto ēku īpašniekus 2021. gadā?  
2020. gada maijā Ādažu novada pašval-
dības policija Ādažu un Kadagas ciemos 
veica īpašumu masveida apsekošanu. Ap-
sekošanas rezultātā tika konstatēts, ka vai-
rāk nekā 100 zemes vienībās atrodas dzī-
vojamās vai dārza mājas un palīgēkas, kas 
nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – 
kadastrs). 
Būvvalde, veicot protokolos iekļauto datu 
pārbaudi, konstatēja, ka lielā daļā gadījumu 
tās rīcībā nav būvniecības likumību aplie-
cinošu dokumentu, kā arī par uzceltajām 
ēkām nav bijušas izsniegtas būvatļaujas. 
Lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem – nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, Ādažu novada pašvaldībai ir 
jāpanāk, ka nodokļi tiek maksāti par visām 
ēkām, kuras īpašniekiem ir pienākums re-
ģistrēt kadastrā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 
paredz, ka tad, ja īpašumā notikušas izmai-
ņas, piemēram, uz zemesgabala ir uzcelta 
ēka, šīs ziņas jāaktualizē kadastrā.
Pašvaldībai ir tiesības reģistrēt ēkas 
nodokļu vajadzībām, ja īpašnieks to 
nav izdarījis 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10. 
aprīļa noteikumiem Nr.263 “Kadastra ob-
jekta reģistrācijas un kadastra datu aktuali-
zācijas noteikumi” pašvaldībām kopš 2012. 
gada ir tiesības deklarēt Valsts zemes die-
nestā citu īpašnieku būves, kuras Kadastra 
likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā ter-
miņā prasītajā kārtībā nav reģistrētas ka-
dastrā. Vairākas Latvijas pašvaldības pie-
lieto šo praksi nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanai.

Kas sagaida patvaļīgi uzcelto ēku īpaš-
niekus 2021. gadā? 
Dome pērn 22. decembra sēdē pieņēma lē-
mumu “Par nereģistrētu ēku apzināšanu 
un reģistrēšanu”, kas šogad paredz veikt ap 
100 ēku datu deklarāciju kadastrā, sākot ar 
ēkām, kas ir uzrādītas pašvaldības policijas 
šā gada sastādītājos protokolos (Smilgas, 
Jaunceriņi – Ādažos, Upmalas – Kadagā), 
kā arī veikt inventarizāciju un apzināt no-
vadā esošo kadastrā reģistrējamo ēku skai-
tu. Ar brīdi, kad kadastrā uz pašvaldības ie-
sniegtas deklarācijas pamata tiks reģistrēta 
ēka, attiecīgā zemesgabala īpašnieks sāks 
maksāt par to nekustamā īpašuma nodokli.
Ādažu pašvaldības pozitīvā pieredze
Veicot patvaļīgi uzceltu ēku deklarēšanu 
kadastrā 2013. gadā, Ādažu novads kopā 
ar Stopiņu novadu iekļuva pirmajā vietā 
starp visām Latvijas pašvaldībām, uzrādot 
vislielāko deklarēto ēku kadastrālo vērtību, 
līdz ar to potenciāli lielāku papildinājumu 
budžetā par nekustamā īpašuma nodokli: 
deklarēto ēku kadastrālā vērtība veidoja at-
tiecīgi 4,2 milj. Ls (5,73 milj. EUR) un 4,3 
milj. Ls (5,9 milj. EUR). 
Nodokļu ieņēmumi, t.sk. nekustamā īpašu-
ma nodokļa ieņēmumi, ir būtiskākais katras 
pašvaldības ieņēmumu avots, kas ļauj būvēt 
ceļus, ielas, skolas un pildīt citus pašvaldības 
pienākumus. Toties pašvaldība, būvējot jau-
nu ielu, ir spiesta to veikt neatkarīgi no tā, 
vai gar ielu dzīvojošie zemes īpašnieki pilda 
savus pienākumus par nodokļa samaksu. 
Vai būvvalde, deklarējot ēkas, legalizēs to 
būvniecību? 
Nē, šādā veidā nevar notikt nelikumīgo 
būvju legalizācija, ka arī tā nevar tikt re-
ģistrētas ugunsdrošības un citām prasībām 

neatbilstošas būves, jo pašvaldības būvvalde 
ēku deklarēs, ja vien tā neuzskatīs, ka ēka 
būtu jānojauc. 
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz 
ēkas datu deklarācijā norādītajām ziņām, 
reģistrēs datus par ēkas tiesisko valdītā-
ju vai lietotāju, ēku raksturojošos datus, 
izvietojumu zemes vienībā un noteiks tās 
kadastrālo vērtību. Uz ēkas datu deklarāci-
jas pamata reģistrētus datus izmanto tikai 
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 
aprēķina vajadzībām, tos nevar izmantot 
īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrā-
matā. Šādām ēkām kadastrā būs reģistrēts 
nepilns tehnisko datu apjoms, kas nepiecie-
šams tikai nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības noteikšanai – nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķinam, savukārt deklarācijās 
minētās personas tiks reģistrētas nevis kā 
ēku īpašnieki, bet kā ēku lietotāji. Tā kā 
ēkai tiek �ksēti tikai vispārēji dati, tai 
var tikt aprēķināta maksimālā iespējamā 
kadastrālā vērtība, jo deklarācijā netiek 
�ksēti parametri, kas kadastrālo vērtību 
pazemina, piemēram, ēkas nolietojums. 
Tādēļ ēku īpašniekiem daudz izdevīgāk 
ir pašiem reģistrēt nekustamo īpašumu, 
lai kadastrā �ksētu visus būvi raksturo-
jošos datus, kas var samazināt kadastrālo 
vērtību un līdz ar to – arī maksājamā no-
dokļa apmēru.
Ādažu novada dome aicina zemes īpaš-
niekus izpildīt pienākumu un ierosināt 
ēku reģistrāciju!
Lai sakārtotu īpašumtiesības uz ēkām, ze-
mes īpašniekam būvvaldē ir jāiesniedz tie-
siskas iegūšanas un/vai likumīgas būvnie-
cības apliecinoši dokumenti.

Nadežda Rubina
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Lai izveidotu  jaunas bērnudārza grupas, pārbūvē Ādažu vidusskolas C korpusu
Ādažu vidusskola šobrīd aktīvi gatavojas 
pirmsskolas izglītības programmu īste-
nošanas uzsākšanai. Lai gan sākotnēji 
bija paredzēts, ka pirmsskolas grupas 
uzsāks savu darbību ar 1. martu, pašreiz 

pieņemts lēmums par termiņa 
atlikšanu uz vienu mēnesi, jo C 
korpusa ventilācijas darbu būv-
niekam radās aizķeršanās ar 
darbu izpildi, un darbu nodoša-
nas termiņš tika pagarināts par 
vienu mēnesi. Ādažu vidussko-
las pirmsskolas telpās C korpusā 
būs iespēja uzņemt 5 pirmsskolas 
grupas. Ar informatīvu vēstuli 
vērsāmies pie bērnu vecākiem, kuri gaida 
rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm. Kopumā informācija tika 
izsūtīta vairāk nekā 170 vecākiem. Ar 
vēstules starpniecību veicām aptauju par 
iespējamo grupu skaitu un piepildījumu, 
un plānojam, ka 1.aprīlī būsim nokom-
plektējuši 3 pirmsskolas izglītības grupas 
2016., 2017., 2018. gadā dzimušajiem bēr-

niem, katrā vecuma grupā viena grupa. 
O�ciāla pieteikšanās šiem bērniem sāk-
sies februāra beigās vai marta sākumā. 
Ar 2021. gada 1. septembri plānojam 
vēl nokomplektēt divas grupas atbilstoši 

pašvaldības pirmssko-
las  grupu komisijas 
lēmumam. Janvārī 
notika pieteikšanās uz 
vakantajām pedagogu 
un atbalsta komandas 
amata vietām, notika 
darba intervi-
jas, un esam 
i z v ē l ē j u š i e s 
profesionālus, 
radošus, erudī-

tus pedagogus un speciālistus 
darbam ar bērniem. Šos 2 mē-
nešus turpināsies dokumentā-
cijas sagatavošana pirmsskolas 
izglītības programmu īsteno-
šanai un telpu labiekārtošana – 
tiks uzstādītas jaunas mēbeles, 
tehnika, kā arī, kad telpas būs 
sagatavotas, plānosim telpu 

apskati (ievērojot visas epidemioloģiskās 
prasības) bērniem un vecākiem. Vēl ir 
daudz darāmā, taču mūsu vīzija ir radīt 
atvērtu, radošu, uz kompetenču izglītī-
bu balstītu ne tikai mācību procesu, bet 
arī vidi. Vidi, kurā ikviens bērns, darbi-
nieks un bērna vecāks justos drošs par 
savu bērnu gaitām, apgūstot prasmes un 
iemaņas. Ticam, ka kopīgiem spēkiem 
spēsim sajust un sadzirdēt ikviena bērna 
vajadzības, ticam, ka mums viss izdosies.

Česlavs Batņa

Ādažu vidusskolā uzsākta pirmsskolas izglītības grupu komplektēšana 
Ādažu novada dome radīja iespēju iz-
veidot 5 pirmsskolas grupas Ādažu vi-
dusskolas ēkas C korpusā, veicot telpu 
pārbūvi atbilstoši Ministru kabineta 
17.09.2013. noteikumiem Nr.890 “Higiē-
nas prasības bērnu uzraudzības pakal-
pojumu sniedzējiem un izglītības iestā-
dēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu”. Ādažu vidusskolas 2020.
gada budžetā iekļautie �nanšu līdzek-
ļi EUR 200 800 apmērā tika novirzī-
ti remontdarbu veikšanai (ventilācija, 
ugunsdrošība, elektroinstalācijas, gar-
derobes, kabineti un ēdnīcas telpa) un 
mēbeļu iegādei.   
Pašvaldībā uzturētās bērnu rindas elek-
troniskās reģistrācijas sistēmā tika izvei-
doti 2016. un 2017. gadā dzimušo bērnu 
saraksti, kuriem mācību uzsākšanas 
gads bija norādīts no 2017./2018. m.g. 
līdz 2020./2021. m.g. 
Ņemot vērā, ka daudzas ģimenes izman-

to privāto bērnudārzu pakalpojumu un 
līgumu saistību izbeigšanai nepiecie-
šami vairāki mēneši, Ādažu vidusskola 
nosūtīja vecākiem informatīvu vēstuli, 
lai noskaidrotu viņu piekrišanu bērnam 
šī gada pavasarī apmeklēt pirmsskolas 
grupas Ādažu vidusskolā. No atbildēm 
secināts, ka 2016. un 2017. gadā dzimušie 
bērni faktiski veidos vien 2 grupas, tāpēc 
dome precizēja grupu komplektēšanas 
kārtību – 40 vietas (2 grupas) 2016. gadā 
dzimušiem bērniem, 40 vietas (2 grupas) 
2017. gadā dzimušiem bērniem un 20 
vietas (1 grupa) bērniem, kuri dzimuši 
no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam. 
Gadījumā, ja tiks pieteikts mazāks bērnu 
skaits, vidusskola informēs par iespēju 
jau šogad saņemt pakalpojumu tos rindā 
esošo 2016. un 2017. gadā dzimušo bērnu 
vecākus, kuri pakalpojuma saņemšanas 
gadu norādīja 2021./2022. mācību gadu.
Pašlaik plānots, ka 1. aprīlī vidusskolā 

sāks darboties pirmsskolas 3 grupas – 
viena 2016. gadā dzimušiem bērniem, 
viena – 2017. gadā dzimušiem bērniem 
un viena – 2018. gadā dzimušiem bēr-
niem. Vairāki 2018. gadā dzimušo bērnu 
vecāki ierosināja domei uzņemt iestādē 
arī bērnus, kuri dzimuši 2018. gadā aprī-
lī un maijā. Ierosinājumu dome izskatīs 
23. februārī, un pozitīva lēmuma gadīju-
mā vidusskola par to paziņos vecākiem 
individuāli.
Šobrīd ir veikti visi sagatavošanas darbi 
rindu moduļa funkcionalitātes papil-
dināšanai (tas tiks papildināts ar jaunu 
iestādi (vidusskolu), tiks paplašināta 
uzņemamo bērnu vecuma gradācija un 
tiks iekļauta jauna pirmsskolas izglītības 
mācību programma). Tiklīdz rindu mo-
dulis tiks uzlabots, lietotājiem tiks izsū-
tīta informācija par bērnu uzaicināšanu 
uz ĀVS pirmsskolas grupām.

