
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
“Strautiņš” audzēkņi, kuri šogad sep-
tembrī  uzsāks skolas gaitas pirmajā 
klasē, apciemoja Ādažu sākumskolu, 
lai atklātu sākumskolas Zaļo klasi. 
Topošie pirmklasnieki puķu dobēs ie-
stādīja katrs savu ziediņu, lai, uzsākot 
skolas gaitas septembrī, Zaļā klase ro-
tātos košās ziedu krāsās. Šajā pavasarī 

Ādažu sākumskolas skolēniem attā-
lināto mācību procesa norisē izpalika 
aktīva darbošanās Zaļajā klasē, bet nā-
kamajā pavasarī dobēs ne tikai augs un 
ziedēs puķes, bet arī kāds ēdams dār-
zenis vai auglis. Nākotnē plānots Zaļo 
klasi papildināt ar soliem un galdiem, 
lai skolēniem būtu ērtāka mācību pro-
cesa norise.

Zaļajā klasē varēs apgūt ne tikai da-
baszinības, bet arī sportu un veselību, 
sociālās zinības, valodas un citas zinā-
šanas. Aktivitātes un izglītības proce-
sa norise brīvā dabā ir vērtīgs instru-
ments, ko izmantot, lai mācību procesu 
organizētu daudz interesantāku, aiz-
raujošāku un motivējošāku. 

Solvita Vasiļevska
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MĒNESIS BILDĒS
ilv ks  da u novada li lākā v rtība  Paldi s visi  Paldi s katra   maijā klātienē ar apbalvoju -

mu sveicām  gada ceremonijā oda ādažnieks  godinātos dažu novada domes apbalvojuma saņēmē -
jus  poja i s ar ikvi nu un l poja i s ar:

Daci Dumpi, apbalvojuma 
oda ādažnieks  laureā -

ti, dažu vidusskolas di
rektora vietnieci izglītības 
jomā

Kristīni Upīti, apbalvojuma 
ada ādažnieks  nozarē 

Izglītība  laureāti, dažu 
rīvās aldorfa skolas 

ang u valodas skolotāju

dažu Kultūras centra kolektīvu, apbalvojuma oda raksts  laureātu

iedrību aujas partnerība , 
apbalvojuma oda raksts  
laureāti, un tās valdes locekli 
āni Pērkonu

dažu ākslas un mūzikas skolas kolektīvu, 
apbalvojuma oda raksts  laureātu

Ronaldu aunzemu, 
apbalvojuma Pateicības 
raksts  laureātu, tēlnieku

Karinu uškevi u, 
apbalvojuma Patei -
cības raksts  laureā -
ti, treneri mākslas 
vingrošanā

Sergeju Protasovu un Innu 
usarovu, apbalvojuma 
Pateicības raksts  laureā -

tiem, ģimeni, kas iedvesmo

Dārtu aumani un egu 
A ošinu, apbalvojuma Pa
teicības raksts  laureātiem

irdzu Dzirnieci, apbalvo -
juma ada ādažnieks  
laureāti nozarē Pārval -
des darbs , dažu 
bibliotēkas vadītāju

Aigaru Neripu, apbalvoju -
ma ada ādažnieks  
nozarē Sports  laureātu, 
dažu ērnu un jaunatnes 

sporta skolas basketbola 
vecāko treneri

Staņislavu Siricu, apbalvo -
juma oda raksts  laureā -
tu, SIA Ekspress daži  
autobusa vadītāju

Annu Kukaini, apbalvojuma 
oda raksts  laureāti, da

žu vidusskolas dežuranti

Annu retjakovu, apbal
vojuma oda raksts  
laureāti, dažu vidussko
las izglītības psiholoģi un 
psiholoģijas skolotāju

Silvu Aleksandrovu, apbal
vojuma oda raksts  
laureāti, dažu bērnudār-
za administratori

Pjotru urlaku, apbalvojuma 
oda raksts  laureātu, 

Portmanns un Ko  darbinieku

āni ūmani, apbalvoju -
ma oda raksts  laureā -
tu, Portmanns un Ko  
darbinieku

maro irziņu, apbalvoju -
ma oda raksts  laureā -
tu, Portmanns un Ko  
darbinieku

Antru eolu, apbalvojuma 
oda raksts  laureāti, 

dažu Sociālā dienesta 
darbinieci

Andu ulišu, apbalvojuma 
oda raksts  laureāti, dažu 

Sociālā dienesta darbinieci

unu Kozlovsku, apbalvo -
juma oda raksts  
laureāti, dažu Sociālā 
dienesta darbinieci

inaidu ohansoni, apbal -
vojuma oda raksts  
laureāti, dažu Sociālā 
dienesta darbinieci
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Atjaunots Baltezera kapu laukums

Atjaunots, pārbruģēts laukums m2 platībā altezera kapos

Atjauno ceļa segumu Inču ielā

Pārbruģēta ietve Pirmajā ielā pie Rīgas gatves

Rotaļu laukumā Līgo parkā maina segumu

Rota u laukumā īgo parkā m2 platībā smilšu segumu nomaina uz vienlaidu lieto gumijas granulu segumu

Izbūvēta jauna lietus ūdens atvades sistēma Gaujas ielā pie pieturas “Skola”
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Atjauno autobusu pieturas galapunktu Kadagā

Atjauno ielu marķējumu novadā

Asfaltē Laveru ceļu

Paziņojums par būvniecības ieceres
sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2,
Ādažos, publisko apspriešanu no 14.05.2021. līdz 18.06.2021.

Atsauksmes par būvniecības ieceri
ir iespējams iesniegt līdz 18.06.2021:
1. Sūtot uz e-pastu: buvvalde@adazi.lv ar atzīmi “Publiskā ap-
spriešana Vējupes ielā 2”;
2. Sūtot pa pastu uz adresi: Adažu novada būvvalde, Gaujas iela 
33, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164;
Aptaujas anketa šeit: https://ej.uz/dbas

Iepazīties ar materiāliem par
būvniecības ieceri līdz 18.06.2021. ir iespējams: 
1. Ādažu novada tīmekļvietnē www.adazi.lv, būvniecības sa-
daļā;
2. Ādažu novada domes ēkas 1. stāva logā;
3. Būvniecības ieceres teritorijā Vējupes ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā.

Ādažu novada būvvalde 14.04.2021. Nr.BIS-BV-5.28-2021-1866 
ir lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecī-
bas iecerei sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei 
Vējupes ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 
8044 008 0203 (būvniecības lietas nr. BIS-BL-381945-5240).
Būvniecības ieceres apraksts:
Būvniecības iecere izstrādāta balstoties uz projekta dokumen-
tāciju “Kafejnīcas ēkas ar terasi un nomas ēkas novietošana”, 
kas akceptēta Ādažu novada būvvaldē ar nr. BV/7-3-9/18/59 
2018. gada 21. maijā. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu saņemta 
2018. gada 19. oktobrī. Ēka un tai piekrītošais teritorijas labie-
kārtojums atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P), Dabas un 
apstādījumu teritorijā (DA).
Iecere paredz ierīkot Vējupes (Gaujas vecupes ezers) austrumu 
piekrastē sporta kluba ēku ar vasaras sezonas kafejnīcu, kas 
novietotas uz terases klāja. Būve paredzēta kā ilglaicīgas lieto-
šanas ēka. Sporta kluba āra terases, kafejnīcas un sporta inven-
tāra nomas intensīvas ekspluatācijās periods – no pavasara līdz 
rudenim, bet atkarībā no laikapstākļiem paredzama lietošana 
pilnu gadu. 
Būvniecības ierosinātājs:
SIA “DIVI S”, Gaujas iela 7, Rīga, LV-1026, Māris Birzulis, tālr.  
292239298, e-pasts: maris.birzulis@burusports.lv

Būvprojekta izstrādātājs:
Layout17 SIA, Brīvības iela 111-44, Rīga, LV-1001, e-pasts: 
peteris@layout17.com
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.:14072
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 
14.05.2021. līdz 18.06.2021.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā noteiktajiem 
principiem sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšanai, 
būvniecības ieceres publiskā apspriešana rīkojama attālināti, 
tādēļ būvniecības ieceres prezentācija ir paredzēta 09.06.2021. 
plkst. 16.00 tiešsaistē Microso� Teams platformā. Pieteikumu par 
pieslēgšanos sapulcei sūtīt uz buvvalde@adazi.lv līdz 08.06.2021. 
plkst 15.00, tēmā norādot “Publiskā apspriešana Vējupes ielā 2”.
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Ādaži līdz šim atbalstījuši 10 Carnikavas investīciju projektus.
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas modeli uztic izlemt jaunajai domei 
Kopš 2020. gada jūlija, kad sāka darbo-
ties Apvienotā Ādažu un Carnikavas 
novadu pašvaldību Finanšu komisija, tā 
vienbalsīgi atbalstījusi Carnikavas no-
vada 10 investīciju projektus kopsummā 
par 15,44 milj. eiro, tai skaitā Carnikavas 
pamatskolas rekonstrukcijas projektu. No 
investīciju kopsummas aizņēmumi veido 
vairāk nekā 14 milj. eiro ar atmaksas ter-
miņu 20–30 gadi.
Lai jaunā apvienotā dome varētu lemt 
par aizņēmuma ņemšanu Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas jaunas ēkas 
būvniecībai, priekšsēdētājs Māris Sprin-
džuks lūdza Carnikavas domi sagatavot 
informāciju par izglītības investīciju prio-
ritātēm tuvākajiem gadiem un izvēlēto 
Mūzikas un mākslas skolas institucionālo 
modeli un tā alternatīvām. 
Šobrīd Carnikavas pašvaldības aizņēmu-
ma līdzekļi maijā sasniedz 38% no pašval-
dības ikgadējā kopējā budžeta, kas ir arī 

vēsturiski augstākais kredītu apjoms, ko 
viena gada laikā Carnikavas dome ir aiz-
ņēmusies. Ņemot aizņēmumu jaunai būv-
niecībai, aizņēmuma līdzekļi sasniegtu 
apmēram 45% no pašvaldības kopējā bu-
džeta. Jaunajā sasaukumā Ādažu novada 
pašvaldībai būs jāuzņemas arī pašreizējās 
Carnikavas novada domes �nanšu saistī-
bas. Ādažu pašvaldības aizņēmumi šogad 
sasniedz 8% no kopējā budžeta. 
30. aprīlī Apvienotā Ādažu un Carnika-
vas novadu Finanšu komisija jautājumu 
par aizņēmuma ņemšanu Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas būvniecībai 
nolēma uzticēt izlemt jaunajai domei. 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Mā-
ris Sprindžuks atbalstīja ieceri par Car-
nikavas izglītības kvartāla attīstību ar 
daudzfunkcionālu izglītības, mākslas, 
mūzikas un sporta pakalpojumu pieeja-
mību vienuviet, tomēr aicināja Carnika-
vas domes priekšsēdētāju un Carnikavas 

deputātus respektēt lūgumu – sagatavot 
arī jaunā apvienotā sasaukuma domes de-
putātiem un administrācijai informāciju 
par nepieciešamajām investīcijām izglī-
tībā Carnikavā un ciematos 2021.–2024. 
g., izvērtēt bērnudārzu pieejamības ne-
pieciešamību Garciemā un Kalngalē. Tas 
ļautu jaunā sasaukuma deputātiem iz-
vērtēt paredzamo skolas telpu lietderīgo 
noslodzi paredzamajiem mācību priekš-
metiem un lemt, vai Mūzikas un mākslas 
skolas funkcionalitāti ir iespējams apvie-
not ar Carnikavas pamatskolu (līdzīgi, kā 
tas veikts Garkalnes novadā). No izvēlētā 
modeļa izriet telpu koplietošanas iespējas 
jaunajā Carnikavas pamatskolā un to tel-
pu apjoms, kuru nepieciešams projektēt 
un būvēt klāt jaunajai pamatskolai. Āda-
žu novada domes priekšsēdētājs uzskata, 
ka jādod iespēja tik svarīgu jautājumu 
izskatīt un lēmumu pieņemt jaunā sasau-
kuma domei.

Ādažu novada dome apstiprina ieceri
par Gaujas ielas apvienotā gājēju un velo celiņa izbūvi 

Dome lēmusi atbalstīt tālākai virzīšanai 
ieceri par Gaujas ielas apvienotā gājēju 
un velo celiņa izbūvi no skolas līdz Zīļu 
vai Priežu ielai. Iepirkuma cena noteiks, 
vai celiņš tiks būvēts līdz Priežu vai Zīļu 
ielai. Kā ziņojām iepriekš, jau 2015. gadā 
pēc Ādažu novada domes pasūtījuma 
SIA “Vertex projekti” izstrādāja tehnisko 

projektu “Gaujas, Dadzīšu un Krastupes 
ielu rekonstrukcija”. Diemžēl šī projekta 
īstenošanu kavēja sarkano līniju ietva-
ros esoša privātīpašnieka nevēlēšanās 
saskaņot projekta tehniskos risinājumus 
Gaujas ielas līkumā. Izvirzītās īpašnieka 
prasības bija nesamērīgas, dome tiesis-
ki tās nevarēja īstenot. Izbūvējot gājēju/
veloceliņu daļēji, veidotos pārrāvums 
visbīstamākajā Gaujas ielas posmā. Ta-
gad, kad pašvaldībai ir iespēja Valsts kasē 
ņemt aizņēmumu Covid-19 krīzes seku 
novēršanai un ekonomikas “sildīšanai”, 
pašvaldība aktualizēja jautājumu par ve-
loceliņa novietojumu Gaujas ielas pretējā 
pusē un meklēja iespējas īstenot vismaz 
daļu no ieceres – no vidusskolas līdz Prie-
žu vai pat Zīļu ielai, kas uzlabotu satik-
smes drošību gājējiem un velobraucējiem 
teritorijā ap Ādažu vidusskolu.

Līdz šim pašvaldības aizņemties ceļu 
būvei varēja tikai Eiropas Savienības 
līdz�nansētiem projektiem (piemēram, 
Muižas ielai, Ataru ceļam, jaunajai Atte-
kas ielai pie sākumskolas u.c.). Kovid aiz-
ņēmuma iespējas pašvaldībām arī ceļu 
rekonstrukcijai, t.sk. gājēju ceļiem, val-
dība radīja tikai šogad, tādēļ plānots pro-
jektēt un būvēt tieši tādu apjomu, lai �-
nanšu līdzekļus apgūtu jau šogad. Tādi ir 
Finanšu ministrijas noteikumi ekonomi-
kas “sildīšanai”, un tieši tāpēc šobrīd nav 
iespējams izbūvēt celiņu arī līdz Dadzīšu 
ielai. Dadzīšu ielas posms ar caurtekas 
maiņu pie Krastupes ielas nozīmē vismaz 
divas reizes vairāk �nanšu līdzekļu nekā 
celiņš no vidusskolas līdz Priežu vai Zīļu 
ielai. Finanšu resursi gājēju un velo celiņa 
esošajam apjomam plānoti 297 500 eiro. 

