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Ādažos atklāj jauno “Laimas” rūpnīcu

Investējot gandrīz 20 miljonus eiro ražošanas iekārtās un telpu
celtniecībā, Birzniekos, Ādažu novadā, atklāta jaunā “Laimas”
ražotne. Tagad Ādažos pie Tallinas šosejas ražos “Laimas” konfektes un daļu “Kalev” produkcijas. Līdzšinējā rūpnīca Rīgā,
Miera ielā, vairs nedarbojas. Daļa iekārtu uz jauno ražotni pārvestas no Miera ielas rūpnīcas, bet liela daļa finanšu līdzekļu investēta tieši ražotnes modernizācijā. Tādējādi, piemēram, izdevies ūdens patēriņu samazināt desmit reizes. No aptuveni 1000
darbiniekiem, kas strādā koncernā, 100 strādās jaunajā rūpnīcā.
Šajā rūpnīcā darbu turpina jau pieredzējušie darbinieki, kuri
līdz šim strādāja Rīgā. Taču ar lielām cerībām Ādaži raugās uz
blakus ēku. Tur top cepumu un vafeļu ražotne, un tajā būs 300
jaunas darbavietas. “Mēs esam ļoti priecīgi, ka “Laima” un “Orkla” ir investējuši tieši šeit, tas dos grūdienu Ādažu reģiona at-

tīstībai. Liela daļa darbinieku nāks no Rīgas. Bet šeit būs darbs
arī vietējiem, vairāki simti jaunu darbavietu. Tas dos grūdienu,
bet dara arī bažīgus, jo darbaspēks ir ļoti, ļoti pieprasīts,” norādīja Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
(Latvijas Reģionu apvienība). Ražotnes kopējā platība ir vairāk
nekā 7200 m2. Tā ir moderna un energoefektīva ražotne ar precīzi un ērti plānotu ražošanas plūsmu, kas nodrošina efektivitāti
un augstu produktu kvalitāti. Ražotnē izbūvēta arī mūsdienīga
produktu attīstības laboratorija, kas ļaus attīstīt un pilnveidot
arvien jaunus produktus saldumu zīmola “Laima” klāstā. Ražotnes būvniecība tika sākta 2017. gada oktobrī. “Orkla Latvija”
kopējais apgrozījums 2020. gadā bija 104,2 miljoni eiro. “Orkla
Latvija” 2021. gadā uzsākusi pakāpenisku pāreju uz atbildīgi iegūta kakao izmantošanu zīmola “Laima” produkcijas ražošanā.

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Laima Jātniece

 kolas
jubilejas gadā sveiciens visiem biju ajiem un
eso ajiem skolotājiem un absolventiem, kā arī visiem
citiem darbiniekiem, kuri palīdz pukstēt Ādažu vidusskolas
sirdij Foto – Adriana Bizika

Foto – Laima Jātniece

 ogad igu u pirmsskolas
izglītības iestādē “ iej rā”
B
ir īpa a
diena opā pulcējot pirmsskolas
izglītojamos,
pedagogus,
pedagogu
palīgus un jaunatnāku o
bērnu
vecākus,
skanot
atvijas
imnai,
Ādažu
novada domes priek sēdētājs
āris prindžuks pie
pirmsskolas svinīgi pacēla
atvijas valsts karogu un
kopā ar domes priek sēdētāja
vietnieku
mantu
rasti u un pirmsskolas
vadītāju ntru rastu atklāja Ādažu novada pa valdības
igu u
pirmsskolas
izglītības iestādes “ iej ra”
durvju
plāksni
isus
klāteso os
pārsteidza,
priecēja un uz orientē anos
tuvējā apkārtnē aicināja
arlsons un Brālītis rieks, bērnu alas, smiekli un gaviles iedvesmoja un
deva ticību ikvienam klāteso ajam, ka arī jaunais mācību gads pirmssskolā turpinās b t izzi as, izaugsmi, lokālpatriotismu veicino s un nebeidzamiem atklājumiem piepildīts gads, jo igu i ar savu gleznaino dabas
parku, klusumu un nemitīgo mainību visos etros gadalaikos ir īpa a vieta
jauno carnikavie u un ādažnieku armoniskai izaugsmei

 Ādažu novada pa valdības domes vadība – priek sēdētājs
āris prindžuks, priek sēdētāja vietniece arīna
i elsone, priek sēdētāja vietnieks mants rasti
un
izpilddirektors untis orietis, tiekoties ar inistru prezidentu ri jāni ari u, pārrunāja iespēju sniegt pa valdībām vairāk autonomijas, rīkojoties ar nekustamā īpa uma
nodok a politiku, lai attīstītu at irīgās novada vietas āpat
domes vadība piedāvāja pāris sistēmas uzlabo anas idejas,
kas izraisīja inistru prezidenta interesi pl koto problēmjautājumu lokā bija arī osejas
attīstība un nepiecie amība papla ināt izglītības sektoru aizvien pieaugo ajos ierīgas
novados

 Ādažos sākumskolā mācības
klasē ogad uzsāka
pirmās
klases un arnikavā - trīs pirmās klases avisam kopā Ādažu
vidusskolā ajā mācību gadā mācīsies 9 skolēni, Ādažu Brīvajā
aldor a skolā audzēk u un arnikavas pamatskolā zinības
apg s
6 skolēni rieks

 Ādažu Brīvās aldor a skolas audzēk i, vi u vecāki un skolotāji
2
augustā pulcējās svinīgajā pasākumā, lai uzsāktu jauno
mācību gadu
la u skolotāji novadīja pirmo svētku mācību
stundu, vecākiem bija iespēja iepazīties ar dažādu mācību priek metu pasniedzējiem un skolas darbiniekiem, bet vislielākā uzmanība tika pievērsta nākamajiem pirmklasniekiem, kurus caur
simboliskiem vārtiem skolas gaitās ievadīja bērnudārza audzinātājas
inību dienā,
septembrī, skolēni piedalījās konkursos un
viktorīnās, kā arī devās mācību ekskursijās ogad Ādažu Brīvā
aldor a skola durvis ver
audzēk iem

2


septembrī arnikavas pamatskolā norisinājās svinīgs inību
dienas pasākums, kura laikā sveicām pirmo un devīto kla u skolēnus ogad ir palielinājies skolēnu skaits, pievienoju ās trīs pirmās
klases un 2 jauni skolēni 2 –9 kla u posmā ajā mācību gadā
skolā mācīsies jau
6 skolēni
kolas direktors aivis auls ir
gandarīts, ka skolēnu skaits aug, kas liecina, ka arvien vairāk
ime u novērtē m su priek rocības – novadu, pagastu, skolu un
pedagogus, kas, par spīti iepriek ējam attālināto mācību izaicinājumam, spēju i strādāt, sniedzot kvalitatīvu izglītību un uzturot
skolēnu ieinteresētību mācību procesā āpat direktors pasākuma
laikā uzsvēra, ka b tiski ajā sarež ītajā laikā skolēniem,
vecākiem un pedagogiem b t vienotiem un ievērot noteikumus, lai
mācības var turpināties klātienē, kas ir galvenais kopīgais
uzdevums – aut bērniem ieg t kvalitatīvu izglītību ai izdevies
jaunais mācību gads mums visiem kopā un katram personīgi
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Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri
iecelta Goda ādažniece, tēlniece Ēvī Upeniece

Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits pasniedzis valsts augstākos apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu. Valsts augstākais apbalvojums mūsu