Ināra Briede
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Līdz 15. novembrim pagarināts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš! 

Paldies ikvienam par savlaicīgi apmaksātu nekustamā īpašu-
ma nodokli 2020. gadā! Izprotot situāciju, ka daudziem varētu 
tikt apgrūtināta nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, dome 
arī šogad lēmusi pagarināt likumā “Par nekustamo īpašuma 
nodokli” noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

termiņus – 31. marts, 15. maijs, 15. augusts uz termiņu – 15. 
novembris. Vienlaikus noteiktais termiņš neliedz iespēju veikt 
nodokļa maksājumu pa daļām vai uzreiz pilnā apjomā. 
 Atgādinām – iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļu at-
vieglojumu saņemšanai, kas noteikti domes 17.12.2019. saisto-
šajos noteikumos Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanas kārtību”, iesniedzami:
 elektroniski portālā latvija.lv, sadaļā “Iesniegums iestādei”: 
https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts, 
 rakstiski, atstājot iesniegumu domes pasta kastē pie domes/
Kultūras centra ieejas Gaujas ielā 33A, Ādažos, vai, sūtot elek-
troniski parakstītu iesniegumu e-pastā dome@adazi.lv.
Sakarā ar COVID-19 līdz valstī noteikto ierobežojumu termiņa 
beigām domes kasē nodokli samaksāt nebūs iespējams.
Ar nosacījumiem, lai pretendētu uz nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu, var iepazīties tīmekļvietnes 
www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība”/“Dokumenti”/“Saistošie 
noteikumi”/“Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem”, bet ar pilnu privilēģiju prog-
rammas aprakstu var iepazīties sadaļā “Novads”/ “Ādažu 
novada privilēģiju programma”.
Uzziņas par Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem – 
tālr.67996458, vera.saleniece@adazi.lv.

Līdz 1. martam aicinām dalīties ar idejām par Gaujas – Baltezera kanāla attīstību
Ādažu novada būvvalde izstrādā un saskaņo kanāla izmanto-
šanas (ekspluatācijas) noteikumus, kā arī organizē arhitektūras 
studentu ideju projektu izstrādi par kanāla attīstību, un Būv-
valde aicina ikvienu iedzīvotāju dalīties ar idejām par kanāla 
attīstību 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 nodrošinātu koku pludināšanu no kokmateriālu ie-
guves rajoniem Vidzemē pa Gauju, Gaujas – Baltezera kanālu, 
cauri ezeriem uz Daugavu un tālāk, uz Rīgas ostu. Kanāla ga-
rums – 3142m, platums 7–10m, slūžas nodrošina ūdens līmeņa 
starpības regulēšanu. Saskaņā ar Ādažu novada Teritorijas plā-
nojumu kanāla aizsargjosla – 20m, kas nosaka, ka apbūve ka-
nāla krastos nedrīkst būt tuvāk par 20m no kanāla malas. Tau-
vas josla kanālam –10m. Šai teritorijai (10m abās kanāla pusēs) 
jābūt brīvai no žogiem vai citiem šķēršļiem. Kanāla platums pie 
iztekas no Gaujas – 6m līdz slūžām, 8m kanāla vidējā posmā 
un 10–14m iztecē Mazajā Baltezerā. Kanāla krastos atrodas Utu 
kalns (daļēji pašvaldības un privāts īpašums), Alderu ciems, 

kur ciema centrā atrodas publisks objekts Jāņu kalns (pašvaldī-
bas īpašums). No gājēju tiltiņa pār kanālu, pie tā ietekas Mazajā 
Baltezerā, redzama Baltezera baznīca, kas būvēta 18. gadsimta 
70. gados. 
Visas idejas tiks apkopotas un izvēlētas īpaši interesantākās un 
dzīvotspējīgākās!

Dace Medniece

Pierīgas pašvaldību apvienība pārtop apvienībā “Rīgas metropole”

Pierīgas pašvaldību apvienībai piebiedro-
jusies Rīgas pilsēta, tāpēc turpmāk apvie-
nība tiks dēvēta par “Rīgas metropoli”, 
tādejādi atspoguļojot apvienības jaunos 
mērķus un uzdevumus. Lēmumu pie-
ņemšana apvienībā notiks uz līdztiesības 
un vienprātības principa pamata, respek-

tējot gan Rīgas, gan Pierīgas pašvaldību 
viedokļus un intereses. Apvienību vadīs 
divi līdzpriekšsēdētāji: Ādažu novada do-
mes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un 
Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns. “Trīs 
gadu mērķtiecīgs darbs rezultējies ar sa-
darbības platformas izveidi starp Rīgas 
reģiona pašvaldībām. Tikai dialogā un 
visu pušu interešu apzināšanā var tapt 
izsvērti lēmumi – gan starp Rīgu un Pie-
rīgu, gan sadarbībā ar valdību. Ticu, ka 
sadarbība radīs pamatu Rīgas metropoles 
reģiona konkurētspējas pieaugumam, no 
kā gūs labumu visa Latvija un reģioni,” 
uzsver Ādažu novada domes priekšsē-
dētājs Māris Sprindžuks (RA). Apvienī-

bas biedru noteiktie organizācijas jaunie 
darbības virzieni un mērķi būs veicināt 
Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo 
sadarbību; veicināt Rīgas metropoles eko-
nomisko un sociālo attīstību; palielināt 
metropoles konkurētspēju Baltijas valstu 
un Baltijas jūras reģionā, radot pievilcīgā-
ku vidi investīcijām u.c. Rīgas un Pierīgas 
pašvaldību apvienībā “Rīgas metropole” 
apvienojušās 15 pašvaldības: Rīgas pilsē-
tas un šādu novadu pašvaldības – Ādažu, 
Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkal-
nes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Māru-
pes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkras-
tu un Stopiņu novada pašvaldība.
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Ādažu vidusskolas skolēni nodarbībās mācās iepazīt savas emocijas,
plānotas arī nodarbības par atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi uz veselību 

Šā gada februārī Ādažu vidusskolā aizva-
dītas vienpadsmit 90 minūšu garas no-
darbības 8.–9. klašu skolēniem par stre-
sa un izdegšanas mazināšanu biedrības 
“Papardes zieds” speciālistu vadībā MS 
teams vidē. Jaunieši nodarbībās mācīju-
šies apzināties un atpazīt savas emocijas 
un tās vadīt, atpazīt depresijas un trauk-
smes pazīmes un veicināt izpratni, kā pa-
līdzēt sev un citiem, kā arī, kur vērsties 
pēc palīdzības. Šīs nodarbības tika orga-
nizētas Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Āda-
žu novadā” ietva-
ros.
Februāra beigās 
un marta sākumā 
Ādažu vidusskolā 
plānots organizēt:
✓ Vēl sešas 90 
minūšu garas no-
darbības 5. klašu 
skolēniem garīgā 
veselības veicinā-
šanai par attiecī-
bām un pozitīvu 

savstarpējo komunikāciju. Nodarbību 
mērķis ir palīdzēt bērniem veidot drau-
dzīgas attiecības, risināt kon�iktus, ro-
sināt aizdomāties par atbildību attiecību 
veidošanā. Nodarbībās plānots izspēlēt 
dažādas lomu spēles, kurās jaunieši var 
uzlabot savas argumentācijas spējas, 
prasmes izteikt savas vēlmes un spēt uz-
klausīt citus. Tiks diskutēts par tādiem 
jautājumiem kā iepazīšanās, kon�iktu 
risināšana, šķiršanās, bailes, cieņa pret 
otru cilvēku. Nodarbībās akcentēta tēma 
par atbildību, ko katrs uzņemas par savu  

uzvedību un tās sekām.
✓ 13 grupu nodarbības 6.–7. klašu skolē-
niem atkarību izraisošo vielu un procesu 
izplatības mazināšanai, lai informētu par 
atkarību izraisošajām vielām un proce-
siem un to negatīvo ietekmi uz cilvēka 
garīgo un �zisko veselību, lai sekmētu 
atkarību slimības novēršanu un pro�lak-
si attiecībā uz dažādu apreibinošu vielu 
lietošanu. Nodarbību laikā plānotas 
diskusijas un citas interaktīvas, radošas 
metodes, lai jauniešus kritiski domāt par 
iespējamajiem atkarības vielu un proce-
su lietošanas uzsākšanas cēloņiem. No-
darbības laikā tiks veicinātas jauniešu 
prasmes rūpēties par savu veselību un 
pieņemt savai dzīvei un veselībai labvē-
līgus lēmumus. 

*Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Inita Henilane

Labas ziņas tiem, kuri plāno šogad uzsākt savu uzņēmējdarbību!
Jauno uzņēmēju konkurss būs arī šogad! 

Ir uzsākts darbs pie 2021. gada jau-
no uzņēmēju konkursa nolikuma 
izstrādes un saskaņošanas. Pirms 
apstiprināšanas domē, kas provizo-
riski plānota martā, konkursa no-
likums atbilstoši Komercdarbības 
atbalsta kontroles likuma prasībām 
jāsaskaņo arī ar Finanšu ministriju. 
“Ādažu novada jauno uzņēmēju 
konkurss” šogad notiks jau septīto 
reizi. Konkursa mērķis ir veicināt 
jaunu uzņēmēju darbību Āda-

žu novadā, kas palīdzētu radīt arī jaunas darba vietas, jaunus 
produktus un pakalpojumus. Projektu konkursā varēs iesniegt 
�ziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā 
saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. Arī šogad 

plānots piešķirt domes �nansiālu atbalstu jaunu ideju īsteno-
šanai – preces izstrādei; pirmreizējai telpu iekārtošanai un 
inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas 
līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem); mārketinga aktivitā-
tēm; speci�skas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportē-
šanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai); izejmateriālu iegā-
dei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai; tīmekļvietnes 
izstrādei; licenču iegādei; speci�ska rakstura datorprogrammu 
iegādei; speci�ska rakstura darbaspēka apmācībai; informatīvo 
materiālu iespiešanai un izplatīšanai; preču zīmes reģistrācijai; 
patentu reģistrācijai Patentu valdē; citām pamatotām vajadzī-
bām (pirms tam saņemot par to konkursa komisijas lēmumu).
Šobrīd ir īstais laiks jau sākt domāt par idejām un plāniem, un 
turpmāk sekot līdzi informācijai Ādažu novada domes tīmekļ-
vietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi.