Ādažu novada dome

Jūnija pirmajā pusē bērnu vecāki elektroniski varēs
pieteikt Ādažos deklarētos bērnus dalībai radošo darbnīcu programmās
Šovasar paredzētas 9 radošās darbnīcas, kas notiks jūlijā un augustā. Ra-
došo darbnīcu programmu apraksts, norises laiks un vieta, dalībnieku 
vecums un pieteikšanās anketa būs pieejami Ādažu novada domes tī-
mekļvietnē www.adazi.lv jūnija sākumā. Vasaras radošās darbnīcas tiek 
organizētas, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja interesanti pavadīt 
vasaras brīvlaiku, iegūt jaunas prasmes, zināšanas un draugus. Radošās 
darbnīcas plānotas divām vecuma grupām – skolēniem no 7 līdz 9 un no 
10 līdz 12 gadu vecumam. Vecāku līdz�nansējums – 40 eiro. Lai bērns 
varētu piedalīties radošajās darbnīcās, bērna vecākam jānoslēdz līgums 
ar radošās darbnīcas īstenotāju par dalībnieka uzņemšanu, jāaizpilda an-
keta, kurā jānorāda dažādas ziņas par dalībnieku un jāiesniedz izziņa par 
bērna veselības stāvokli.

Alise Timermane
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Bezmaksas vingrošanas nodarbības bērniem
un jauniešiem pareizas stājas veicināšanai
Š.g. maijā un jūnijā turpinās vingrošanas nodarbības bērniem no 7–12 
gadiem un jauniešiem no 13–18 gadiem rehabilitācijas centra “Bal-
tezers” �zioterapeitu vadībā, kas ir lieliska iespēja izkustēties un uz-
labot savu stāju!
COVID-19 pandēmijas laikā, kad mūsu bērni daudz laika pavada pie 
datora un citām viedierīcēm, viņi bieži aizmirst par �ziskām aktivitā-
tēm. Tāpēc, vecāki, lūdzu aiciniet savus bērnus piedalīties vingroša-
nas nodarbībās speciālistu vadībā! Laipni gaidīti nodarbībās arī ma-
zie un lielie brāļi un citi ģimenes locekļi! Nodarbības notiek attālināti 
Zoom platformā. 
Uz nodarbībām nav iepriekš jāpiesakās! Lai piedalītos nodarbībā ir jā-
būt izveidotam Zoom kontam (jāpiereģistrējas Zoom).
Ja iespējams, aicinām bērnus ieslēgt video kameru, lai �zioterapeits/-te 
var redzēt un nepieciešamības gadījumā palabot bērnu vingrošanu. 
Apmeklējot nodarbības, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var 
tiks uzņemtas fotogrā�jas, kas var tikt izmantotas projekta publicitātes 
mērķiem.
Lūdzu sekojiet līdzi projekta pasākumiem un jaunumiem Āda-
žu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un Facebook kontā: 
www.facebook.com/adazilv/
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros.

Inita Henilane

Jauno uzņēmēju konkurss – piesakies līdz 16. jūnijam!
Atgādinām, ka pieteikumus konkursam “Ādažu nova-
da jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” var iesniegt 
līdz šā gada 16. jūnijam.
Ar konkursa nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļ-
vietnē www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi. Tur-
pat atrodama arī pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma 
pielikumu un atskaišu formas. Pieteikumu konkursā var 
iesniegt �ziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jā-
reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai ko-
mersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu 
novadā. Konkursa uzvarētājiem ir iespēja saņemt šādu 
līdz�nansējumu savu uzņēmējdarbības ieceru īstenoša-
nai: 1. vietas ieguvējam – līdz 2000 EUR; 2. vietas ieguvē-
jam – līdz 1200 EUR; 3. vietas ieguvējam – līdz 800 EUR. 
Projekts jāīsteno ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma 
noslēgšanas.
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! Laura Bite

Turpinās 2020. gada Uzņēmēju konkursa laureāta, projekta “Tija”, īstenošana
Jauno uzņēmēju atbalsta konkursā 2020. gadā uzvarēja projekts “Tija”, kura īstenoša-
na turpinās arī šogad. Projektu īsteno zīmola “Tija” radītāja un vadītāja Baiba Broka. 
“Tijas” pamatprodukcija ir adījumi pieaugušajiem un bērniem, kā arī dažādi aksesu-
āri.
“Pirms gada pieteicos Ādažu novada domes Jauno uzņēmēju konkursam, veiksmīgi 
ieguvu līdz�nansējumu, un šajā laika posmā esmu nodibinājusi SIA, atvērusi darbnī-
cu un notiek pozitīva attīstība,” stāsta Baiba Broka. “Ja tev ir biznesa ideja un esi gatavs 
to īstenot, noteikti piesakies Jauno uzņēmēju konkursam. Lai izdodas īstenot savus 
sapņus!” aicina jaunā uzņēmēja.
Vairāk par projektu “Tija” var uzzināt tīmekļvietnē www.tijastore.com un Facebook  
kontā https://www.facebook.com/tijastore.
Jauno uzņēmēju konkursa pieteikumus var iesniegt līdz šā gada16. jūnijam. Vai-
rāk informācijas – www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi. Laura Bite
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Notiek Gaujas kreisā krasta un gultnes mērījumi, lai uzsāktu krasta stiprināšanu

Jau iepriekš informējām, ka pagājušajā 
gadā  tika pārbūvēts aizsargdambis no A1 
šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli” 1,55 km 
garumā, kā arī uzbūvēta jauna sūkņu staci-
ja. Ar šiem darbiem noslēdzās Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda līdz�nansētā pro-
jekta* pirmā kārta. Paredzēts,  ka projekta 
otrajā kārtā paredzēto nostiprinājumu iz-
būvi  varēs uzsākt jūnijā.  Šobrīd  tiek veikti 
Gaujas kreisā krasta un gultnes uzmērīju-

mi, lai noteiktu faktisko situāciju dabā un 
veiktu nepieciešamās izmaiņas tehniskajā 
dokumentācijā. Līdz nākamā (2022.) gada 
rudenim plānots izbūvēt visus projekta ot-
rajā kārtā paredzētos Gaujas kreisā krasta 
nostiprinājumus. Arī projekta otrajā kārtā 

būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda līdz�nansējumu. 

Gunta Dundure

*Projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1. daļa”. Projekta 
1. kārta – “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 1. kārta, esošā aizsarg-
dambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve”, projekta 2. kārta – “Plūdu un krasta risku apdraudē-
jumu novēršana 2. kārta, Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve”.

Velo pumpu trasē ieklāj zālienu un uzstāda aizsargmargas

Ādažu velo pumpu trases darbi tuvojas noslēgumam. Velo pum-
pu trase ir kļuvusi zaļāka, jo daļēji jau ir ieklāts paklājzāliens. Lai 
trase būtu droša, stāvākajās virāžās uzstāda aizsargmargas. Vēl 
palikuši pēdējie darbi – jānoasfaltē starta platforma, jāuzstāda 
soli, atkritumu tvertnes, informācijas zīmes, jāuzkrāso virziena 
un drošības līnijas, un tad trase būs pilnībā pabeigta un gatava 
uzņemt ikvienu! Velo trasē sākumskolas bērni aktīvi varēs izkus-
tēties 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 sākumskolas bērniem. Tā atbildīs dažādu vecuma grupu un 
atšķirīgu prasmju līmeņu braucējiem. Tā ir pielāgota braukša-
nai ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļdēli, skrituļslidām u.c. Kā 
informējām iepriekš, trases kopējās izmaksas ir 97 519,78 eiro 
bez PVN. Trases izbūvi veic SIA “City Playgrounds”. Velo trases 
kopējā asfaltētās daļas platība – 840m2, trases garums – 207m. 
Velo trase atbildīs ne tikai plaša spektra lietotāju vajadzībām, bet 
arī lietpratēju velosportistu treniņiem ar lielāku dinamiku un at-
bilstošu reljefu akrobātisku lēcienu izpildīšanai.

Sporta daļa

Atjaunots zāliens novada futbola laukumos

Aprīļa beigās un maija sākumā noritēja aktīvs darbs Ādažu 
stadiona, kā arī Garkalnes ciema futbola laukuma zāliena kop-
šanā un sagatavošanā. Laukums ir noecēts, nosmilšots, nomig-
lots, papildu iesēta zāle, norit cītīgi pļaušanas un laistīšanas 
darbi. Tiek darīts viss, lai laukums būtu labā stāvoklī. Plānots, 
ka, sākot ar 24. maiju, laukumu beidzot varēs arī pilnvērtīgi 
izmantot.

Sporta stadions kļūst viesmīlīgāks

Esošie sporta stadiona konteineri tiek cītīgi pulēti un krāsoti, 
lai radītu pievilcīgāku apkārtējo vidi. Tādējādi sporta stadions 
kļūs viesmīlīgāks un sakoptāks.

NOVADĀ
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Uzsākta bērnu uzņemšana pašvaldības bērnudārzos
2021./2022. mācību gadam un ir uzaicināti pirmie 147 bērni
Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvārī veica grozījumus 
domes 2017. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 
Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, no-
sakot, ka tiks izveidota uzņemšanas komisija, kura pārbaudīs 
uzņemamo bērnu sarakstus un pieņems lēmumus par bērnu 
uzņemšanu iestādēs. Dome 2021. gada 23. martā apstiprināja 
lēmumu Nr.50 “Par Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs komisiju” un nolikumu Nr.2 “Bērnu uz-
ņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas 
nolikums”. 
Atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem 2021. 
gada 8. aprīlī un 15. aprīlī notika Bērnu uzņemšanas pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas sēdes, kurās tika 
noteikts 2021./2022. mācību gadā uzņemamo bērnu skaits no-
teiktajās vecuma grupās, sagatavoti un apstiprinātie bērnu uz-
ņemšanas saraksti un uzaicināti pirmie 147 bērni.
Saskaņā ar komisijas lēmumu:
 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” (kopā 
105 bērni):
 jaunākā vecuma grupās (1,5–2,5 gadi) – bērnu dzimšanas da-
tumi: no 01.03.2020. līdz 01.03.2019. – tiek uzaicināts 31 bērns;
 jaukta vecuma grupās (3–4 gadi) 46 brīvās vietas sadalot: 
 3 gadīgie – bērnu dzimšanas datumi: no 01.01.2018. līdz 
28.02.2019. – tiek uzaicināti 23 bērni;
 4 gadīgie – bērnu dzimšanas datumi: no 01.01.2017. līdz 
31.12.2017. – tiek uzaicināti 23 bērni;
 obligātās pirmsskolas izglītības vecuma grupā (5–6 gadi) – 
bērnu dzimšanas datumi: no 01.01.2014. līdz 31.12.2016. – tiek 
uzaicināti 22 bērni;
 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības program-
mā jaukta vecuma grupā (3–6 gadi) tiek uzaicināti 6 bērni .
 Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē (kopā 36 bērni):
 jaunākā vecuma grupā (1,5–2,5 gadi) – bērnu dzimšanas da-
tumi: no 01.03.2020. līdz 01.03.2019. – tiek uzaicināti 18 bērni 
ar prioritāti “NBS karavīra bērns”;
 obligātās pirmsskolas izglītības vecuma grupā (5–6 gadi) – 

bērnu dzimšanas datumi: no 
01.01.2015. līdz 31.12.2016. 
– tiek uzaicināti 18 bērni, ie-
vērojot NBS karavīru bērnu 
proporciju.
 Ādažu vidusskolas pirms-
skolas izglītības programmā 
(kopā 6 bērni):
 3 gadīgo vecuma grupā – bērnu dzimšanas datumi: no 
01.01.2018. līdz 01.09.2018. – tiek uzaicināti 6 bērni.
Komisija informē, ka KPII palika vēl 2 brīvas vietas 2017. gadā 
un 2018. gadā dzimušajiem bērniem (3 un 4 gadīgie) un 1 brīva 
vieta obligātās pirmsskolas izglītības vecuma (5–6 gadīgo) gru-
pā, savukārt ĀVS – 40 brīvas vietas (2 grupas, katrā 20 vietas) 
bērniem, sākot no 3 gadu vecuma un 1 brīva vieta 3 gadīgo ve-
cuma grupā. 
Pēc datubāzes datiem 2021. gada 8. aprīlī obligātās pirmsskolas 
izglītības vecuma (5–6 gadīgo) grupā rindā uz ĀPII “Strautiņš” 
ir 69 bērni. Komisija pieņēma lēmumu pārējiem 5–6 gadīgajiem 
bērniem, kuri netiks uzņemti ĀPII “Strautiņš”, piedāvāt vietas 
KPII un ĀVS. Bērnu uzaicināšana uz 3 vietām KPII un 40 
vietām ĀVS notiks pēc 5–6 gadīgo bērnu grupas nokomplek-
tēšanas ĀPII “Strautiņš”, 1 brīva vieta ĀVS 3 gadīgo grupā 
tiks piedāvāta rindā esošajiem attiecīga vecuma bērniem.
Ar komisijas sēdes protokoliem var iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē: Pašvaldība – Dome un deputāti – Komisijas 
– Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības ies-
tādēs komisija (https://www.adazi.lv/pasvaldiba/dome/ko-
misijas/bernu-uznemsanas-pasvaldibas-pirmsskolas-izgliti-
bas-iestades-uznemsanas-komisija/)
UZMANĪBU! Lūdzam bērnu pieteicējus pārbaudīt pietei-
kumos norādītās e-pasta adreses un laicīgi atbildēt uz bēr-
nudārzu vadītāju uzaicinājumiem. Informējam, ka atbildes 
nesaņemšanas gadījumā pieteikums uz pašvaldības bērnu-
dārzu tiks anulēts. 

Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
komisijas vārdā, komisijas priekšsēdētāja Jevgēnija Sviridenkova

Atjauno ceļa segumu Liepavotu ielā

Atjauno ceļa segumu Vidlauku ielā
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Noslēgsies infrastruktūras izbūve jau otrajam
uzņēmēju kvartālam – Eimuru industriālajai teritorijai 
Ataru ceļa pārbūve tiek īstenota, piesaistot Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda līdz�nansējumu 1,29 miljonu eiro apmērā pro-
jektā “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārto-
šana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai Ādažu novadā”. Kā ziņojām iepriekš, būvuzņē-
mējs ir veicis ceļa seguma pārbūvi 1,6 km garumā, izbūvējot 
apgaismojumu un uzstādot 49 apgaismes elementus, izbūvēti 
arī drenāžas tīkli un nobrauktuves. Izbūvēts jauns ūdensvads 
1,7km garumā ar ugunsdzēsības hidrantiem, kanalizācijas tīk-
li 1,9 km garumā un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Beidzoties 
tehnoloģiskajam pārtraukumam, būvuzņēmējs AS “A.C.B.” 
Ataru ceļa posmā no Eimuru ceļa līdz pagriezienam uz autoce-
ļu A1 un Laveru ceļa asfaltbetona seguma posmā būvdarbus at-

sāka maija otrajā nedēļā. Būvuzraudzību šajā objektā veic SIA 
“BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma 
L4”. Veicot investīcijas šajā projektā, tiek uzlabota satiksmes 
infrastruktūra un nodrošināta centralizētās ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu pieejamība, veicinot uzņēmējdarbības vides 
sakārtošanu Eimuru industriālajā teritorijā. 
Uzņēmumi apliecinājuši, ka nodrošinās 2,14 milj. eiro ne�-
nanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pa-
matlīdzekļos, kā arī izveidos 60 jaunas darba vietas savos 
uzņēmumos. Aktuālākajai informācija par Ataru ceļa pārbū-
ves darbiem sekojiet līdzi Ādažu novada domes tīmekļvietnē 
www.adazi.lv.

Gunta Dundure

Īstenos abus projektus, sāks ar Dzīvo Sapņu dārzu un vēl
šajā sezonā Vējupes peldvietu papildinās ar labiekārtojuma elementiem 

Kā ziņojām iepriekš, konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašval-
dība 2020” Ādaži ieguva balvu kā ģimenei draudzīgākā paš-
valdība Rīgas plānošanas reģionā. Rīgas plānošanas reģionā 
ietilpst divas pilsētas – Rīga un Jūrmala, kā arī 
28 novadi. Konkursā Ādažu novads iegu-
va naudas balvu 12 500 eiro apmērā, 
kas jāizmanto ģimenei ar bērniem 
draudzīgu vietu labiekārtošanā 
vai jaunu vietu radīšanā. Aptau-
jā Ādažu iedzīvotājus aicinājām 
balsot par vienu no diviem ie-
spējamajiem projektiem, kurus 
īstenot par konkursā iegūto nau-
das balvu – “Dzīvo Sapņu dār-
za” vai “Vējupes pludmales” la-
biekārtošanu. Balsot par vienu no 
projektiem bija iespējams 3 veidos: 
izgriežot, aizpildot un iemetot domes 
pasta kastē aptaujas anketu no pašvaldības 

informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis”, balsojot elektroniski tī-
mekļvietnē www.adazi.lv vai aizpildot aptaujas anketu Google 
forms, kas bija pieejama gan pašvaldības tīmekļvietnē, gan so-
ciālajā tīklā Facebook. Visas aptaujas atbildes tika summētas. 
Kopā aptaujā piedalījās 1006 dalībnieki: 43 aptaujas anketas, 
kas izgrieztas no izdevuma “Ādažu Vēstis”, Google aptaujas 
formā – 733 balsis, savukārt tīmekļvietnes www.adazi.lv aptau-
jā nobalsoja 230 dalībnieki. Par “Dzīvo Sapņu dārzs labiekār-

tošanu” kopā nobalsoja 506 aptaujas dalībnieki, 
savukārt par “Vējupes pludmales labiekārtoša-
nu” – 500 dalībnieki. Aptaujas rezultāti bija ļoti 
līdzīgi, kas apliecināja, ka iedzīvotājiem būtiski 

ir abi projekti, tieši tāpēc, ņemot vērā iedzīvotāju 
gribu, jau pavisam drīz sāksim labiekārtot Dzīvo 

Sapņu dārzu, kā arī Vējupes peldvietu papildināsim 
ar labiekārtojuma elementiem vēl šajā sezonā. 

Laima Jātniece
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Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par PII rindu un bērnu uzņemšanu
Kā var pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības bērnudārzu? 
Bērnu rindā uz pašvaldības bērnudārzu var pieteikt elektro-
niski portālā www.epakalpojumi.lv (Pamācība: https://www.
adazi.lv/pieteikt-bernu-bernudarzam-elektroniski/) vai klātie-
nē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
(turpmāk – VPVKAC) Ādažos, Gaujas ielā 33 A. Ņemot vērā 
valstī noteiktos ierobežojumus, klientu apkalpošana klātienē 
pašreiz nenotiek, toties VPVKAC var saņemt konsultāciju (tālr.: 
67997350) par bērna pieteikšanu portālā www.epakalpojumi.lv. 
Bērnu pieteikšana rindā uz pašvaldības bērnudārzu notiek 
saskaņā ar domes 2017. gada 25. jūlija saistošo noteikumu 
Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uz-
ņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dēs” II. sadaļu “Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēša-
nas kārtība”: https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/02/
SNOT_Bernu-rindas-PII-un-uznemsanas-kartiba2021.pdf. 
Vai var izvēlēties vairākus bērnudārzus?
Nē. Pakalpojumu bērnam nodrošina vienā bērnudārzā pieteiku-
mu reģistrācijas secībā.
Kā notiek bērnu uzņemšana pašvaldības bērnudārzos? 
Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
komisija (turpmāk – komisija) pieņem lēmumu par attiecīgā ve-
cuma grupās uzņemamo bērnu skaitu un dzimšanas datumiem, 
savukārt bērnudārza vadītājs saskaņā ar komisijas lēmumu saga-
tavo uzņemamo bērnu sarakstus, ko pēc apstiprināšanas komi-
sijā nosūta bērnu vecākiem uz pieteikumos norādītajām e-pasta 
adresēm. Bērnu vecākiem jāsniedz bērnudārza vadītājam atbilde 
10 dienu laikā. Ja atbilde nav saņemta norādītajā termiņā, pietei-
kumu uz bērnudārzu anulē.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši saistošajiem noteikumiem uzņe-
mamo bērnu sarakstu izveido pieteikumu reģistrēšanas kārtībā 
un šādā secībā:
1. bērni, kuriem piešķirts statuss “NBS karavīra bērns” (2/3 no 
bērnu vietu skaita Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, bet ne 
vairāk par 120 bērniem);
2. bērni, kuriem piešķirts statuss “Obligātās izglītības vecums”;
3. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, 
kuru vismaz viena vecāka vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
4. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, 
kuru vecāku vai aizbildņu deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu no-
vada administratīvajā teritorijā;
5. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā.
Bērnu uzaicināšana un uzņemšana pašvaldības bērnudārzos no-
tiek saskaņā ar domes 2017. gada 25. jūlija saistošo noteikumu 
Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uz-
ņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dēs” 27. punktu. Noteikumi pieejami tīmekļvietnē www.adazi.lv, 
sadaļā Izglītība/Likumi un noteikumi par izglītību 
27. Bērnu uzņemšana iestādēs no kārtējā gada 1. septembra no-
tiek šādā kārtībā:
27.1. iestādes vadītājs līdz 5. aprīlim iesniedz komisijai informā-
ciju par brīvo vietu skaitu bērnu vecuma grupās uz kārtējā gada 
1. septembri;
27.2. komisija līdz 10. aprīlim pieņem lēmumu par attiecīgā ve-
cuma grupās uzņemamo bērnu skaitu un dzimšanas datumiem;
27.3. iestādes vadītājs līdz 15. aprīlim izveido uzņemamo bērnu 
sarakstu (turpmāk – saraksts) atbilstoši komisijas lēmumam un 
datubāzes datiem, un iesniedz to komisijai, norādot bērna vār-
du, uzvārdu un dzimšanas datumu;
27.4. komisija līdz 20. aprīlim pārbauda saraksta atbilstību ko-
misijas lēmumam un atļauj iestādes vadītājam līdz 25. aprīlim 
nosūtīt datubāzē elektronisko pasta sūtījumu uz pieteikumā 
norādīto elektroniskā pasta adresi sarakstā iekļauto bērnu ve-
cākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas nav bērna ve-
cāki, aicinot piekrist bērna uzņemšanai iestādē no 1. septembra 
un iesniegt šajos noteikumos noteiktos dokumentus. Ja saraksts 
neatbilst komisijas lēmumam, to nekavējoties nosūta iestādes 
vadītājam, kas vienas darbdienas laikā novērš neatbilstības un 
atkārtoti iesniedz sarakstu komisijai. Iestādes vadītājs iesniedz 
komisijai nosūtīto uzaicinājumu sarakstu;
27.5. komisija var pieņemt lēmumu par vietas piešķiršanu citā 
iestādē, nevis vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav 
bērna vecāks, izvēlētajā iestādē gan citā gadā dzimušam bēr-
nam, gan arī noteiktā gadā dzimušam bērnam, ņemot vērā 

rnu uz anas pa valdības pir sskolas izglītības i stād s s a
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uzņemšanai iestādēs plānoto bērnu skaitu un vecuma grupas. 
Ja vieta bērnam tiek piedāvāta citā iestādē un vecāka vai bēr-
na likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, atteikšanās ga-
dījumā no piedāvājuma, pieteikums uz izvēlēto iestādi netiek 
anulēts.
Kā tiek saņemti uzaicinājumi bērniem apmeklēt bērnudārzu? 
Uzaicinājumu bērnam būt uzņemtam bērnudārzā nosūta uz 
pieteikumā norādīto e–pasta adresi. 
Kur un kā var sekot līdzi bērnu uzaicināšanas un uzņemša-
nas norisei? Cik daudz bērnu tiks uzņemti 2021./2022. mācī-
bu gadā, kurās iestādēs?
Uzņemšanas 2021./2022. mācību gadam norise (informācija par 
vecuma grupām un uzņemamo bērnu skaitu) un uzaicināmo 
bērnu skaits ir norādīti Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs komisijas sēžu protokolos: Pašvaldība 
– Dome un deputāti – Komisijas – Bērnu uzņemšanas pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādēs  komisija (https://www.
adazi.lv/pasvaldiba/dome/komisijas/bernu-uznemsanas-pasval-
dibas-pirmsskolas-izglitibas-iestades-uznemsanas-komisija/), kā 
arī bērnu vecāki var sekot savu bērnu pieteikumu virzībai por-
tālā www.epakalpojumi.lv. 

Kā un cik bieži var mainīt pieteikumos norādīto informāciju?
Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts uzņemamo bērnu sarakstā, ve-
cākam ir neierobežotas tiesības portālā www.epakalpojumi.lv pie-
teikumā precizēt informāciju par bērnudārzu un vēlamo mācību 
uzsākšanas laiku, kā arī savu kontaktinformāciju, savukārt bērna 
likumiskajam pārstāvim, kas nav bērna vecāks, – tikai VPVKAC. 
Svarīgi atcerēties, ka pieteikumus sistematizē datubāzē to reģis-
trācijas secībā. Tas nozīmē, ja bērna vecāks portālā pieteikumā 
bērnam nomainījis mācību iestādi, tad pieteikums tiks iekļauts 
attiecīgā bērnudārza uzņemšanas sarakstā pēc tā reģistrācijas da-
tubāzē datuma.
Kur un kā var saņemt papildu informāciju par bērnu pieteik-
šanu rindā uz pašvaldības bērnudārziem,  bērnu uzņemšanu 
bērnudārzos un pieteikumu anulācijām?
Informāciju par bērna pieteikšanu rindā uz bērnudārzu var sa-
ņemt VPVKAC pa tālr.: 67997350, savukārt par bērnu uzņem-
šanu bērnudārzos un pieteikumu anulācijām, zvanot domes 
izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei pa 
tālr.: 67895700.

Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs komisijas priekšsēdētāja, Kancelejas vadītāja J. Sviridenkova

Pirmās ielas apstādījumi tiks papildināti ar 
20 jauniem kociņiem.  Pretī Pirmās ielas 33. 
mājai un  Pirmās ielas 39. un 41. mājai tiks 
stādīti liepu rindveida stādījumi, kas papil-
dinās ielu ar zaļo rotu un namu  īpašumus 
pasargās no ielas trokšņiem, putekļiem, ra-
dot  pievilcīgāku skatu arī no logiem.

Iveta Grīviņa

Lielās talkas laikā savāc 5.5 tonnas atkritumu

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: 
19.04.2021. ar lēmumu Nr.ĀND/5-24/21/108, Agatei Čunčiņai adresē 
“Kadaga 7”-24, Ādaži, 19.04.2021. ar lēmumu Nr.ĀND/5-24/21/109, Jā-
nim Briedim un Aleksandram Briedim adresē “Kadaga 10”-17, 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 no-
vads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adre-
sātam paziņots administratīvais akts.

Izsludina skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursu vasaras brīvlaikā
Ādažu novada dome izsludina skolēnu 
radošo darbnīcu programmu konkursu 
ar mērķi piedāvāt skolēniem brīvā laika 
lietderīgas pavadīšanas un nodarbinātī-
bas iespējas, veicināt veselīgu dzīvesvei-
du, jaunu zināšanu un prasmju apguvi.
Radošo darbnīcu sagatavošanas un no-
rises laikā organizatoriem jāievēro valstī 
noteiktos ar Covid-19 saistītos ierobežo-
jumus un epidemioloģiskās drošības pa-
sākumus.

Radošo darbnīcu mērķgrupa – Āda-
žu novadā administratīvajā teritorijā 
deklarēti bērni vecumā no 7 līdz 12 
gadiem. Konkursu līdz�nansē Ādažu 
novada dome.
Konkursa kontaktpersona – inte-
rešu izglītības koordinatore Alise 
Timermane, tālrunis 29735803, e-pasts 
alise.timermane@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar kon-
kursa nolikumu domes tīmekļvietnē 

www.adazi.lv sadaļā Izglītība/Radošās 
darbnīcas.
Pieteikumus lūdzam ievietot domes pa-
stkastītē Gaujas ielā 33A, Ādažos, pie do-
mes ēkas ieejas durvīm, pie Ādažu Kultū-
ras centra ieejas durvīm līdz 2021. gada 
18. maijam vai e-pastā: dome@adazi.lv 
kā elektronisku dokumentu ar parakst-
tiesīgās personas drošu elektronisko pa-
rakstu.