Goda ādažniecei, tēlniecei Ēvī Upeniecei, piešķirts par mūža
ieguldījumu mākslā un latviešu tēlniecības tradīciju kopšanā.
Ēvī Upeniece joprojām radoši strādā un īsteno savas ieceres
mazo formu tēlniecības darbos. Māksliniece veidojusi skulptūras dažādos materiālos: granītā, bronzā, marmorā, porcelānā,
šamotā. Māksliniece amata prasmi apguvusi Latvijas Mākslas
akadēmijā pie latviešu tēlniecības klasiķiem Teodora Zaļkalna,
Kārļa Zemdegas un Emīla Meldera. Pēc studijām sākusi piedalīties grupu izstādēs Latvijā, PSRS, kā arī ārzemēs. Sarīkojusi
vairāk nekā 20 personālizstādes daudzos muzejos un galerijās
Latvijā, Dānijā, Krievijā. Ēvī Upenieces darbi atrodas muzeju
kolekcijās Latvijā, Tretjakova galerijā Maskavā, citu Krievijas
pilsētu muzeju krājumos, kā arī privātās kolekcijās Zviedrijā,
Dānijā, Norvēģijā, ASV. Ēvī Upenieces veidotās bronzas skulptūras “Upe” kopija tiek pasniegta kā Ādažu novada pašvaldības
augstākais apbalvojums. Ēvī Upeniece vairākas savas skulptūras uzdāvinājusi Ādažu novadam, un tās apskatāmas Ādažu
Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, Ādažu Kultūras
centra ēkā, kā arī Ādažu vidusskolā.
Monika Griezne

Ādažu sākumskola ieguvusi 2. vietu divās nominācijās
konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021”
Konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā,
būvniecībā, dizainā 2021” Ādažu
sākumskola saņēmusi godpilno 2.
vietu nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka
2021” un 2. vietu nominācijā “Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa 2021”! Kā ziņojām iepriekš, Ādažu
novadā tapusi viena no modernākajām skolām Baltijā – ar
augstiem energoefektivitātes rādītājiem, inovatīvu ventilācijas

auto stāvvieta 83 automobiļiem, kas pieslēdzas pie jaunizbūvētā
Attekas ielas posma (ielas garums – 504m, ielas cietā seguma
platība – 6 542,10m2). Sākumskolas mācību korpusu priekšā
rotājas 16 dekoratīvās ābeles, zaļajā zonā pie autostāvvietām iestādīti 15 sarkanie ozoli. Jaunajā Attekas ielas posmā izveidotas
puķu dobes un iestādīts ap 1050 augu, savukārt skolas teritorijā
izveidotas daudzgadīgo augu dobes un iestādīts ap 1900 augu
stādu. Konkursa “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā
2021” misija ir ilgtspējīgas būvniecības,
arhitektūras un dizaina ideju popularizēšana un sabiedrības izglītošana, vietējā
mēroga labākās prakses izcelšana, tāpēc
jo īpašs prieks būt pamanītiem šādā konkursā.
Inga Pērkone, Monika Griezne

sistēmu, no Skandināvijas aizgūtu ēdināšanas kārtību, unikāliem mīkstā seguma iekšpagalmiem, ar krāsu navigācijas sistēmu, āra basketbola laukumu un sporta zāli. Skola ar ilgtspējīgu, ekonomisku ekspluatāciju un racionālu loģistiku, jo skolas
arhitektūras pamatā ir moduļi, kas ļāva veikt paplašināšanu,
piebūvējot vairākās kārtās papildu platības. Skolas ēka ekspluatācijā nodota 2019. gadā. Skolas ēkas teritorijā izveidots zāliens,
bruģēti koplietošanas piekļuves ceļi un laukumi, ka arī izbūvēta
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Sakopts Gaujas–Baltezera kanāla krasts

Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, izveidots jauns tūrisma objekts
6, Mežgarciemā, Carnikavas novadā” izbūve. Projekta mērķis
ir attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un
Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā
mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem.
Projektā ir pilnveidotas un apmeklētājiem atvērtas militārā
mantojuma vietas abās valstīs, kas liecina par neatkarības iegūšanu un atjaunošanu laikā no Pirmā pasaules kara sākuma
līdz 1991. gadam. Projekta ietvaros radīta jauna infrastruktūra
– skatu platforma un informatīvie stendi par militārajām aktivitātēm Carnikavas novadā un Vidzemes piekrastē no 1917. gada
līdz padomju laikiem. Būvniecības darbus veica SIA “J&J Inc”,
līgumcena par būvdarbu izpildi – 23 812.28 eiro, bez PVN.
Inese Kīna

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Military Heritage” ietvaros augustā pabeigta objekta “Skatu platformas un
informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana Muzeja ielā

Turpinās Gaujas kreisā krasta stiprināšana ar rievsienām Ādažos

Šā gada augustā un septembrī turpinās projekta “Novērst plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas 2.
kārtas būvdarbi. Augustā nostiprinājumu izbūves vietās ir veikti
nepieciešamie sagatavošanas darbi – novākts apaugums (izcirsti
krūmi un traucējošie koki), kā arī veikta tehnoloģiskā ceļa sagatavošana. Ir uzsākta rievpāļu dzīšana un enkurojuma izbūve otrās
rievsienas vietā pie Kadagas tilta, kas turpināsies arī septembrī.
Septembrī tiks uzsākti darbi arī trešās rievsienas vietā pie sūkņu
stacijas “Kārkli”.
4

Lūdzam iedzīvotājus izturēties ar sapratni un nestaigāt pa
dambi un nemēģināt piekļūt upei vietās, kur notiek būvdarbi,
lai neapdraudētu sevi un neradītu bīstamas situācijas.
Projekta ietvaros būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.
Laura Bite
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Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Jaunparks”, Ādažos, lokālplānojuma publisko apspriešanu

2021. gada 24. augustā Ādažu novada domē pieņemts lēmums
Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 6 nedēļas 08.09.2021.–
20.10.2021.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:
• interneta portālā www.geolatvija.lv;
• Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
• klātienē – Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996490).

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Rakstiskus priekšlikumus līdz 20. oktobrim var izteikt:
• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi:
buvvalde@adazi.lv;
• nosūtot pa pastu Ādažu novada Būvvaldei uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā, LV-2164;
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS)
www.geolatvija.lv.
Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda:
fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju
valstī Covid-19 pandēmijas apstākļos,
lokālplānojuma publiskās apspriešanas
sanāksmes notiks:
✓ klātienē – lokālplānojuma teritorijā
22. septembrī plkst. 17.00, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības pulcēšanās pasākumiem.
Uz sanāksmi īpaši aicināti teritorijas pierobežnieki;
✓ attālinātā – video konferences režīmā Zoom vidē 5. oktobrī plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta Ādažu
novada pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos (https://www.facebook.com/adazilv;
https://www.facebook.com/grupa93).
Sanāksmju interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties:
https://ej.uz/AdazuLPsanaksme.
Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadījumā
tālr. 67996490 (Ādažu novada Būvvalde), tālr. 29171134 (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93” ).
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S Uzsākta koka gājēju tiltiņa būvniecība pāri Lilastes upei Carnikavas pagastā
A
būvprojekts tika izstrādāts un būvniecība tiks veikta saskaņā ar
Valsts vides dienesta izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem.
I
Tiltiņu paredzēts būvēt netālu no Lilastes ietekas jūrā. No gāM
jēju tiltiņa paredzamās atrašanās vietas līdz pat pludmalei jau
N
šobrīd ir izveidots koka laipu celiņš, kas atvieglos iedzīvotāju
I
nokļūšanu līdz tiltiņam, kā arī mazinās antropogēno slodzi uz
E
kāpu biotopiem. Projekts* “Koka gājēju tilts (ar laidumu līdz
C
10m) un laipas pāri Lilastes upei” tiek īstenots Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivĪ
saimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam ietvaros. Būvdarbus
B
veic SIA “Ceļinieks 2010”. Plānotās izmaksas saskaņā ar līgumu
A
Līdz šā gada beigām pāri Lilastes upei tiks izbūvēts vieglas konstrukcijas koka gājēju tiltiņš. Īstenojot šo projektu, iedzīvotāji
un novada viesi varēs ērti šķērsot upi jebkurā gadalaikā. Gājēju
tilta materiāls un konstruktīvais risinājums – cinkota tērauda
skrūvpāļu balsti ar koka sijām, koka dēļu klāju un margām. Ņemot vērā tiltiņa atrašanās vietu dabas parka “Piejūra” teritorijā,

ir EUR 36 944,28 (bez PVN 21%).