Laura Bite

Veiktas iepirkumu procedūras
Dienas aprūpes centra būvdarbiem un būvuzraudzībai

Dome veikusi iepirkuma procedūras par 
Dienas aprūpes centra būvdarbiem un 
būvuzraudzību projekta “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstituciona-
lizācijas plānu īstenošanai Ādažu nova-
dā” ietvaros. Iepirkumu rezultātā izvērtē-
ti iesniegtie pretendentu piedāvājumi un 
noteikti darbu izpildītāji, ar kuriem feb-
ruārī tiks parakstīti līgumi par būvdar-
bu un būvuzraudzības veikšanu. Dienas 
aprūpes centra izbūves darbus plānots 
pabeigt līdz š.g. novembrim. Īstenojot 
projektu, tiks izveidots Dienas aprūpes 
centrs 38 pieaugušajiem ar garīgās attīs-

tības traucējumiem un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu centrs 34 bērniem 
ar funkcionālās attīstības traucējumiem 
Attekas ielā 39, Ādažos. Aktuālā infor-
mācija par projekta ietvaros īstenoto 
būvniecību tiks ievietota Ādažu novada 
domes tīmekļvietnē  www.adazi.lv.

Gunta Dundure
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Problēma, ko grūti atrisināt un ar ko
grūti samierināties – ūdens patēriņa starpības
Kopš brīža, kad Ādažu 
novadā norēķini daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mā-
jās par ūdeni tiek aprēķi-
nāti pēc ienākošā (mājas 
kopējā) skaitītāja un vairs 
nav spēkā individuālie lī-
gumi un norēķini ar  SIA 
“Ādažu ūdens”, norēķins 
par saņemto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu 
notiek secīgi (kā tas ir jau 
ierasts arī lielākajā mūsu 
valsts daļā): 1) mēneša 
beigās dzīvokļu īpašnieki 
nodod savus individuālos 
rādījumus par mēnesī patērēto auksto 
ūdeni savas mājas pārvaldniekam, 2) 
pārvaldnieks vai SIA “Ādažu ūdens” 
pārstāvis mēneša beigās nolasa mājas 
kopējo aukstā ūdens patēriņa skaitī-
tāju, 3) saskaņā ar saņemtiem datiem 
tiek veikts aprēķins attiecīgi katram 
dzīvoklim. Tomēr praksē, gandrīz 
vienmēr, ir situācijas, kad nesakrīt 
mājas kopējā aukstā ūdens skaitītāja 
rādījums ar dzīvokļu īpašnieku (vai to 
īrnieku) kopā nodotajiem rādījumiem, 
kā rezultātā rodas starpība, par kuru 
jebkurā gadījumā ir jānorēķinās ar 
pakalpojuma sniedzēju – SIA “Ādažu 
ūdens”. 

Kādēļ individuālo skaitītāju mērījumi 
mēdz nesakrist ar kopējā mājas skai-
tītāja datiem, kas uzstādīts pie ūdens 
ievada ēkā?
Iespējamie ūdens starpības iemesli var 
būt dažādi: neprecīza skaitītāju rādījumu 
nolasīšana,  nevienlaicīga skaitītāju rādī-
jumu nolasīšana, apzināti samazināta rā-
dījumu nolasīšana, skaitītāju precizitātes 
atšķirība, avārijas noplūdes, kā arī dažu 
patērētāju negodīgums (proti, ir iedzīvo-
tāji, kuri ar dažādām metodēm mēģina 
ietekmēt ūdensskaitītāja darbību, lai va-
rētu lietot ūdeni bez uzskaites). 
Vai dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums 
maksāt par ūdens starpību?
Dzīvokļa īpašuma likums (10. panta 
pirmā daļa) uzliek dzīvokļa īpašniekam 
pienākumu piedalīties dzīvojamās mā-
jas pārvaldīšanā, segt dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas izdevumus šā likuma 13. 

pantā noteiktajā kārtībā un norēķināties 
par saņemtajiem pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu. 
Savukārt kārtības, kādā aprēķina un uz-
skaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka 
maksājamo daļu par dzīvojamās mājas 
pārvadīšanas izdevumiem, noteikša-
na ietilpst dzīvokļu īpašnieku izņēmu-
ma kompetencē, kā to noteic šā likuma 
16.panta otrās daļas 9. punkts.
Ministru kabinets nosaka kārtību
Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norē-
ķinās par karstā un aukstā ūdens patē-
riņu, ir noteikta Ministru kabineta 2015. 
gada 15. septembra noteikumos Nr.524 
“Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uz-
skaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka 
maksājamo daļu par dzīvojamās mājas 
uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpo-
jumiem”. Koplietošanas ūdens ārkārtas 
situācijas laikā tiek aprēķināts saskaņā 
ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 
524-21.04.2020 grozījumiem.
Latvijas Republikas Senāta spriedums
Arī Latvijas Republikas Augstākā tiesa 
(Senāts) 2020. gada 29. oktobra spriedu-
mā, lietā nr. C29443217, SKC-144/2020 
norāda dzīvokļa īpašnieka pienākumu 
maksāt par ūdens patēriņa starpību: 
“Nav vietas šaubām, ka pienākums no-
rēķināties par ūdeni, kas piegādāts dzī-
vojamajai mājai, ir dzīvokļu īpašnieku 
kopības pienākums. Dzīvokļu īpašumos 
uzskaitīto ūdens patēriņu maksā katrs 
īpašnieks individuāli, savukārt starpību 
starp daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzī-
vokļu īpašumos uzskaitīto ūdens patēriņu 

maksā visi dzīvokļa īpašnie-
ki, ievērojot proporcionalitā-
tes principu. Pārvaldnieks, 
pildot ar līgumu doto uzde-
vumu mājas pārvaldīšanā, 
faktiski rīkojas dzīvokļu 
īpašnieku kopības interesēs 
kā tās vietniece.”
Kā rīkoties, lai risinātu 
problēmu?
Lai risinātu esošo problēmu, 
SIA “Ādažu namsaimnieks” 
kā mājas pārvaldnieks par 
visefektīvāko esošās prob-
lēmas risinājumu, kas iz-
slēgtu cilvēcisko faktoru, 

piedāvā dzīvokļu īpašniekiem pieņemt 
lēmumu par aukstā  ūdens  skaitītāju rā-
dījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas 
uzstādīšanu dzīvokļos. 
Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu no-
lasīšanas sistēma ir iekārtu kopums, kas 
ļauj ūdens skaitītāju rādījumus nolasīt 
bez cilvēka klātbūtnes. Sistēma sastāv 
no vairākām komponentēm, pamatā ir 
ūdens skaitītājs, kas ir paredzēts aprī-
košanai ar attālinātu datu nolasīšanu un 
radio modulis, kuru uzliek ūdens skaitī-
tājam, pārējās iekārtas ir paredzētas datu 
savākšanai, sūtīšanai un iegūto datu pār-
veidei un apstrādei līdz ērtam lietotāja lī-
menim. 
Attālinātā datu nolasīšanas sistēma ir iz-
veidota mūsdienīgi ar bezvadu (wireless) 
tehnoloģiju. 
Lai arī šī tehnoloģija šobrīd ir visprecī-
zākā un efektīvākā ūdens rādījumu ap-
kopošanai, tā neizslēdz koplietošanas 
ūdens starpības rašanos, tomēr, izman-
tojot šo metodi, var panākt vislabākos 
rezultātus.
Aukstā  ūdens  skaitītāju rādījumu at-
tālinātās nolasīšanas sistēmai ir vairā-
kas priekšrocības:
a) maksimāli samazinās starpība starp 
komercuzskaites skaitītāja rādījumiem 
un iedzīvotāju individuālo skaitītāju 
deklarētajiem rādījumiem, nodrošināta 
vienlaicīga skaitītāju nolasīšana no vi-
siem skaitītājiem;
b) tiek izslēgta ūdens zagšanas iespēja;
c) samazinās kopējie izdevumi par ūdens 
maksājumiem.

Iveta Amoliņa

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: 
15.01.2021. ar lēmumu Nr.ĀND/5-24/21/32, Everitai Blesai adresē 
Dreimaņu iela 8, Ādaži, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu. Pilns lēmuma teksts perso-

nām, 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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Mans skolotājs ir interesants cilvēks
Izrunājot vārdu SKOLOTĀJS, visbiežāk atsaucam atmiņā 
kādu konkrētu cilvēku un mācību priekšmetu, ar kuru tas 
bijis saistīts. Valdorfpedagoģijā pastāv uzskats, ka skolotājs 
spēj ieinteresēt, iedvesmot un aizraut bērnus tikai tad, ja viņš 
paralēli savai specialitātei nepārtraukti iepazīst, interesējas, 
izzina, mācās ko jaunu, kas liek pārvarēt nezināšanas un ne-
drošības izjūtu, liek atrast sevī vēl neatklātus talantus un spē-
jas. Iepazīsim dažu Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāju 
personības!

Harijs Zemītis 27 savas dzīves gadus veltījis pedagoģijai, 
ļaujot bērniem izprast mākslas un tās vēstures burvību

Pirms dažiem 
gadiem skolas 
orķestris devās 
koncerttūrē uz 
Ungāriju. Tā kā 
braucām ar au-
tobusu, pa ceļam 
varējām vērot 
gan dabas aina-
vas, gan urbānu 
vidi. Pēkšņi kāds 
vidusskolēns no 
autobusa aizmu-
gures iesaucās: 
“Šoferīt, piebrem-
zējiet, šis mums 
obligāti jānofoto-
grafē un jāaizsūta 
Harijam; viņš būs 
laimīgs.” Tā bija 

kāda ēka, par kuru, apgūstot arhitektūras vēsturi, bija runāts. 
Skolēni saskatījuši un novērtējuši skolotāja Harija padziļināto 
interesi par arhitektūru, kas sniedzas tālu ārpus skolas prog-
rammas ietvariem. Šķiet, Harijs patiesi ir laimīgs, kad strādā 
ar bērniem, jo viņa aizrautība ir apbrīnas vērta. Harijs Zemītis 
– cilvēks, kurš 27 savas dzīves gadus veltījis pedagoģijai, ļau-
jot bērniem izprast mākslas un tās vēstures burvību, tehniskās 
gra�kas stingros nosacījumus, kā arī acīmredzamās, bet daž-
brīd neievērotās likumsakarības visdažādāko mācību priekš-
metu saskarsmē. Harijs iemācījis bērniem strādāt ar mālu, vas-
ku, stiklu, melno un krāsainajiem metāliem, koku un akmeni. 
Kolēģus bieži pārņem sajūta, ka nav nekā, ko Harijs nemācētu. 
Kurš jaunajiem kolēģiem palīdzēs izprast valdorfpedagoģijas 
�lozo�ju? Harijs! Kurš palīdzēs izveidot �zikas eksperimen-
tu? Harijs! Kurš parādīs celtniekiem, kā uzklāt apmetumu, lai 
tas izskatās “dzīvs”? Harijs! Kurš noorganizēs kolēģu, skolēnu 
un viņu vecāku komandu sienu lazēšanai? Harijs! Un tā tālāk, 
un tā tālāk. Tagad Harijs atradis laiku arī savai tālākizglītībai 
un 2021. gada janvārī Daugavpils Universitātes Mūzikas un 
mākslas fakultātē aizstāvējis maģistra darbu mākslā, iegūstot 
augstāko novērtējumu.