Alise Timermane

Pirmās ielas apstādījumus 
papildinās 20 jauni koki

11SEKO MUMS: facebook.com/adazilv @Adazu_novads instagram.com/adazilv/



ĀDAŽU VĒSTIS    19. MAIJS (241) 202112

“Labdien, es esmu atgriezies”
Godinot pedagogus un viņu darbu šajā pandēmijas laikā, turpinām iepriekšējos “Ādažu Vēstis” numuros iesākto tēmu 
“Skolotājs – personība” un īpaši pateicamies jauniešiem, kuri atgriežas savā skolā kā mācībspēks, lai ar savām zināša-
nām, pieredzi vai organizatoriskajām prasmēm dalītos ar nākamajām paaudzēm. Ar šo rakstu sēriju par pedagogiem 
– personībām sakām paldies. Novērtējam.
Dāvis Zemītis: “Iespēja uz pasauli
paskatīties citām acīm”

“Labdien, es esmu atgrie-
zies”, šķelmīgi uzsmaidot, 
saka Dāvis, kurš 2008. 
gadā absolvēja Ādažu Brī-
vo Valdorfa skolu. Tajā 
tika pavadīti 16 dzīves 
gadi, jo izglītības process 
zēnam aizsākās 3 gadu ve-
cumā skolas bērnudārza 
grupiņā. Zvejniekciema 
puisis pēc 12. klases mā-
cījās Jelgavā, tad Rīgā, bet 

profesionālo briedumu sabiedriskās ēdināšanas jomā ieguva 
Islandē un Apvienotajos Arābu Emirātos. Šobrīd pandēmijas 
skartajā pasaulē notiek dažādas pārmaiņas. Šo procesu rezul-
tātā pirms gada Dāvis Zemītis atgriezās Latvijā un dzīvoja, ja 
tā var teikt, “nogaidošā režīmā”. “Tad tiku uzaicināts strādāt 
valdorfskolas pirmsskolas izglītības grupiņā”, turpina Dāvis. 
“Sākumā gan uz šo piedāvājumu skatījos visai skeptiski, bet 
tad, saliekot visus punktus uz i, secināju, ka labi pazīstu šo 
vidi, jo esmu ne tikai pats tajā bijis, bet arī mani vecāki ir ilg-
gadēji valdorfskolotāji. Apzinoties, ka esmu draudzīgs ar bēr-
niem, labi dziedu, māku gatavot ēst, adīt, tamborēt, šūt, protu 
spēlēt �autu un ģitāru, saprotu, ko darīt ar urbjmašīnu, cirvi 
vai āmuru, nospriedu, ka varētu patiešām būt noderīgs palīgs 
audzinātājām, jo īpaši tādēļ, ka šogad bērnudārza grupiņās 
jūtams zēnu pārsvars. Tā nu es piekritu. Šis darbs man ir kā 
skaists piedzīvojums un iespēja uz pasauli paskatīties citām 
acīm. Savā ziņā esmu atgriezies sākumposmā, kurā iesākās 
mans izglītošanās ceļš, bet es nebūt neesmu vienīgais šīs skolas 
absolvents, kurš atgriezies, lai strādātu šeit. Šajā mācību gadā 
mēs tādi esam 10.”

Natālija Škļarova: “Darbs ar cilvēkiem
mani iedvesmo”

“Mani sauc Natālija, es arī 
Ādažu Brīvo Valdorfa sko-
lu absolvēju 2008. gadā un 
biju Dāvja klasesbiedrene. 
Pēc skolas devos mācīties 
starptautiskajā valdorfsko-
lu beidzēju jauniešu inicia-
tīvas programmā YIP (�e 
Youth Initiative Program) 
Zviedrijā. Pasaules elpas 
iedvesmota mācījos antro-
pozo�ju un valdorfpedago-
ģiju Dornahā, Šveicē. Vēlāk 
pavadīju gadu Brazīlijā, 
iepazīstot krāšņo kultūru 

un pasniedzot angļu valodu. Atgriežoties Latvijā, iestājos Rīgas 
Stradiņa Universitātē un 2015. gadā ieguvu bakalaura grādu sa-
biedriskajās attiecībās. Vēlāk atgriezos Zviedrijā, lai strādātu kā 
YIP programmas vadītāja un jauniešu mentore. Darbs ar cilvē-
kiem mani iedvesmo. Vienmēr zināju, ka kaut kad dzīve mani 
atvedīs atpakaļ uz skolu, tādēļ uzaicinājums pirms diviem ga-
diem kļūt par 1. klases skolotāju mani itin nemaz nepārsteidza. 
Tā kopš 2019. gada esmu Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāja 
un studēju pedagoģiju Latvijas Universitātē. Natālija Škļarova 
Ādažu valdorfskolā mācījās no pirmās klasītes, tādēļ pašas 
piedzīvotais lieti noder, strādājot ar bērniem. Viņa vienmēr ir 
smaidīga uz dzirkstoša, nebaidās mesties nezināmos izaicinā-
jumos un piedāvā skolai arvien jaunas idejas.

Arturs Berezins: “Vēlos sniegt iespēju izzināt
un iepazīt pasauli tā, kā man tas bija iespējams”

Arturs Berezins: “Man skola 
deva ļoti daudz un palīdzēja 
“nostāties uz kājām” dzīves 
posmā, kad tas bija visvairāk 
nepieciešams. Ādažu Brīva-
jā Valdorfa skolā iestājos 10. 
klasē, to absolvēju 2007. gadā. 
Turpmāko izglītību ieguvu 
Transporta un sakaru insti-
tūta Transporta loģistikas 
specialitātē. Vēlāk strādāju 

loģistikas, muitas, informāciju tehnoloģiju nozarēs. Studiju 
gados no dzimtajiem Saulkrastiem pārcēlos uz Rīgu, bet jau 
tad zināju, ka vēlos dzīvot Ādažos un saviem bērniem sniegt 
iespēju izzināt un iepazīt pasauli tā, kā man tas bija iespējams 
vidusskolas posmā. Vēlējos, lai bērnudārza un skolas gaitas 
mani bērni baudītu Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā.  Esmu sevi 
pieķēris, ka, runājot par skolu, vienmēr saku mana mīļā skola; 
tādēļ no sirds priecājos, ka šobrīd paralēli manam pamatdar-
bam, vadot savu uzņēmumu, piepildījusies vēlme palīdzēt sko-
lai un būt daļai no tās, realizējot sevi kā valdorfskolas bērnu-
dārza audzinātāju palīgs.”

Indra Zemīte: “Visspilgtāk izjūtu
kopības, siltuma un drošības sajūtu”

Indra Zemīte skolu ab-
solvēja 2005. gadā, tad 
studēja Baltijas Starp-
tautiskajā akadēmijā 
un ieguva vides dizai-
nera un interjerista 
specialitāti. Paralēli 
mācībām viņa strādāja 
somu apģērbu tirdz-
niecības uzņēmumā 
“Seppala” par Latvi-
jas reģionālo vizuālā 
tēla veidotāju. “Šķiet, 
ka mācības un darbs 
man padevās tādēļ, ka 
skolā biju ieradusi do-
māt un darīt radoši. 

Jāteic, ka jau no bērnības esmu bijusi saistīta ar valdorfskolu, 
jo mani vecāki šajā pedagoģijā darbojas jau kopš 1993. gada, 
kad valdorfpedagoģija sevi pieteica Latvijas izglītības sistēmā. 
Atceroties skolas gadus, visspilgtāk izjūtu kopības, siltuma un 
drošības sajūtu. Tā nāk atmiņā ikreiz, kad satieku kādu bijušo 
skolas biedru, skolotāju vai skolas darbinieku. Es sevi uzska-
tu par skolas patrioti – ne velti strādāju Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas bibliotēkā un apgūstu šīs profesijas dzīles un plašumus. 
Arī mana meita nu jau ir šīs skolas skolniece.”

PERSONĪBA
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Armands Celitāns: “Vieta, kur saprast,
ko darīt ar savu dzīvi”

Armands Celitāns ir Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas 2019. 
gada absolvents. “Pēc skolas 
iestājos Latvijas Universitā-
tes Politikas zinātnes baka-
laura studiju programmā. 
Esmu kļuvis sociāli aktīvs, 
pievienojies politiskajai par-
tijai un darbojos tās jauniešu 
organizācijā, kā arī strādāju 
par Saeimas deputāta palī-
gu. Priecājos par atgriešanos 
savā skolā, jo atminos to kā 
lielisku vietu, kur saprast, ko 

darīt ar savu dzīvi, iepazīt jaunus, lieliskus draugus, kā arī nevar 
neminēt jauko skolotāju loku, kuri bija gatavi palīdzēt jebkurā 
brīdī. Lai gan pats biju tendēts iegūt pieredzi visdažādākajās 
jomās, tomēr skolotāju degsme informēt un iedrošināt jaunie-
šus aktīvi piedalīties dažādās organizācijās, ar kuru palīdzību 
varētu kaut ko mainīt lokālajā, nacionālajā vai starptautiskajā 
līmenī, bija neatsverama. Nu pats esmu kļuvis par iedvesmotāju 
un iedrošinātāju Ādažu Brīvās Valdorfa skolas vidusskolēniem, 
palīdzot viņiem izprast politikas zinātnes līkločus.”

Katrīna Zunda: “Strādāt ar bērniem
man patīk un padodas”

“Mani sauc Katrīna Zunda, 
un skolā es strādāju tikai 
īsu brītiņu. Šogad pavasarī 
darba gaitas nevarēja turpi-
nāt angļu valodas skolotāja 
pirmajām trim klasītēm, 
un es tiku uzrunāta aizstāt 
viņu. Piekritu nevilcino-
ties, jo strādāt ar bērniem 

man patīk un padodas, kā arī augstskolas studijās esmu padzi-
ļināti apguvusi angļu valodu. Pēc Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
absolvēšanas 2017. gadā devos uz Šanhaju Ķīnā, kur valdorfpe-
dagoģijas pamatprincipos balstītā bērnudārzā Primary Colours 
strādāju par pedagoga asistentu un radošo darbnīcu vadītāju. 
Pēc gada, kurā guvu ne vien bagātīgu ieskatu pavisam jaunā 
kultūrā, bet arī lieliskas darba un sadarbošanās prasmes inter-
nacionālā komandā, es iestājos Latvijas Kultūras akadēmijā, 
kur studēju starpkultūru sakarus Latvija–Francija–Kanāda. 
Šobrīd esmu 3. kursā. Mācoties valdorfskolā, es ieguvu ne tikai 
daudzpusīgu un piesātinātu izglītību, bet arī radošas prasmes, 
neskaitāmas iespējas piedalīties dažādos ārvalstu braucienos 
un internacionālos projektos. Šobrīd uz skolas darbīgo ritmu 
varu paskatīties no cita skatu punkta, un tas ir ļoti interesanti.”

Rūdolfs Šadrins: “Lai mīlestība pret sportu
iemiesojas arī bērnos”

Rūdolfs Šadrins ir spor-
ta skolotājs, kurš uz tu ar 
sportu ir jau kopš agras 
bērnības. Sporta dejas, te-
niss, orientēšanās sports, 
dažādi sporta pulciņi skolā 
– tās bija Rūdolfa aizrauša-
nās sākumskolā, no kurām 
orientēšanās ieguva profe-
sionālu ievirzi. Jau studējot 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā, Rūdolfa intere-
si piesaistīja pludmales un 
zāles volejbols, kas kļuvis 
par neaizstājamu dzīves 
sastāvdaļu arī šodien. Šķiet 

likumsakarīgi, ka sportu mīlošs cilvēks kļūst par sporta skolo-
tāju, bet ceļš uz šo profesiju nebūt nebija ne taisns, ne pašsapro-
tams. “Pēc vidusskolas beigšanas mani ieinteresēja medicīnas 
joma, tāpēc iestājos Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. 
Turpinot trenēties orientēšanās sportā un parādoties citām in-
teresēm, pārtraucu studijas, jo sapratu, ka tas nav mans aici-
nājums. Tomēr iegūtās zināšanas man ļoti noderēja, kad 2012. 
gadā iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Paralēli 
mācībām augstskolā sāku strādāt Bērnu un jauniešu centrā 
“Laimīte” par orientēšanās pulciņa vadītāju, kā arī Rīgas Jāņa 
Poruka vidusskolā par sporta skolotāju, kas ļāva jauniegūtās 
zināšanas likt lietā. Studējot sporta pedagoģiju, mans mērķis 
bija apgūt pēc iespējas vairāk sporta veidu, kā arī metodikas un 
psiholoģijas nianses, kas man ļautu pēc iespējas labāk prasmes 
nodot bērniem. Kad kļuvu diplomēts sporta skolotājs, tiku uz-
aicināts strādāt skolā, kuru absolvēju 2011. gadā – manā skolā. 
Ilgi nebija jādomā, jo labāku vietu par šo es pat nevarēju iedo-
māties. Man patīk strādāt ar bērniem un paša uzkrāto piere-
dzi nodot tālāk, lai mīlestība pret sportu iemiesojas arī bērnos. 
Man patīk šis darbs un vieta, kur strādāju.”

Līva Koziola: “No saviem skolotājiem
savulaik esmu guvusi daudz iedvesmas”

Līva ir 2007. gada absolven-
te, kura šobrīd skolā orga-
nizē starptautiskus projek-
tus – Erasmus sadarbības 
mobilitātes, Nordplus akti-
vitātes, skolotāju pieredzes 
apmaiņas braucienus uz 
Eiropas un Ķīnas valdorfs-
kolām, vidusskolas klašu 
lauksaimniecības un soci-
ālās prakses ārpus Latvijas 
robežām, kā arī skolēnu 
individuālās mācības pa-
saules valdorfskolās. Līvas 
Koziolas paspārnē notiek 
arī Baltijas valstu valdorfa 
vidusskolu jauniešu starp-

tautiskie semināri, Austrumeiropas valdorfpedagogu konfe-
rence Ādažos un pasaulē zināmu valdorfskolotāju – mentoru 
izglītojoši nodarbību cikli Ādažu Brīvās Valdorfa skolas pe-
dagogiem. “Pēc 12. klases studēju Latvijas Universitātē Āzijas 
studiju nodaļā sinoloģiju (zinātni par un ap Ķīnu). Pēc Latvi-
jas Universitātes absolvēšanas devos uz Ķīnu, kur padziļināti 
apguvu ķīniešu valodu, kā arī sāku strādāt Pekinas valdorfs-
kolā par angļu valodas skolotāju. Vēlāk pārcēlos uz Šanhaju, 
kur darbojos organizācijā, kas veido vasaras valdor�zglītības 
nometnes bērniem. Esmu dzīvojusi arī Vjetnamā, no kurienes 
organizēju bērnu un jauniešu nometnes gan Āzijā, gan Latvi-
jā, gan Lietuvā. Šobrīd mana mītnes zeme ir Taizeme, bet tas 
neierobežo manu sadarbību ar skolu. Esmu priecīga būt daļa 
no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas pedagogu kolektīva, jo manī 
mīt pilnīga pārliecība par valdor�zglītību kā fantastisku peda-
goģisku pieeju visa vecuma bērniem, jo, manuprāt, šī izglītības 
sistēma rosina būt par atvērtu, zinātkāru, ieinteresētu, līdzjūtī-
gu un empātisku cilvēku. No saviem skolotājiem savulaik esmu 
guvusi daudz iedvesmas, un ir brīnišķīgi būt par viņu kolēģi.”
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Edijs Šmagris: “Nolēmu nedaudz
palīdzēt skolai, kas savā laikā palīdzēja man”

Ādažu Brīvās Valdorfa sko-
las 2007. gada absolvents Edijs 
Šmagris stāsta: “Pēc skolas man 
izdevās iestāties Rīgas Stradiņa 
Universitātē (RSU) studiju prog-
rammā “Medicīna”. Mācības bija 
intensīvas, un pirmajos studiju 
gados apgūstamais informācijas 
daudzums līdzinājās telefona 
grāmatas iegaumēšanai no gal-
vas. Paralēli mācībām izbaudīju 
darba pieredzi piespiedu ārstē-
šanas iestādē un operāciju blokā 

Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. 6. studiju gada bei-
gās uzsāku strādāt Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur 

arī aizsākās pirmā pedagoģiskā darba pieredze ar studentiem 
– nācās integrēt medicīnas simulatorus RSU mācību procesā. 
Paralēli izdevās arī izveidot savu uzņēmumu, kas nodarbojās ar 
3D printeru izpēti un tirdzniecību. Pēc 6. kursa pabeigšanas ie-
stājos rezidentūrā, kur ieguvu aroda ārsta grādu. Tiku iesaistīts 
arī dažādos darba drošības projektos Vides veselības institūtā. 
Rīgas Stradiņa slimnīcā radās iestrādnes medicīnas statistikas 
darbā. Par sirds projektu gribētu nosaukt alus darītavas ODU 
Brewery izveidošanu. 
Strādāt par ķīmijas un bioloģijas skolotāju vidusskolā nebiju īsti 
nekad plānojis, bet abi šie priekšmeti man vienmēr patikuši. Tā 
nu pienāca skolas salidojums, kur, satiekot savu klases audzi-
nātāju, padzirdēju, ka grūti atrast šo priekšmetu skolotājus. 
Izteicu piedāvājumu palīdzēt, un tā tas arī sākās. Nekad nebi-
ju strādājis ar skolēniem, bet apkārtējā vide un cilvēki atsauca 
patīkamas atmiņas un sajūtas, tāpēc nolēmu nedaudz palīdzēt 
skolai, kas savā laikā palīdzēja man.”