Inese Kīna

*Projekta Nr.21-04-FL02-F043.0205-000007

Uzlabotas Sporta, Mazā Smilšu un
Nogāzes ielas Garciemā, Carnikavas pagastā
Sporta, Mazā Smilšu un Nogāzes ielās Garciemā, Carnikavas pagastā, veikti uzturēšanas darbi, izmantojot 120m3 pārstrādātā
asfaltbetona maisījuma.

Carnikavas pagastā uzlaboti ielas un ceļi 561m2 platībā
Carnikavas pagasta ielām un ceļiem ar asfaltbetona segumu pabeigta bedrīšu labošana ar sīkšķembām un bitumena emulsiju,
šādi uzlabojot ielas un ceļus 561m2 platībā. Šķembu un bitumena emulsijas remontu tehnoloģija ir visplašāk izmantotā me-

tode bedru remontdarbiem uz autoceļiem, kas ir sliktā vai ļoti
sliktā tehniskā stāvoklī. Pirms bedres labošanas to attīra, tad
gruntē ar bitumena emulsiju un noslēgumā aizpilda ar šķembām un piesūcina ar bitumena emulsiju.

Ar grants – šķembu maisījumu 180m3 apjomā veikti
uzturēšanas darbi Eimuru ceļā, ielas un ceļi ar intensīvāko
satiksmi apstrādātas ar pretputeķlu līdzekli 3 tonnu apjomā
Augstas satiksmes intensitātes ielas un ceļi Carnikavas pagastā
pārklāti ar putekļu absorbcijas materiālu 3 tonnu apjomā, kas
pasargā to virskārtu no pārliekas izžūšanas un novērš putēša-

nu. Grants segumu ielas un ceļi nogreiderēti vietās, kur tas visvairāk bija nepieciešams. Eimuru ceļā veikti uzturēšanas darbi
ar grants-šķembu maisījumu 180m3 apjomā.

“Carnikavas Komunālservisa” Labiekārtošanas
nodaļas darbu apkopojums jūlijā un augustā
• Sniegts atbalsts dažādu pasākumu organizēšanā, uzturēšanā,
sakopšanā (Zvejnieksvētki, Nēģu svētki).
• Sniegts atbalsts dažādu sporta pasākumu organizēšanā, uzturēšanā, sakopšanā (bērnu futbola nometne, makšķerēšanas sacensības, Carnikavas rudens riteņbrauciens, sporta pasākumi
Nēģu svētku ietvaros).
• Pēc vētras un negaisa zāģēti, novākti lūzuši koki (43 gb).
• Savākti 8,5m3 nejaušo atkritumu pagastā.

• Nopļauti 65ha zāliena.
• Divu dienu laikā izvadātas avīzes pagasta iedzīvotājiem.
• Karstajās dienās veikta pludmales sakopšana, atkritumu izvešana 2x nedēļā, vēsākā laikā – 1x nedēļā. Kopā izvests ~ 90m3.
• Pludmalē savākts un utilizēts 1 ronis. Uz P1 savāktas un utilizētas 3 mežacūkas (pēc Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru akta sastādīšanas) un 4 lapsas.
• Koka laipas pludmalē attīrītas no smilšu sanesumiem.

Carnikavas pagastā, Siguļos, bērnudārzam “Piejūra” pašvaldības
aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas namdari izgatavojuši 40 sētiņas grupiņu laukumu
norobežošanai.

Carnikavas pagastā, pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” uzstādītas jaunas rotaļu atrakcijas un rotaļu laukumā ieklāts mīkstais segums!
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Sagatavoja “Carnikavas Komunālserviss”
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Pludmales garumā uzstādīti 12 koka soli un izbūvēta koka laipu taka Lilastē
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Šā gada vasarā, 17. jūnijā, Carnikavas novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas pašvaldību savienību par
Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”* īstenošanu. Projekta ietvaros tika izgatavoti 12 koka soli, kas izvietoti novadā
visas pludmales garumā, kā arī izbūvēta koka laipu taka Lilastē.
Projekta kopējās izmaksas bija 6 283,99 eiro. Projekta mērķis
bija īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot
tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem,

kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī
veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Izbūvēta auto stāvvieta “Karlsona
parkā”, Garciemā, Carnikavas pagastā

Pārbūvēta Baznīcas iela
Siguļos, Carnikavas pagastā

Pabeigti būvniecības darbi objektā “Karlsona parka sporta, atpūtas un stāvlaukuma zonas, Aizvēju ielas rekonstrukcijas” 11.
un 14. kārta. Šobrīd notiek dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā. Kopējās izmaksas – 170283,61 eiro.

Augustā ekspluatācijā nodota Baznīcas iela Siguļos, Ādažu novada Carnikavas pagastā. Objekta kopējās izmaksas veidoja
260021,12 eiro.

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Vilis Zinkevičs

*reģ. Nr. 1-08/44/2021

@Adazu_novads

“Carnikavas Komunālserviss”

instagram.com/adazilv/
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Noslēgts līgums par Mežaparka ceļa pārbūvi Ādažu novada Kadagā
Šā gada 29. jūlijā noslēgts līgums ar ceļa būves uzņēmumu SIA “Binders” par būvprojekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve
Kadagas ciemā” plānoto būvdarbu izpildi. Plānoto būvdarbu uzsākšanas termiņš – šā gada septembra beigas, bet būvdarbu izpildes
laiks – trīsdesmit divas nedēļas.

Izbūvēts velo celiņš un gājēju ietve Pirmajā ielā, Ādažos

Pirmajā ielā izbūvēts veloceliņš un gājēju ietve līdz pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ieejai, kā arī uzsākta brauktuves seguma
atjaunošana un stāvvietu izbūve.

Uzsāks Gaujas ielas gājēju un veloceliņa projektēšanu
2022. gadā Ādažos plānots uzsākt Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa
būvniecību posmā no Kadagas tilta līdz
Zīļu ielai, domes sēdē nolēmuši Ādažu
novada pašvaldības deputāti. Tehnisko
būvprojektu plānots izstrādāt vēl šajā
gadā, bet būvniecību uzsākt nākamgad.
27. jūlijā notika iepirkuma “Gaujas ielas
apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšana un būvniecība” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām tika atzīts
zemākais finanšu piedāvājums. Projekta
kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanas un būvniecības darbus, būs 265
039,67 eiro. Tehniskā projekta izstrādes
izmaksas (44 431,20 eiro) tiks segtas no
pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem, savukārt būvniecībai un autoruzraudzībai nepieciešamais finansējums
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(220 608,47) tiks
iekļauts
2022.
gada budžetā. Sākotnēji saskaņā
ar Ādažu novada
pašvaldības
27.
jūlija saistošajiem
noteikumiem
“Par Ādažu novada pašvaldības
apvienoto budžetu 2021. gadam”
Gaujas ielas gājēju
celiņa izbūvi Ādažos bija plānots īstenot,
ņemot aizdevumu Valsts Kasē, pamatojoties uz “Noteikumiem par kritērijiem
un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Tomēr, izvērtējot

noteikumu prasības un projekta īstenošanas kalendāro grafiku, tika secināts,
ka pašvaldība nevar izpildīt noteiktās
prasības, lai saņemtu aizdevumu, jo nav
iespējams uzsākt būvdarbus līdz 2021.
gada 31. decembrim.
Jānis Pārums

