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Atklāj jaunu pirmsskolu!

Ādažos darbu sākusi jauna pirmsskola Ādažu vidusskolā.
Lai Ādažu vidusskolā izveidotu pirmsskolu, Ādažu vidusskolas 2020. gada budžetā iekļautie finanšu līdzekļi 200 800
eiro apmērā tika novirzīti vidusskolas C korpusa remontdarbu veikšanai – ventilācijas, ugunsdrošības, elektroinstalācijas, garderobes, kabinetu, ēdnīcas telpas un mēbeļu
iegādei. Plānots, ka jaunā pirmsskola kopumā varēs uzņemt
100 bērnus – 5 pirmsskolas grupas, taču šajā pavasarī savas pirmsskolas gaitas šajā iestādē uzsāka 53 bērni – 2016.,
2017. un 2018. gadā dzimušie, jo vairākums vecāku, kuru
bērni šobrīd apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi,
vēlējās, lai līdz mācību gada beigām bērni paliktu līdzšinējā
mācību iestādē.
2021. gada 1. septembrī Ādažu vidusskolas pirmsskolā plā-

nots izveidot vēl divas bērnudārza grupas. Šobrīd darbu
sākušas 3 grupas – viena 2016. gadā dzimušajiem bērniem,
viena – 2017. gadā dzimušajiem un vēl viena – 2018. gadā
dzimušajiem bērniem. Janvārī notika pieteikšanās uz vakantajām pedagogu un atbalsta komandas amata vietām jaunajā
pirmsskolā, notika darba intervijas, un Ādažu vidusskolas
vadība izvēlējusies profesionālus, radošus, erudītus pedagogus un speciālistus darbam ar bērniem. Ādažu vidusskolas
pirmsskolas vīzija ir radīt atvērtu, radošu, uz kompetenču
izglītību balstītu ne tikai mācību procesu, bet arī vidi. Vidi,
kurā ikviens bērns, darbinieks un bērna vecāki justos droši
par savu bērnu gaitām, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas.
Ādažu vidusskolas kolektīvs ir pārliecināts, ka spēs sajust un
sadzirdēt ikviena bērna vajadzības.
→ 3. lpp.

Foto – Laima Birziņa

MĒNESIS BILDĒS

 Dzeltenā stērste! Lūdzu,
Satopama Ādažu pļavās!

Foto – Victor Ivanov, Wildlife Photography,
facebook.com/VictorIvanov.WildlifePhotography

 Pavasarī Līgo laukuma centru sācis rotāt jauns “koks/ūdensroze”, kurā parādījušies koši
pavasara vēstneši!
Foto – Laima Jātniece

Foto – Dmitrijs Mihejevs

 Ja pastaigā pa dambi pamanāt, ka kāds
no zara jūs nopietni vēro, iespējams, tas ir
apodziņš, kurš devies brokastīs!

iepazīstieties!

Foto – Laima Jātniece

Foto – Monika Griezne

 Tik unikāls ir mūsu novads savā daudzveidībā! Rokas stiepiena attālumā – pilsētas
priekšrocības un dabas bagātības!

 Ādažos ieripojojuši slavenie pavasara simboli!

 Ādažu sākumskolai – jauna apsardze!

 Paldies, ka padarījāt aizvadīto ziemu krāšņāku, piedaloties Sniegavīru konkursā! Ceram, ka sniegavīru celšana Jums sagādāja
tikpat daudz prieka, cik mums, skatoties Jūsu fotogrāfijās!
Paldies ikvienam un konkursa laureātiem ar ģimenēm: Alvim Kindzulim; Emīlam Salcēvičam; Edvardam Tūteram; Antai Brakovskai;
Montai Zaķei; Agritai Kreicbergai; Laurai Vāverei, Kristīnei Ivanovai, Sandrai Birkanei, Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādei
Foto – Laima Jātniece
LIRA, Līgai Birzei – Spoģei, Karīnai Tolstovai, Reinim Svarānam, Paulai Vēverei!
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1. lpp. → Atklāj jaunu pirmsskolu!
piemēram Mārupes un Ķekavas novadā.
Bērnu uzņemšanas komisija Ādažu novadā darbosies 7 cilvēku sastāvā, kur būs
domes Administrācijas darbinieki, abu
pirmsskolas izglītības iestāžu padomju
pārstāvji un novada iedzīvotāju pārstāvis.
2019.–2020. mācību gada sākumā, atklājot
jauno Ādažu sākumskolu, uz to no Ādažu
vidusskolas pārgāja 679 skolēni. Pašlaik
Ādažu vidusskolā mācības turpina 980
skolēni, bet tā spēj uzņemt 1500 bērnu.
Turklāt, bērniem pārejot uz jauno skolu,
atbrīvojās 10 mācību telpas, kurās varēja
izveidot pirmsskolu. Šīs 10 mācību telpas
vairs nebija nepieciešamas vispārējās iz-

glītības īstenošanai.
Tieši tāpēc dome lēma šajās telpās, veicot
vērienīgus remontdarbus, izveidot pirmsskolu.
Vērtējot pašvaldības rīcībā esošos datus,
izglītības jomas speciālisti prognozē, ka
pirmsskola šajās telpās varēs darboties
4–5 gadus, taču pēc tam pašvaldībai būs
vai nu jānomā jaunas telpas, vai arī jāuzceļ
jauns bērnudārzs. Ādažu vidusskolas C
korpusa pārbūve veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par higiēnas
prasībām iestādēs, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu.
Monika Griezne

Foto – Laima Jātniece

Pēc skaita šī būs jau trešā pašvaldības izglītības iestāde, kas uzņems pašvaldībā
deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus.
Pēc apvienošanās ar Carnikavas novadu
kopējais pirmsskolas izglītības iestāžu
skaits novadā sasniegs piecas.
Kā ziņojām iepriekš, lai pilnveidotu bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs,
dome lēma izveidot Bērnu uzņemšanas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
komisiju, kas nodrošinās bērnu uzņemšanas procesa pārraudzību, ievērojot attiecīgus normatīvos aktus. Līdzīgas komisijas
jau veiksmīgi darbojas citās pašvaldībās,

Uzsākta Ādažu velotrases asfaltēšana

Foto – Laima Jātniece n City Playgrounds

Kā vēstījām iepriekš, Ādažos uzsākta velotrases būvniecība! Velo
“pumpu trase” atradīsies pretī Ādažu sākumskolai, Attekas ielā
41, lai sākumskolas bērni aktīvi izkustētos svaigā gaisā stundu
sta r pbr ī ž os,
kā arī brīvajā laikā starp
stundu noslēgumu sākumskolā un mācību sākumu
Mākslas un
mūzikas vai
Sporta skolā.
Taču trase būs lieliski piemērota ne tikai sākumskolas bērniem. Tā atbildīs
arī jauniešu, pieaugušo un senioru vajadzībām, turklāt tā būs pielāgota arī
dažādu braucamo (velosipēdu, skrejriteņu, skrituļdēļu, skrituļslidu u.c.)
un arī dažādu prasmju līmeņu braucējiem. Janvārī noslēdzās iepirkums par multifunkcionālas velo trases būvniecību Ādažos. Trases kopējās izmaksas veido 97 519,78 eiro bez PVN. Trases izbūvi veic vieni
no savas jomas labākajiem speciālistiem, kuriem ir liela pieredze
līdzīgu projektu īstenošanā gan Latvijā, gan arī pasaulē – SIA
S

U S

facebook.com/adazilv

“City Playgrounds”.
Būvdarbu pabeigšana plānota līdz šā gada maija
beigām, bet trases nodošana ekspluatācijā – līdz

šā gada jūnija
beigām.
Velo trases kopējā asfaltētās
daļas platība –
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. Braukšana pa trasi uzlabo fizisko formu, un tā
pilda arī sociālo funkciju, aicinot brīvo laiku pavadīt aktīvi
un veselīgi kopā ar draugiem vai ģimeni! Moderna velotrase
padarīs novadu vēl pievilcīgāku gan esošajiem, gan nākotnes
Ādažu novada iedzīvotājiem, kuri novērtē attīstītu infrastruktūru veselīga un sportiska brīvā laika pavadīšanai.

@Adazu_novads

Ādažu novada domes Sporta daļa

instagram.com/adazilv/
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Ādažu novada iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19
notiek Ādažu slimnīcas vakcinācijas kabinetā un ģimenes
ārstu praksēs SIA “GSM Medical” un SIA “Ģimenes ārsta prakse”

Ādažu slimnīcā darbu uzsācis vakcinācijas kabinets*, kurā notiek iedzīvotāju
vakcinācija atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajām prioritārajām grupām, kas

papildinātas ar veselības aprūpes darbiniekiem, sociālās aprūpes centru darbiniekiem un senioriem, kuri vecāki par 60
gadiem, kā arī iedzīvotājiem ar hroniskām
saslimšanām, pedagogiem un izglītības
iestāžu darbiniekiem, kuri, veicot darba
pienākumus, ir ciešā kontaktā ar bērniem.
Nacionālā Veselības dienesta Rīgas nodaļā Ādažu novada iedzīvotāju vakcinācijā
pret Covid-19 ir reģistrētas 3 medicīnas
iestādes: PSIA “Ādažu slimnīca” un ģimenes ārstu prakses SIA “GSM Medical” un
SIA “Ģimenes ārsta prakse”. Vakcinācijas
kabinets organizē vakcināciju saskaņā ar
saņemto vakcinējamo personu sarakstu no vietnes www.manavakcina.lv. SIA

“GSM Medical” vakcināciju veic savā ārstu praksē reģistrētiem iedzīvotājiem. Lai
reģistrētos vakcinācijai, iedzīvotājiem
jāpiesakās vietnē www.manavakcina.lv,
kur arī var iepazīties ar plašāku informāciju par vakcinēšanās kārtību. Saņemot
uzaicinājumu par Covid-19 vakcināciju, nav nepieciešams sazināties ar PSIA
“Ādažu slimnīca” vakcinācijas kabinetu,
bet gan jāgaida zvans no paša vakcinācijas kabineta. Līdzko pienāks jūsu kārta
vakcinēties, vakcinācijas kabinets (mob.
tālr. 25621060) ar jums sazināsies. Vakcinācijas kabinets brīdina, ka iespējamais
gaidīšanas laiks var būt no 3–4 nedēļām.
Pēc PSIA “Ādažu slimnīca” informācijas