Ulla Krūmiņa: “Pedagogi vienmēr man lika
noticēt saviem spēkiem”

“Ādažu Brīvajā Val-
dorfa skolā trīs gadu 
vecumā sāku apmeklēt 
bērnudārzu, vēlāk tur-
pināju skolas gaitas līdz 
2011. gadā absolvēju 
12. klasi,” atceras Ulla 
Krūmiņa, kura pēc 
mācībām skolā apguva 
multimediju komuni-
kāciju Rīgas Stradiņa 
Universitātē. Paralēli 
mācībām augstskolā 
Ulla ieguva arī starp-
tautisku fotogrāfa ser-
ti�kātu Birutas Mage-
les fotoskolā. Šajā laikā 

Ulla strādāja fotostudijā Imagine par fotogrā� un pasākumu 
organizatori. Neilgi pēc tam viņa pabeidza šūšanas kursus un 
dibināju savu uzņēmumu “TakTil”, kurā top bērnu aktivitāšu 

grāmatiņas, sedziņas un unikāls produkts – alfabēta koferīši. 
Šobrīd Ulla studē Latvijas Universitātē Pedagoģijas un psiholo-
ģijas fakultātē, lai iegūtu sākumskolas skolotāja diplomu.
“Nekur tālu prom no skolas nekad neesmu bijusi, vienmēr ap-
meklēju visus pasākumus – gan tirdziņus, gan koncertus, gan 
arī izrādes. Mana vecākā meita jau pabeigusi valdorfskolas 
bērnudārzu un nu mācās 1. klasē, jaunākā turpina bērnudārza 
gaitas. Kad atgriezos skolā nu jau kā darbinieks, manā pārziņā 
bija dažādi pienākumi – iesākumā vadīju sporta zāles darbību, 
vēlāk aizvietoju skolotājus, kuri apslimuši vai devušies kādos 
semināros izglītoties, taču nu speršu lielu soli un nākamgad 
man būs tas gods kļūt par 1. klases skolotāju. 
Skola ir kā otrās mājas – tā esmu vienmēr jutusies. Ieejot skolā, 
pārņem sajūta, ka esi gaidīts un neesi aizmirsts. Atgriezos savā 
skolā ar vēlmi dot bērniem to neaprakstāmi pozitīvo noskaņu 
un vēlmi izzināt, kuru man deva mani skolotāji. Pedagogi vien-
mēr man lika noticēt saviem spēkiem, es tiku atbalstīta, kad va-
jadzēja, arī paskubināta šad un tad. Es vienmēr zināju, ka varu 
vērsties pēc palīdzības skolā pie jebkura pieaugušā, un tā bija 
ļoti droša un patīkama sajūta. Es vēlos, lai vairāk bērnu tā jus-
tos savā skolā – droši. Šobrīd man līdzās ir fantastiski pedagogi, 
kuri ir manas autoritātes un iedvesma.”

Bezmaksas nūjošanas nodarbības pieaugušajiem virs 54 gadiem
Maijā un jūnijā plānotas nūjošanas no-
darbības pieaugušajiem virs 54 gadiem 
serti�cētas nūjošanas treneres Ievas 
Ustupas vadībā. Saskaņā ar COVID-19 
pandēmijas ierobežojumiem nūjošanas 
grupā atļauts piedalīties ne vairāk kā 10 
dalībniekiem ar treneri. Ņemot vērā ie-
priekš minēto, kā arī to, ka interese par 
nūjošanas nodarbībām ir ļoti liela, grupa 
maija nodarbībām jau ir nokomplektēta. 
Par nodarbību datumiem jūnijā lūdzu 
sekojiet līdzi informācijai Ādažu nova-

da domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un 
Facebook kontā: https://www.facebook.
com/adazilv. Dalībnieku skaits ir iero-
bežots!
Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros.

 Inita Henilane

Deju nodarbību cikls “Body Jam, Stomp un Tap ritmi’
Maija beigās plānots uzsākt deju nodar-
bību ciklu “Body Jam, Stomp un Tap rit-
mi’’ Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
bērniem divās vecuma grupās: no 7–11 
un 12–16 gadiem, ko vadīs lieliski deju 
pedagogi. Katrai vecuma grupai maijā 
ārā plānotas četras nodarbības, tās tur-
pināsies arī augustā un oktobrī. Lūgums 

ņemt vērā, ka maijā bērnu skaits grupā 
ir ierobežots (10 bērni). Bērni varēs pie-
teikties uz attiecīgo nodarbību pie deju 
pedagoga. Plašāka informācija par deju 
nodarbībām būs pieejama tuvākajā laikā 
Ādažu novada domes tīmekļvietnē, Āda-
žu Mākslas un mūzikas skolas e-klasē, 
Facebook kontā. Nodarbības notiek Ei-

ropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai Ādažu novadā” ietvaros. 

Inita Henilane
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Iekārtoti specializētie mācību kabineti Ādažu sākumskolas jaunajā korpusā. 
Projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību
vides uzlabošana Ādažu novadā” tuvojas noslēgumam
Jau kopš 2018. gada sākuma, uzsākot Āda-
žu sākumskolas būvniecību, Ādažu nova-
dā tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda �nansēts projekts “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlaboša-
na Ādažu novadā”. Lai arī būvniecības sā-
kumā bija šaubas par projekta īstenošanu 
pilnā apjomā, dome rada iespējas projek-
ta ietvaros uzbūvēt visas trīs jaunās sā-
kumskolas kārtas, t.sk. 32 mācību klases, 
administratīvās telpas, aulu, bibliotēku, 
sporta zāli, 16 specializētos mācību kabi-
netus u.c. telpas, kā arī “zaļo klasi”. 
Jau ziņots, ka sākumskolas galvenā ēka 
un sporta zāle ekspluatācijā tika pie-
ņemta 18.07.2019., savukārt korpuss ar 

specializētiem kabinetiem – 17.12.2020. 
Ēka tika plānota 800 bērniem un aizņem 
10 486,2 m2. Ar prieku jāsecina, ka sā-
kumskolas būvniecība pozitīvi ietekmēja 

apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. 
Attekas ielas turpinājuma izbūvi, kas bū-
tiski ietekmēja Ādažu ciema kopējo vi-
zuālo izskatu. Sākumskolas kvartālā tika 
un tiek būvēti arvien jauni objekti mazā-
ku un lielāku iedzīvotāju vajadzībām. 
Paralēli sākumskolas būvdarbiem tai tika 
iegādātas mēbeles, IKT aprīkojums u.c. 
inventārs, lai nodrošinātu kvalitatīvu mā-
cību procesa norisi klātienē. Pēdējo mē-
nešu laikā tika nopirkts viss vēl trūksto-
šais aprīkojums dabaszinību, datorikas, 

mūzikas, vizuālās mākslas, svešvalodu 
apguves un citiem specializēto mācību 
kabinetiem un ir uzsākts darbs pie pro-
jekta gala atskaites gatavošanas.

Projekta ietvaros izveidotos jaunos spe-
cializēto mācību priekšmetu kabine-
tus, kā arī iegādāto aprīkojumu Ādažu 
sākumskolas audzēkņiem bija iespēja 
izbaudīt tikai īsu brīdi, tāpēc ceram, ka 
visas iespējas, ko piedāvā sākumskolas 
ēka, bērni pilnā apmērā varēs izmantot, 
sākot ar nākamo mācību gadu! 

Inga Pērkone
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Uzsākta Dienas aprūpes centra un
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra  būvniecība

Uzsākta Sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu centra 34 bērniem ar funkcionālās 
attīstības traucējumiem un Dienas aprū-
pes centra 38 pieaugušajiem ar garīgās at-
tīstības traucējumiem būvniecība Attekas 
ielā 39, Ādažos. Šis projekts*  tiek īstenots 
ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda �-
nansējumu. Būvdarbus veic SIA “Marels 
būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA 

“P.M.G.”, bet autoruzraudzību nodrošina 
SIA “Alberta projekts”. Sociālās rehabilitā-
cijas centrs būs liels atbalsts ģimenēm, ku-
rās aug bērni ar funkcionāliem  traucēju-
miem.  Dienas aprūpes centrs būs būtisks 

atbalsts ģimenēm, kurās dzīvo cilvēki ar 
garīgās attīstības traucējumiem, jo centrs 
radīs iespēju ģimenēm pilnvērtīgāk at-
griezties darba tirgū un citās dzīves akti-
vitātēs. Savukārt mums, ādažniekiem, un 
mūsu bērniem, tā būs iespēja kļūt toleran-
tākiem, iejūtīgākiem un saprotošākiem. 
Aktuālā informācija par projekta ietvaros 
īstenoto būvniecību tiks ievietota Ādažu 
novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv. 

* Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu 
novadā” SAM 9311 ietvaros, MK noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.3.1. speci�skā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģime-
niskā 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”.
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14. jūnijā plkst. 11.00 tiešraidē no
Baltezera baznīcas notiks izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumi un koncerts 
Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu deportācijas 80. 
gadadienu, vienlaikus visā valstī notiks 1941. gadā izsūtīto 
iedzīvotāju vārdu lasījumi. Ņemot vērā publisko pasākumu ie-
robežojumus, vārdu lasījumi un koncerts no Baltezera baznīcas 
būs skatāms attālināti Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv un Ādažu Facebook kontā.
2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportāci-
jas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvi-
jas pilsoņu. Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus visā 
Latvijā lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. 
Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija de-
portācijām” notiks vienlaikus visā Latvijā – katrā pašvaldībā 

plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā deportēto iedzīvotāju vārdu 
lasījumi, tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas valstspiede-
rīgā piemiņu.
Lasījums no katras pašvaldības tiks straumēts reāllaikā platfor-
mās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības 
Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām sai-
tēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk 
tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati 
par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palī-
dzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus 
ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.

Justīne Deičmane

Dzīvojamo māju atjaunošana Ādažu un Carnikavas novadā
Šobrīd dzīvojamo māju 
atjaunošanas darbi pa-
beigti jau 11 mājām, 1 
māja ir nodošanas stadi-
jā un 1 mājai ir uzsākti 
ēkas atjaunošanas darbi, 
kurus plānots pabeigt 

līdz nākamās apkures sezonas sākumam, savukārt vēl 2 projek-
ti atrodas dažādās citās īstenošanas stadijās. Dati liecina, ka jau 
īstenotajos projektos ievērojami samazinājušies izmantotās sil-
tumenerģijas rādītāji, ļaujot ieekonomēt vidēji līdz pat 55% no 
sākotnējā mājas siltumenerģijas patēriņa.
Kopš programmas* sākuma, no 2016. gada marta līdz 2021. gada 
martam, AS “Attīstības �nanšu institūcija Altum” (turpmāk tek-
stā ALTUM), Ādažu un Carnikavas novadā tika iesniegti 15 eso-
šo māju renovācijas projekti, kur  plānotās investīcijas sasniedz 
7.1 miljonus eiro. Pusi jeb 50 % no izmaksām par būvdarbiem, 
kas samazina siltuma zudumus ēkās, sedz ALTUM grants no Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.
SIA “Ādažu namsaimnieks” aktīvā iesaistīšanās daudzdzīvokļu 
namu atjaunošanā ir devusi būtiskus rezultātus gan iedzīvotā-

jiem, gan novadam kopumā, jo papildu ietaupījumiem par siltu-
menerģiju esam ieguvuši sakārtotu un skaistu vidi. 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju renovācijas atbalsta programmu
Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un ener-
goefektivitāti, kopš 2016. gada marta Latvijā tiek īstenota daudz-
dzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programma, 
kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija un ievieš ALTUM. AL-
TUM sniedz daudzpusīgu atbalstu šajā programmā – piešķir 
grantus, aizdevumu garantijas, aizdevumus projekta realizācijai, 
kā arī bezmaksas konsultācijas pirms un projekta gaitā. Līdz pat 
50 % no izmaksām, kas tiek ieguldītas māju energoefektivitātes 
uzlabošanā, tiek segtas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem; 
pārējās izmaksas jāsedz dzīvokļu īpašniekiem pašiem vai pie-
saistot bankas aizdevumu.