Noslēgts līgums ar
“Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursa” uzvarētāju
Augustā noslēgts līgums par projekta
“Lanitium” īstenošanu ar jauno uzņēmēju
Evitu Bonderi. Evita
iesniedza pieteikumu
konkursā, ieguva pirmo vietu un pašvaldības līdzfinansējumu
2000 eiro apmērā, kas
ļaus uzsākt savu uzņēmējdarbību. Evita
stāsta: “Pateicos Ādažu novada pašvaldībai
par iespēju piedalīties
šāda veida konkursā.
Tas ir labs atspēriena
punkts, jo domas par
finansēm var aizstāt
8

ar praktisku darbu. Par iegūtajiem
līdzekļiem iegādāšos izejmateriālus,
lai varu izgatavot un piedāvāt pircējam oriģinālus izstrādājumus. Tas
ir sava veida brīnums, kā no vilnas,
viskozes, zīda šķiedrām veidojas
audums, un tā radītāja varu būt es.
Katrs radītais izstrādājums ir oriģināls, jo nav iespējams izgatavot otru
tieši tādu pašu. Atšķiras krāsu nianses, faktūras, izmantotie materiāli.” Savu piedāvājumu uzņēmēja veido, balstoties modes tendencēs, sezonas aktualitātēs
un plāno radīt arvien jaunus piedāvājumus. Uzņēmēja plāno
pieņemt arī pasūtījuma darbus, radot vestes, kleitas, mēteļus.
Pašreiz notiek darbs pie mājaslapas izstrādes, kur varēs iegādāties produktus, tikmēr uzņēmējas darbībai līdzi var sekot Instagram (https://www.instagram.com/lanitium.lv/) un Facebook
(https://www.facebook.com/lanitiumlv-102713012109799/) platformās.
ĀDAŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (244) 2021

Ādažu novadā veidos VUGD pagaidu depo

2022. gadā plānots uzsākt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
depo izbūvi Kadagas ciemā, taču, lai
steidzami rastu risinājumu ugunsdzē-

sības pakalpojumu uzlabošanai
līdz brīdim, kad darbību uzsāks
jaunais depo, panākta vienošanās
ar VUGD par vienas aprīkotas
ugunsdzēsības automašīnas un
personāla izvietošanu Ādažos.
Ādažu novada pašvaldības dome
lēmusi par VUGD pagaidu depo
izveidi pašvaldībai piederošajās
telpās Pirmajā ielā 42, tai skaitā
vietu angārā, kas nepieciešama
ugunsdzēsības automašīnas novietošanai. Šobrīd Pirmajā ielā atrodas Ādažu novada pašvaldības
Saimniecības un infrastruktūras daļa
(SID). Šovasar Ādažu ciemā pilnībā vai
daļēji nodega trīs dzīvojamās ēkas, ko
varēja saglabāt, ja ugunsgrēku dzēšana

tiktu sākta ātrāk. Tuvākie VUGD depo
atrodas Saulkrastos un Rīgā, līdz ar to
ugunsdzēsēju nokļūšana līdz Ādažiem ir
laikietilpīga un novēlota. VUGD brigādes
ierašanās notikuma vietā vidēji aizņēma
30-40 minūtes. Vairāku gadu garumā
novada pašvaldība rūpīgi strādājusi pie
tā, lai sadarbībā ar Iekšlietu un Aizsardzības ministrijām vienotos par VUGD
depo izveidi. Telpu remontdarbu izmaksas, pielāgojot tās VUGD vajadzībām,
ir aptuveni 85 000 eiro. Ņemot vērā, ka
minētā summa nav SID 2021. gada budžeta tāmē, nolemts pārdot pašvaldības
īpašumus Gaujas ielā 41 un 43 Ādažos, kā
arī Kāpas ielā 22 Kadagā, ieņēmumus no
pārdošanas novirzot minētajam mērķim.
Jānis Pārums

Uzsākta Skolas ielas seguma atjaunošana Ādažos
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Atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas “Birznieki” un “Irbītes”

Atjaunotas un paplašinātas sabiedriskā transporta pieturvietas “Birznieki” un “Irbītes” autoceļā P1 Rīga–Carnikava–Ādaži.

Uzstāda jaunas ceļa zīmes Garkalnes ciema Stempļu ceļā

Ādažu novada Garkalnes ciema Stempļu ceļā uzstādītas jaunas ceļa zīmes.

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads
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Sagatavoja Saimniecības un infrastruktūras daļa

instagram.com/adazilv/
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Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parka shēma.

Jūlija beigās notikušajā sēdē Ādažu novada
pašvaldības jaunievēlētie deputāti apsprieda apvienotā Carnikavas un Ādažu novada
projektus, izvērtējot to atbilstību ilgtermiņa stratēģijai un veiksmīgai izpildei.
Divos no tiem tika atklātas būtiskas problēmas – uzņēmējdarbības un inovāciju parkā
“Mežgarciems”, kā arī Carnikavas pamatskolas pārbūves projektā. “Mežgarciema”
projekta izmaksas bija aptuveni 7 miljoni
eiro, no kuriem trīs miljoni bija Eiropas
reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums. Atbilstoši kritērijiem līdz 2023.
gada beigām projektā jāpiesaista 10.5 miljonu eiro lielas investīcijas, jārada 205 jaunas
darba vietas vismaz 11 uzņēmumos.
Deputāti konstatēja, ka līdz paredzētajam
termiņam visus nepieciešamos kritērijus
neizdosies izpildīt, tādējādi pastāv risks,
ka var nākties atmaksāt būtisku daļu no
ERAF finansējuma. Turklāt atmaksājamās
summas lielums tiks noteikts pēc vissliktāk
izpildītā kritērija. Proti, ja būs izdevies piesaistīt investīcijas tuvu 10 miljoniem eiro,
taču izveidotas tikai 30 darba vietas, no
pašvaldības budžeta aizplūstu vairāk nekā
2,5 miljoni eiro. Dome būs grūtas izvēles
priekšā, kur meklēt līdzekļus, lai atdotu neveiksmīgā projekta ES investīcijas.
Šobrīd projektam izdevies piesaistīt piecus
uzņēmumus, bet būvatļauju ir ieguvis tikai
viens no tiem (sk. attēlu). Vēl gan ir laiks,
lai paveiktu maksimāli iespējamo kritēriju
izpildi. Tiesa, deputātu neizpratni izraisīja
fakts, ka līdzšinējie zemes gabalu izsoles
nosacījumi jau paredz to, ka tiktu izpildīta
tikai puse no sasniedzamo kritēriju apjo10

ma. Faktiski pašvaldība ir virzījusi projektu, apzinoties, ka ES līdzekļi būs jāatdod.
Uzņēmējdarbības un inovāciju parks “Mežgarciems” tika atklāts 2020. gada augustā.
Tas atrodas tikai 25 kilometru attālumā no
Rīgas, un tieši galvaspilsētas tuvums, kā arī
mūsdienīga infrastruktūra un komunikācijas ir galvenās parka priekšrocības. Uzņē-

Izvēlētā pretendenta piedāvājums nebija
atbilstošs Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, tādējādi pieļautās kļūdas
dēļ CFLA ieturēs finansējuma daļu 25%
jeb 283 089.85 eiro apmērā. Deputāti norādīja, ka nepieciešama izmeklēšana, lai
saprastu, kā šāda kļūda varēja rasties, taču
bija vienisprātis, ka jādara viss iespēja-