Kristīne Upīte: “Burāt ir brīvība”
Kristīne ir angļu valodas skolotāja, kura tikko Oslo Rūdolfa 
Šteinera Universitātes koledžā ieguvusi maģistra grādu valdor-
fpedagoģijā, bet, tā kā šobrīd vairumam bērnu skolas solā sē-
dēt nav atļauts, Kristīne viņus var apmācīt kalnu slēpošanā, jo 
ir profesionāla instruktore. Jāteic gan, ka viņas šī brīža lielākā 
aizraušanās un izaicinājums vienlaicīgi ir burāšana. Ir izburā-
ti jūras ceļi no Sanderlendas Anglijā uz Esjbjergu Dānijā, bi-
jis elpu aizraujošs ceļojums Norvēģijas ordos uz Stavangeru, 

Ziemeļu un Baltijas jūra 
izkuģota krustu šķērsu. 
Kristīne atzīst, ka šo-
brīd ziemā bieži burā-
jot sapņos. Viņa saka: 
“Burāt ir brīvība, arī 
apdegt saulē, nosalt vējā 
un izmirkt lietū ir brīvī-
ba.” Skolotāja atzīst, ka 
burāšana ir viņas lielā-
kais izaicinājums, jo iz-
dzīvota gan jūras slimī-
ba, gan izmisums buru 
un vēja �zikas priekšā. 
Kristīne piebilst: “Ta-
gad es tik labi saprotu 
savus skolēnus, kuri dažkārt gatavi padoties, ja kaut kas neiz-
dodas, bet padoties nedrīkst!” 
Baiba Rožkalna jeb “Kas es  tagad esmu? Portugāļu 
skaistule, meksikāņu intrigante, brazīliešu vecmāmiņa, 
vācu aristokrāte?”

Skolā Baiba ir tas 
cilvēks, kurš at-
balsta bērnus, kam 
nepieciešams kaut 
ko darīt nedaudz 
lēnāk vai kaut ko 
vairāk atkārtot. 
Šī pedagoģiskā 
procesa veikšanai 
vajadzīga milzīga 
pacietība, izprat-
ne, spēja iejusties 
otrā. Arī skaidra 
un izkopta dikci-
ja un intonācijām 
bagāts vārdu plū-
dums nav peļams. 
Interesanti, ka šīs 
pašas kvalitātes 

ir pamatu pamats Baibas otrajai mīlestībai līdztekus pedago-
ģiskajai darbībai. Dažkārt viņa kolēģiem skolā jautā: “Kā jūs 
domājat, kas es tagad esmu – portugāļu skaistule, meksikāņu 
intrigante, brazīliešu vecmāmiņa, vācu aristokrāte, amerikā-
ņu dīva, turku mājsaimniece vai igauņu pretpadomju kustības 
dalībniece?” Vēl Baiba jautā: “Kāda es šobrīd esmu – iemīlē-
jusies, greizsirdīga, dusmīga, traka vai varbūt ļoti labsirdīga?” 
Saldās ambīcijas, Absolūts skaistums, Cauri laikiem, Mīlestības 
vīns, Melnās atraitnes, Mežonīgās zemes, 1001 nakts pasakas 
ir tikai daži no televīzijas seriālu nosaukumiem, kurus Baiba 
ieskaņojusi. Viņa izdzīvo kaislību jūras, kas bango šajos seri-
ālos. Baibas zemo un samtaino balss tembru nevar sajaukt ne 
ar vienu citu. Baiba stāsta: “Pirms ieraksta nenotiek mēģināša-
nas process, katram rokās eksemplārs un aidā. Degunu mums 
neviens nepūderē un sarkanas rozes matos nesprauž, bet vis-
lielāko gandarījumu sniedz sajūta, kad izdodas “uzķert” tēla 
raksturu, vienalga, vai tā būtu liktenīgā sieviete, vai kašķīgs 
tantuks.” Viena ieskaņošanas sesija ilgst līdz pat 8 stundām, 
kuru laikā tiek izlasītas ap 200 A4 lapām teksta. Būt ar Baibu 
mašīnā, kad viņa dodas uz ierakstu, ir ļoti interesanti, jo pa 
ceļam viņa dūc, rūc, ņaud, klakšķina un bubina. “Tāda nu ir tā 
gatavošanās,” viņa uzsmaida.
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PERSONĪBA

Ansis Nudiens vēstures zinātnes 
dimensijas virza ne tikai skolas 
mērogā
Ansim patīk vēsture, ļoti patīk – pa-
tīk lasīt par vēsturi, skatīties �lmas 
par vēsturi, runāt par vēsturi, mācī-
ties no vēstures un arī mācīt vēsturi. 
To viņš dara Ādažu Brīvajā Valdorfa 
skolā un ar savu patieso aizrautību 
padara vēsturi dzīvu arī audzēkņu 
uztverē. Kļūt par vēstures skolotāju 
gan nav bijis Anša bērnības sapnis, 
bet šobrīd viņš atzīst, ka nevar iedo-
māties neko citu darām, kas nebūtu 
saistīts ar vēstures mācīšanu. Tas 
skolā ir labi jūtams, jo skolotājs Ansis aktīvi un ar prieku iesais-
tījies vēstures mācību procesa pilnveidošanā vidusskolā. Ansis 
vēstures zinātnes dimensijas virza ne tikai skolas mērogā; viņš ir 
arī sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītājs projektā Skola 
2030. Ļoti nozīmīgu dzīves daļu skolotājs Ansis pavada domājot 
un apspriežoties ar kolēģiem par to, kā labāk un aizraujošāk mā-
cīt un iemācīt vēsturi un sociālās zinības.

Jānis Zvejnieks: “Lai varētu mācīt, pašam jābūt mūžīga-
jam dzīves māceklim”

Jāni jau kopš jaunības tirdījis jautājums – kāpēc ir dzīvība un 
kādi ir tās noteikumi un likumi? Tolaik gan Jānis vēl nezināja, 
kurp šī interese aizvedīs. Viss iesākās ar zinātni un �zioloģijas 
studijām Latvijas Universitātē. Bioloģijas un ķīmijas skolotāju 
Jāni kolēģi pazīst kā cilvēku, kuru interesē viss; tā bijis arī jaunī-
bā – ne velti pēc universitātes beigšanas viņš saprotot, ka zinātne 
izskaidro ļoti daudz, bet ne visu – īpaši par sajūtām, emocijām, 
domām un sapņiem – nolemj pētīt pats sevi, radikāli nomainot 
nodarbošanās sfēru. Viņš sāk apgūt seno guļbūvju ēku restau-
rēšanas un būvniecības amatu Latvijas Etnogrā�skajā brīvdabas 
muzejā. Tās nebija teorētiskas studijas, bet gan smags roku darbs 
meistara vadībā. Nu Jānis var uzskaitīt vairāk nekā 25 guļbūves, 
kuras izdevies uzbūvēt, sākot no guļbaļķu pirtiņas savu senču 
zemē, vienu no lielākajām ēkām Brīvdabas muzejā Rizgu riju, 
un beidzot ar lielāko Eiropas guļbūvi – Lido ēdināšanas centru 
Krasta ielā Rīgā. Pirms 20 gadiem Jānis uzsāka mācīties atkal 
no jauna; šoreiz – kā mācīt, jo viņš kļuva par skolotāju Ādažu 
Brīvajā Valdorfa skolā. Jānis nereti atgādina: “Skaidrs ir viens 
– lai varētu kādam mācīt, tev pašam ir jābūt mūžīgajam dzīves 
māceklim un jāpaspēj laikus pamanīt, kad piezogas augstprātī-
gā vēlme sevi lepni saukt par meistaru.” Skolas absolventi, satie-
koties salidojumos, bieži atminas skolotāja Jāņa piedzīvojumu 
stāstus par strauju un ledainu upju pievarēšanu, kāpšanu kal-
nos, sevis pārvarēšanu un izzināšanu, bet Jānis uz to nosaka: 
“Esmu pētnieciskās ekspedīcijās aizvedis skolēnus uz Krieviju, 
Igauniju, Skotiju, Ukrainu, Ķīnu, Islandi, Slovākiju, Norvēģiju 
un plānoju vest vēl…”

Ginta Lūse: “Arī katram cilvēka orgānam ir savs ritms, dar-
ba un atpūtas laiks, ieelpa un izelpa”

Skolas mediķe Ginti-
ņa ir mīļā dakterīte, 
kam pasēdēt klēpī, 
kam uzticēt bēdu vai 
sirdēstu, bet ne tikai 
– viņa ir arī peda-
gogs, kurš skolēnus 
iepazīstina ar veselīga 
dzīvesveida pamatnosacījumiem. Līdztekus darbam skolā, Ginta ir 
apguvusi ritmiskās masāžas prasmes. Viņa uzsver: “Cilvēka veselī-
bā milzīgu lomu ieņem dienas un nakts, nedēļas, kā arī gadalaiku 
ritmi. Arī katram cilvēka orgānam ir savs ritms, darba un atpūtas 
laiks, ieelpa un izelpa. Tāpat kā starp gaismu un tumsu ir saul-
lēkts vai saulriets, ritmi mūsu dzīvē nav nemainīgi lielumi – tiem 
vienmēr ir pārejas stāvoklis. Caur šiem pārejas stāvokļiem ritmi 
nes līdzi dziedinošus spēkus.” Masāžas process ir plūstošs un nes-
teidzīgs, tas ir kā atgādinājums cilvēkam pēc pārdzīvojumiem un 
stresa pārpilnās ikdienas atgūt savu individuālo dziedinošo ķerme-
ņa ritmu. Kopā ar kolēģi, dakteri Šēferi no Vācijas, Ginta iepazinusi 
biodinamiskajās saimniecībās izaudzēto augu milzīgo dziedinošo 
spēku. Skolas daktere uzsver, ka ritmiskajai masāžai nepieciešamo 
eļļu pagatavošanas galvenais princips arī ir ritms – diena un nakts, 
siltums un vēsums, kustība un miers. Ginta gan kolēģiem, gan sko-
lēniem stāsta par dabas nepārvērtējamo dziedinošo spēku, kā arī 
dabas un cilvēka iespaidīgo kopspēku. Dakterītes masāžas ne vienu 
vien kolēģi izglābušas no tā saucamā izdegšanas sindroma.
Edīte Treija: “Sajūtu misijas apziņu atraisīt radošo enerģi-
ju bērnos un jauniešos”