*Vakcinācijas kabineti vakcinēšanai pret Covid-19 Ādažos
Ārstniecības iestāde

Vakcinācijas
kabineta adrese

Ādažu slimnīca,
pašvaldības SIA

aujas iela
/ , Ādaži,
Ādažu novads, LV

SM Medical, SIA
imenes ārsta
prakse, SIA

Ārstniecības
iestādes darba laiks
–

aujas iela
/ , Ādaži,
Ādažu novads, LV

P,
T

aujas iela
/ , Ādaži,
Ādažu novads, LV

T

, C , Pk
–
–

–

Kā pieteikties
vakcīnai
Reģistrējies vakcinācijai
vietnē manavakcina.lv
vai zvanot pa
bezmaksas tālruni
, vai ar ģimenes
ārsta palīdzību

o co i
Foto – c i or a o t

SIA “Centrālā laboratorija” veic koronavīrusa SARS-CoV-2
analīzes Ādažos, Gaujas ielā 13/15 specializētā moduļu mājiņā
pie Ādažu slimnīcas. Testu iespējams veikt tikai ar iepriekšēju
pierakstu elektroniski: pieraksts.laboratorija.lv vai pa tālruni
8330. Darba laiks atkarīgs no pieprasījuma. Tāpat Covid-19
testu Ādažos iespējams veikt Gulbja laboratorijā. Obligāts iepriekšējs pieraksts, ko var veikt laboratorijas tīmekļvietnē
www.egl.lv, sadaļā Covid-19, tālr. 67801112
Valsts apmaksātas analīzes bez ārsta norīkojuma iespējams
veikt, ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas
elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas
traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.). Citos gadījumos nosūtījumu uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm pacien-

te n

Kur var veikt Covid-19 testu Ādažos?

tam izsniedz ģimenes vai ārstējošais ārsts. Vairāk informācijas par valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm tīmekļvietnē
www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes.
Maksas analīzēm pieteikties var ikviens. Nodot analīzes jāierodas tieši savā pieraksta laikā. Jālieto mutes un deguna aizsegs,
kā arī līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā
saimnieciskās darbības veicējiem par tādu ēkas vai tās daļu,
kuru lieto vai iznomā viesnīcu un viesu namu pakalpojumu sniegšanai

4

Grozīti domes saistošie noteikumi “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”, paredzot, ka
nekustamā īpašuma atvieglojumi 50 %
apmērā piešķirami saimnieciskās darbības veicējiem par tādu ēku vai tās daļu,
kuru lieto vai iznomā saimnieciskās darbības veikšanai – viesnīcu un viesu namu
pakalpojumu sniegšanai, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku uzlabošanai. Nodokļa
atvieglojums piešķirams par 2021. gadu,
lai mazinātu negatīvo ietekmi uz tūris-

ma nozares turpmāko darbību. Noteikumu projekta izstrādes gaitā ir notikušas
konsultācijas ar Ādažu uzņēmēju biedrību, kas norādījusi uz kritisku situāciju
viesnīcas pakalpojumu sniegšanas nozarē. Noteikumu projekta īstenošanai paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.
2021. gadā pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi samazināsies
par 3980.70 eiro, jo minētais regulējums
attieksies uz 2 saimnieciskās darbības
veicējiem. Grozījumi uzlabos atsevišķu
uzņēmumu darbību, jo mazinās uz tū-

rismu atstātās COVID-19 krīzes radītās
negatīvās sekas. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešā un
ceturtā daļa paredz, ka pašvaldības var
izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā.
Plašāk ar noteikumiem var iepazīties
oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā
www.likumi.lv”.
Monika Griezne
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Uzsāks Ataru un Laveru
ceļa virskārtas asfaltēšanu

Uzsāks Liepu vainagu
kopšanu Pirmajā ielā

AD

Atjaunos ceļa
segumu Vidlauku ielā

Maijā uzsāks Zelmeņu ielas asfaltēšanu

Izsludinās iepirkumu par Ķiršu ielas
pirmās kārtas (no Pirmās ielas līdz Saules ielai) pārbūvi

Uzsāks rievsienu būvniecību Gaujas dambja
asākajos līkumos no Kadagas tilta līdz sūkņu stacijai “Kārkli”

Izsludināts iepirkums par ceļa seguma
atjaunošanu ar dubultās virsmas apstrādi Inču ielā

S
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@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/

5

PR E I

ESELĪBA

Līdz 19. aprīlim vēl var iesniegt
projekta pieteikumu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2021”
Atgādinām, ka kopš 15. marta ikviena
reģistrēta vai nereģistrēta iedzīvotāju
grupa vismaz 8 cilvēku sastāvā var iesniegt savu projekta pieteikumu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2021” (turpmāk – konkurss). Projektu pieteikumi
tiek pieņemti līdz 19. februārim, tāpēc
visus, kuri to bija plānojuši, bet vēl nav
izdarījuši, aicinām iesūtīt savus pieteikumus konkursā!
Atgādinām, ka konkursa mērķis ir uzla-

nājumi), gan reliģiskas organizācijas. Kā
jau minēts – projekta grupā jāapvienojas
vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu
grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves
kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu
īstenot paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem
pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas un sludinājumu
izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).
Gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepieciešama, gatavojot projekta pieteikumu, pieejami pašvaldības
tīmekļvietnē, sadaļā “Pašvaldība”/“Konkursi”/“Atbalsta konkurss “Sabiedrība
ar dvēseli””. Ikviens, kam radušies kādi
jautājumi par konkursu, pieteikumu
aizpildīšanu vai projektu īstenoša-

bot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā
jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu
dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas
remontam, kā arī izglītojošu, kultūras,
sporta un sociālo pasākumu attīstībai.
Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibi-

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada
teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 1500 EUR. Bet teritorijas
labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 3000 EUR.
Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti,

nu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – projekta vadītāju
Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086, e-pasts:
inga.perkone@adazi.lv).

Foto – n

a

com

Aizvadītas veselības veicināšanas aktivitātes novadā!

Ādažu vidusskolas 10.–11. klašu skolēniem biedrības “Papardes zieds” speciālisti novadīja sešas nodarbības garīgās
veselības veicināšanai jauniešiem. No-

darbības vērstas uz stresa mazināšanu, tās
ietvaros jauniešiem sniegta informācija
par to, kā apzināties, atpazīt savas emocijas un tās vadīt, kā atpazīt depresijas un
trauksmes pazīmes un veicināt izpratni,
kā palīdzēt sev un citiem, kā arī, kur vērsties pēc palīdzības. 14. aprīlī attālināti
Zoom platformā norisinājās tematiskais
vakars ar gastroenterologu Hosamu
Abu Meri par veselīgu uzturu “Apēst
stresu”. Lieliskais un pieredzējušais ārsts
dalījās pieredzē par veselīga uztura principiem, kā sabalansēt uzturu tā, lai ap-

Inga Pērkone

mierinātu cilvēka vajadzības konkrētajos
darba, vides un dzīves apstākļos. No Ādažu novada iedzīvotāju un viesu puses bija
liela interese un atsaucība, uzdodot jautājumus ārstam un iesaistoties diskusijā par
veselīga uztura jautājumiem. Aktivitātes
tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu
novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Inita Henilane

Foto – Lat i a
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Maijā Ādažos plānotas 25 nūjošanas nodarbības pieaugušajiem 54+
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Nodarbību mērķgrupa ir pieaugušie
virs 54 gadiem, taču, ja grupā paliks
brīva vieta, varēs piedalīties arī jaunāki

dalībnieki. Dalībnieku skaits nodarbībās tiks plānots, ņemot vērā COVID-19
pandēmijas ierobežojumus attiecībā uz
dalībnieku skaitu ārtelpās! Nūjošanas
nodarbības vadīs Latvijas Tautas sporta
asociācijas sertificēta nūjošanas trenere,
kura nodrošinās arī nūjošanas nūjas nodarbību dalībniekiem. Nodarbības temps
būs lēns, un tās laikā tiks veikta nūjošanas tehnikas apmācība tās dalībniekiem.
Nūjošana veicina veselīgu sirds un asinsrites sistēmas darbību, palīdz nostiprināt
un attīstīt dažādas muskuļu grupas.

Nūjošanas datumi maijā:
06.05., 13.05., 20.05., 27.05.: 18.00–19.30;
09.05., 16.05., 23.05.: 10.00–11.30.
Pieteikšanās pa tālruni: 26325371
Aktivitātes tiek īstenotas projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Inita Henilane
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Izsludināts konkurss jaunajiem uzņēmējiem!

23. martā Ādažu novada domes sēdē tika apstiprināts konkursa
nolikums, un šā gada 16. aprīlī tiek izsludināts konkurss “Ādažu
novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021”. Ar konkursa
nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv
sadaļā “Pašvaldība”/“Konkursi”. Turpat atrodama arī pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.
Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.
Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras
gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam
vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu
novadā.
Konkursa uzvarētājiem ir iespēja saņemt sekojošu līdzfinansējumu savu uzņēmējdarbības ieceru īstenošanai: 1. vietas ieguvējam – līdz 2000 EUR; 2. vietas ieguvējam – līdz 1200 EUR; 3.
vietas ieguvējam – līdz 800 EUR. Projekts jāīsteno ne vēlāk kā
12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:
1.1. preces izstrādei;
1.2. pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu
remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku
par 3 gadiem);
1.3. mārketinga aktivitātēm (t.sk. reklāmai, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: a) reklāmai jābūt vispārējai pēc būtības un
jāsniedz labums visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem; b)
reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts; c)
reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma).
1.4. specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
1.5. izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
1.6. tīmekļvietnes izstrādei;
1.7. licenču iegādei;
1.8. specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
1.9. specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
1.10. informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
1.11. preču zīmes reģistrācijai;
1.12. patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
1.13. citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to
Komisijas lēmumu).
Pieteikumus gaidīsim līdz 2021. gada 16. jūnija pkst. 23.59.