Mežgarciema atrašanās vieta starp Carnikavu un Ādažiem.

mējdarbības parks ir izveidots bijušās PSRS
armijas raķešu bāzes teritorijā meža vidū.
Jūlija domes sēdē deputāti tika iepazīstināti
arī ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli (CFLA), ka konstatēti pārkāpumi
Carnikavas iepirkumu komisijas darbībā,
izvēloties pretendentu Carnikavas pamatskolas pārbūvei un paplašināšanai. Karstas
diskusijas domnieku vidū izvērtās par faktu, ka iepriekšējā Carnikavas domes vadība
vēstuli bija saņēmusi jau jūnija vidū, bet apvienotā Ādažu novada domes deputātu sasaukums par to uzzināja vien jūlija beigās.

mais, lai skolas pārbūves projekts netiktu
apdraudēts, Carnikavas pamatskola tiktu
pabeigta ieplānotajā termiņā un atbilstoši
projektam.
Projekta* ietvaros Carnikavas pamatskolas ēka tiks pārbūvēta un paplašināta,
nodrošinot pilnībā modernizētu, ergonomisku vispārējās izglītības mācību vidi
līdz pat 660 skolēniem. Skolas pārbūve
tika uzsākta 2020. gada novembrī, bet
projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2022.
gada 30. maijam.
*Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/032.

ĀDAŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (244) 2021

Reģionālā reforma paver jaunas iespējas triatlonā

Turpinot Latvijas Triatlona federācijas iesākto akciju “Katram
viens triatlons”, jaunais Ādažu triatlona un peldēšanas klubs TRI
KAN sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldības domi rīkoja pirmo
Triatlona dienu Ādažos. Šajā debijā pieteicās vairāk nekā 20 bērnu, kuri tika sadalīti divās grupās - Māris Liepa veica instruktāžu, Raimonds Garenčiks potenciālos triatlonistus iepazīstināja ar
trasi, kā arī pavadīja līderus, Edgars Egle veica peldēšanas posma

uzraudzību. Skaidrība par noteikumiem un drošība arī veicināja
mazo sportotgribētāju azartu trasē.
Kopš triatlonam pievērsies mūziķis Kārlis Būmeisters un jau startējis vairākās triatlona sacensībās, sportā iesaistīta arī viņa ģimene – tieši Kārļa dēls Edvarts Būmeistars Ādažos uzvarēja mazo
triatlonistu grupā. Tikmēr pieaugušo grupā, kur 15 sportisti
startēja 100 metru peldējumā, trīs kilometru riteņbraukšanā un
viena kilometra skriešanā uzvarēja Ozolnieku pārstāvis Mārtiņš
Marnauza, aiz sevis atstājot Dāvidu Mucenieku un Klāvu Vasili.
Katrs finišētājs saņēma saldu balvu, bet uzvarētājiem balvas bija
no atbalstītājiem un Latvijas Triatlona federācijas. Savukārt Ādažu novads un Māris Liepa pasniedza kopēju speciālbalvu – sešus
baseina apmeklējumus trenera Māra Liepas uzraudzībā. Ikviens
aktīvists arī varēja iepazīties ar savu novadnieku, Latvijas labāko
triatlonistu Artūru Liepu, kurš klātesošos iepazīstināja gan ar saviem sportiskajiem plāniem, gan ekipējumu un treniņu specifiku.
Pozitīvā atmosfēra, sportistu un klātesošo prieks pārliecina, ka
triatlons Ādažos ir uz palikšanu. Paldies Mārim Birzulim un Kontiki par atbalstu pasākuma organizēšanai.
Arnis Rozītis

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada Ādažu pagastā!
Ar Ādažu novada pašvaldības atbalstu
Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada Ādažu pagastā”
ietvaros šajā vasarā norisinājās dažādas
fiziskās veselības veicināšanas aktivitātes
iedzīvotājiem visās vecuma grupās kvalificētu un pieredzējušu treneru vadībā.
Aktivitātes norisinājās dabā, tādējādi
stiprinot iedzīvotāju veselību un uzkrājot
D vitamīna rezerves ziemai! Pirmsskolas
vecuma bērni vingroja Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” un
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes
“Mežavēji” teritorijā, skolas vecuma bērni un jaunieši atbilstoši katra vēlmēm
un interesēm piedalījās daudzpusīgās
sporta spēlēs, vieglatlētikas un citu fizisko aktivitāšu nodarbībās ar tūrisma ele-

SEKO MUMS:

mentiem, varēja iepazīt karatē pamatus,
piedalīties dejās un vingrošanas nodarbībās stājas uzlabošanai Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas teritorijā. Neskatoties
uz COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, augustā norisinājās divas dienas
nometnes bērniem un jauniešiem (no
7–9 gadiem un no 10–13 gadiem) dabā,
kurās bērni un jaunieši atbilstoši savam
vecumam un interesēm nodarbojās ar
dažādām fiziskajām aktivitātēm: devās velobraucienos, pārgājienos, spēlēja
sporta spēles, vingroja un veica dažādas
citas fiziskās aktivitātes. Neskatoties uz
laikapstākļiem, novada seniori un citi
interesenti visas vasaras garumā nūjoja,
uzlabojot savu fizisko formu! Sākoties
jaunajam mācību gadam, Ādažu vidusskolā skolēniem plānotas nodarbības

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads
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seksuālās un reproduktīvās veselības
veicināšanai, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas skolēniem – deju nodarbības,
plānots iegādāties sporta un veselības
veicināšanas inventāru, kas izmantojams
iedzīvotājiem dažādos sporta pasākumos un aktivitātēs novadā, kā arī citos
pasākumos. Lūdzu sekojiet līdzi projekta
aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem
Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.adazi.lv un facebook.com kontā.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada Ādažu pagastā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Inita Henilane

instagram.com/adazilv/
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Ieskats Ādažu un Carnikavas simbolikas hronikā
Pirms un arī pēc nule īstenotās administratīvās reformas
joprojām nozīmību nav zaudējis jautājums par vietējo identitāti Latvijas pašvaldībās. Lai gan nevar noliegt, ka prioritāte gan šīs, gan iepriekšējo gadu reformās ir bijušas “pasaulīgākas” lietas – pakalpojumu pieejamība, infrastruktūra,
tautsaimniecība utt. – arī jautājums par novadu identitāti
un simboliku ir viens no tiem, pēc kuru atrisināšanas rezultāts uz ilgu laiku un bieži parādās mums apkārt mūsu
ikdienā. Pagasta vai novada ģerbonis, karogs un cita simbolika – tā redzama uz pašvaldības ēkām un transportlīdzekļiem, to manām pie būvlaukumiem, plašsaziņas līdzekļos,
svētkos, sporta sacensībās, uz suvenīriem, afišu stabiem un
daudz kur citur.
Šobrīd aktualizējies jautājums par jauna apvienotā Ādažu novada ģerboņa izstrādi. Protams, var jau teikt: “Ko tur
spriest, vienkārši saliekam abus iepriekšējos kopā!”. Tomēr
ģerboņu pētniecības zinātne – heraldika – ir tradīcijām un
likumiem bagāta nozare, kurā jāgūst līdzsvars starp jēgpilnu
simbolismu un gadsimtiem ievērotām tradīcijām, izvairoties
no jucekļa. Iedvesmojoties no vecā, ir iespējams veidot arī
jauno. Līdzīga pieeja ir arī veksilologiem – karogu pētniekiem. Jauna novada karoga – kas būtu reizē skaidri atpazīstams jebkurā situācijā un reizē parādītu novada unikalitāti
pārējo vidū – izveide ir loģisks ģerboņa izraudzīšanās procesa līdzgaitnieks. Procesa, kas noteiks, kādas izskatīsies mūsu
novada jaunās rotas un lepnuma simboli.
Taču, kāda ir bijusi mūsu vēsturiskā pieredze ar savu simboliku? Lai arī Ādažu un Carnikavas pašvaldībām patiesi savi
ģerboņi radušies tikai salīdzinoši nesen – 1998. un 2002. gadā,
senākos laikos šajā apkaimē lietoti daudzi un dažādi simboli
dažādos salikumos un formātos. Tajos redzama daba, vietējie
arodi, aristokrātu dzimtu vēsture u.c. elementi. Domājot par
jaunajām novada rotām, apzināsim gan mūsu kopējo tagadni
un nākotni, gan arī pagātnes mantojumu!
Visvecākais uz abiem novadiem attiecināmais simbols, visticamāk, ir 13. gadsimtā vācu Zobenbrāļu ordeņa celtās Ādažu pils zīmogs, kurā attēlots krusts, gada skaitlis “1204” un
dzirnavu rats, kas simbolizēja apkaimes tā laika nosaukumu
– “Neuer-Mühlen” jeb Jaunās dzirnavas.