Mākslas skolotājai Edītei ir maģistra grāds tērpu dizainā un 
milzīgs radošais potenciāls. Viņa saka: “Es sevī sajūtu misijas 
apziņu atraisīt radošo enerģiju bērnos un jauniešos, iedot va-
rēšanas apziņu un vēlmi darboties.” Skolas tradicionālajās 
Mākslas dienu tērpu skatēs, kurās aplūkojami Edītes vadībā 
radītie skolēnu darbi, jūtams viņai raksturīgais augstās modes 
pieskāriens. Līdztekus darbam skolā Edīte pēdējā laikā veidojusi 
tērpus koriem un muzikālām apvienībām. Radot apģērbu, Edī-
te vispirms klausās, piemēram, kora skanējumā, sajūt kolektīva 
auru, noskaidro nosaukuma rašanās stāstu. Māksliniece atceras, 
ka kamerkora AVE SOL diriģents Andris Veismanis sarunā par 
kori izteicis salīdzinājumu, ka dziedāšana šajā korī ir kā laulības 
ar mūziku. Korim tuvojās 50 gadu jubileja, un tapa neatkārto-
jamie zelta tērpi. Edītei svarīgi veidot tērpu kā vairākos veidos 
transformējamu mākslas darbu. Tāds bija kaut vai LATVIAN 
VOICES programmas Rūtoj dziedātāju veidols. 105 kora TIA-
RA meitenēm arī tapuši individualizēti ietērpi, atrodot atšķirīgu 
krāsu kodu katrai koristei. Šobrīd top svārki kora MOZAĪKA 
dziedātājām, pielāgojot krāsu katras koristes dabiskajam kolo-
rītam un veidojot tos no trim toņiem. Tāda ir Edīte – bezgalīgi 
smalka un tajā pašā laikā ar milzīgu �zisko enerģiju un spēku.
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Aicinām gatavoties konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”!
Ādažu novada dome februārī plāno apstiprināt 2021.gada kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” nolikumu, tāpēc aicinām ikvienu, 
kam ir vēlme uzlabot savu, kaimiņu un pārējās sabiedrības dzī-
ves vidi Ādažu novadā, sākt tam gatavoties! 
Konkursa mērķis paliek nemainīgs – uzlabot dzīves kvalitāti �-
ziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvo-
tāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.
Svarīgi! Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabo-
šanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu īste-
not paši iesniedzēji, un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem 
un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas 
plašākai sabiedrības daļai.
Konkursā projekta pieteikumu var iesniegt – nereģistrētas iedzī-
votāju grupas, sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinā-
jumi), reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 
8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pie-
teikumu. 
Svarīgi! Ne projekta iesniedzējam, ne projekta vadītājam, ne gal-
votājam nevar būt nodokļu parādi vai citas domē nenokārtotas 
�nansiālas saistības. Projekta vadītājs vai galvotājs nevar būt 
persona, kam ir bijis uzsākts vai ir spēkā esošs maksātnespējas 
process.
Kategorijas, kādās var iesniegt projektu pieteikumus – teritori-
jas labiekārtošana, ēkas remonts, kā arī izglītojošu, kultūras, spor-
ta un sociālo pasākumu attīstība.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti teritorijas labiekārtošanas projek-
ta ietvaros: 
• sporta un atpūtas laukumu izveide (labiekārtošana);
• kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai labiekārtošana;
• aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana;
• publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
• zīmju vai norāžu izgatavošana un uzstādīšana;
• ūdenstilpju teritorijas labiekārtošana;
• nojumju izveide; 
• ārtelpas objektu rotājumu izgatavošana u.tml.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti ēku remonta projekta ietvaros: 
• kāpņu telpas durvju, logu nomaiņa;
• kāpņu telpas durvju koda ierīkošana;
• kāpņu telpas, fasādes krāsošana;
• pastkastīšu nomaiņa u.tml.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti izglītojošu, kultūras, sporta un so-
ciālo pasākumu attīstības projekta ietvaros:
• pasākumu organizēšanai nepieciešamo telpu ierīkošana vai vie-
tas izveide;
• materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana;
• pasākumu organizēšana (nometnes, svētki) u.tml.
Pieejamais �nansējums – maksimālais atbalsts vienam pro-
jektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no 
minētajiem pasākumiem, būs 1500 EUR. Bet teritorijas labie-
kārtošanas projektiem ārpus Ādažu ciema robežas pašvaldības 
�nansējums ir plānots lielāks – 3000 EUR. Ja projekta plānotais 

kopējais budžeta lielums nepārsniedz minētos limitus, kā arī pro-
jekts tiks atbalstīts pilnā apmērā, projekta iesniedzēji var plānot 
īstenot projektu bez sava līdz�nansējuma.
Konkursa ietvaros 
būs attiecināmas 
šādas izmaksas: 
materiālu izmaksas; 
aprīkojuma iegāde 
(netiks atbalstīti 
projekti, kuros pa-
redzēta galvenokārt 
pamatlīdzekļu ie-
gāde); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; 
PVN (ja tas nav atgūstams).
Svarīgi! Projektos nav attiecināmas šādas izmaksas: 
• darba algas vai atlīdzība par darbu; 
• dāvanas, balvas u.tml.;
• ēdināšana; 
• transporta izmaksas; 
• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde;
• pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pārsniedz 30% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām; 
• gatavu apģērbu/apavu iegāde, kas pārsniedz 10% no kopējām 
projekta attiecināmām izmaksām; 
• reklāmas un sludinājumu izmaksas, kas pārsniedz 10% no kopē-
jām projekta attiecināmām izmaksām; 
• izmaksas, kas tiks veiktas pēc nolikumā un projekta �nansēša-
nas līgumā noteiktā termiņa;
• izmaksas bez obligātajiem rekvizītiem vai oriģināliem izmaksu 
apliecinošiem dokumentiem;
• izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas 
darbības nodrošināšanai;
• izmaksas, kas nav ietvertas projekta tāmē u.c., kas nav saskaņo-
tas projekta budžetā. 
Plānotais projektu īstenošanas laiks – 2021. gada jūnijs – 2021. 
gada septembris.
Plānots, ka konkurss tiks izsludināts februāra beigās/marta sā-
kumā, un pieteikšanās būs līdz aprīlim. 

Lai pieteiktos konkursam, projek-
ta pieteicējam jāaizpilda un Ādažu 
novada domē jāiesniedz projekta 
pieteikums un tam pievienojamie 
dokumenti:
• Pieteikuma veidlapa;
• Projekta budžets;
• Projekta vadītāja un Galvotāja CV;
• Projekta grupas dalībnieku sa-
raksts;
• Apliecinājuma vēstule par līdz�-
nansējumu (ja paredzēts savs līdz�-
nansējums);
• Būvvaldē saskaņota novietojuma 

shēma (ja attiecināms);
• Zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums uz vizuālā materiāla, ja 
projekta aktivitātes plānots īstenot uz īpašniekam piederošas ze-
mes (ja attiecināms);
• Ēkas īpašnieka rakstisks saskaņojums, ja projekta aktivitātes tiek 
īstenotas īpašniekam piederošā ēkā (ja attiecināms).
Svarīgi! Detalizētāka informācija par to, kā iesniegt projekta 
pieteikumu, būs pieejama konkursa nolikumā. Tiks izskatīti visi 
pieteikumi, kas iesniegti atbilstoši konkursa nolikumam, kā arī at-
bilst konkursa mērķim un visiem vērtēšanas kritērijiem.

PROJEKTI
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Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka projektu pieteikumu izstrā-
des posmā viens no sarežģītākajiem uzdevumiem daudzām pro-
jektu grupām ir projekta budžeta sadaļas sagatavošana. Lai to 
varētu aizpildīt pēc iespējas sekmīgāk, lūgums ņemt vērā, ka:
• Sākumā ir skaidri jāsaprot – kas tiks darīts projektā un kādām 
lietām būs nepieciešams tērēt līdzekļus.
• Pārāk sīki nedetalizēt izmaksu pozīcijas nosaukumu (piem., 
rakstīt “Skrūves, naglas”, nevis “Skrūves 5x50mm”; “Ota, rullītis”, 
nevis “Plakana ota akrila krāsām”).
• Projekta īstenošanas laikā projektā paredzēto lietu cenas var at-
šķirties no sākotnēji plānotajām, tomēr pieteikumā norādītajām 
izmaksām jābūt reālām.
• Budžeta sadaļa jāaizpilda, ņemot vērā konkursa nolikumam pie-
vienoto pielikumu “Projekta budžets” (būs pieejams pašvaldības 
mājas lapā pēc konkursa izsludināšanas) un tajā jāaizpilda visas 
sadaļas, kas tiek prasītas, nedzēšot ārā nevienu rindiņu.
• Var plānot tikai tādas izmaksas, kas ir attiecināmas.
• Plānojot projekta budžetu, nevar pārsniegt pašvaldības noteiktos 
līdz�nansējuma limitus.
• Ja projekta �nansēšanai nepieciešams vairāk līdzekļu nekā būs 
pieejams no pašvaldības budžeta, jāparedz savs līdz�nansējums.
• Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projekta īstenošanu, neplānot 
izmaksa, kas saistītas objekta/darbības uzturēšanu pēc projekta 
beigām.
• Projekts nevar būt ar peļņas gūšanas raksturu.
Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībnie-
kiem, aicinām arī viņus iesaistīt projekta gatavošanas posmā – lai 
jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības un 
izmaksas. Jāparedz tāds projekts, kura rezultāti būs pieejami sa-
biedrībai vismaz 3 gadus. Jāsaprot, kā īpašumā atrodas terito-
rija, kurā plānots īstenot projektu, lai varētu laicīgi saņemt visas 
atļaujas un saskaņojumus projektā plānoto darbu veikšanai. Jāat-

ceras, ka projektam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti 
konkursa nolikumā. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekārto-
šanu vai ēkas remontu, iesakām konsultēties ar Būvvaldi un no-
skaidrot, vai jūsu gadījumā nav nepieciešams gatavot kādus īpa-
šus ar būvniecību saistītus dokumentus (konkursā nav atbalstāmi 
projekti, kam nepieciešami būvprojekti vai kuru īstenošanu nevar 
veikt paši projekta dalībnieki).
Pēc konkursa izsludināšanas pašvaldības tīmekļvietnē būs pieej-
ams gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepiecie-
šama, gatavojot projekta pieteikumu. Ikviens, kam ir radušies 
kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai pro-
jektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordina-
tori – projekta vadītāju Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086, e-pasts: 
inga.perkone@adazi.lv). Aicinām sekot līdzi aktuālajai informā-
cijai Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā 
“Pašvaldība”/“Konkursi”/“Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar 
dvēseli”” un sākt plānot projektus!
Svarīgi! Šogad projektus konkursā varēs iesniegt tikai elektro-
niski, ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu 
Latvija.lv. Lai nerastos aizķeršanās ar pieteikumu iesniegšanu, ai-
cinām to neatlikt uz pēdējo brīdi, kā arī iegūt drošu e-parakstu.
Svarīgi! Visu saskaņojumu procesu ar attiecīgās teritorijas, ēkas 
īpašniekiem vai pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām (Būv-
valdi, Saimniecības un infrastruktūras daļu) jāuzsāk vēlākais – di-
vas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.