Projekta pieteikumu iesniedz datorrakstā, latviešu valodā, 1 eksemplārā, elektroniski parakstītu ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv, projekta pieteikumu
nosūtot uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā
norādot “Pieteikums Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 2021”, kā arī pretendenta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasts, tālrunis).
Neskaidros jautājumus par konkursu var noskaidrot, rakstot konkursa koordinatorei un sūtot jautājumus uz e-pastu
laura.bite@adazi.lv. Atbildes tiks publicētas arī tīmekļvietnes
www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.
Vēlam veiksmi un gaidām pieteikumus!
Konkursa koordinatore Laura Bite

Turpinās Veselības veicināšanas aktivitātes novadā!
Bērniem un jauniešiem iespēja vingrot fizioterapeitu vadībā
Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novadā” ietvaros turpinās dažādas aktivitātes un pasākumi. Bērniem un
jauniešiem no 7–12 un no 13–18 gadiem

ir iespēja vingrot kopā ar rehabilitācijas
centra “Baltezers” fizioterapeitiem. Nodarbības paredzētas pareizas stājas veicināšanai, pielietojot daudzveidīgus vispārattīstošos un speciālos vingrinājumus!

Nodarbības notiek attālināti Zoom platformā, tām iepriekš nav jāpiesakās!

Nodarbības bērniem un jauniešiem pareizas stājas veidošanai
no 7–12 gadiem
odarbību datumi:

,

,
,
otrdienās no plkst

,

no 13–18 gadiem
,

,

,

odarbību datumi:

–

,

,
,
ceturtdienās no plkst

,

,

,

,

–

Zoom nodarbību adrese: https://zoom.us/j/94067785071
emot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, nodarbības šobrīd notiek tiešsaistes režīmā Lai piedalītos nodarbībā lūdzu ieslēdziet video kameru, lai zioterapeits/ te var redzēt un nepieciešamības gadījumā palabot jūsu vingrošanu Savā Zoom lietotājvārda ailē ierakstiet pilnu savu vārdu un uzvārdu
Apmeklējot nodarbības, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt uzņemtas fotogrā jas un video, kas var tikt publicēti mājas lapā www.adazi.lv
un Ādažu novada domes sociālo tīklu kontos

S

U S

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Apstiprināta Ādažu novada
Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1. redakcija!

Ar Ādažu novada domes 23.03.2021. lēmumu ir noslēgusies
Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam
(turpmāk – Attīstības programma) 1. redakcijas izstrāde.
Publiskās apspriešanas laikā ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam vai iestādei ir iespēja iepazīties ar sagatavoto dokumentu un izteikt savus priekšlikumus tā labošanai vai papildināšanai.
Publiskai apspriešanai tiek nodota arī aktualizētā Ādažu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037. gadam
(turpmāk – aktualizētā Stratēģija). Atgādinām, ka tā kā Attīstības programma bija jāizstrādā, ņemot vērā Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2013.–2037.) un Carnikavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2014.–2030.), tika secināts, ka nepieciešams aktualizēt Ādažu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nozīmīgākos ilgtspējīgos
elementus. Tāpēc 2020. gada septembrī abas pašvaldības kopīgi
sāka aktualizēt Ādažu novada Stratēģiju. Arī aktualizētās Stratēģijas 1. redakcija tika apstiprināta Ādažu novada domes 23.
marta sēdē.
Attīstības programmai un aktualizētajai stratēģijai tika izstrādāts Vides pārskats, kurā tika veikts stratēģiskais ietekmes uz
vidi novērtējums, novērtējot abu plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. Arī Vides pārskata 1. redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai.

No 7. aprīļa līdz 21. maijam publiskās apspriešanas Attīstības programmai un aktualizētajai Stratēģijai
Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1. redakciju publiskās apspriešanas ir no 7. aprīļa līdz 21. maijam.
Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks neklātienē, Zoom
platformā:
• 28.04.2021. plkst. 15.00. – par aktualizēto Stratēģiju un Vides pārskatu,
• 29.04.2021. plkst. 18.00. – par Attīstības programmu un Vides pārskatu.
Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmēs,
aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/Adazusanaksme,
jo sanāksmēs varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas
personas. Saite uz sanāksmēm tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli.
Jau ziņots, ka kopš 2020. gada jūlija Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi izstrādāja jaunā Ādažu novada
vidējā termiņa plānošanas dokumentu – attīstības programmu,
kurā ir pamatoti un noteikti pasākumi, lai sekmētu ilgtspējīgu
jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti turpmākajiem 7 gadiem. Dokumenta izstrādē iesaistījās gan
pašvaldību darbinieki, deputāti un iestāžu pārstāvji, gan sabiedrības pārstāvji. Attīstības programmā ņemti vērā arī rudenī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 1059
respondenti gan no Ādažu, gan Carnikavas novada)!
Ar Attīstības programmas, aktualizētās Stratēģijas un Vides
pārskata projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Ādažu un Carnikavas pašvaldību
tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.
Aktualizētās Stratēģijas materiāli pieejami:
https://ej.uz/AdazuStrategija

Attīstības programmas materiāli pieejami:
https://ej.uz/Adazi2021-2027

Paldies ikvienam, kas līdz šim iesaistījās plānošanas dokumentu izstrādē (piedaloties darba grupās, iedzīvotāju aptaujā vai
sniedzot rakstiskus priekšlikumus)! Aicinām to darīt arī turpmāk! Izsakot priekšlikumus Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1. redakciju uzlabojumiem publiskās apspriešanas laikā ir iespēja ietekmēt abu dokumentu gala redakcijas.
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Palielina pabalstu apmēru bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos “Par pašvaldības palīdzību
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” noteic, ka sociālas garantijas
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, tiks nodrošinātas Ministru
kabineta noteikumos Nr.857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē” noteiktajā apmērā, kas būtiski palielina sociālās garantijas. Domes 2021. gada budžetā minētajam mērķim paredzēti
5000 eiro, ņemot vērā, ka 2021. gada 1. janvārī bija 6 pilngadīgi
bāreņi. Izdevumu aprēķins veikts, pieņemot, ka mājokļa pabalstu pieprasīs visi bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam. Noteikumu grozījumi noteic, ka
pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim – ir 109 eiro, un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218 eiro,
un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
– 820,05 eiro. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, pamatojoties
uz jau minēto Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu “Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju
minimālās normas”, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus,
kas norādīti ar mājokļa lietošanu saistītajos maksājumu dokumentos.” Institūcija, kurā privātpersona var vērsties šo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests.
Plašāka informācija pa tālr. 67997977 vai 67809399.

Monika Griezne

Uzsākta Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra būvniecība

Jau iepriekš informējām, ka šā gada 17.
februārī dome noslēdza līgumu ar SIA
“Marels būve” par Dienas aprūpes un
rehabilitācijas centra būvniecību. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Māris Apelis.
Būvuzraudzību nodrošina SIA “P.M.G.”
Tālis Sedulis, bet autoruzraudzību nodrošina SIA “Alberta projekts”. Pašlaik
notiek būvlaukuma iekārtošana un sagatavošana būvniecības sākšanai. Dienas
aprūpes centra izbūves darbus plānots
pabeigt līdz šā gada novembrim. Īstenojot šo projektu, tiks izveidots Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu centrs 34
bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem un Dienas aprūpes centrs 38

pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem Attekas ielā 39, Ādažos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumu projekta
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
Ādažu novadā”* ietvaros. Aktuālā informācija par projekta ietvaros īstenoto
būvniecību tiks ievietota Ādažu novada
domes tīmekļvietnē www.adazi.lv.
Gunta Dundure

*Projekts SAM 9311 ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās
un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi”.

Dodies dabā, ņemot līdzi
fotokameru, un piedalies fotokonkursā!
Ja Tev patīk doties dabā un noķert pasakainus mirkļus,
aicinām piedalīties Ādažu novada domes fotokonkursā
“Mans Ādažu novads” Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās
un profesionālajām fotografēšanas iemaņām
otogrā jām jāraksturo daba, cilvēki, notikumi, vietas
vai svētki Ādažu novadā Dalībnieku pieteikumus un
fotogrā jas gaidīsim līdz konkursa norises beigām –
septembrim! Pieteikumi jāsūta uz e pasta adresi:
dome@adazi.lv ar norādi “ otokonkursam” Konkursa
pirmās vietas ieguvējs balvā saņems
,
eiro, otrās –
,
un trešās vietas ieguvējs –
,
eiro
Atzinības rakstus konkursa uzvarētājiem pasniegsim
S

U S

facebook.com/adazilv

pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta
uz laureāta konta numuru pēc svinīgās
apbalvošanas Konkursa dalībnieku fotogrā jas tiks
izmantotas domes publicitātes materiālu, tīmekļvietnes un informatīvo izdevumu veidošanā
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! olikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības tīmekļvietnē
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/ Konkursi/ oto konkurss “Mans Ādažu novads”

@Adazu_novads

Monika

instagram.com/adazilv/
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Pļaujas laiks pavasarī

Skolā laika skaitīšanas sistēma ir atšķirīga no vispār pieņemtās – gads sākas septembrī, tautsaimniecībā ierastie ceturkšņi
nesakrīt ar skolēniem zināmajiem, un pļaujas laiks visbiežāk ir pavasarī, kad jāizvērtē padarītais pirms vasaras brīvlaika.
Visas pasaules valdorfskolu 12. klasēm mācību gada noslēgums saistās ar Gada darbu nodošanas un aizstāvēšanas laiku. Gada
darbi ir apjomīgi projekti, pie kuriem nopietni strādāts gada garumā. Skolēni izvēlas tēmu, veic teorētisko avotu iepazīšanu, izpētes
procesu, uz kā pamata tiek veidots savs oriģinālais produkts – mūzikas instruments, pirts ēka, mēbeles, grāmata, kāds braucamrīks vai zinātnisks pētījums. Kad darbs konsultanta vadībā pabeigts, tas nonāk recenzenta rokās, lai skolēns iegūtu atgriezenisko
saiti par paveikto. Process noslēdzas ar Gada darba aizstāvēšanas pasākumu, kas parasti pulcē pilnu skolas zāli ar interesentiem –
skolēniem, viņu vecākiem un draugiem, skolotājiem un citiem ieinteresētajiem. Šogad prezentācijas nācās klausīties datora ekrānā,
bet tas, kaut nevarējām aptaustīt veikumus, nemazināja klausītāju rindas.
Priekšstata radīšanai par Gada darba tēmu iepazīstināsim jūs ar trīs šī gada veikumiem.
Pauls Eduards Silinieks
un dzimtas stāstu krājums