benu un egli. Ievērojot bruņniecības tradīcijas, abus vairogus
apņem heraldiskā ķivere ar lambrekeniem (vijumiem).

Pēc Latvijas neatkarības izcīnīšanas sabiedrībā un politiķu
vidū risinājās asas diskusijas par valsts un pašvaldību simboliku. Lai gan heraldika un ģerboņi dažās aprindās tika uztverti kā simbols šķirai, kura līdz ar zemes reformu valstī zaudēja
savu statusu – vācbaltiešu aristokrātiju – un daži aicināja no
tiem pilnībā atteikties, pakāpeniski sabiedrība tika pārliecināta
saglabāt no Eiropas nākušās heraldiskās tradīcijas un tās pielāgot latviskā garā. Lai gan tolaik esošajiem Rīgas apriņķa Ādažu
un Mangaļu pagastiem tā arī neizveidoja savus ģerboņus, tādu
vien 1936. gadā ieguva pats apriņķis – melns burukuģis sudraba laukā un 3 zelta labības statiņi melnā laukā. Šo salikumu
1990. gadā atjaunoja kā Rīgas rajona ģerboni.

Padomju okupācijas gados lielākoties heraldika tika “norakstīta”
kā komunismam ideoloģiski neatbilstoša tradīcija un dominēja
sociālistiskā reālisma stilā veidotas emblēmas, taču vietām tika izmantoti ģerboņiem līdzīgi veidojumi. Gan Ādažu, gan Carnikavas
kolhozi izmantoja emblēmas, kurās attēloja vietējos ekonomikas
balstus – labības vārpu un upes nēģi. Vienai no padomju gados izlaistajām suvenīru nozīmītēm, šķiet, ir pat zināma vizuāla līdzība

Tikmēr Carnikavas pusē pirmie heraldikas aizmetņi saistāmi
ar tās skaisto muižu, kurā saimniekoja vācbaltu dižciltīgās fon
Mengdenu, fon Panderu u.c. dzimtas. Mengdenu ģimenes ģerboņa centrā redzams vairogs ar melnām un sudraba svītrām,
bet Panderu – ar eksotiskiem elementiem: nīlzirgu, roku ar zo12

ar bijušo Carnikavas novada ģerboni, taču pierādījumu saistībai
nav. Nēģis un Gauja gan vēlāk ieguva mājvietu Carnikavas pagasta
ģerbonī, turpretī Ādaži par savu simbolu pieņēma gaišo ūdensrozi.

Ivars Dimdiņš
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Sporta ārsts Jānis Kaupe:
“Ir gandarījums, ja svarīgākajā startā mans plāns nostrādā.”

Divi carnikavieši Tokijas olimpiskajās spēlēs: Jānis kopā ar šosejas riteņbraucēju Tomu
Skujiņu.

Tu esi dzimis Rīgā. Kad ar ģimeni pārcēlāties uz Carnikavu?
Tas notika piecu gadu vecumā, kad
mums radās iespēja tikt pie dzīvokļa. Lai
trīs paaudzēm nebūtu jāspiežas vienā Rīgas dzīvoklī, izmantojām šo iespēju. Pēdējā grupa bērnudārzā man jau bija Carnikavā, taču atmiņas par
pārcelšanos ir labas. Man
joprojām ir draugi no tā
laika, šeit ir fantastiskas
atpūtas iespējas, tuvu
jūra, mežs un Gauja. Ļoti
patīk!
Kā tu nonāci līdz profesijas izvēlei?
Sporta ārsts, manuprāt,
nav ārsts tā klasiskajā
izpratnē. Tas ir kaut kas
starp ārstu un izbijušu sportistu, kā manā
gadījumā – savulaik
esmu nodarbojies ar riteņbraukšanu. Jābūt arī
Bobsleja izlases panākumos sava loma ir arī Jānim. Kopā ar
interesei par sportisko izlases treneri Sandi Prūsi un pilotu Oskaru Melbārdi Latvirezultātu, citādi sporta jas Gada Balvas sportā pasniegšanas ceremonijā.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Ceļš līdz Latvijas
Olimpiskajai vienībai
Savā ziņā var teikt, ka medicīnā nokļuvi nejauši. Kāds bija tavs ceļš līdz Latvijas Olimpiskajai vienībai?
Medicīnas studiju otrajā un trešajā kursā man vēl nebija nojausmas, kurā virzienā es varētu specializēties. Tobrīd vēl
nebiju pametis novārtā riteņbraukšanu,
startēju amatieru līmenī un olimpiskajā
vienībā veicu komplekso slodzes testu
pie dakteres Dignas Jukmanes. Biju salasījies par fizioloģiju, mani ļoti interesēja
treniņu metodikas, kā vajag pareizi trenēties un kādas izmaiņas tas muskuļos
izraisa. Man uzreiz radās interesanta un
aizraujoša diskusija ar dakteri, viņa bija
pārsteigta, ka no tiem tūkstošiem, kuri
iet uz pārbaudēm, kāds beidzot pārzina
sporta fizioloģiju. Viņa mani uzaicināja pa vasarām nākt strādāt laboratorijā.
Strādājot tur, ātri sapratu, ka mani interesē tikai viens – sporta medicīna. Man
bija augsta motivācija (apgūt zināšanas),

Foto no privātā arhīva

medicīnā nav ko darīt. Būs garlaicīgi un
neinteresanti. Pēc vidusskolas pabeigšanas aizgāju mācīties uzņēmējdarbību Banku augstskolā, bet ātri sapratu,
ka mani tā vide neuzrunā un nākamajā
gadā iestājos medicīnas studijās Stradiņos. Jau astoņus gadus man ir sertifikāts
sporta ārsta specialitātē.
Savu īsto nodarbošanos atradi ne ar
pirmo reizi. Vai medicīna tevi interesēja jau iepriekš?
Godīgi teikšu, ka nē. Medicīna nekad
nav bijusi kā variants, ko apgūt, taču man
vienmēr ir bijusi interese par lietām, kas
notiek dabā, tātad bioloģiju, kā arī fiziku
un ķīmiju. Medicīna man bija kā izaicinājums, ka es to varu, jo studijas nav
vieglas, taču es ļoti ar to aizrāvos. Cilvēka
fizioloģija vispār ir fantastiska zinātne.