Inga Pērkone

PROJEKTI

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra sēdes lēmumu 
Nr.7 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam 
“Petriķēni”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot sešu 
zemes vienību atdalīšanu viensētu izveides nolūkos. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – ar-

hitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma iz-
strādei lūdzam ievietot Ādāzu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elek-
troniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra sēdē ir apstiprināts 
detālplānojums Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22, Ādažu cie-
mā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.9). Ar detālplānojuma ma-

teriāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē 
www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma “Pliči” (Āķu iela 1)
ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0370, Ādažu novadā, Baltezera ciemā, publisko apspriešanu
Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 
“Par nekustamā īpašuma “Pliči” detālplānojuma nodošanu publiska-
jai apspriešanai”.
Detālplānojuma “Pliči” (Āķu iela 1) ar kadastra apzīmējumu 8044 
013 0370, Ādažu novadā, Baltezera ciemā, publiskās apspriešanas 
norises laiks ir noteikts no 2021. gada 16. februāra līdz  2021. gada 
16. martam. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 12. aprīlī 
plkst. 17.00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mu-
zeja telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. 
Sakarā ar Covid-19 izplatību valstī, ierodoties uz klātienes sa-
nāksmi, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Uz sanāksmi ne-
drīkst ierasties, ja esat in�cējies vai ir konstatējamas in�cēšanās 
pazīmes, kā arī, ja esat bijis kontaktā ar Covid-19 in�cētu personu.
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobe-
žošanai, ārkārtas situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var 
iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeo-
telpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Pēc ārkārtas situācijas izbeigšanas valstī ar detālplānojuma redakci-

ju varēs iepazīties klātienē Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67996490. Elek-
troniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs turpināt iepazīties 
Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektronis-
ki: buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt,  reģistrējo-
ties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), 
www.geolatvija.lv.
Gadījumā, ja ārkārtas situācija valstī turpināsies pēc 6. aprīļa, pub-
liskā apspriešana tiks pagarināta līdz citam nenoteiktam laikam, lai 
nodrošinātu apspriešanas iespēju klātienē vismaz 2 nedēļas, kā arī 
publiskās apspriešanas sanāksmes norise var tikt pārcelta, lai nodro-
šinātu sanāksmes norisi klātienē.
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un 
publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu izmaiņām (ja tā-
das būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē un portālā 
www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

NOVADĀ
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Sumināti gada labākie sportisti
Gada sporta skolotāja – Inese Lēruma

Sporta skolotājs ir pir-
mais, kurš aizrauj un 
iemāca bērniem mīlēt 
sportu. Tieši to, jau 
kopš 1994. gada,  dara 
zinošā, enerģiskā un 
radošā GADA SPORTA 
SKOLOTĀJA INESE LĒ -
RUMA. Viņa prot aizraut 
skolēnus, un viņi ar 
prieku piedalās mācību 
stundās un iesaistās 
sporta pasākumos pēc 
stundām un ārpussko -
las projektos. Patei -
coties  I. Lērumas ini -
ciatīvai, ar katru gadu 
arvien vairāk skolēnu 
iesaistās  Latvijas Olim -
piskās komitejas pro -
jektā “Sporto visa kla -
se”. Skolotāja organizē 

un vada Olimpiskās dienas un Pasaules sniega dienas pasākumus 
skolā. Viņu ciena un mīl ne tikai skolēni. Viņas viedoklis ir svarīgs 
arī kolēģiem, jo viņa ir atklāta, taisnīga un atsaucīga. Kopš 2016. 
gada septembra Inese Lēruma vada Ādažu vidusskolas sporta 
skolotāju Metodisko katedru, daudz enerģijas veltījusi, lai veidotu 
vienotu izpratni par jaunā mācību satura ieviešanu 2020./2021. 
m.g.  Skolotājai I. Lērumai ir daudz talantu – viņa mīl ziedus un 
prot tos izaudzēt, viņa atrod laiku arī rokdarbiem, prot darināt 
izteiksmīgas rotaslietas un košus rotājumus.

Gada jaunās sportistes treneris –Pāvels Murāns 

Kad ir ielikta mīlestība pret spor-
tu, tad bērniem paveras liela ie -
spēja Ādažu Sporta skolā izvēlē -
ties jau konkrētu sporta veidu, 

ar kuru nodarboties…Piemēram peldēšana, 
kur viens no treneriem ir bijušais olimpietis PĀVELS MURĀNS. 
Ar savu paraugu un pieredzi Pāvels iedvesmo savus audzēkņus 
uz panākumiem. Un tieši viņa audzēkne ANABELLA VERŽBIC-
KA, izcīnot godalgotas vietas gan starptautiskās sacensībās, gan 
Latvijas mēroga sacensībās, ir atzīta par GADA JAUNO SPOR-
TISTI. Šobrīd Anabella ir pārvākusies uz dzīvi Ukrainā un turpina 
peldēšanas treniņus tur.

Gada sportista, sportistes un jaunās sportistes treneris 
– Leonīds Kuzņceovs 

Džudo… Treneris LEONĪDS KUZŅECOVS ir džudo leģenda. Viņš ir 
kas vairāk nekā tikai džudo treneris – viņš saviem audzēkņiem 
sniedz arī dzīves mācības, māca cieņu pret apkārtējiem un uz-
vedības kultūru. Cītīgais treniņu darbs, neatlaidība, disciplīna un 
vēlme uzvarēt palīdz viņa audzēkņiem regulāri izcīnīt godalgotas 
vietas dažāda līmeņa sacensībās, sākot no novadu sacensībām 
līdz pat pasaules čempionātiem, kur viņi ir iekļauti Latvijas izlases 
sastāvā. Un viņa audzēkņi regulāri ir pretendenti uz Ādažu sporta 
laureāta nominācijām. Arī šis gads nav izņēmums, jo ieguvuši 
veselas 3 nominācijas:
•  GADA JAUNĀ SPORTISTA titulu iegūst talantīgais, daudzso -
lošais jaunais sportists ar lielu apņemšanos KRISTAPS GUCA-
ĻUKS
•  GADA SPORTISTEI  VINETA ALKSNEI ir zināšanas, liela pie -
redze un iemaņas, kas ļauj viņai sasniegt augstus rezultātus.
•  GADA SPORTISTU ANDREJU RIŽOVU raksturo attieksme, 
profesionālisms un kompetence pret savu sporta veidu.

Gada notikums sportā – florbola turnīrs “SALMING CUP”

Lai sasniegtu rezultātu, ir jātrenējas. Neatlaidība un gatavība da -
rīt visu nepieciešamo, trenēties pat šādos, florbolam nepiemēro -
tos apstākļos dod rezultātu – FBK SĀC, kuru pārsvarā pārstāv 
ĀBJSS esošie un bijušie audzēkņi, līdz sezonas pārtraukšanai, 
atradās 3. vietā Latvijas 1. līgas čempionātā florbolā, izcīnīja 3. 
vietu “SALMING CUP”,  4. vietu starptautiskajā florbola turnīrā 
“TALLINK CUP”. Un galu galā iegūst arī titulu GADA SPORTA 
KOMANDA. Viņi ir komanda ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā. 
Viņi ir kā ģimene, kas atbalsta viens otru jebkurā situācijā. Bet 
komanda bez trenera nav komanda, un tieši MĀRTIŅŠ NEILANDS 
ir tas, kurš komandu saliedē, iedvesmo un rada šo komandas po -
zitīvo atmosfēru. Un šī komanda ieguvusi lielu cieņu un respektu 
no florbola virslīgas komandām, ko apliecina tas, ka 5 virslīgas 
komandas piedalījās Mārtiņa un FBK SĀC organizētajā florbola 
turnīrā “SALMING CUP”. Uz šo turnīru gatavi bija  braukt pat somu 
komandas, bet tie Covid ierobežojumi.  Šo turnīru iedzīvotāji gan -
drīz vienbalsīgi novērtēja kā GADA NOTIKUMU SPORTĀ.
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Gada populārākais sportists –Alens Zvilna  
Pirms pievēr-
šanās kamanu 
suņu sportam 
ALENS ZVILNA 
trenējās Ādažu 
Sporta skolā tā -
dos sporta vei -
dos kā  džudo, 
futbols un bas -
ketbols. Pirmais 
sporta suns viņa 
dzīvē ienāca 
pirms 5 gadiem. 
Šis notikums 
apgrieza ierasto 
ritmu par 180 
grādiem. Kā? 
Alu un čipsu 
paku pie televi -
zora nomainīja 
n e s k a i t ā m a s 
stundas mežā ar 
suni un divrite -
ni, cītīgi trenē -
joties. Un pēc 
pāris gadiem 
Alens un Heimī 
(Hamy) ir top lī-

meņa sportisti, vieni no labākajiem pasaulē, pārstāvot Ādažu no -
vadu, Latviju! Un šis ir tikai stāsta sākums. Pateicoties atceltajām 
sacensībām un treniņnometnēm, Heimī (Hamy) ir gaidāms ģime -
nes pieaugums, un pavisam drīz pasaulē nāks topošie čempioni, 
tāpēc turiet acis un ausis vaļā!

Gada sporta organizācija – BMX Ādaži

Ādažos ir daudz ļoti spēcīgas un labas sporta organizācijas, un 
viena no tām ir “Biedrība BMX Ādaži”, kas šogad pelnīti atzī-
ta par GADA SPORTA ORGANIZĀCIJU. Organizācijas darbības 
mērķis ir iesaistīt Ādažu un apkārtējo novadu bērnus, jauniešus 
un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz ve -
selības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību, un 
sporta nodarbībās, kas veicina sporta meistarības izaugsmi. 
Tādējādi tiek mazināta bērnu un jauniešu bezdarbība, veicināts 
veselīgs dzīvesveids iedzīvotāju vidū un tā popularizēšana. Tiek 
veicināta riteņbraukšanas sporta veida attīstība Latvijā, radot 
nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un 
sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, ie -
maņām un spējām. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, klubs orga -
nizē sporta nodarbības - treniņus un sacensības, piedalās da -
žāda līmeņa sacensībās, organizē atpūtas un sporta nometnes, 
iesaistās dažādu sporta savienību darbā, kā arī pieaicina darbā 
un iesaista klubā kvalificētus trenerus un pedagogus.
Biedrība ir veiksmīgi īstenojusi virkni projektu, kā rezultātā ir 
izbūvēta augsta līmeņa BMX trase, ar starta kalnu un pasaules 
līmenim atbilstošu BMX starta barjeru, mērīšanas un starta sig -
nāla iekārtām. BMX trase ir jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai 
vietējiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, bet arī citu novadu 
iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot Ādažu novada vārdu pla -
šāk Latvijā. Dalībnieku skaits auga ļoti strauji un 1 gada laikā 
tas ir pieaudzis jau līdz 60 dalībniekiem vecumā no 3 līdz 45 
gadiem. 2020. gada sezona “BMX Ādaži” sportistiem bija pirmā, 
bet, neskatoties uz to, dažādās vecuma grupās tika izcīnītas 
godalgotas vietas, un kluba braucēji kāpa uz goda pjedestāla 
augstākajiem pakāpieniem. Biedrības dibinātāju enerģija, ne -
rimstošais entuziasms un mīlestība pret BMX riteņbraukšanu 
savienojumā ar sportistu un viņu vecāku neatlaidību un iegul -
dījumu ir ceļš uz vēl augstākiem sasniegumiem un vēl skaļāku 
Ādažu novada vārda skanējumu Latvijā un ārpus tās. Sasnieg -
tais gada laikā ir atzinības vērts, ko apliecina bērnu un vecāku 
mirdzošās acis.

Gada personība sportā – Dagnija Zilberte
Arī Gada personī-
bai sportā – ener-
ģiskajai, stiprajai 
un reizē maigajai, 
sievišķīgajai spor-
ta skolas direktorei 
DAGNIJAI ZILBER-
TEI – suņi ir ļoti 
tuvi. Un tieši au -
dzējot un rūpējoties 
par saviem mīlu -
ļiem, viņa rod mieru 
un jaunus spēkus, 
lai varētu veiksmīgi 
vadīt Ādažu Bērnu 
un jaunatnes sporta 
skolu, ko viņa dara 
jau vairāk nekā 10 
gadus. Kā viņu rak-
sturo kolēģi – vilcēj -
spēks, visurgājējs, 
draugs un atbalsts. 
Cilvēks ar lielu gri -
bu un pašcieņu, 
kurš nekad nepado -
das, domā plaši un 
daudz dara.
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Publicēti saistošie noteikumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam 
“Ādažu Vēstis” (Nr.238) izdots pielikums (Nr.232), kurā 
publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.6/2021 (26.01.2021.) “Grozījums Ādažu novada domes 
2017. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu 
novada pašvaldības nolikums.””
Nr.7/2021 (26.01.2021.) “Grozījumi Ādažu novada domes 
2011. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Saisto-
šie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtī-
bu Ādažu novadā.”” 
Nr.8/2021 (26.01.2021.) “Par Ādažu novada pašvaldības bu-

džetu 2021. gadam.”
Nr.36/2020 (22.12.2020.) “Grozījums Ādažu novada domes 
2017. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu 
novada pašvaldības nolikums.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļ-
vietnē 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.