Sarma Novicāne Lazdāne

*Programmu regulējošie 15.03.2016. MK noteikumi Nr.160 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. speci�skā atbalsta mēr-
ķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās” 4.2.1.1. speci�skā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefekti-
vitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

Esi pamanījis kādu problēmu Ādažos? Ziņo par to mobilajā aplikācijā Mobio!
Atgādinām, ka Ādažu novada pašvaldība ieviesusi un aicina lie-
tot mūsdienīgu rīku – bezmaksas aplikāciju Mobio viedtālrunī 
vai planšetdatorā, kas ļauj aktīvi iesaistīties novada uzlabošanā, 
ar aplikācijas palīdzību ziņojot par problēmjautājumiem. Nolūzis 
koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve, nepareizi 
novietota automašīna, netīrīts ceļš, sabiedriskās kārtības pārkāpu-
mi vai nodarīts kaitējums apkārtējai videi – �ksē notikušo, nofo-
tografējot, informē pašvaldību un seko līdzi risinājumam turpat 
mobilajā aplikācijā! Ja ziņojumu sūtīsi no �ksētās vietas, aplikācija 
automātiski noteiks foto uzņemšanas vietu* un ziņojums nonāks 
pie atbildīgā dienesta. Atzīmējam, ka uzdevuma izpildei būtiskā-
kais parametrs ir precīzu koordinātu norādīšana. Izvēloties sadaļu 

Valsts ceļi, iespējams sūtīt ziņu arī par valsts nozīmes autoceļiem.
Aicinām ziņot par kļūdām aplikācijas darbībā, sūtot e-pastu: 
sid@adazi.lv vai zvanot Saimniecības un infrastruktūras daļai 
pa tālr. 67996265. Pašvaldība ziņojumus izskata un risina darba 
laikā. Ārkārtas gadījumos un neatliekamās situācijās, kas prasa 
tūlītēju rīcību, lūdzam informēt operatīvos dienestus vai zvanīt 
112. Lai kļūtu par Mobio lietotāju, aplikācija Mobio bez maksas 
jāinstalē mobilajās ierīcēs Apple Store vai Google Play.  

Monika Griezne
*Iphone lietotājiem aicinām pārliecināties, ka esat atļāvuši mobilai 
lietotnei piekļūt savai atrašanās vietai, pretējā gadījumā aplikācija 
�ksētos attēlus ļaus nosūtīt, bet tie nebūs apskatāmi adresātiem.

Izveidots Ādažu novada tūrisma domēns turisms.adazi.lv
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Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
audzēknis Jānis Deniņš izcīna otro
vietu Starptautiskajā Jauno mūziķu 
konkursā Viva La Musica

XI Starptautiskajā Jauno 
mūziķu konkursā Viva 
La Musica, kas norisi-
nājās Daugavpilī, Āda-
žu Mākslas un mūzikas 
skolas 6. trompetes klases 
audzēknis Jānis Deniņš 
izcīnīja godpilno otro vie-
tu. Konkurss bija veltīts 
Roberta Šūmaņa 210 gadu 
jubilejai un Ludviga van 

Bēthovena 250 gadu jubilejai. Konkursā obligāti bija jāatskaņo 
kāds Ludviga van Bēthovena vai Roberta Šūmaņa skaņdarbs un 
vēl viens izvēles skaņdarbs. Jānis Deniņš startēja 15–17 gadu 
vecuma grupā. Visus mūziķus vērtēja kopā, nedalot pa instru-
mentu grupām. Jānis Deniņš konkurēja ar vokālisti, pianisti un 
ģitāristi. Pateicamies audzēkņa vecākiem par atbalstu šajā attā-
linātajā mācību darba nodrošināšanā, kā arī pedagogam Aiva-
ram Osītim un koncertmeistarei Ivetai Gudrajai par ieguldīto 
darbu. Novēlam Jānim Deniņam vēl daudz izcilu sasniegumu 
vietēja un starptautiska mēroga konkursos!

Aivars Osītis

Kultūras ministrijas apbalvojumu
saņem Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas audzēkne Kate Rugaine un
viņas skolotāja Barbara Iltnere
Kultūras ministrijas ap-
balvojumu piešķir par 
nozīmīgiem sasniegu-
miem starptautiskos 
konkursos, izstādēs un 
skatēs mākslu nozarēs. 
2021. gadā Kultūras mi-
nistrijas balvu saņem 
43 audzēkņi, kā arī viņu 
skolotāji un koncert-
meistari no 22 izglītības 
iestādēm visā Latvijā. Kultūras ministrijas apbalvojumu saņem 
arī Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkne Kate Rugaine 
un viņas skolotāja Barbara Iltnere. Kopš 1998. gada Kultūras 
ministrija ik gadu piešķir apbalvojumus talantīgākajiem kul-
tūrizglītības audzēkņiem, viņu pedagogiem un koncertmeis-
tariem. No sirds sveicam Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkni Kati Rugaini un viņas skolotāju Barbaru Iltneri!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
audzēkne Elza Prokofjeva izcīna
pirmo vietu starptautiskā
konkursā Bel Suono Krievijā!
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkne Elza Prokoeva izcīnījusi 
pirmo vietu Starptautiskajā Pūšamins-
trumentu un sitaminstrumentu spēles 
jauno izpildītāju konkursā Bel Suono 
Kazaņā, Krievijā. Konkurss norisinā-
jās attālināti un tajā piedalījās vairāk 
nekā 300 dalībnieku no 40 Krievijas re-
ģioniem, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, 
Moldāvijas, Kirgistānas, Kazahstānas, 
Latvijas, Ukrainas, Korejas un Polijas. Paldies Elzas Prokoe-
vas vecākiem par atbalstu, kā arī skolotājai Martai Markevi-
čai-Blažēvičai un koncertmeistarei Agnesei Prokoevai, pal-
dies Kārlim Glavānam par organizatorisko darbu!

Marta Markeviča-Blažēviča

Pašvaldības policija atgādina –
veikti grozījumi Ceļu satiksmes likumā 
Veiktie grozījumi Ceļu satiksmes likumā nozīmē, ka piedalīties ceļu sa-
tiksmē ar velosipēdu patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem at-
ļauts, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīša-
nas tiesības. Piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni personai, kura 
nav sasniegusi 14 gadu vecumu, ir aizliegts. Piedalīties ceļu satiksmē ar 
elektroskrejriteni personai vecumā no 14 līdz 17 gadiem ir atļauts, ja tai ir 
velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Sākoties vasaras sezonai, Ādažu 
pašvaldības policija pievērsīs uzmanību
bērnu uzvedībai sabiedriskās vietās
Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, Ādažu pašvaldības policijas dar-
binieki pievērsīs pastiprinātu uzmanību bērnu uzvedībai sabiedriskajās 
vietās. It īpaši nepilngadīgo smēķēšanai un alkoholisko dzērienu lietoša-
nai. Vecākiem lūgums pārrunāt ar bērniem par aizliegto vielu lietošanu, 
glabāšanu, realizāciju un ietekmi uz veselību, kā arī par atbildību. Tā kā 
vasarā viens no iecienītākajiem aktīvās atpūtas veidiem un vienlaikus arī 
veids, kā atveldzēties karstā dienā, ir peldēšana, vecāki ir īpaši aicināti pa-
domāt par drošību, atpūšoties ūdenstilpņu tuvumā, – neatstāt bērnus bez 
uzraudzības, kā arī neļaut peldēties nezināmās, nepārbaudītās vietās. Ne-
aizmirst par bērna drošību, atrodoties pie ugunskuriem un griliem, kā arī, 
braucot ar velosipēdu, skrituļslidām un citādi aktīvi atpūšoties. Atgādi-
nām vecākiem, ka ir aizliegta nepilngadīgo (līdz 16gadu vecumam) at-
rašanās ielās no plkst. 22.00 līdz 6.00, ja viņi nav pieaugušo pavadībā.

Lūdzam nekustamo īpašumu īpašniekiem/valdītājiem sekot līdzi te-
ritorijas kopšanas pasākumiem un ievērot Ādažu novada domes sais-
tošos noteikumus. 
Ādažu pašvaldības policija aicina ievērot  epidemioloģiskos noteikumus 
un būt atbildīgiem, tādējādi pasargājot no in�cēšanās sevi un citus.

Sargiet sevi un savus mīļos! 
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un informēt par li-
kumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju  pa tālruņiem – 67997005 
vai 27762020.

Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis
Pašvaldības policijas darbu ceturkšņa apkopojums
Ādažu pašvaldības policijā pirmajā gada ceturksnī saņemtas 1705 ziņas, 
kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Uzsākti 154 Adminis-
tratīvā pārkāpuma procesi. Par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvē-
šanas noteikumu pārkāpumu pieņemti 73 lēmumi. 14 bezpalīdzīgā stāvok-
lī nonākušām personām sniegta palīdzība. Izķerti 19 klaiņojoši dzīvnieki. 
Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu no ārkārtas 
stāvokļa ieviešanas brīža veiktas 218 pārbaudes, tajā skaitā uzsākti vairāki 
administratīvo pārkāpumu procesi par ārkārtas situācijas un izņēmuma 
stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu.
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Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2021” iesniegti 28 projektu pieteikumi

Līdz 19. aprīlim ikviena reģistrēta vai 
nereģistrēta iedzīvotāju grupa varēja ie-
sniegt savu projektu pieteikumu Ādažu 
novada domes organizētajā iedzīvotāju 
iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabied-
rība ar dvēseli 2021”. 
Konkurss ir lieliska ie-
spēja, kā iedzīvotāji tiešā 
veidā paši var veicināt 
sava novada attīstību un 
īstenot vismaz nelielu 
daļu no savām iecerēm. 
Neskatoties uz nedaudz 
sarežģītāku iesniegšanas 
procesu (šogad projektu 
pieteikumi tika pieņemti 
tikai elektroniski, ar dro-
šu e-parakstu), iesniegto 
projektu pieteikumu 
skaits bija lielāks nekā 
ierasts – 28. 

Lielākoties tāpēc, ka vairāk 
laika tiek pavadīts mājās, Āda-
žu novada iedzīvotāji saredz 
nepieciešamību pēc jaunām 
dažādu āra aktivitāšu vietām 
tuvu dzīvesvietai un apkārtē-
jās vides izskata uzlabošanas. 
2/3 daļas iesniegto projektu 
pieteikumu paredz veikt da-
žādus teritorijas labiekārto-
šanas pasākumus. Iesniegti 
arī vairāki projekti izglītojošu, 
kultūras, sporta un sociālo pa-
sākumu attīstībai, kā arī divi 
ēku remontam.

Maksimālais atbalsts vienam projek-
tam, kas tiks īstenots Ādažu novada te-
ritorijā jebkurā no pasākumiem, var būt 
1500 EUR, bet teritorijas labiekārtošanas 
projektiem ārpus Ādažu ciema robežas 

pašvaldības �nan-
sējums var būt lie-
lāks – 3000 EUR. 
Plānojot projekta 
budžetus, projektu 
grupām bija jāņem 
vērā dažādi Kon-
kursa nolikumā mi-
nētie ierobežojumi, 
kas liedz pretendēt 
uz pilnīgi visu ne-
pieciešamo �nan-
sējumu, piemēram, 
pamatlīdzekļu un 
aprīkojuma (jau 
gatavu lietu) iegā-

des izdevumi nevar pārsniegt 30% no 
kopējām attiecināmajām izmaksām, nav 

attiecināmi transporta un atalgojuma iz-
devumi u.c. 
Konkursa kopējais pieejamais domes lī-
dz�nansējums ir 30 000 EUR, savukārt 
kopumā visos projektos pieprasītais do-
mes �nansējums pārsniedz 48 000 EUR. 
Finansējums tiks piešķirts projektiem, 
kuri saņems lielāko punktu skaitu. Šo-
brīd notiek projektu vērtēšana, taču ir 
skaidrs, ka visi projekti netiks atbalstīti. 
Paldies katrai grupai, kas nolēma pie-
dalīties konkursā un iesniedza savu 
pieteikumu! Ceram, ka visi projekti 
tiks īstenoti – ar vai bez konkursa �-
nansējuma!

Inga Pērkone

Līdz 10. jūnijam var pieteikties brāļu un māsu
saietam ģimenēs, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem
Līdz 31. maijam ģimenes aicina pieteikties orientēšanās pasākumam 

Atbilstoši sabiedrības 
integrācijas fonda 
izsludinātajam atklā-
tajam projektu pie-
teikumu konkursam 

nevalstiskām organizācijām (NVO) “Ģi-
menei draudzīgas vides veidošana”, lai 
īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību 
godināšanai visā Latvijā, biedrība “Āda-
žu bērniem un jauniešiem” aicina pie-

teikties atbalstī-
tajās aktivitātēs.
1. Saiets Ādažu 
un Carnikavas 
novada ģime-
ņu brāļiem un 
māsām, kurās 
aug personas 
ar funkcionāliem traucējumiem. Saiets 
plānots no 2.–4. jūlijam, pieteikšanās 

līdz šā gada 10. jūnijam.
2. Pierīgas ģimeņu saliedēšanas 
aktivitātes. Plānotā orientēšanās 
no 1.–30. jūnijam, noslēguma pasā-
kums – 31. jūlijā, pieteikšanās līdz 
31. maijam.
Vairāk informācijas 
www.facebook.com/adazujauniesiem

vai pa tālruni 26768912
Biedrība “Ādažu bērniem un jauniešiem”

Izsludināts iepirkums par Mežaparka ceļa rekonstrukciju
Mežaparka ceļa pārbūvi uzsāks jūnija 
beigās pie nosacījuma, ja nebūs iepirku-
ma pārsūdzības, ja iepirkumu pārsūdzēs, 
pārbūve sāksies jūlija beigās. No Kadagas 
ceļa līdz Smilšu ielai plānots pārbūvēt 
brauktuvi, izbūvēt velo celiņu un gājēju 
ietvi, kā arī apgaismojumu. Tāpat šajā 
ceļa posmā izveidos 2 jaunas autobusu 
pieturas, gājēju pārēju uz Kadagas bāzi, 

bet no Kadagas ceļa līdz A1 šosejai izbū-
vēs jaunu optisko kabeli. Vasara Kadagā 
būs darbīga arī tāpēc, ka maija beigās Ka-
dagas ciema teritorijā uzstādīs drošības 
novērošanas kameras, savukārt vasaras 
vidū Kadagas jauniešu aktivitāšu lau-
kuma teritorijas rotaļu laukumu papil-
dinās ar aktivitāšu elementiem bērniem 
vecumā no 5 līdz 13 gadiem.
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Aicinām turpināt sekot līdzi attīstības programmas un aktualizētās
stratēģijas, kā arī šo dokumentu vides pārskata izstrādes procesam
Jau ziņots, ka no 7. aprīļa līdz 21. maijam notiek publiskās ap-
spriešanas vairākiem Ādažu novada plānošanas dokumentiem:
• Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. 
redakcijai (turpmāk – Attīstības programma),
• Aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2037. gadam 1. redakcijai (turpmāk – aktualizētā Stra-
tēģija),
• Attīstības programmai un aktualizētajai Stratēģijai tika iz-
strādāts Vides pārskats, kurā tika veikts stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējums, novērtējot abu minēto plānošanas doku-
mentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. Arī Vides pārska-
ta 1. redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai.
Ar Attīstības programmas, aktualizētās Stratēģijas un Vides 
pārskata projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada do-
mes Attīstības un investīciju daļā darba laikā (iepriekš saska-
ņojot tikšanās laiku: t. 67996086, inga.perkone@adazi.lv), kā arī 
Ādažu un Carnikavas pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv 
un www.carnikava.lv.