Jānis kopā ar Eiropas (2008., 2015.), pasaules (2016.) un olimpisko čempionu (2014.)
bobslejā Oskaru Melbārdi.

Foto no privātā arhīva

Carnikavietis Jānis Kaupe ir Latvijas
Olimpiskās vienības ārsts, kurš pabijis
jau trijās olimpiskajās spēlēs un gatavojas ceturtajām, kas nākamā gada sākumā notiks Pekinā (Ķīna). “Ādažu Vēstis” aprunājās ar Jāni, jo viņš ir viens no
mūsējiem, turklāt savā profesijā – starp
vadošajiem speciālistiem Latvijā. Jānis
ir arī pirmais sporta ārsts Latvijā, kurš
saņēmis Starptautiskās Olimpiskās komitejas diplomu sporta medicīnā.
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tāpēc arī mācīties nebija grūti. Vēlāk
tiku rezidentūrā, turklāt, ņemot vērā, ka
vasarās biju strādājis Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) laboratorijā, uzreiz
pēc sertifikāta saņemšanas mani šeit
pieņēma darbā. Tieši tobrīd arī Latvijas bobsleja izlasei vajadzēja jaunu ārstu
un LOV galvenā ārste, šobrīd arī LOV
vadītāja Līga Cīrule tam izvēlējās mani.
Uzreiz izveidojās ļoti laba komunikācija
gan ar izlases galveno treneri Sandi Prūsi, gan fiziskās sagatavotības treneri Jāni
Ozolu. Kopā strādājam vēl joprojām.
Tu strādā tikai ar profesionāliem sportistiem vai arī pie tevis iespējas tikt ir
arī amatieriem?
Amatieri olimpiskajā vienībā noteikti
var veikt fiziskās slodzes testu pieraksta
instagram.com/adazilv/

13

ļoti dažādiem raksturiem. Es varētu sākt
raksturot visus cilvēku tipus, ko zinu –
un tieši tādi ir arī Latvijas Olimpiskās
vienības sportisti. Jo ātrāk mēs (ārsti,
Latvijas Olimpiskās vienības personāls)
viņus atkožam, jo ātrāk varam panākt
produktīvu sadarbību. Jāpielāgojas ir

Latvijas Olimpiskās vienības ārsts Jānis Kaupe ir pirmais sporta ārsts Latvijā, kurš saņēmis
Starptautiskās Olimpiskās komitejas diplomu sporta medicīnā.

man, nevis otrādi. Sportistu lauzt nav
pareizais ceļš, katram jāatrod pareizā
pieeja.
Kāda tipa cilvēks ir Toms Skujiņš?
Toms ir ļoti komunikabls, atvērts, korekts, ar viņu ir viegli strādāt. Viņš ir
viens no intelektuālākajiem sportistiem.
Skujiņš pat nav
tipisks
sportists, viņš ir
mazliet virs tā
līmeņa. Mums
ir vienkārši sastrādāties,
jo
arī viņam ļoti
interesē fizioloģija, kā cilvēks funkcionē.
Toms
daudz
ko zina vai arī
es viņam to izskaidroju. Man
Kopā ar sievu Justīni, piedaloties riteņbraukšanas sacensībās.
nav piecreiz jāsaras un ziemas sportistiem, tad mēs to stāsta, jo viņam ir ļoti laba izpratne par
darām, taču, ņemot vērā tuvojošos Pek- lietām. Ir arī grūtāki varianti. Taču, ja
inas olimpiādi, akcents šobrīd ir uz Lat- sportists nepieņem tavas idejas, atļauj vivijas Olimpiskās vienības ziemas sastāva ņam dzīvot, ja vajag, piepalīdzi. Ja var, lai
sportistiem.
izdara pēc saviem ieskatiem, un pēc tam
jau redzēsim, kas tur sanāks. Sportistam
Olimpiskās vienības sportisti
nekad nevajag uzspiest savu viedokli, es
un sadarbība ar Tomu Skujiņu
Kādi ir olimpiskās vienības sportisti? jau nezinu, vai konkrētajā situācijā mans
viedoklis ir pareizs.
Ar visiem ir vienkārši sastrādāties?
Viņi ir tādi paši kā pārējie cilvēki – ar Ar Tomu runājat tikai par darbu vai arī
14

ikdienišķām tēmām?
Riteņbraukšana un sports, protams, ir
galvenā sarunu tēma. Mums abiem interesē sports, cilvēka fizioloģija, treniņi,
to metodika. Mēdzam parunāt arī par
sadzīviskām lietām, jo mums ir kopēji
draugi.

Foto no LOK arhīva

kārtībā, taču garantēt nokļūšanu tieši pie
manis nevaram, īpaši ziemas periodā.
Primāri es strādāju ar LOV sportistiem
– bobslejistiem, riteņbraucējiem. Ja man
jābrauc kopā ar sportistiem uz sacensībām vai nometnēm, tad, protams, neesmu LOV laboratorijā. Esam trīs ārsti,
kuri pieskata laboratoriju, un kurš tajā
dienā ir uz vietas, tas arī strādā, jo visiem
ārstiem ir paralēli pienākumi ar LOV
sportistiem.
Pieminēji, ka strādā arī ar riteņbraucējiem, tātad arī ar citu carnikavieti
Tomu Skujiņu.
Ar Tomu man ir ļoti cieša sadarbība.
22. septembrī kopā ar viņu, Kristu Neilandu, Emīlu Liepiņu un Mārtiņu Pluto
dosimies uz pasaules čempionātu šosejas
riteņbraukšanā. Šovasar ar Tomu bijām
arī Tokijā, sanāk aizbraukt uz pasaules
un Eiropas čempionātiem, ja sportists
tobrīd ir olimpiskās vienības sastāvā. Ja
nav, tad, protams, sadarbojamies, bet tā
nav prioritāte. Uz pasaules čempionātu
ar riteņbraucējiem varu doties, jo esmu
par to vienojies ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju, turklāt dārgo izmaksu dēļ
nupat tika atcelta viena bobsleja nometne
Sočos.
Var noprast, ka bobslejs šobrīd ir prioritāte?
Jāskatās pēc situācijas. Ja jāizvēlas starp
vasaras sporta veidu pārstāvjiem, kuriem tikko bija olimpiāde, un ziemas
sportistiem, kam drīz būs, tad ziemas
sportists šajā brīdī olimpiskajā vienībā ir
prioritāte. Ja var apvienot rūpes par va-

Foto – XEvents
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Triju olimpisko spēļu pieredze
Tev ir triju olimpisko spēļu pieredze.
Vasaras un ziemas spēles droši vien ir
grūti salīdzināt, īpaši ņemot vērā to, ka
pēdējā olimpiāde bija ar stingriem ierobežojumiem.
Jā, esmu bijis Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos (2014.) un Phjončanā (2018.),
un nupat aizvadītajā vasaras olimpiādē
Tokijā. Vasaras olimpiskās spēles ir lielākas, plašākas, saulainākas. Ziemas olimpiādes ir skarbākas. Labi, ja ir ziema, bet
bieži vien ir lietus, apmākušās debesis un
tamlīdzīgi. Tas ir citādāk, kaut vai tikai
laikapstākļu ziņā vien. Vasarā arī sporta
veidu ir vairāk, ir lielāka dažādība. Protams, Tokijas olimpiskās spēles bija atšķirīgākas arī ierobežojumu dēļ, taču izskatās, ka Pekinā būs vēl trakāk. Oktobrī
Ķīnā aizvadīsim trīsarpus nedēļas garu
treniņnometni – visa dokumentu kārtošana, vīzas, “Covid” protokoli ir ļoti
sarežģīti. Tas, kā Eiropa strādā “Covid”
sakarā ar gatavošanos sacensībām, ir ziediņi, ja salīdzina ar to, kas notiek Āzijā.
Tur viss ir daudz stingrāk – visādi papīri,
noteikumi, aplikācijas. Turklāt nedrīkst
pat kļūdīties papīru aizpildīšanā. Ja tas
notiek – paldies, vari nebraukt.
Cik tev pašam olimpisko spēļu laikā sanāk redzēt to, kas tur notiek?
Ziemas olimpiādē praktiski visu laiku
esmu kopā ar bobslejistiem. Šovasar ToĀDAŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (244) 2021