PAZIŅOJUMI
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KULTŪRA

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā februārī!

Daiļliteratūra 
• Zīle, Monika “Neizbiedēto putniņu valstība”
• Fridrihsone, Madara “Atgūtais medusmēnesis”
• Bukšs, Aldis “Brāļi”
• Veinberga, Jana “Mākoņaina nakts”
• Jurkevičs, Arturs “Apbedītais vīnogulājs”
• Sila, Inita “Tango ar diviem misteriem V* 
vēzi un vīrieti”
• Brice, Silvija “Baigās piezīmes”
• Zvirgzdiņš, Juris “Esse un...un...”
• Šteinberga, Džeina “Lasītāja”
• Šlinks, Bernhards “Priekšlasītājs”
• Burga, Anna “Tētis”
• Jauja, Lelde “Vīrs, bērni un pieci randiņi”
• Depānta, Virdžīnija “Apokalipses mazulīte”
• Buti, Rolāns “Apvāršņa vidū”
• Sigurdardotira, Irsa “Caurums” 
• Bella, Dārsija “Neliela izpalīdzēšana”
• Knaidla, Laura “Ne pieskaries man”
• Randela, Katrīna “Čells, Sofija un Parīzes jumti”
• Hilderbrenda, Elīna “Ideāls pāris”
• Keja, Elizabete “Septiņi meli”
• Vuds, Toms “Klauvējot pie durvīm”
• Korīta, Maikls “Vienmēr tepat blakus”
• Felka, Romija “Nāves jūdze
• Devero, Džūda “Kurš ir nākamais”
• Ruiss Safons, Karloss “Debesu gūsteknis”
• Montefjore, Santa “Mīlestības aizvējā”

Uzziņu literatūra 
• Mazvērsīte, Daiga “Mirgo, mana Margarita”
• Zusta, Zane “Tarakāni tavā galvā”
• “Kalngale piejūras vējos”
• Šeļepjonoks, Vasilijs “Ringa piektais stūris”
• “Viktora Arāja tiesas prāva”
• Vinstons, Roberts “Palīdzi savam bērnam 
pieaugt”
• Puķe, Rojs “Piparēdiens”

• Jākobsons, Gunārs “Pie mikrofona Gunārs 
Jākobsons”
• Brends, Rasels “Atgūšanās. Brīvība no 
atkarībām”
• Eniņa, Zane “Nekaunīgais pingvīns”
• Hari, Džoans “Zudušās saiknes”
• Geskina, Aina Meja “Vecmātes Ainas 
Mejas ceļvedis dzemdībām”

Daiļliteratūra bērniem 
• Starks, Ulfs “Bēguļi”
• Nemiera, Linda “Apaļā Bebe”
• Panters, Rasels “Alise Brīnumzemē”
• Zvejs, Oskars “Sniegavīru ceļojums”
• Zvirgzdiņš, Juris “Kapteiņa zirdziņš”
• Rungulis, Māris “Asins lietus”
• Kerenens, Mika “Armando”
• Orloņs, Marians “Kā detektīvs Snīpis 
Jaunliepiņas pārsteidza”
• Looka, Kairi “Pija Prjaņika un bandīti”
• Graveta, Emīlija “Surikati Ziemassvētkos”
• Kinnijs, Džefs “Īsta drauga dienasgrā-
mata”
• Valjamss, Deivids “Ledus briesmonis”
• Blaitona, Enida “Ziemassvētku stāsti”
• Robertss, Deivids “Nevīža Bērtijs. Nela-
bums!”
• Valjamss, Deivids “Nezin kas”
• Žutaute, Lina “Monstropēdija kopā ar 
Kiku Miku”
• Valters, Edgars “Poķu stāsti”
• Lunde, Māja “Pasaulē foršākie bērni”
• Hantere, Ērina “Klanu kaķi. Jauns pare-
ģojums”
• Robertss, Deivids “Nevīža Bērtijs. Atrau-
ga!”
• Flečers, Toms “Ziemsvētkuzaurs”

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

Izstādes Ādažu bibliotēkā februārī

Literārās izstādes
• Četri gadi un viss mūžs”
Rakstniekam, mācītājam,
sabiedriskam darbiniekam
Andrievam Niedram – 150
(1871–1942)
• “Latviešu Pērs Gints”
Dzejniekam Jānim Grotam – 120 (1901–1968)

Tematiskās izstādes
•  “Ģenerālis Balodis”  
Latvijas armijas virspavēlniekam ģenerālim
Jānim Balodim –140 (1881–1965)
•  “Mūzika no viņas plūda straumēm...” 
Komponistei, pianistei Elgai Igenbergai – 100 (1921–2003) 
•  “Impresionisma žanru daudzveidība” 
Franču gleznotājam Pjēram Ogistam Renuāram – 180 
(1841–1919)
•   “Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. 
Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.” /J. Klīdzējs/   
21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

Izstādes  bērnu  literatūras  nodaļā 
• “Tiekoties ar lācēnu Tobiasu, konteineru meitenīti Rudīti 
un Rīgas runci Maurīciju”
Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 80 (1941) 

Noskaidroti Ziemassvētku noformējuma konkursa uzvarētāji
Paldies ikvienam, kurš ar savas 
mājas, sētas, balkona vai uzņē-
muma rotājumiem radīja prieku 
un gaišumu gada vistumšākajā 
periodā! Īpašu paldies sakām un 
sveicam konkursa “Ziemassvētku 
noformējums” uzvarētājus! Šogad 
pieteiktās privātmājas bija sevišķi 
košas, raisot svētku noskaņu, tā-
pēc konkursa komisija lēma – pie-
šķirt četras pirmās vietas. Pirmo 
vietu dala īpašumi: Lauku iela 12, 
Ziedu iela 6, Pirmā iela 7, “Vīto-
li 9”. Savukārt 2. vietu ieguvuši: 

Brīvā Austras skola (kategorijā 
“Kultūras, sporta un izglītības 
iestādes) un daudzdzīvokļu māja 
Ausekļu ielā 2, Baltezerā. No 
sirds sveicam uzvarētājus! Tāpat 
īpašu paldies par burvīgo svētku 
noskaņas radīšanu sakām Lauku 
ielai teju visas ielas garumā, ka-
fejnīcai “Abzaļi” par pasakas ie-
nešanu meža malā, kā arī daudz-
dzīvokļu mājai Gaujas ielā 11 par 
krāsās saskaņoto fasādes gaismas 
dekoru risinājumiem!

Laima Jātniece Pirmā iela 7



Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs
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Attaisnoto izdevumu dokumentu
sagatavošana gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai

Iestājoties jaunam gadam, Ādažu novada Valsts un paš-
valdību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) 
atgādina, ka gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu 
dienestam (VID) var iesniegt, izmantojot Elektroniskās dek-
larēšanās sistēmu (EDS). Ņemot vērā ārkārtas situāciju val-
stī, aicinām izmantot attālinātās iesniegšanas iespējas. Gada 
ienākumu deklarāciju par 2020. gadu varēs iesniegt, sākot ar 
šā gada 1. martu, tāpēc iesakām, izmantojot šo informāciju, 
savlaicīgi sagatavot attaisnotos dokumentus iesniegšanai.
Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” izveidota, lai at-
vieglotu gada ienākumu deklarācijas D4 pielikuma “Attais-
notie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpoju-
miem” aizpildīšanu. Tā ir pieejama uzstādīšanai bez maksas 
šādās vietnēs Google Play, App Store.
Mobilā lietotne nodrošina attaisnoto izdevumu apliecinošu 
dokumentu, piemēram, čeku fotogrā�ju un to aprakstu pakā-
penisku uzkrāšanu kalendāra gada laikā, lai, aizpildot Gada 
ienākumu deklarāciju VID  EDS, šos attaisnojuma dokumen-
tus varētu ērti pievienot deklarācijai. EDS reģistrētie lietotāji 
mobilajai lietotnei var pieslēgties, izmantojot savu EDS lietotāja 
vārdu un paroli. Lietotāji, kuri EDS ir reģistrējušies tiešsaistē 
ar www.latvija.lv autenti�kācijas moduļa starpniecību, mobila-
jā lietotnē var autenti�cēties ar QR koda palīdzību. QR kods ir 
pieejams EDS sadaļas “Iestatījumi” lapā “Pro�ls”. 
Katrs čeks ar mobilo ierīci jānofotografē, kā arī jāieraksta par 
čeku prasītā informācija: dokumenta nosaukums, datums, nu-
murs, pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs vai personas 
kods, samaksātā summa, izdevumu veids. Ja iesniedz ģimenes 
locekļa čeku, tas ir jānorāda kopā ar radinieka datiem: vārdu, 
uzvārdu, personas kodu un radniecības pa-
kāpi. Čeku nosūta, nospiežot “Saglabāt”.
Visi čeki, kas iesniegti, izmantojot mobilo lie-
totni, tiek importēti uz EDS sadaļu “Attaisnoto 
izdevumu dokumenti” un attiecīgi uz gada ie-
nākumu deklarāciju, kur tos nepieciešamības 
gadījumā var labot vai dzēst. Ja neizmantojat 
mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, tad va-
rat iepriekš savā datorā ielādētus/noskenētus/
nofotografētus čekus pievienot sadaļā “Attais-
noto izdevumu dokumenti”. Aizpildot gada ie-
nākumu deklarāciju, atliks tikai norādīt ban-
kas kontu, pārbaudīt un saglabāt deklarācijā 
VID jau iekļauto informāciju par attaisnota-
jiem izdevumiem un nospiest “Iesniegt”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aici-
nām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu 

un muitas informatīvo tālruni 67120000 vai arī iesūtīt savu 
jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”, kā 
arī telefoniski sazināties ar Ādažu novada VPVKAC pa tāl-
runi 67997350 vai 66954800, vai rakstīt uz e-pasta adresi: 
dome@adazi.lv, adazi@pakalpojumucentri.lv. 
Atgādinām, ka saskaņā ar valstī noteiktajiem drošības pasā-
kumiem Ādažu novada VPVKAC turpina sniegt konsultācijas 
attālināti. Novada iedzīvotāji ir aicināti konsultēties un meklēt 
atbalstu e-pakalpojuma pieteikšanas iemaņu apgūšanā iepriekš 
minētājos saziņas veidos.
Vienlaicīgi aicinām VID tīmekļvietnē noskatī-
ties pamācību, kā elektroniski iesniegt deklarāciju 
(https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija) un 
droši izmantot VID virtuālā asistenta Toma pakalpojumus 
deklarācijas aizpildīšanai un iesniegšanai.