Pauls Eduards Silinieks: “Gada darbs ir
stāstu krājums “Varbūt bija tā. 10 stāsti
par manas dzimtas vīriešiem”, kurā kopīgi ar manas dzimtas stāstiem, tiek izstaigāta Latvijas 20. gadsimta vēsture.
Gada darbu veidojot, tika veikta vēstures
notikumu izpēte, informācijas apkopošana un mazu niansīšu meklēšana – tas
viss, lai padarītu stāstus pēc iespējas attiecīgajam laikam atbilstošākus, stāstnieciski dziļākus un krāšņākus. Katrs
stāsts veidots citādākā formā, lai izmēģinātu dažādus rakstniecības veidus, kā
arī izceltu šo stāstu un cilvēku individualitāti.
Man vienmēr patikuši stāsti, un tieši tādēļ
Gada darbs tika veidots kā vēlme apkopot
dzimtas stāstus, lai tie nepazūd, kā tas
bieži notiek. Katra cilvēka dzīve ir pārpilna dažādu notikumu un spilgtu emociju,
kas arī veido interesantus stāstus.”
Anna Riekstiņa
izveido žurnālu par pārgājieniem

Anna Riekstiņa: “Daba un aktīvs dzīvesveids man vienmēr bijis tuvs. Jau
būdama maza, kopā ar vecākiem devos
dažādos pārgājienos, no kuriem prātā
palikušas spilgtas atmiņas. Mirkļi, kad
pirmo reizi bija jāpārvar bailes stāvas
nogāzes priekšā Alpos vai jānorij asaras,
kad pārgurumā bija jāveic vēl kāds līkums jau tā garajā pārgājienā, palīdzējuši
man izkāpt no komforta zonas un baudīt
piedzīvojumu garšu.
Gada darbu izvēlējos saistīt ar šo – sev
tuvo tēmu – pārgājieniem. Kopā ar savu
klases skolotāju Arti Murānu devos 100
kilometru pārgājienā, kā arī izveidoju žurnālu, kurā apkopoju savu un citu
pieredzi, profesionāļu ieteikumus un atziņas, noderīgu informāciju par to, kā sagatavoties pārgājieniem kā līdzenumos,
tā augstkalnēs, kā rīkoties neparedzētās
situācijās un kā pārgājienu padarīt ērtāku, lai tā laikā gadītos pēc iespējas mazāk
nepatīkamu pārsteigumu.
Esmu bezgala priecīga pārlasīt to, kas
jau ir manā piedzīvojumu un pieredzes
mugursomā, un mērķtiecīgi virzīties uz
jaunu virsotņu sasniegšanu.”
1 0
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Alise Ebele rada
metemātikas mācību līdzekli

Alise Ebele: “Gada darba ietvaros esmu
izveidojusi matemātikas mācību līdzekli
“Nauda kokā?”, kas paredzēts 6. klases
skolēniem valdorfpedagoģijā. Šajā krājumā integrēti ekonomikas pamati. Veidojot Gada darbu, man bija svarīgi gan
tas, ka es varēju apvienot trīs sev interesējošas tēmas – matemātiku, ekonomiku
un dizainu, gan arī tas, ka es spēju atstāt
nelielu pēdas nospiedumu pedagoģijā.
Zemes iedzīvotāji ir daļa no ekonomikas,
un visiem ir kopējs uzdevums pasauli
padarīt par vienotu mehānismu arī ekonomikas jomā. Lai cilvēki spētu kopīgi
atrisināt kādu problēmu, par tām ir jārunā un jāmāca. Mācību līdzeklī “Nauda kokā?” tiek apskatītas septiņas tēmas:
naturālā saimniecība, barters, nauda un
preču nauda, monēta un banknote, bezskaidra nauda, bankas un valūta, kas
izzināmas caur jautājumiem, aritmētiskiem un teksta uzdevumiem, izglītojošām spēlēm un aktivitātēm.”

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Lai iepriecinātu slimniekus un medicīnas personālu
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Ādažu Mākslas un
mūzikas skola sadarbībā ar Ādažu vidusskolu izveido Pateicības izstādi
Ādažu Mākslas un mūzikas skola sadarbībā ar Ādažu vidusskolu sagatavoja Pateicības izstādi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Ikvienam šajā epidemioloģiski grūtajā
laikā ir nepieciešams sajust, ka neesi viens. Izstāde veidota
kā uzmundrinājums ārstiem un māsām, kam darbs jāveic
augsta riska apstākļos. Bet īpašs uzmundrinājums ir nepieciešams bērniem, kuri kādu laiku ir spiesti pavadīt slimnīcas gultās. Liels paldies ikkatra darba autoram un viņu
skolotājiem – Katrīnai Sabulei, Annijai Kokorēvičai, Ingai
Tardenakai, Sandai Fārenhorstei, Barbarai Iltnerei, Dacei
Matisonei.
Veronika Plaude

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
pedagogi/mākslinieki piedalās digitālajā izstādē “Radošais impulss”
Marts Ādažu Mākslas un mūzikas skolā aizritējis Mākslas
nodaļas pedagogu digitālās izstādes noskaņā. Šogad nedaudz
neierastākā formātā mākslas skolas skolotāji prezentēja savu izstādi –“Radošo impulsu”. Arī ārkārtas un neierastās situācijās
atklājas pozitīvās šķautnes, kuras var izmantot, lai atklātu jaunas prizmas. Pedagogu digitālo izstādi “Radošais impulss” veido 8 stāsti, 8 mākslinieki. Paralēli savai pedagoģiskai darbībai
skolotāji ir profesionāli mākslinieki, kuri strādā mākslas jomā.
Katrs stāsts vēsta par vienu personību – mākslinieku un viņu

S

U S

facebook.com/adazilv

radošo impulsu, darbību. Izstādē ir skatāmi nelieli video sižeti,
kuros var iepazīt gan mākslinieka izstādes darbus, gan dzirdēt
paša stāstījumu par darba tapšanu, māksliniecisko darbību,
iedvesmām un meklējumiem. Izstādē piedalās Ieva Saulīte,
Veronika Plaude, Vitolds Kucins, Māra Ārente, Atis Šnēvelis,
Māris un Barbara Iltneri, Aija Ausēja-Rudzīte un Ieva Neikena.
Mākslas pedagogu digitālā izstāde “Radošais impulss” skatāma
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Facebook lapā.

@Adazu_novads

Veronika Plaude

instagram.com/adazilv/

1 1

1 2

N

AD

Sociālais dienests aicina pieteikties izvērtēšanai un atbalsta
plāna izstrādei Ādažos deklarētos vecākus, kuriem ir bērni
ar funkcionāliem traucējumiem un noteikta invaliditāte,
lai saņemtu bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Rīgas plānošanas reģions turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”. Tā mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Līdz 16. aprīlim aicinām pieteikties izvērtēšanai un
atbalsta plāna izstrādei Ādažos deklarētos vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteikta invaliditāte,
kuri nav iekļauti II kārtas izvērtēšanas plānā, lai saņemtu bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Aicinām vērsties
Ādažu novada domes Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, Ādažos; tālr. 67996661; mob.tālr. 29233100.
Ādažu Sociālais dienests

Uzņēmumus un iestādes līdz 10. maijam
aicina pieteikties “Elektronikas šķiratlonam” un laimēt balvas
Kampaņas ietvaros dalībnieki aicināti atbrīvoties no visa veida
iekārtām – printeriem, datoriem, televizoriem, ledusskapjiem,
mikroviļņu krāsnīm, elektriskajām tējkannām u.c. Kopā ar
tehniku iespējams nodot arī izlietotās baterijas. Minimālajam nododamajam elektroiekārtu un bateriju apjomam vienā
reizē jābūt vismaz 50 kg.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina uzņēmumus un iestādes no visas Latvijas kampaņas “Elektronikas šķiratlons 2021”
ietvaros līdz 10. maijam pieteikties nolietotās elektrotehnikas
bezmaksas savākšanai no birojiem, “mājas ofisiem”, tirdzniecības vietām, ražotnēm un citām vietām pēc nepieciešamības.
Katrs dalībnieks piedalīsies izlozē par patīkamām un noderīgām balvām. Pieteikšanās: ej.uz/skiratlons_elektronikas. Pēc
pieteikuma saņemšanas ar jums sazināsies, lai vienotos par izdevīgāko dienu sašķirotās elektrotehnikas izvešanai. Piedalīties
šķiratlonā var, piesakot izvešanu tikai tad, kad nepieciešams,

gan visu gadu, noslēdzot līgumu par
regulāru pakalpojuma sniegšanu.
Par sadarbību un
nolietotās
elektrotehnikas
apsa imniekoša nu
jāsazinās ar Diānu
Baranovsku:
diana.baranovska@ecobaltiavide.lv, tālr. 29 283 666. Dalībnieki, kuri paspēs pieteikties elektrotehnikas savākšanai līdz 10.
maijam, piedalīsies izlozē ar iespēju laimēt balvas (10 gaumīgus
atkritumu šķirošanas konteineru komplektus savam birojam; 5
uzslavas sociālajos tīklos, kā arī 3 tiešsaistes šķiratlona treniņus
uzņēmuma darbiniekiem.
Pēc “Eco Baltia vide” informācijas

24. aprīlī “Lielā talka 2021” – solo, duo un ģimenes talku formātos!
Arī šogad 24. aprīlī
talka notiks, ievērojot piesardzību
un talkojot solo,
duo un ģimenes
talku formātos, vai
arī atbilstoši aktuālajai situācijai
talkas dienā. Lielās
talkas šī gada devīze – “Katrs atsevišķi, bet visi kopā!”