Aktualizētās Stratēģijas un Vides pārskata materiāli pieeja-
mi: https://ej.uz/AdazuStrategija

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

Ādažu novada ilgtermiņa (IP) un vidēja termiņa prioritātes (VTP)

Ikviens iedzīvotājs vai uzņēmums, iepazīstoties ar saga-
tavotajiem dokumentiem, var izteikt savus priekšlikumus 
to pilnveidošanai vai labošanai. Atgādinām, ka rakstiskus 
priekšlikumus Attīstības programmas 1.redakcijas, aktualizē-
tās Stratēģijas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta papil-
dināšanai 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 elektronis-
ki inga.perkone@adazi.lv (līdz 21. maija plkst. 23.59). Fiziskām 
personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese 
un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrāci-
jas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.
Pēc visu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu 
un komentāru apkopošanas un izskatīšanas dokumentu iz-
strādes vadības grupā tiks sagatavota Attīstības programmas, 
aktualizētās Stratēģijas, kā arī Vides pārskata 2. redakcija, kas 
tiks iesniegti Vides pārraudzības valsts birojam. Gala redakciju 

visiem plānošanas dokumentiem pieņems jaunā Ādažu novada 
dome.
Publisko apspriešanu laikā tika noorganizētas divas publiskās 
apspriešanas sanāksmes:
• 28.04.2021. – par aktualizēto Stratēģiju un Vides pārskatu,
• 29.04.2021. – par Attīstības programmu un Vides pārskatu.
Abas sanāksmes notika Zoom platformā, tajās varēja piedalīties 
iepriekš reģistrēti dalībnieki. Tomēr, lai par visiem izstrādāta-
jiem plānošanas dokumentiem uzzinātu pēc iespējas lielāks ie-
dzīvotāju skaits, sanāksmju tiešraides tika translētas arī Ādažu 
novada domes Facebook kontā. Kopumā katru no sanāksmēm 
noskatījās vairāki simti iedzīvotāju. Paldies visiem par dalību 
sanāksmēs un par visām diskusijām! 
Paldies ikvienam, kas iesaistās plānošanas dokumentu iz-
strādē un komentēšanā! Aicinām turpināt iesniegt savus 
priekšlikumus un ietekmēt visu dokumentu gala redakcijas!

Inga Pērkone

IP1: Labas 
infrastruktūras 

novads

IP2: Videi 
draudzīgs un 

darbīgs novads

IP3: Izglītots
un labklājīgs 

novads

IP4: Pašu 
pārvaldīts 

novads

VTP1:
Attīstīta un racionāla 
inženiertehniskā 
infrastruktūra
VTP2:
Darbspējīgas polderu 
un citas meliorācijas 
sistēmas
VTP3:
Attīstīta, droša un 
mobila satiksmes 
infrastruktūra

VTP4:
Aizsargāta un sakopta 
vide brīvā laika 
pavadīšanai
VTP5:
Efektīva resursu 
izmantošana
VTP6:
Klimatneitrāla
enerģijas ģenerācija 
un izmantošana
VTP7:
Uzņēmējdarbībai 
pielāgota novada 
teritorija

VTP8:
Pieejama un
daudzpusīga izglītība
VTP9:
Daudzveidīgu sociālo un 
veselības pakalpojumu
pieejamība
VTP10:
Sporta aktivitāšu 
pieejamība un
daudzveidība
VTP11:
Novada
kultūrvides attīstība
VTP12:
Iedzīvotāju dzīves 
stabilitāte un drošība

VTP13:
Racionāla ilgtspējīgas 
attīstības vadība
VTP14:
Attīstīta sadarbība ar 
citām pašvaldībām, 
iestādēm un
organizācijām
VTP15:
Aktīva vietējo kopienu 
stiprināšana un iesaiste 
pašvaldības darbā
VTP16:
Kvalitatīva pašvaldības,
pašvaldības iestāžu
un uzņēmumu darba 
organizācija
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Šā gada 5. jūnijā pašvaldību vēlēšanas.
Pirmo reizi varēs balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī
2021. gada 5. jūnijā notiks Ādažu novada domes vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas notiks atbilstoši Administratīvi teritoriālajai 
reformai, kas paredz, ka Ādažu novadu turpmāk veidos Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts.

Kas var piedalīties pašvaldību vēlēšanās?
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija 
reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas 
(šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder ne-
kustamais īpašums.
Kā balsošanas dokumentu varēs uzrādīt vai nu pasi, vai per-
sonas apliecību. 
Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām katram vēlētājam pa pas-
tu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiek sūtīta vēstule 
ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par 
vēlēšanām no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņem 
tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts o�ciālās elektroniskās adreses 
konts.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var no-

skaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv 
sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu 
iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. 
Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā 
vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt, zvanot Centrālās 
vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis 
strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.

Līdz 27. maijam vēlētāji tiešsaistē vai klātienē var arī mainīt 
vēlēšanu apgabalu, ja vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā vi-
ņiem pieder nekustamais īpašums. Vēlēšanu apgabala maiņu 
var pieteikt tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” 
vai klātienē pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs, ie-
sniedzot iesniegumu.

Varēs balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

da u novada v l anu i irk i:

777 DA U N ADA D E aujas iela A, daži, dažu novads

779 AU AS NA S AINE ūras iela A, arnikava, arnikavas novads

R  AIKA PA AD ANAS EN RS KADI IS īru u iela , Kalngale, arnikavas novads

A ERNA S APR PES EN RS P D IS Stacijas iela , arnikava, arnikavas novads

972 DA U KU RAS EN RS aujas iela A, daži, dažu novads

KADA AS PIR SSK AS I AS IES DE ežavēji , Kadaga, dažu novads

i na  datu s aiks

Pirmdiena,
 maijs Iepriekšējā balsošana

trdiena,
 jūnijs

Dežūrrežīms balsot nevar, iecirkņi atvērti, lai pieteiktu balsošanu vēlētāju 
atrašanās vietā

rešdiena,
 jūnijs

Dežūrrežīms balsot nevar, iecirkņi atvērti, lai pieteiktu balsošanu vēlētāju 
atrašanās vietā

eturtdiena,
 jūnijs Iepriekšējā balsošana

Piektdiena,
 jūnijs Iepriekšējā balsošana

Sestdiena,
 jūnijs ēlēšanu diena

Lai izvairītos no drūzmēšanās vēlēšanu dienā, aicina balsot iepriekš!
Iepriekšējās balsošanas dienās jebkurš var nākt un jau nobalsot. Aicinām izmantot šo iespēju, lai izvairītos no drūzmēšanās vēlē-
šanu dienā.
Dežūrrežīmā iecirkņi atvērti, lai iesniegtu pieteikumus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā
Dežūrrežīmā iecirkņi būs atvērti, lai iesniegtu iesniegumus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā un iepazītos ar vēlēšanu materiā-
liem par deputātu kandidātiem un partiju programmām. Šajās dienās nobalsot nevarēs.
Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties arī Centrā-
lās vēlēšanu komisijas (CVK) tīmekļvietnē – https://pv2021.cvk.lv.

Jālieto sejas maska, jānāk ar savu pildspalvu
Vēlēšanu process tiks organizēts, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus un personu skaits, kas var uzturēties 
vēlēšanu iecirknī, būs ierobežots. Vēlēšanu iecirknī obligāti jālieto sejas aizsargmaskas un aicinām ņemt līdz arī savu pildspalvu.

NOVADĀ
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā maijā!

Daiļliteratūra 
• Ikstena, Nora ”Ūdens mirdzēšana”
• Kovaļova, Lelde “Šoseja” 
• Repše, Gundega “Substances”
• Kurzemnieks, Kārlis “Alkatības grēks”
• Lībiete, Māra “Lirika uz dzīves malas”
• Auziņš, Arnolds “Masāža tikai vīriešiem”
• Janovskis, Gunars “Ines”
• Steiga, Miermīlis “Stāsti”
• Hānbergs, Ēriks “Jums uzsmaida Omulī-

bu klubiņš”
• Poikāne, Sarmīte “Mīlestība pumpurā un 

ķiršu krāsas krekls”
• Šulce, Dzintra “Zīmētājs”
• Edvardsons, Matiass “Labie kaimiņi”
• Sēks, Makss “Vajātājs” 
• Vaita, Kārena “Svešinieki no Monteg-

jūstrītas”
• Hilderbrenda, Elīna “Divdesmit astoņas 

vasaras”
• Svonsons, Pīters “Katrs lauztais zvē-

rests”
• Korija, Džeina “Kļūdu labirints”
• Pavlovska, Valentīna “Tēva meita” 
• Mārai, Šāndors “Īstā/Judīte...un izskaņa”
• Mīks, Džeimss “Uz Kalē”
• Karīzi, Donato “Dvēseļu tiesa”
• Einfelds, Jānis “Svētlaimīgo zeme”
• Aškinīte, Rasa “Glesum”
• Lorensa, Margareta “Akmens eņģelis”
• Baņkova, Markēta “Žagata entropijas 

valstībā”
• Šadre, Daina “Pagātnes atvari”
• Matvejeva, Anna “Djatlova pāreja’’
• Knaidla, Laura “Ne pazaudē mani”

Uzziņu literatūra 
• Aleksijeviča, Svetlana “Pēdējie lieci-

nieki” 
• “Lasīšanas pandēmija”
• “Vara, zeme un sabiedrība: politiskās 

un 
sociālās transformācijas Austrumbal-
tijā 12. un 13. gadsimtā”

• “Latvijas zemes no 19. gadsimta 
beigām līdz 1918. gadam: ceļš līdz 
valstij”

• Karlina, Jevgēnija “Mīlestība un 
neiroze”

• Elksne, Inga “Veselīgs uzturs ar 
pirmo karoti”

• Ķerus, Viesturs “Latvijas ligzdojošo 
putnu atlanti 1980-2017”

• Dempsija, Eimija “Galamērķa māksla”

Daiļliteratūra bērniem 
• Tamminens, Petri “Kā sagaidīt citpla-

nētieti”
• Apšeniece, Leontīne “Lasītprieks” 
• Bālinta, Āgneša “Franks, kaķu bieds”
• Lībiete, Māra “Mans draugs Dzejo-

lītis”
• Mizeļinska, Aleksandra “Atlants”
• Vensko, Sandra “...klibs putniņš 

neraud viens”
• Vormels, Kriss “Planetarium”
• Erne, Andrea “Atklājam Visumu!”
• Holcvarte-Roitere, Ulrike “Tehnika 

mūsu mājās”
• Erne, Andrea “Viss par pirātiem”

ibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti  pa tālruni , e pastā biblioteka@adazi.lv
 vai dažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Literārās izstādes
• “Ievziedu aukstums” Dzejniecei Vizmai Belševicai – 90 (1931–2005)
• “Zib mūža rats…” Dzejniekam Alfrēdam Krūklim – 100 (1921–2003)

Tematiskās izstādes
• Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
• “Cilvēks, kas sacentās ar sevi” Aktierim Gunāram 
Cilinskim – 90 (1931–1992)
• “Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks” Zenta Mauri-
ņa, Pavasara darbi dārzā

Izstādes  bērnu  literatūras  nodaļā 
• Izstāde par godu Mātes dienai
• Izstāde, kas veltīta Starptautiskajai  
ģimenes dienai
• Starts programmai “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2021”!

Izstādes Ādažu bibliotēkā maijā

• “Kas esi tu, mans lasītāj…” Indiešu rakstniekam 
Rabindranatam Tagorem – 160 (1861–1941)

Starts jaunajai  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai 2021 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas vei-
cināšanas programma “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija” norisināsies jau 21. reizi. Arī 
Ādažu novada bibliotēkā ikgadējā dalība 
programmā kļuvusi par vērtīgu tradīciju. 
Jauno grāmatu kolekcijā šogad 28 
grāmatas. To skaitā ir 11 oriģinālli-

teratūras grāmatas – debitanti bērnu literatūrā 
– Ērika Bērziņa, Inga Žolude, Elizabete Lukšo-Ra-
žinska, dzejā – Lote Vilma Vītiņa, zinātniskās fan-
tastikas žanrā – Džeina Šteinberga. Šogad lasīsim un 
vērtēsim arī jau iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu 
autoru devumu –  Ādažu novadnieces Agneses Va-
nagas, kā arī Jura Zvirgzdiņa, Māra Runguļa, Ievas Melgal-
ves, Dzintara Tilaka un Kristīnes Ulbergas darbus. 
Savukārt tulkoto literatūru pārstāv 17 darbi, kuri latviski tul-
koti no igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, franču, 
angļu, vācu un nīderlandiešu valodām. Lielākā daļa no grā-

matām saņēmušas nacionālās un starptautiskās balvas. Autoru 
vidū ir populārais igauņu rakstnieks Andruss Kivirehks, kā arī 
zviedru bērnu literatūras ikona – Ulfs Starks.
Izvēlētās grāmatas būs saistošas dažāda vecuma lasītājiem. Ve-
cāku žūrijai šogad piedāvāti četri darbi, tostarp, latviešu auto-

res Kristīnes Ulbergas grāmata “Kariete uz Santjago”. 
Dalība Lasīšanas veicināšanas programmā kļuvusi 
par gaidītu un aizraujošu pasākumu Ādažu novada 
bibliotēkā. Programmas uzdevums ir veicināt lasīt-

prieku bērnu un jauniešu vidū, gan  arī popularizēt to 
vecākiem. Aicinām čaklos grāmatu ekspertus 
bagātināt savus piedzīvojumus 
Lasīšanas maratonā un pieteikties 
jaunajā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijā 2021”! 
Vairāk informācijas var skatīt: 
www.lasamkoks.lv.
      Turpinājums

KULTŪRA

24. lpp.