Detalizētāku informāciju par Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu VID EDS aicinām apskatīties arī pašvaldības tīmekļvietnē.
Aicinām un iedrošinām novada iedzīvotājus izvērtēt mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības un sākt aizpildīt gada ienākumu 
deklarācijas elektroniski. Signe Samoilova

NOVADĀ
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (14.01.2021.) sēde
Sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks 
(RA), Pēteris Balzāns (RA), Gundars Bojārs 
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone 
(RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Nei-
lands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pum-
pure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers 
(LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
2020.gada 3.decembra lēmumā Nr.254 “Par 
bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības 
programmā Ādažu vidusskolā”.
Lēmums: Veikt grozījumus Ādažu novada do-

mes 2020.gada 3.decembra lēmumā Nr.254 “Par 
bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības prog-
rammā Ādažu vidusskolā”.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Atturas” 
– 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), “Nebalso” (teh-
nisku iemeslu dēļ) – 1 (Edvīns Šēpers (LZS)).
2. Par publiskas slidotavas un slēpošanas tra-
ses izveidošanu  ūdenstilpnē “Vējupe”
Lēmums: Piekrist, ka SIA „DIVI S” bez atlīdzī-
bas un ar saviem resursiem izveido slidotavu 
un slēpošanas trasi uz pašvaldībai piekrītošās 
mākslīgās ūdenskrātuves „Vējupe”, daļas 4000 
m2 platībā, kā arī nodrošina tās uzturēšanu un 

lietošanas noteikumu ievērošanas uzraudzību 
no attiecīga līguma noslēgšanas brīža līdz 2021. 
gada 31. martam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas 
termiņa izmaiņām.
Lēmums: Pagarināt visus likuma “Par nekusta-
mo īpašuma nodokli” 6. panta trešajā daļā no-
teiktos 2021. gada nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksāšanas termiņus - 31.marts, 15.maijs, 
15.augusts un 15.novembris uz jaunu termiņu 
- 2021. gada 15. novembris.   
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Ādažu novada domes kārtējā (26.01.2021.) sēde
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (RA), 
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars 
Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvid-
sone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis 
Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pum-
pure (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers 
(LZS), Edgars Verners (RA).
1.  Par bērnu zīmējumu konkursu.
Lēmums: Organizēt bērnu zīmējumu konkursu 
“Mans sapņu novads – ĀDAŽI” no 01.02.2021. 
līdz 15.03.2021. 
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par nēģu taci.
Lēmums: Atbalstīt nēģu tača ar diviem murdiem 
izvietošanu Gaujā uz trīs gadiem un atļaut insti-
tūtam “BIOR” veikt pētījumus par nēģu zvejas 
ietekmi uz to resursiem.
Balsojums “Par” -  14, “Pret” – nav, “Atturas” – 
1 (Edvīns Šēpers (LZS)).
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Me-
žaparka ceļš 5” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai komerciālo objek-
tu apbūvei domei piederošo nekustamo īpašumu 
“Mežaparka ceļš 5”, Kadaga, Ādažu novads.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa pie-
šķiršanu Vidlauku ielai.
Lēmums: Pagarināt Vidlauku ielu līdz krusto-
jumam ar Viršu ielu, piešķirot ielas nosauku-
mu “Vidlauku iela” ielas posmam, kas atrodas 
uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
80440070444, 80440070190, 80440100127 un 
80440100128, saskaņā ar gra�sko pielikumu.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
5. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekus-
tamajam īpašumam “Petriķēni”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu 
nekustamā īpašuma “Petriķēni” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0115, Garkal-
nes ciemā.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
6. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplā-
nojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai Baltezera ciema nekustamā 
īpašuma Āķu ielā 1 zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8044 013 0370 detālplānojumu.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
7. Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un 
Krūkļu ielā 22 detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Ādažu 
ciema nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un 
Krūkļu ielā 22 zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumiem 8044 008 0669 un 8044 008 0672 detāl-
plānojumu.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Alpi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Alpi” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0068, Alderu 
ciemā.

Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Rasiņu ielā 2.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma Rasiņu ielā 2 zemes vie-
nībām ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0067, 
Ādažu ciemā.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Sapņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma “Sapņi” zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 8044 013 0316 un 
8044 013 0357, Baltezera ciemā.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Dzērves”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Dzērves” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8044 012 0494, Garkalnes 
ciemā, Ādažu novadā, un piekrist zemes vienības 
sadalīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Pakalni”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Pakalni” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0064, Alderu 
ciemā, Ādažu novadā, un piekrist zemes vienības 
sadalīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 un 
“Marikas”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Priežu ielā 17 zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0674 un 
nekustamā īpašuma “Marikas” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0597, Ādažu 
ciemā, Ādažu novadā un piekrist zemes vienību 
savstarpējo robežu pārkārtošanai un sadalīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par zemes vienības atdalīšanu no nekusta-
mā īpašuma “Marikas”.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Marikas” (kad. Nr. 8044 008 0143) zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0598.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Līči”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Līči” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0321, Alderu 
ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, 
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidoja-
majai zemes vienībai no Kanāla ielas.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
16. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas lī-
dz�nansējuma atcelšanu.
Lēmums: Nepiemērot līdz�nansējuma maksu 
par profesionālās ievirzes izglītības programmu 
apguvi  Ādažu Mākslas un mūzikas skolā no 
2021. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad tiks atsāk-

tas klātienes nodarbības. 
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
17. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalī-
bu Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā.
Lēmums: Atbalstīt ĀMMS dalību VKKF 
mērķprogrammu konkursos: “Vizuālās mākslas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uz-
labošana”; “Mūzikas un dejas mākslas izglītības 
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu 
novada domes 25.10.2016. saistošajos noteiku-
mos Nr.29/2016 “Saistošie noteikumi par ap-
rūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību 
Ādažu novada pašvaldībā”” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.1/2021 “Grozījums Ādažu novada domes 
25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.29/2016 
“Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpo-
juma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašval-
dībā”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
19. Par saistošo noteikumu “Par sociālās palī-
dzības pabalstiem trūcīgām un maznodroši-
nātām mājsaimniecībām vai personām krīzes 
situācijās” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.2/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecī-
bām vai personām krīzes situācijās” un sagatavot 
tos parakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
20. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu 
novada domes 23.02.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.3 “Saistošie noteikumi par Ādažu no-
vada pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes 
vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai”” 
projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.3/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 “Sais-
tošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakal-
pojumu nodrošināšanai”” un sagatavot tos pa-
rakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
21. Par dalību Erasmus+ programmas projek-
tā “Digitālais komplekts dzimumu līdztiesības 
veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pro-
jektā “Digitālais komplekts dzimumu līdztiesības 
veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās”.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiro-
pieši ir laimīgi”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību 
Nordplus projektā  “Aktīvi eiropieši ir laimīgi”.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevu-
miem Ādažu novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs 2021. gadā.
Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uzturē-
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šanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs no šā gada 1.janvāra saskaņā ar 
pielikumu.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
24. Par pašvaldības izmaksām privātām pirms-
skolas izglītības iestādēm.
Lēmums: Apstiprināt izmaksas vienam izglīto-
jamajam mēnesī 2021. gadā, ko Ādažu novada 
dome apmaksā pirmsskolas izglītības program-
mas apguvei privātās pirmsskolas izglītības ies-
tādēs: bērniem no pusotra līdz četru gadu vecu-
mam - EUR 249; bērniem, kuri saņem obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – EUR 172.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
25. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu 
novada domes 25.07.2017. saistošajos noteiku-
mos Nr. 24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bēr-
nu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” 
projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.4/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 
25.07.2017. saistošajos noteikumos Nr.24/2017 
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 
uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs”” un sagatavot to pa-
rakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (14) “Par”.
26. Par pašvaldības galvojumu sniegšanu 
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu 
Ūdens”.
Lēmums: Sniegt galvojumu pašvaldības kapitāl-
sabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” EUR 1’100’000 
apmērā aizņēmumam Valsts kasē ar Valsts ka-
ses noteikto gada procentu likmi, būvprojektu 
“Ādažu centra notekūdens attīrīšanas iekārtu 
jaudas palielināšana” un “Tīklu rekonstrukcija 
no Attekas ielas līdz NAI” veikšanai uz 30 ga-
diem ar atlikto pamatmaksājumu līdz 3 gadiem, 
sākot no Aizņēmuma līguma ar Valsts kasi no-
slēgšanas dienas. 
Balsojums “Par” -  14, “Pret” – nav, “Atturas” – 
1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)). 
27. Par izdevumu kompensāciju darbiniekiem 
attālināta darba apstākļos.
Lēmums: Noteikt, ka dome var kompensēt paš-
valdības darbiniekiem izdevumus, kas radušies, 

pildot darba pienākumus attālināti.
Balsojums “Par”- 14, “Pret” – nav, “Atturas” – 1 
(Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)).
28. Par pašvaldības amatpersonu un darbinie-
ku mēnešalgām 2021. gadā.
Lēmums: Noteikt atlīdzību par darbu Ādažu 
novada pašvaldībā 2021. gadā domes deputā-
tiem, domes priekšsēdētājam, domes priekš-
sēdētāja vietniekam, Attīstības komitejas 
priekšsēdētājam, Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālās komitejas priekšsēdētājam, kā arī 
pašvaldības komisiju un darba grupu locekļiem 
(1.pielikums). Noteikt atlīdzību par darbu 2021. 
gadā Ādažu vidusskolas, pašvaldības pirmsko-
las izglītības iestāžu, Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas pedagogiem saskaņā ar VIIS apstiprināto 
tari�kāciju. Apstiprināt Ādažu novada pašval-
dības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas 
2021. gadā. Darba līgumā noteiktajā pārbaudes 
laikā 2021. gadā pašvaldības amatpersonām un 
darbiniekiem var noteikt mēnešalgu par 5 % 
mazākā apmērā no amatam apstiprinātās mē-
nešalgas pie normāla darba laika (40 stundas 
nedēļā). Nepilnas slodzes amatiem mēnešalgu 
aprēķināt proporcionāli no amatam maksimāli 
noteiktās mēnešalgas.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem.
Lēmums: Piekrist, ka posmā no valsts autoceļa 
V46 Ādaži–Garkalne līdz Kanāla ielai un no Ka-
nāla ielas līdz Pakalnu ielai, Ādažos, izbūvētais 
ārējais ūdensvada tīkls un hidranti pēc to nodo-
šanas ekspluatācijā, ir izmantojami sabiedrības 
vajadzībām, kā rezultātā Iesniedzējiem būs tiesī-
bas saņemt NĪN atvieglojumu saskaņā ar Notei-
kumu 23.5. apakšpunktu, ja būs iestājušies šādi 
apstākļi: Iesniedzēji būs noslēguši vienošanos ar 
domi un izpildījuši tajā noteiktās saistības; būs 
iestājušies visi Noteikumu priekšnoteikumi NĪN 
atvieglojumu saņemšanai.
Balsojums “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” 
– nav,  “Nebalso” – 1 (Māris Sprindžuks (RA).
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt B.G.nekustamā īpašuma no-

dokļa atvieglojumu 90 % apmērā par daļu 0,019 
ha platībā no zemes gabala „Gaujmaļi”, Ādaži, 
Ādažu novads.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
31. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada 
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 
projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.5/2021 “Par Ādažu novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu” un sagatavot tos 
parakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
32. Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu 
novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības 
nolikums”” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.5/2021 “Grozījums Ādažu novada domes 
2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 
“Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un saga-
tavot tos parakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
33. Par Ādažu novada domes 2020.gada 
27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 
35/2020  “Grozījumi Ādažu novada domes 
2011. gada 24. maija saistošajos noteikumos 
Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakal-
pojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”.
Lēmums: Atcelt domes 2020.gada 27.decembra 
saistošos noteikumus Nr. 35/2020 “Grozījumi 
Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.18 “Saistošie noteikumi 
par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību 
Ādažu novadā””.  Pieņemt domes šā gada 26.jan-
vāra saistošos noteikumus Nr.7/2021 “Grozījumi 
Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saisto-
šajos noteikumos Nr.18 “Saistošie noteikumi par 
sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu 
novadā””. 
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
34. Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.8/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības budže-
tu 2021.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums “Par” – 14, “Pret” – 1 (Raitis Kubu-
liņš (LZP)), “Atturas” – nav.