Kā pieteikt talkas vietu?
Katram, kurš vēlas pieteikt talkas vietu, jāieiet tīmekļvietnē
www.talkas.lv, jāatrod vieta “Pieteikt talku”, un esošajā kartē jāieliek sarkanais punkts plānotajā talkas vietā, pēc tam jāklikšķina uz
labajā pusē esošās zilās pogas “Pieteikt talku”. Karti var pietuvināt,
attālināt, pārbīdīt. Līdzko tas izdarīts, atveras reģistrācijas forma
ar nepieciešamajiem laukiem, kurus aizpildīt. Ja sarkanais punkts
nejauši ielikts kļūdaini, to var pārbīdīt, kamēr pieteikums vēl nav
nosūtīts. Kad anketa aizpildīta, atliek vien gaidīt apstiprinājumu
no Lielās talkas koordinatora!
Koordinators, saņēmis ziņu par pieteikto talkas vietu, sazināsies
ar talkas organizatoru, vienosies, kur tiks nogādāti atkritumi, ja
nepieciešams, precizēs talkošanas vietu un apstiprinās pieteikto
talku.
Lielās talkas maisi no 19.–24. aprīlim pieejami veikalā “Maxima”
Lai veicinātu individuālo talkotāju iesaisti un atvieglotu to dalību Lielās talkas kustībā, saņemt Lielas talkas maisu kļūs vēl ērtāk – dodoties
1 4

uz tuvāko “Maxima” veikalu, bez nepieciešamības savu dalību pirms
tam saskaņot ar talkas koordinatoru. Visi “solo talkotāji” no 19. līdz
24. aprīlim varēs saņemt savu īpašo talkas maisu veikalos “Maxima” (izņemot “Maxima Express” formāta veikalus), veicot simbolisku pirkumu vismaz 0.10 eiro apmērā. Maisu skaits ir ierobežots.
Solo talka
Solo talka ir iespēja talkot individuāli sev ērtā publiskā vietā bez talkas saskaņošanas ar pašvaldības koordinatoru. Savu
solo talku pēc paša vēlēšanās iespējams piereģistrēt talkas mājaslapā Solo talkas kartē: https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/.
Vienīgais, kas jāizdara solo talkotājam, – jāsaņem Lielās talkas
maiss kādā no tuvākajiem “Maxima” veikaliem (veikalu saraksts
https://www.maxima.lv/veikalu-kedes), jāsatīra apkārtne un, kas
ir pats svarīgākais, jānogādā maiss ar savāktajiem atkritumiem
kādā no Lielās talkas atkritumu savākšanas vietām. Tuvāk talkas
datumam pašvaldības koordinators apkopos informāciju un izziņos, kur būs iespējams nogādāt savāktos atkritumus.
Lielā talka nav savu veco krāmu izvešanas iespēja
Lielā talka ir pasākums, kurā aicina sakopt tuvāku vai tālāku apkārtni. Tas nav laiks un brīdis, kad iztukšot veco šķūnīti vai ieviest uzlabojumus pagrabā, un visu lieko veiksmīgi salikt Lielās
talkas atkritumu savākšanas punktos.
Tāpat – Lielās talkas maisi nav paredzēti bioloģisko atkritumu
– pērnās zāles, lapu un sazāģēto koku un krūmu izvešanai. Lapas var grābt un sakopt teritorijas, bet tie nebūs atkritumi, kas
tiks nogādāti uz atkritumu savākšanas poligonu kā Lielās talkas
atkritumi.
Vairāk informācijas www.talkas.lv.
Iveta Grīviņa
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā aprīlī!
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni
, e pastā biblioteka@adazi.lv
vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra
•
•
•
•

Svīre, Māra “Bailes no dziļuma”
Judina, Dace “Krustceles”
Mikele, Aija “Zirneklis”
Migla-Streiča, Maija “Matildes gadsimts”
• Zarāne, Agnese “Laba meitene”
• Linka, Šarlote “Pagātnes ēnas”
• Galbraits, Roberts “Nemierīgās
asinis”
• Noihausa, Nele “Mātes diena”
• Fjells, Jāns Ēriks “Ziņotājs”
• Kristi, Agata “Nāve uz Nīlas”
• Vestovera, Tara “Izglītotā”
• Lēdiga, Agnese “Mirklis pirms laimes”
• Ketnere, Keita “Svešiniece savā
dzīvē”, 2. grām.
• Ketnere, Keita “Asteszvaigznes brīdinājums”, 3. grām.
• Poikāne, Sarmīte “Eņģeļu zeme un
putnu pils”
• Doda, Kristīna “Kārdinājums”
• Marlī, Mišela “Koko. Mīlestības
smarža”
• Rīsa, Džoana “Laimes ķērāja”
• Vigāna, Delfīne de “Lojalitātes”
• Morels, Deivids “Nakts valdnieks”
• Pataki, Elisone “Nepakļāvīgā imperatore Elizabete”
• Eljota, Ketrina “Par pagājušo nakti”
• Svotmena, Klēra “Pirms tu aizej”
• Abdullajevs, Čingizs “Saprāta upuris”
• Robertsa, Nora “Mantojums. Sirds
aicinājums”
• Čeisa, Ella Mārča “Troņa cena”

Daiļliteratūra bērniem
• Gulbe, Evija “Koko un Riko skolas
zvaigznes”
• Tilaks, Dzintars “Šausmiņa”
• “Latviešu fabulas lieliem un maziem”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un Fēniksa ordenis”
• Denielsa, Lūsija “Izglābtie kaķēni”
• Ivanova, Līna “Zeķu Zaķa dzimšanas
diena” 2. grām.
• Kinnijs, Džefs “Grega dienasgrāmata”,
15. grām.
• Donaldsone, Jūlija “Bubulis”
• Lī, Amanda “Piedzīvojumi Muminielejā”
• “Minecraft. Varenas celtnes”
• “Minecraft. Pētniecības ceļvedis”
• “Minecraft. Būvēsim!”
• Panters, Rasels “Trīs musketieri”
• Rasela, Reičela Renē “Nikijas dienasgrāmata”, 13. grām.
• “Trusītis Pēterītis. Mazais bēglis”, 2.
grām.
• Pikovs, Ilo “Tuk-tuk!”

Uzziņu literatūra
• Martela, Franks “Brīnišķīga dzīve”
• Kohs Jumītis, Arnis “Zem Kārļa XII
karogiem”
• Rība, Aija “Laika menedžments”
• Karalkina, Vendija “Flirts virtuvē”
• Siņeļņikovs, Valērijs “Dzimtas dziedināšana”
• Bredforda, Sāra “Karaliene Elizabete II”
• Mašnovskis, Vitolds “Muižas Latvijā”,
3. sēj.

Izstādes Ādažu bibliotēkā aprīlī
Literārās izstādes

• “Dāvinu sirdi”
Rakstniekam Jānim Ezeriņam –
130 (1891–1924)
• “Pakļauties dzīves īstenībai”
Rakstniekam, tulkotājam,
grāmatizdevējam
Ernestam Birzniekam-Upītim –
150 (1871–1960)
• “Splīns un Ideāls”
Franču dzejniekam Šarlam Bodlēram – 200 (1821–1867)

Izstādes bērnu literatūras nodaļā

• “Vārdu mūzika” Starptautiskā bērnu grāmatu diena

Tematiskās izstādes

• “Valsis mūža garumā”
Aktrisei Astrīdai Kairišai – 80 (1941–2021)
• “Modernisma gaisotne”
Gleznotājam Jāzepam Grosvaldam – 130 (1891–1920)
• “Darīt neticamo!”
19.–25. aprīlis – Bibliotēku nedēļa
• 23. aprīlis – Pasaules grāmatu un autortiesību diena

Bibliotēkai – jauns vizuālais noformējums

vas korekcijas. Tagad darbi ir pabeigti,
un bibliotēkas telpas ir ieguvušas jaunas
informatīvās norādes. Tās padara saprotamāku grāmatu krājuma izvietojumu
bibliotēkas apmeklētājiem. Savukārt jau-

manāms jebkurā diennakts stundā.
Bibliotēkas darbinieces ir pateicīgas Tālivaldim Langenfeldam par paveikto
darbu, kā arī viņa dzīvesbiedrei Lindai
Langenfeldei, kura piedalījās telpu vizuālā noformējuma uzstādīšanā.
Mirdza Dzirniece

Iecere par bibliotēkas telpu noformējumu dzima pagājušā gadā. Šo darbu veikt
mēs uzaicinājām mākslinieku, dizaineru
Tālivaldi Langenfeldu, kurš ir veidojis
vizuālo noformējumu virknei bibliotēku
Latvijā. Āra gaismas un telpu informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana
ieilga, jo Covid-19 pandēmija ienesa saS
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nais āra gaismas reklāmas stends “Bibliotēka” novietots pie ēkas sienas tā, lai
to varētu labi pamanīt. Palicis vēl neliels
tehnisks darbs – pievienot stendu pie
elektrības. Tad tas būs izgaismots un pa@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Kādus Ādažus bērni redz pēc 10 gadiem?
Izsludinot bērnu zīmējumu konkursu “Mans sapņu novads – Ādaži”, Ādažu novada dome vēlējās veicināt bērnu un jauniešu radošo un māksliniecisko iztēli,
iesaistīt viņus novada plānošanā, kā arī vienot un stiprināt bērnu un jauniešu
piederības sajūtu Ādažu novadam. Saņemtie darbi liecina, ka bērni par sava
novada nākotni un tajā nepieciešamajām lietām domā tikpat nopietni kā pieaugušie.
“Tārzāna trase” Ūdensrožu parkā un citi sapņi

Lielākā daļa bērnu norāda, ka Ādažu novadā turpmāko 10 gadu laikā īpaša uzmanība jāpievērš atpūtas iespēju paplašināšanai visiem iedzīvotājiem, īpaši bērniem.
Roberta Lāce
gadi
Būtu nepieciešams izveidot akvaparku, labiekārtot Līgo parku (ierīkot tajā strūklaku, dīķīšus, papildus soliņus un citus vides objektus), uzstādīt panorāmas ratu, izveidot atrakciju parku (ar amerikāņu
kalniņiem, bērnu atrakcijām pie ūdeņiem), ierīkot Tarzāna trasi Ūdensrožu parkā, uzbūvēt augstu skatu torni un labiekārtot
citas atpūtas vietas.

Ritvars Atteka ĀVS g klase

Luīze Pi tovņikova – Zeibote ĀVS a klase

rēta Kupče

gadi

Karolīna Krūmiņa

gadi

Breds Brakovskis ĀBVS a klase

Liene Landratova

Rolands Kronbergs ĀVS b klase

Madara Palkavniece ĀVS e klase

Emīls Bebris

Reinolds Simons Tomsons
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gadi

gadi

gadi

Eva Petrova ĀVS d klase
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Taureņu māja un liels zoodārzs

Bērniem patīk dzīvnieki un viņi vēlas, lai Ādažos tiek izveidots liels zoo – ar ziloņiem, žirafēm, pāviem u.c. eksotiskiem zvēriem. Būtu nepieciešams ierīkot arī
taureņu māju.