ĀDAŽU VĒSTIS    19. MAIJS (241) 202122

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (09.04.2021.) sēde
Sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprin-
džuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis 
Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valē-
rijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 
Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis 
Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liā-
na Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 
Edgars Verners (RA).
1. Par amatu savienošanas atļauju Čes-
lavam Batņam.
Lēmums: Atļaut Česlavam Batņam savie-
not Ādažu vidusskolas direktora amatu ar 
Ikšķiles novada pašvaldības priekšsēdētā-
ja vietnieka pienākumiem.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – 2 (Adrija 
Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žurav-

ļova (S)).
2. Par Ādažu vidusskolas izdevumu 
“Ādažu novada ļaudis skolā”.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu vidusskolas 
2021.gada budžeta mērķa grozījumus un 
izmantot daļu no �nanšu līdzekļiem sko-
las 35 gadu jubilejas pasākumam izdevu-
ma “Ādažu novada ļaudis skolā” maketē-
šanai un pavairošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par grozījumu domes 2020. gada 22. 
septembra lēmumā Nr.210 “Par Āda-
žu novada pašvaldības administratīvās 
struktūras projekta izstrādi”.
Lēmums: Izteikt domes 2020. gada 22. 
septembra lēmuma Nr.210 2.2. apakšpun-
ktu jaunā redakcijā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par darba samaksu Apvienošanas ko-
misijai.
Lēmums: Noteikt no 2021. gada 1. aprīļa 
līdz 2021. gada 30. jūnijam Apvienošanas 
komisijai speciālo piemaksu par pašval-
dībai būtiskas funkcijas nodrošināšanu 
šādā apmērā no tās locekļu mēnešalgas, 
ieskaitot nodokļus: Guntim Porietim, do-
mes izpilddirektoram – 50%, Lailai Rais-
kumai, Personāldaļas vadītājai – 40%, 
Sarmītei Mūzei, �nansistei – 40%, Everi-
tai Kāpai, Juridiskās un iepirkuma daļas 
vadītājai – 40%.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)).

Ādažu novada domes ārkārtas (15.04.2021.) sēde
Sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprin-
džuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis 
Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valē-
rijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 
Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks 

(RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers 
(LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par pamatizglītības programmas un 
vispārējās vidējās izglītības program-
mas apguvi Ādažu vidusskolā.
Lēmums: Uzdot Ādažu vidusskolas direk-

toram Česlavam Batņam organizēt mācī-
bu procesu klātienē Ādažu vidusskolas 
1.–6. klasei un 12. klasei, kā arī rotācijas 
kārtībā 7.– 9. klasei un 10.–11. klasei, sā-
kot ar 2021. gada 19. aprīli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.

Ādažu novada domes kārtējā (27.04.2021.) sēde
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks 
(RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers 
(RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns 
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša 
(LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuz-
mina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), 
Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 
Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 
Edgars Verners (RA).
1. Par nekustamā īpašuma tiesību izsoles 
atzīšanu par nenotikušu.
Lēmums: Atteikt izsoles apstiprinājumu 
2020. gada 29. oktobra pirmreizējai atklātai 
izsolei par PSIA “Ādažu slimnīca” piederošā 
nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15, Āda-
ži, daļu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Strautiņš”.
Lēmums: Uzņemt vienu bērnu Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” 
ārpus kārtas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ka-
dagas pirmsskolas izglītības iestādē.
Lēmums: Uzņemt trīs bērnus Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
4. Par publiska pasākuma “Gaujas svētki 
Ādažos” atcelšanu.
Lēmums: Atcelt 2021. gada maijā plānoto 
pašvaldības publisko pasākumu “Gaujas 
svētki Ādažos”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par subsīdijām sportam 2021.gadā.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības subsīdijas 
piešķiršanu 2021. gadā divu sporta sacensī-
bu organizēšanai Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par nekustamo īpašumu “Dārznieki” un 
“Austrumdārzi” detālplānojuma atcelšanu.

Lēmums: Atcelt domes 23.09.2008. lēmu-
mu Nr.130 un ar šo lēmumu apstiprinātos 
domes 23.09.2008 saistošos noteikumus 
Nr.130.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumus 
nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajiem īpašumiem: “Sudrablapsas” 
zemes vienībām, Rīgas gatve 3 zemes vienī-
bai, Rīgas gatve 5 zemes vienībai un nekus-
tamā īpašuma Rīgas gatve 7 zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par zemes ierīcības projektu apstiprinā-
šanu nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektus nekustamajiem īpašumiem: “Skur-
steņi” zemes vienībai, Rasiņu ielā 2 zemes 
vienībai, “Kļavas” zemes vienībai, “Herma-
ņi” zemes vienībai, “Jaunlejupes” zemes vie-
nībai un “Lejupes” zemes vienībai, Ādažu 
ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
9. Par nekustamā īpašuma Birznieku ielā 
14 sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma Birznieku ielā 14 zemes vienību.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bojārs 
(LZP)).
10. Par nekustamā īpašuma “Ķurzuļi” sa-
dalīšanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašu-
mu “Ķurzuļi”, izveidojot piecus nekustamos 
īpašumus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
11. Par Ādažu pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Strautiņš” ēkas inženiertehnisko 
sistēmu renovāciju un remontu.
Lēmums: Apstiprināt ĀPII ūdensvada un 
kanalizācijas, apkures sistēmas remontdar-
bus, vienas ĀPII grupas telpu projektēšanu 

un izbūvi ar piespiedu ventilāciju.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parā-
da dzēšanu.
Lēmums: Dzēst nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādus kopsummā par 29027,01 EUR.
13. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu 
uzturēšanas �nansēšanu.
Lēmums: Apmaksāt Carnikavas novada 
domei Ādažu novada Laveru poldera sūkņu 
stacijas avārijas darbu izdevumus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par atkritumu konteineru novietni 
Gaujas ielā 17.
Lēmums: Noteikt mājas īpašnieku biedrībi 
“Vitas” izņēmumu attiecībā uz pašvaldības 
29.05.2018. saistošo noteikumu Nr.15/2018 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Ādažu novadā” 34.1. punktā noteikto 
prasību izpildi par atkritumu konteineru 
novietnes izvietošanu ne tuvāk kā 10m no 
dzīvojamās mājas logiem un atļaut atkritu-
mu konteineru novietojumu 8 m attālumā 
no dzīvojamās mājas logiem, Gaujas ielā 17, 
Ādaži.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
15. Par pašvaldības zemesgabala Kāpas 
iela 22 atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai 
piederošu nekustamo īpašumu Kāpas iela 
22, Kadaga, kas sastāv no zemes vienības ar 
platību 0,3565 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”. 
16. Par zemes nomu reklāmas norādes iz-
vietošanai Gaujas ielā.
Lēmums: Piešķirt SIA “Maxisushi” nomā 
līdz 2030. gada 21. oktobrim pašvaldībai 
piederošo zemes vienības Gaujas iela, Ādaži, 
daļu 3 kv.m platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
17. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu 
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DOMES LĒMUMI PAZIŅOJUMI

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 
27. aprīļa sēdes lēmumu Nr.78 “Par nekustamo 
īpašumu “Dārznieki” un “Austrumdārzi” de-
tālplānojuma atcelšanu” spēku zaudējis Ādažu 
novada domes 23.09.2008. lēmums Nr.130 “Par 
detālplānojuma Ādažu novada Ataru ciema ne-

kustamajiem īpašumiem “Dārznieki” un “Aus-
trumdārzi” apstiprināšanu un saistošo noteiku-
mu Nr.27 “Par detālplānojuma Ādažu novada 
Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem “Dārz-
nieki” un “Austrumdārzi” gra�sko daļu un teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 

izdošanu” un ar šo lēmumu apstiprinātie Ādažu 
novada domes 23.09.2008 saistošie noteikumi 
Nr.130 “Par detālplānojuma Ādažu novada At-
aru ciema nekustamajiem īpašumiem “Dārznie-
ki” un “Austrumdārzi” gra�sko daļu un terito-
rijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 27. 
aprīļa sēdes lēmumu Nr.80 “Par atļauju izstrā-
dāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem 
“Rīgas gatve 5” un “Rīgas gatve 7”” ir uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu 
novada teritorijas plānojumu zemes vienībām 
īpašumos “Rīgas gatve 5” un “Rīgas gatve 7”.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir ap-
stiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja 

Ingūna Urtāne.
Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var 
apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-
nētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam ievie-
tot Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu 
jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta 
adresi: buvvalde@adazi.lv.

Atgādinām, ka Publisko pakalpojumu portā-
lā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās in-
formācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai 
ir pieejami šādi e-pakalpojumi:
• Informatīva izziņa par zemes vienības atļau-
to izmantošanu saskaņā ar teritorijas plāno-

jumu;
• Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
meklēšana;
• Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi.

KAPUSVĒTKI 2021
Svētdien, 6. jūnijā plkst. 15.00
Baltezera kapos (ar sv. Misi);
Sestdien, 3. jūlijā plkst. 12.00
Carnikavas kapos (ar sv. Misi)

Sestdien, 28. augustā plkst. 12.00
Garkalnes kapos (ar sv. Misi)

Svētdien, 29. augustā plkst. 12.00
Saulkrastu kapos (ar sv. Misi)

Pirms sv. Mises Grēksūdzes sakraments;
Pēc kapusvētkiem priesteris pasvētīs jaunuzstādī-

tos pieminekļus, krustus un kapu vietas.
Plašāka informācija:

tālr. 25909060 priesteris Ilmārs
tālr. 26434830 kapelāns Raimonds

Ievērosim epidemioloģiskās prasības!
Ievērosim 2m distanci un lietosim sejas maskas!

nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31. 
decembrim nekustamā īpašuma Lazdu iela 
7, Garkalne, mazdārziņu personisko palīg-
saimniecību uzturēšanai vienai personai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
18. Par nekustamo īpašumu “Lazdas Nr.8” 
un “Lazdas Nr.9” apvienošanu.
Lēmums: Apvienot vienā zemes vienībā ne-
kustamā īpašuma “Lazdas Nr.8” zemes vie-
nību un nekustamā īpašuma “Lazdas Nr.9” 
zemes vienību.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
19. Par pašvaldības nekustamo īpašumu 
Gaujas iela 41 un Gaujas iela 43 atsavinā-
šanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai 
piederošus nekustamos īpašumus: īpašums, 
kas sastāv no zemes vienības Gaujas iela 41, 
platība 0,1480 ha, un īpašums, kas sastāv 
no zemes vienības Gaujas iela 43, platība 
0,1485 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
20. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

SIA “Taču būda”.
Lēmums: Atļaut SIA “Taču būda” organizēt 
ielu tirdzniecību īpašumā “Lielgrapmaņi”, 
Ādaži, no 2021. gada 1. maija līdz 31. de-
cembrim.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Attu-
ras” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Smilgu 2.līnijā izbūvē-
tais ārējās ūdensvada tīkls pēc tā nodošanas 
ekspluatācijā ir izmantojams sabiedrības va-
jadzībām, kā rezultātā personai būs tiesības 
saņemt NĪN atvieglojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par amatu savienošanas atļauju Baibai 
Vītoliņai.
Lēmums: Atļaut Baibai Vītoliņai savienot 
Komisijas locekļa pienākumus ar Sausze-
mes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 
3. kājnieka bataljona Apgādes nodaļas (S-4) 
vecākās speciālistes amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par amatu savienošanas atļauju Zanei 
Stašulei.

Lēmums: Atļaut Zanei Stašulei savienot Ko-
misijas locekļa pienākumus ar SIA “Baltic 
Travel Group” korporatīvā klienta konsul-
tanta amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
24. Par amatu savienošanas atļauju Nau-
rim Rubenam.
Lēmums: Atļaut Naurim Rubenam savie-
not Komisijas locekļa pienākumus ar SIA 
“Zemgus LB” pārdošanas direktora amatu 
un SIA “Rubenz” valdes locekļa amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
25. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietnieces iecelšanu.
Lēmums: Iecelt Nataļju Krasnovu par Āda-
žu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietnieci.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
26. Par grozījumiem domes 23.02.2021. 
lēmumā Nr. 48 “Par dalību Valsts Zivju 
fonda atbalsta programmā”.
Lēmums: Izteikt domes 23.02.2021. lēmuma 
Nr.48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbal-
sta programmā” 2. punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 27. 
aprīļa sēdes lēmumu Nr.79 “Par atļauju izstrā-
dāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem 
“Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”” ir uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu 
novada teritorijas plānojumu zemes vienībām 

“Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”. 
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir ap-
stiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja 
Ingūna Urtāne.
Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var 
apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-
nētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam ievie-
tot Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu 
jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta 
adresi: buvvalde@adazi.lv.

Publicēti saistošie noteikumi
O�ciālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un 
portālā www.likumi.lv publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.13/2021 (15.04.2021.) “Grozījums Ādažu novada domes 2015. gada 13. 

februāra saistošajos noteikumos Nr. 11/2015 “Par pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sa-
sniegšanas.””



Vecāku žūrija
• Lojalitātes. Delfīne de Vigāna. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2020.
• Lietas, kas krīt no debesīm. Selja Ahava. Rīga, Latvijas Mediji, 

2020.
• Kariete uz Santjago. Kristīne Ulberga. Rīga,Dienas Grāmata, 

2020.
• Upe. Laura Vinogradova. Rīga, Zvaigzne ABC, 2020.

15+
• Čells, So�ja un Parīzes jumti. Katrīna Randela. Rīga, Jāņa Rozes 

apgāds, 2020.
• Tilda un putekļu eņģelis. Andruss Kivirehks. Rīga, Zvaigzne ABC, 

2020.
• Lasītāja. Džeina Šteinberga. Rīga, Zvaigzne ABC, 2020.
• Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi. Dženija Hana. Rīga, Zvaig-

zne ABC, 2020.
• Meitene. Lote Vilma Vītiņa. Rīga, Neputns, 2020.
• Brāļi. Barts Mūjārts. Rīga, Pētergailis, 2020.

 11+
• Lampiņa. Anete Shāpa. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2020.
• Šausmiņa. Dzintars Tilaks. Rīga, Zvaigzne ABC, 2020.
• Bēguļi. Ulfs Starks. Rīga, Liels un mazs, 2020.
• Pakss. Sāra Penipārkere. Rīga, Zvaigzne ABC, 2020.
• Asins lietus. Māris Rungulis. Rīga, Liels un mazs, 2020.
• Pirmo reizi uz Zemes. Inga Žolude. Rīga, Liels un mazs, 2020.

 5+
• Mammas dzejoļi. Ērika Bērziņa. Rīga, Liels un mazs, 2020.
• Bubuļbailes. Bens Berants. Rīga, Latvijas Mediji, 2020.
• Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas? Agnese Vanaga. Rīga, 

Zvaigzne ABC, 2020.
• Kapteiņa zirdziņš. Juris Zvirgzdiņš. Rīga, Liels un mazs, 2020.
• Tuk-tuk! Ilo Pikovs. Rīga, Zvaigzne ABC, 2020.
• Kā sagaidīt citplanētieti. Petri Tamminens. Rīga, Latvijas Mediji, 

2021.

 9+
• Emī un Rū. Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska. Rīga, Tuta 

Media, 2020.
• Tik garš deguns. Lūkass Hartmanis. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2020.
• Kā izglābt mazītiņo mammu. Pireta Rauda. Rīga, Liels un mazs, 

2020.
• Armando. Mika Kerenens. Rīga, Pētergailis, 2020.
• Pija Prjaņika un bandīti. Kairi Looka. Rīga, Pētergailis, 2020.
• 36 un 6 kaķi. Halina Vdovičenko. Rīga, Latvijas Mediji, 2020.
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Lasi un vērtē!
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