Jasmīna Berg olca ĀVS a klase

Sapnis par kinoteātri
un dziedāšanas studiju
Zemguss Lapiņš

gadi

Eliass Bērs Millars

Svarīgi attīstīt kultūras nozari. Ādažos
nepieciešams kino, brīvdabas estrāde
(starp Kadagas tiltu un Ādažu Mākslas
un mūzikas skolu), cirks, studija, kur
var dziedāt, dejot un nodarboties ar
teātri.

Valters Brežģis ĀVS g klase

gadi

rēta Kupče

gadi

Attīstīt sporta atpūtas iespējas

Priecē, ka ādažnieki jau no mazotnes novērtē sporta un veselīga dzīvesveida nozīmi. Vairākos darbiņos skaidri parādījās nepieciešamība attīstīt un paplašināt
sporta infrastruktūru (Ādažu vidusskolas stadionu, BMX trasi u.c.).

Samanta Mukstiņa

gadi

Stefans Muižnieks ĀVS a klase
Alisija Mi ailova

gadi

Ariadna Dreimane

gadi

Luīze
Roberta Lāce

Andrejs

S

gadi

Māris Trokšs

facebook.com/adazilv

gadi

gadi

erķis ĀVS d klase
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Sana Ludborža ĀVS c klase

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Savs zinātnes centrs

Nav aizmirsta arī izglītības un zinātnes joma – pēc 10 gadiem Ādažos būs ne tikai
esošās skolas, bet arī savs zinātnes centrs.

Rodžers Kubuliņš ĀVS a klase

Sapnis par augļu
kokiem pie novada ezeriem

Daudzos zīmējumos atspoguļota skaistā novada daba. Vairāki bērni norādīja,
ka vēlētos Ādažos vairāk augļu koku un
krūmu, kas pavasaros skaisti ziedētu,
bet rudeņos dotu ražu ikvienam, kas to
vēlētos.

Emīls Spilva

gadi

Tunelis zem šosejas un
jauns uzraksts “Ādaži”,
iebraucot novadā

Bērni, līdzīgi kā pieaugušie,
ir sapratuši, ka šoseja A1
rada problēmas ikvienam,
kas to grib šķērsot, tāpēc
vēlas tuneli zem šosejas pie
Carnikavas pagrieziena, lai
var ar riteni braukt uz Ādažu centru. Blakus šosejai nepieciešams izveidot daudz
pamanāmāku
uzrakstu
“ĀDAŽI”, pie kura ikviens
gribētājs varētu gan nobildēties, gan atpūsties.

Ādažos pēc 10 gadiem būs skaista apkārtne, sakopts pilsētas centrs, kā arī
droša vide.

So ja Pivovarova ĀMMS b klase

Mairis Blūmanis

Ralfs Atis Tere ovs Salaspils
las b klase

Sabīne Krieva

gadi

Anna Dmitrenoka ĀVS b klase

Agnese Pērkone

Loreta Rostoka

1 8

gadi

gadi

vidussko-

a klase

Daži citāti no bērnu zīmējumu apraksta:
 Augsts skatu tornis, kas apaudzis ar puķēm, blakus tornim varētu būt kastes, kurās bērni stādītu puķes un dārzeņus un pēc tam novāktu ražu. (Karolīna
Krūmiņa, 7 gadi)
 Ādažos pēc 10 gadiem būs bērnu laukumiņš ar tuneļiem, trasīti un gaisa
trosi uz koku galiem. Tas būs laukumiņš bizbizmārītēm. Būs arī pūkaini koki un
dzīvnieciņi. (Ieva Siņica, 4 gadi)
 Ūdensrožu parks, kur būtu dīķīši, strūklaka, soliņi utt. Tas būtu atpūtas
parks, kur varētu nākt ar visu ģimeni. (Britnija Brakovska, ĀBVS 5b. klase)
 Kuģītis, kurš pārvadā cilvēkus no Ādažiem uz jūru. (Elza Liepiņa, 10 gadi)
 Vējupes glābšanas dienests – lielās bākas 1. stāvā ir pirmās palīdzības nepieciešamības lietas; glābšanas vestes, kuras var arī izīrēt; kase un reģistratūra. 1.
stāvs ir no stikla logiem un stikla durvīm, lai glābēji redzētu, kas notiek Vējupē.
Uz otro stāvu tiktu pa kāpnēm, jo tas ir drošāk un ātrāk nekā ar liftu. 2. stāvā ir
tālskatis, ar ko novērot Vējupi. 2. stāvā ir arī balkons, no kura var novērot apkārtni. (Ulrika Feldmane, 12 gadi)
 Gribētu, lai Ādažu novadā uztaisa “tarzānu” Kadagas mežos. Šī aktivitāte būtu
ļoti aktuāla un vajadzīga, jo cilvēki, kuri ir vecuma grupās 5-100, varētu izklaiĀ AŽU VĒSTIS 15. APRĪLIS (240) 2021

N
dēties, neskatoties uz vecumu. Taču bērniem, kas ir mazāki
par 5 gadu vecumu, vai cilvēki, kuriem ir bail no augstuma,
varētu izklaidēties meistarklasēs. Pirms viss šis atvērtos
cilvēkiem būtu iespēja iesūtīt jautras nodarbes, kas varētu
norisināties meistarklašu laikā. Grūtniecēm vai bērniem,
kuri nevēlas piedalīties ne tarzānā, ne meistarklasēs, tiks
nodrošināta gan baskāju taka, gan rotaļlaukumiņš. Pēc
izklaidēm droši varēs iegādāties limonādi, ūdeni un citus
dzērienus. Būs pieejama arī maiznīca. (Liene Landratova, 11
gadi)
 Bērniem ir labi jāmācās un labi jāatpūšas. Tāpēc vēlos, lai
mums ir milzīgs atrakciju parks, kurā var labi pavadīt laiku. Nebaidīties un pamēģināt ekstrēmas lietas (džipu brauciens, šaušana mērķī, lielais slidkalniņš, panorāmas rats).
Lai pavadītu laiku ar ģimeni. (Emīls, PPII “Patnis”, 7 gadi)
 Vēlos Ādažos panorāmas ratu un amerikāņu kalniņus,
lai bērniem daudz prieka. (Miķelis, PPII “Patnis”, 7 gadi)
 Vēlos, lai Ādažos būtu atpūtas vieta, kur baudīt ūdens
priekus. Lai izveido katamarānu parku, var baudīt siltu
vasaru pie dabas un kafejnīcā, dzert saldējuma kokteili un
ēst veselīgus augļus. (Reinolds, PPII “Patnis”, 7 gadi)
 Gribu Ādažu stadiona tribīnes, lai tētis varētu skatīties
manus futbola treniņus. (Andrejs Gerķis, ĀVS 5d. klase)
 Es vēlos Ādažos modernu BMX trasi, lai Latvijas sacensības varētu notikt manā pilsētā Ādažos. Un uz mūsu trasi
brauktu labi sportisti no citām pilsētām. Trases apkaimē
izklaides, lai sportisti var atpūsties un labi pavadīt laiku
trasē! Lai top BMX Ādažos. (Māris, PPII “Patnis”, 6 gadi)
 Ādažos vajag vairāk augļu koku un krūmu (ābeļu, bum-
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bieru, plūmju, ērkšķogu), lai var skatīties uz skaistajiem
Ādažiem un ēst garšīgos augļus. Jāiestāda vairāk puķes
– rozes, tulpes, hiacintes un citas skaistas puķes. Augļu
kokus un krūmus vajadzētu iestādīt pie ezeriem. Vajadzētu
ēst gatavošanas māju/centru, kur mācītu daudz garšīgas
receptes un daudz garšīgus ēdienus. Ādaži ir pats labākais
novads visā Latvijā! Ādaži ir ļoti, ļoti lieli un skaisti, gudri
un izglītojoši. Man patīk, ka Ādaži ir ļoti tīrīgi un pašapzinīgi. Es ļoti, ļoti mīlu Ādažus! (Loreta Rostoka, 9 gadi)
 Vēlos, lai pēc 10 gadiem Ādažu parkā pretī slimnīcai ierīkotu strūklaku, kuras vidū būtu Ādažu simbols “ūdensroze”. Apkārt viņam būt krēsli – varētu sēdēt un vērot šo
skaistumu vai vienkārši klusā atmosfērā pie ūdens skaņām
lasīt grāmatu. Būtu ļoti labi, ja augtu ābeles, kuras ļoti skaisti zied pavasarī un vēlāk dod ražu. Visi parka apmeklētāji
varētu ar tiem cienāties. Vēl pie ūdens strūklakas izveidot
grāmatu ar Ādažu vēsturi, ar kuru visi varētu iepazīties,
jo ne visi zina, kur ir izauguši Ādaži. Man ļoti patīk dzīvot
Ādažos. (Luīze Pihtovņikova – Zeibote, ĀVS 3a. klase)
Paldies ikvienam par dalību konkursā! Lai pateiktos bērniem un jauniešiem par iesūtītajiem darbiņiem un motivētu viņus arī turpmāk iesaistīties pašvaldības organizētajās aktivitātēs, katram no viņiem plānots pasniegt
nelielu dāvanu – par to pasniegšanu informēsim individuāli. Kā redzams, daudzu zīmējumu tapšanai nav nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, un tos var sākt īstenot jau
šogad (iestādīt augļu kokus, ierīkot atpūtas vietas…). Lai
mums visiem kopā izdodas piepildīt bērnu sapņus!
Inga Pērkone

Ādažu vidusskolas 9. klašu skolēni diskutē
par dzimumu lomu stereotipiem profesijas izvēlē
9. klašu skolēniem tuvojas viens no mūža garākajiem izglītības
cikla noslēgumiem un aizvien aktuālāks kļūst jautājums par to,
ko savā dzīvē darīt tālāk. Ādažu vidusskola sadarbībā ar biedrību “Papardes zieds” 9.klašu skolēniem organizēja nodarbības
“Dzimumu lomu stereotipi profesijas izvēlē”. Nodarbību laikā
skolēni tika iepazīstināti ar pētījuma datiem “Latvijas sabiedrības viedoklis par profesijām, kuras ir piemērotākas vīrietim,
kuras ir piemērotākas sievietei”, jo par dažām no profesijām arī
šodien valda mīti un stereotipi. Kopā ar skolēniem tika domāts,
runāts, apskatīts, zīmēts, diskutēts, argumentēts, oponēts. Tika
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facebook.com/adazilv

apskatītas prasmes un rakstura īpašības, kas jāattīsta un jāpilnveido, lai varētu profesionāli darboties izvēlētajā profesijā, kur
dzimums nav šķērslis. Prieks, ka jaunieši saprot, ka laika gaitā
sabiedrībā iesakņojušies dzimumu lomu stereotipi profesijas
izvēlē viņiem vairs nav saistoši un ka visiem ir vienādas tiesības un iespējas apgūt vēlamo profesiju neatkarīgi no dzimuma.
Paldies Mairai Birzniecei, Ritai Iesalniecei – skolas sociālajām
pedagoģēm un Elvim Dudarevam, biedrības “Papardes zieds”
psihologam, par radošajām nodarbībām.

@Adazu_novads

Ādažu vidusskola

instagram.com/adazilv/
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Lepojamies! Divi Ādažu novada domes konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020”
projekti – vieni no labākajiem Rīgas plānošanas reģionā!
Jau ziņots, ka Ādažu novada domes iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība
ar dvēseli” vērtēšanas komisija izvirzīja trīs no Ādažu novadā 2020. gadā īstenotajiem projektiem Latvijas pašvaldību
savienības nodibinājuma “Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija” programmas Pierīgas
reģiona labākā projekta balvai. Ar patiesu prieku paziņojam, ka divi no tiem
ir atzīti par labākajiem Pierīgā!
•Ādažu Brīvās Valdorfa skolas projekts
“Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca” ieguva 2. vietu.

rotaļu laukums pie Kadaga 13” ieguva
3. vietu.

Vislabākais Pierīgas reģiona projekts
– Ķeguma novada Soroptimistu kluba
“Ogre–Ķegums” projekts “Velo laukuma izveide bērniem”, kas tika atzīts arī
par labāko projektu visā Latvijā.

rība ar dvēseli – Latvija” ierastajā darbā,
un šogad netika rīkots klātienes pasākums, kurā tiek apbalvoti visi labākie
projekti. Tāpēc īpaši svarīgs informācijas avots par 2020. gadā īstenotajiem
projektiem (kā arī par pašu iniciatīvu
“Sabiedrība ar dvēseli”) ir nodibinājuma
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” tīmekļvietne – www.sdl.lv. Šajā tīmekļvietnē ir
publicēts arī konkursa žurnāls, kurā ir
sniegta informācija par labākajiem projektiem visā Latvijā. Informācijai – 2020.
gadā “Sabiedrība ar dvēseli” konkursos
visā Latvijā tika īstenoti 404 projekti no
36 novadiem un 2 republikas pilsētām.
Atgādinām, ka Ādažu novadā tika īstenoti 17 šādi projekti.
Apsveicam abas projektu grupas! Aicinām savas idejas īstenot arī citus – to novērtē ne tikai Ādažu novada iedzīvotāji!
Inga Pērkone

•Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Kadagas bērnu vecāku” projekts “Bērnu

Vispārzināmā ārkārtas situācija valstī
ieviesusi korekcijas apvienības “Sabied-

Tuvojas termiņš sen uzsāktas būvniecības nodošanai ekspluatācijā

Foto – ree

com

Būvētājus, kuru
būvdarbi ir uzsākti pirms 2014.
gada, un līdz šim
brīdim ēkas nav
nodotas ekspluatācijā,
aicinām
negaidīt 2022. gadu un sagatavot tās
nodošanai. Būvatļaujām, kuras izdotas
pēc 2014. gada 1. oktobra, derīguma
termiņš ir 8 gadi.
Atgādinām, ka būvniecībai, kas uzsākta
līdz 2014. gadam ar jau izdotu būvatļauju
(vai bez būvatļaujas, jo līdz 1995. gadam
projekta akcepts bija arī būvatļauja), maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu (8 gadi)
rēķina no 2014. gada 1. oktobra. Līdz ar to
iesāktā būvniecība ir jāpabeidz līdz 2022.
gada 1. oktobrim.
Ādažu novada domes saistošie noteikumi
par nekustamā īpašuma nodokli noteic,
ka būves, kuru būvniecība pārsniedz
normatīvajos aktos noteikto kopējo būvdarbu veikšanas ilgumu, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās būves vai būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības
apmēra. Arī šīs termiņš ir 2022. gada 1.
oktobris.
Ja ēka nav nodota ekspluatācijā noteiktajā
termiņā, būvatļauju pagarina uz pasūtītāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta
aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta
20

un iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto
ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns,
kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu
izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polises kopija.
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai dzīvojamo māju pieņemtu ekspluatācijā?
◆ Pasūtītāja rakstisks apliecinājums par
būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;
◆ Apstiprināts būvprojekts un būvatļauja;
◆ Būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā
pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem
būvnoteikumiem;
◆ Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu,
citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās
un vertikālās novietnes izpildmērījumi, bet
atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumi, ja mainījusies situācija apvidū;
◆ Ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanas lieta;
◆ Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā
– ja ir veikti energoefektivitātes pasākumi);
◆ Atzinums no institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus par
ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai;
Ja dzīvojamo ēku būvētājs būvē savām
vajadzībām, tad papildus iesniedz:
• elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
• apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un
dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stā-

vokļa pārbaudes aktu;
Ja dzīvojamās mājas būvdarbus veic būvuzņēmējs, tad papildus iesniedz:
• būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;
• būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus,
kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par
iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.
Dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt
ekspluatācijā, ja:
• ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un
inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare
un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;
• ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa,
virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.
Papildu informācija:
• viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu
objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz
vienu autonomo ugunsgrēka detektoru;
• viendzīvokļa objektu nodrošina ar
ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir
vismaz 21A 113B;
• nepieciešama mājas numura zīme un adrese;
• nepieciešams karoga turētājs;
• nepieciešams līgums ar uzņēmumu par
atkritumu izvešanu.
Ādažu novada Būvvalde
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PAZIŅOJUMS
par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.–2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr.53
“Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam (turpmāk – Stratēģija)
1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.
Sākot ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novada administratīvo teritoriju veidos divas teritoriālās vienības – pašreizējie Ādažu
novads un Carnikavas novads. Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības
darbu, tiek aktualizēta Stratēģija, apvienojot tajā Ādažu un
Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un
telpiskās attīstības ieceres.
Aktualizētajai Stratēģijai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums
un izstrādāts Vides pārskata projekts, noskaidrojot nelabvēlīgas ietekmes riskus un to novēršanas risinājumus.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Zoom
platformā, š.g. 28. aprīlī plkst. 15.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/mobilajās iekārtās ir instalēta Zoom
aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam, sākot no plkst. 14.45.
Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē,
aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/Adazusanaksme, jo
sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas per-

sonas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam
un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).
Rakstiskus priekšlikumus Stratēģijas 1. redakcijas un Vides
pārskata projekta papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 21. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas
durvīm) vai elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 21. maija plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds,
uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām
personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un
darbības vietas adrese.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Attīstības un
investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone (t. 67996086,
inga.perkone@adazi.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un
klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās
laiku).
Ar aktualizētās Stratēģijas 1. redakcijas
un Vides pārskata projekta materiāliem
var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā darba laikā
(iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā
arī Ādažu un Carnikavas pašvaldību
tīmekļvietnēs www.adazi.lv (https://ej.uz/AdazuStrategija) un
www.carnikava.lv.

PAZIŅOJUMS
par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027.
gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr.52
“Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam
1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai
apspriešanai” tiek uzsākta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) 1. redakcijas
un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana no 2021. gada
7. aprīļa līdz 21. maijam.
Sākot ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novada administratīvo teritoriju veidos divas teritoriālās vienības – pašreizējie Ādažu
novads un Carnikavas novads. Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības
darbu, tiek izstrādāta jaunā Ādažu novada Programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes
un pasākumu kopums turpmākajiem 7 gadiem pašvaldības
attīstības stratēģijas īstenošanai.
Programmu veido pieci sējumi, kā arī Vides pārskats. Pirmajā
sējumā iekļauta novada pašreizējās situācijas un to ietekmējošo faktoru analīze. Otrajā sējumā iekļauta novada attīstības vīzija, mērķi un prioritātes. Trešajā sējumā iekļauts Rīcības plāns
– uzdevumu saraksts attīstības mērķu sasniegšanai. Ceturtajā
sējumā iekļauts Investīciju plāns – finanšu resursu aprēķins
attīstības uzdevumu izpildei. Piektajā sējumā iekļauta informācija par sabiedrības līdzdalības pasākumiem Programmas
izpildei. Rīcības plāns un Investīciju plāns turpmāk tiks regulāri aktualizēti, ņemot vērā to izpildes progresu un pašvaldības
apstiprināto budžetu kārtējam gadam. Vides pārskatā veikts
ietekmes uz vidi novērtējums, kas radīsies Programmas īstenošanas rezultātā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Zoom
platformā, š.g. 29. aprīlī plkst. 18.00. Aicinām savlaicīS
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gi pārliecināties, vai jūsu datorā/mobilajās iekārtās ir instalēta Zoom aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam,
sākot no plkst. 17.45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu:
https://ej.uz/Adazusanaksme, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks
nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes
laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot
diskusiju paneļa veidnē (čatā).
Rakstiskus priekšlikumus Programmas 1. redakcijas un Vides
pārskata projekta papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 21. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas
durvīm) vai elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 21. maija plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds,
uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām
personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un
darbības vietas adrese.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Attīstības un
investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone (t. 67996086,
inga.perkone@adazi.lv), kura sniegs
konsultācijas attālināti un klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).
Ar Programmas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem var
iepazīties domes Attīstības un investīciju daļā darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Ādažu un Carnikavas pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv
(https://ej.uz/Adazi2021-2027) un www.carnikava.lv.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Ādažu novada domes kārtējā (23.03.2021.) sēde

Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks
(RA), Pēteris Balzāns (RA) (no plkst. 14.13), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs
Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija
Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP) (no plkst.
14.08), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis
Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns
Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība” atskaiti.
Lēmums: Pieņemt informāciju zināšanai.
Balsojums: 13 – “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”
– nav.
2. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupās
2021. gadā.
.Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupās no šā gada 1. aprīļa saskaņā ar 2.
pielikumu.
Balsojums: 13 – “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”
– nav
3. Par Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas ievēlēšanu.
Lēmums: Izveidot Ādažu novada domes Bērnu
uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs uzņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas direktors;
Jevgēnija Sviridenkova, Kancelejas vadītāja;
Nataļja Krasnova, Juridiskās un iepirkuma
daļas juriste; Ināra Briede, izglītības darba un
jaunatnes lietu speciāliste; Zane Stašule, novada
iedzīvotāja; Nauris Rubens, Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes “Strautiņš” padomes priekšsēdētājs, Baiba Vītoliņa, Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādes padomes locekle.
Balsojums: 14 – “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”
– nav.
4. Par nolikuma “Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.2 “Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs komisijas nolikums”.
Balsojums: 14 – “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”
– nav.
5. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu
vidusskolas pirmsskolas grupā.
Lēmums: Uzņemt (vārds, uzvārds) (personas
kods) Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības
iestādē ārpus kārtas ar 01.04.2021.
Balsojums: 14 – “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”
– nav.
6. Par piemaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un medicīnas personālam.
Lēmums: Izmaksāt vienreizēju piemaksu par
darbu klātienē Covid-19 pandēmijas laikā Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”
un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem, katram no viņiem individuāli noteiktās slodzes.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par nolikuma “Fotokonkursa “Mans Ādažu
novads” nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.3 “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums”.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par nolikuma “Konkursa “Ādažu novada
jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.4 “Konkursa
“Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
9. Par grozījumu Ādažu novada domes 2021.
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gada 23.februāra nolikumā Nr.1 “Atbalsta
konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli 2021””.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.5 “Grozījums
Ādažu novada domes 23.02.2021. nolikumā
Nr.1 “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju
iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”””.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
10. Par Ādažu novada Attīstības programmas
2021.–2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027.
gadam 1. redakciju un Vides pārskata projektu.
Publiskās apspriešanas laiks ir no 07.04.2021.
līdz 21.05.2021.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
11. Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1.
redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.–2037.) 1. redakciju (1.
pielikums) un Vides pārskata projektu. Publiskās apspriešanas laiks ir no 07.04.2021. līdz
21.05.2021.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par grozījumiem Ādažu novada domes
29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas
ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.54 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi
teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas
ielu un Vējupi””.
Balsojums: 14 – “Par” (Pēteris Balzāns (RA),
Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA),
Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka
(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers
(LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav,
“Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
13. Par smilts ieguvi Gaujā.
Lēmums: Atzīt, ka SIA “LENA” plānotā virszemes ūdensobjekta tīrīšana un padziļināšana, kā
arī smilts atbērtnes izveidošana īpašumā “Vectiltiņi” (kadastra numurs 80440040019), nav
pretrunā ar Ādažu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt darba uzdevuma termiņu
detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajam
īpašumam “Ziemeļi” līdz 23.03.2023.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Koku ielā 2 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008
0711, Ādažu ciemā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no
Koku un Skuju ielām.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
16. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Podnieku ielā 24 un Podnieku ielā 26.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Podnieku ielā 24 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011

0612 un nekustamā īpašuma Podnieku ielā 26
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044
011 0613, Ādažu ciemā ar mērķi pamatot zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu,
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: 14 – “Par” (Pēteris Balzāns (RA),
Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka
(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers
(LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav,
“Atturas” – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bojārs (LZP)).
17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Veckaktiņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004
0274, Ādažu ciemā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu
katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liepnieki”.
Lēmums: Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Baloža (sert. Nr. AA0085) izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Liepnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0053, Ādažu ciemā, Ādažu
novadā un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1
(platība 0,3626 ha) adresi: Krastupes iela 7, Ādaži, Ādažu novads.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anetes Geduševas-Bērziņas (sert. Nr.
CA0014) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Laimas ielā 6 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0770, Birznieku ciemā, Ādažu novadā un piekrist zemes
vienības sadalīšanai. Piešķirt jaunizveidotajai
zemes vienībai Nr.1 (platība 9,1059 ha) adresi:
Laimas iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
20. Par nekustamo īpašumu Strazdu ielā 19
un Strazdu ielā 21 apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā
nekustamā īpašuma Strazdu ielā 19 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0586
un nekustamā īpašuma Strazdu ielā 21 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0587.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
21. Par nekustamā īpašuma “Alkšņi Nr.1” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
“a/d Alkšņi Nr.1”, Ādažu novads (kadastra Nr.
8044 014 0094) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0131. Piešķirt no nekustamā īpašuma “a/d Alkšņi Nr.1” atdalītajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0131
(0,0451 ha) nosaukumu: “Alkšņi Nr.5”, Ādažu
novads.
Balsojums: Atklāti balsojot, ar 14 balsīm
“Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers
(RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša
(LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA),
Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA),
Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS),
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Atturas”
– nav, (nenobalso – Pēteris Pultraks (RA)).
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22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā
88 un Tallinas šosejā 90.
Lēmums: Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Baloža (sert. Nr. AA0085) izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu
Tallinas šosejā 88 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8044 013 0227 un Tallinas šosejā 90 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8044 013 0096, Baltezera ciemā, Ādažu novadā
un piekrist zemes vienību savstarpējo robežu
pārkārtošanai. Saglabāt jaunizveidotajai zemes
vienībai Nr.1 (platība 0,1922 ha) adresi: Tallinas
šoseja 90, Baltezers, Ādažu novads.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31. decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” (zemes
vienības kadastra apzīmējums 80440050090)
mazdārziņus bez apbūves tiesībām personisko palīgsaimniecību uzturēšanai šādām personām: (vārds, uzvārds), “Vinetas” 37, (vārds,
uzvārds), “Vinetas” 65A.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Smilgas 86A” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu “Smilgas 86A”,
kadastra numurs 8044 004 0295, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044
004 0295 un platību 0,0354 ha. Noteikt Zemesgabala atsavināšanas veidu – pārdošana par nosacīto cenu.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
25. Par atkritumu konteineru novietojuma
maiņu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Grozīt līgumu, iznomājot iesniedzējam zemes vienības ar adresi “Kadagas centrs”,
Kadaga, Ādažu novads (kadastra apzīmējums
8044 005 0105) daļu 44,00 kv.m. platībā sadzī-

ves atkritumu konteineru novietnes Nr.4 izvietošanai, saskaņā ar grafisko pielikumu.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
26. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2015. gada 27. oktobra lēmumā Nr.200 “Par
darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes
īpašumu izvērtēšanai”.
Lēmums: Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2015. gada 27. oktobra lēmumā Nr.
200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības
zemes īpašumu izvērtēšanai”: aizvietot nolēmuma 1.2.2.apakšpunktā teikuma daļu “Karīna MIĶELSONE, Attīstības un investīciju daļas
vadītāja” ar teikuma daļu “Inita HENILANE,
Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i.”.
Aizvietot nolēmuma 1.2.6. apakšpunktā teikuma daļu “Dace MEDNIECE, Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte” ar teikuma daļu “Ingūna
URTĀNE, Būvvaldes vadītāja”.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
27. Par ēdinātāju norēķinu kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Lēmums: Noteikt, ka, organizējot Ādažu novada domes iepirkuma procedūru ēdināšanas
pakalpojuma iegādei pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēm, iepirkuma specifikācijā jāiekļauj nosacījums par komersanta pienākumu
patstāvīgi veikt pakalpojuma administrēšanu
un norēķinus ar klientiem.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
28. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.11/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes
2019. gada 17. decembra saistošajos noteikumos
Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību”” un sagatavot to parakstīšanai.
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Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
29. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2018.gada 27.marta saistošajos noteikumos
Nr.7/2018 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.12/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes
2018. gada 27. marta saistošajos noteikumos
Nr.7/2018 “Ādažu novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.
30. Par tīkla reklāmas līguma noslēgšanu.
Lēmums: Noslēgt tīkla reklāmas līgumu ar SIA
“STUDIO LV” uz 6 (sešiem) mēnešiem par restorāna “Hesburger” tīkla reklāmas izvietošanu
domei piederošu sabiedriskā transporta pieturvietu reklāmas stendos:Gaujas ielas pieturvietā
pie domes ēkas – virzienā uz Rīgu, Attekas ielas
pieturvietā pie Saules ielas – virzienā uz Centru;
Rīgas gatves pieturvietā “Draudzības iela” – virzienā uz Rīgu; Rīgas gatves pieturvietā “Draudzības iela” – virzienā uz Centru.
Balsojums: 14 – “Par” (Pēteris Balzāns (RA),
Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA),
Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka
(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers
(LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav,
“Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
31. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekta īstenošanu.
Lēmums: Īstenot Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas projektu “Datorklases tehniskās bāzes papildināšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolai”.
Balsojums vienbalsīgi (15) “Par”.

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu
Ādažu novada dome saskaņā ar Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 25. panta otro
daļu paziņo, ka ar Ādažu novada domes 2021.
gada 23. marta lēmumu (protokols Nr. 6, 31.§)
ir apstiprināti Ādažu novada domes saistošie
noteikumi Nr. Nr.12/2021 “Grozījumi Ādažu
novada domes 2018. gada 27. marta saisto-

šajos noteikumos Nr. 7/2018 “Ādažu novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””,
ar ko atzītas par spēkā neesošām no pieņemšanas brīža saistošo noteikumu grafiskajā
daļā noteiktās ielu sarkanās līnijas Briljantu
ceļa, Baldoņu ceļa, Mežvairogu ceļa, Katlapu

ceļa, Iļķenes ceļa, Boķu ielas, Strazdu ielas
un Piekrastes ielas teritorijā, kā arī nekustamajam īpašumam “Rubīni” piegulošajā
teritorijā. Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
https://geolatvija.lv/geo/tapis.lv.

Publicēti saistošie noteikumi
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv
un portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.9/2021 (23.02.2021.) “Grozījumi Ādažu novada domes 13.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.11/2015 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.””
Nr.11/2021 (23.03.2021.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2019. gada 17.
decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību.””
Nr.12/2021 (23.03.2021.) Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 27.
marta saistošajos noteikumos Nr.7/2018 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.””

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu publicēts saskaņā ar aziņošanas likuma
11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 25.03.2021.
ar lēmumu Nr.ĀND/5-24/21/78, Ingai Bergmanei adresē “Kadaga 5”-61,
Ādaži, 25.03.2021. ar lēmumu Nr.ĀND/5-24/21/79, Rihardam Ģereišam
adresē “Kadaga 5”-61, Ādaži, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu. Pilns lēmuma teksts personām,
uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232. kab., un tās
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.
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