Kā sportista pieredze tev palīdz sporta
ārsta profesijā?
Tā ir ļoti nozīmīga. Varu daudz ko pamēģināt treniņu
metodikā, lai saprastu
ieguvumus. Zinu, kā
lietot mūsdienu
mērierīces, jaudas
mērītājus,
pulsometrus. Manā
profesionālajā izaugsmē ļoti palīdzēja tas, ka pats
centos nopietni
pieiet treniņprocesam, izanalizēt,
kā viss darbojas.
Tagad daudz laCarnikavas parks ir viena no skaistākajām vietām pastaigām un bāk saprotu arī
atpūtai. Laiku ar ģimeni šeit mēdz pavadīt arī Jānis.
sportistus, mums
Ja ir laiks un iespējas, aizbraucu paska- ir vieglāk atrast kopēju valodu. Uzvatīties citus sporta veidus, taču man nav ras dēļ esmu gatavs darīt daudz vairāk.
obligāti to redzēt klātienē, pietiek arī ar Pieeja darbam ir tik sīka un niansēta, ka
televizoru. Ja es gribētu, varētu braukt, vienkāršs ārsts tam laiku netērētu. Sporbet galvenais ārstiem un fizioterapeitiem ta ārsts izdarīs visu, kam ir kaut neliela
– maksimāli nosegt visus sporta veidus, pozitīva ietekme uz rezultātu sacensībās.
tai skaitā kādam būt bāzes vietā, kur mēs Esmu iemācījies, ka jāmēģina izdarīt
dzīvojam, ja pēkšņi kādam sportistam ir viss, kas no manis atkarīgs. Ceļā uz renepieciešama medicīniska palīdzība. Va- zultātu jāpaveic maksimums.
doties pēc tā, cik mums ir darbaspēka, ir Makšķerēšana kā meditācija
iespējas braukt vērot kādu sporta veidu Kur tu smelies enerģiju pēc grūtām
vai palikt dežurēt bāzes vietā.
darba dienām?
Nekur (smejas). Jāsagaida vakars, lai var
Sporta pieredze
iet gulēt un pa nakti uzlādēties. Bet, ja
sporta ārsta profesijā
Savulaik esi nodarbojies ar riteņbrauk- nopietni, tad enerģijas cilvēkam ir tik, cik
šanu. Vai šobrīd vismaz amatieru līme- ir. Pa brīvdienām kaut ko var pārlādēt,
bet uzdevums ir visu samenedžēt tā, lai
nī arī sanāk startēt?
Ja gribētu, tad laiku atrastu, taču pie- enerģijas pietiek visam. Agrāk darbā biju
kā traks, bet pēc darba
trūkst motimājās kā pussprādzis
vācijas. Līdz
tārps vāļājos pa dīvāar jaunās panu. Tagad cenšos visu
audzes ienāksakārtot tā, lai pietiek
šanu ģimenē
enerģijas gan darbam,
prioritātes ir
gan mājām, pieeju vimainījušās,
sam profesionālāk –
arī laika retik daudz neiztērēju
sursi jāpārdasevi darbā, lai mazliet
la ne par labu
svaigāks būtu mājās.
saviem hobiIepriekš
pieminēji
jiem. Pirms
hobijus. Kādi tie ir?
tam,
proSavā ziņā jau arī jautams, startēju.
nās paaudzes ienākSavā labākajā
šana ģimenē ir hobijs.
sportiskajā
formā es sevi Brīvajā laikā Jānis makšķerē Gaujā vai Dzir- Visu, ko zinu, māku
varēju pieskai- nezerā, retāk – Dūņezerā vai Lilastes ezerā, un saprotu, mēģinu
nodot tālāk. Ja satīt pie 20–30 turklāt ir to darījis, arī izmantojot SUP dēli.
labākajiem kalnu riteņbraucējiem Latvi- nāk, tad ideālā variantā reizi nedēļā uz
jā. Tam nav nekā kopēja ar profesionālo pāris stundām aizbraucu pamakšķerēt
riteņbraukšanu, līdz tam ir kā līdz Mēne- – atslēgt domas un ne par ko nedomāt.
sim, taču amatieru līmenī biju kaut kur Un pēc pāris stundu meditācijas atkal
atgriezties ikdienā. Slikti ir tas, ka jaunapa vidu.

jai paaudzei ir daudz vairāk enerģijas kā
mums, pensīšiem (smejas).
Izcelt spīdīgo
Sportistiem galvenais ir panākumi un
medaļas. Kas tev kā sporta ārstam ir
virsotne, uz ko virzīties?
Man kā ārstam vajadzētu teikt, ka veselība ir pirmajā vietā, bet nevienu jau
nevajadzētu mānīt – starp profesionālo
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Foto – Jānis Pārums

kijā mana atbildībā bija riteņbraucēji un
“Covid” lietu menedžēšana, mūsu delegācijā biju tā saucamais “Covid” oficieris.

Pastaiga pa Carnikavu: brīvo laiku Jānis
pavada kopā ar dēlu Dairi.

sportu un veselību reizēm nav vienādības zīmes. Kaut kādas nelielas veselības
problēmas, sāpītes ir praktiski visiem
sportistiem. Tiesa, arī jebkuram vienkāršajam cilvēkam ir savas kaites – vienam sāp mugura, citam kāja. Es mēģinu
atrast optimālu vidusceļu starp tiekšanos uz rezultātu un to, kas ir veselīgs
vai kaitīgs organismam. Man kā sporta
ārstam vienmēr ir gandarījums, kad secinu, ka mans plāns nostrādājis. Medaļa
ir atskaites punkts manā vērtību sistēmā. Vislielākais kaifs ir tad, kad esmu
ko izplānojis, tas ticis sistemātiski darīts,
man bijusi ideja, kā vājo vietu padarīt
stiprāku, un galvenajā startā tas nostrādājis. Tas apliecina, ka esmu domājis pareizi, izdarījis pareizos secinājumus un,
ja vēl beigās mēs izceļam kādu spīdīgo
(medaļu), tas ir lieliski!
Jānis Pārums

instagram.com/adazilv/
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Kopš vasaras sākuma Ādažu pagasta teritorijā
tiek īstenots 21 konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekts
Kamēr visa Latvija izbaudīja rekord silto vasaru, vairāki desmiti Ādažu novada iedzīvotāju un viņu draugu cītīgi strādāja, lai
veidotu novadu par vēl skaistāku un labāku vietu dzīvošanai ne tikai sev un saviem bērniem, bet ikvienam no mums. Spītējotkarstajam laikam un vēlmei atpūsties, notika darbs pie daudzu brīnišķīgu projektu īstenošanas konkursa “Sabiedrība ar dvēseli”
ietvaros. Atgādinām, ka konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” mērķis – uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā
Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursa būtība nosaka, ka projektu īstenotāji
projekta ietvaros saņem domes līdzfinansējumu materiālu iegādei un paši veic darbības, kuru rezultātā: tiek radīts/uzlabots kāds
vides objekts vai elements; veikts ēkas remonts; tiek noorganizēts vai sekmēts kāds izglītojošs, kultūras, sporta vai sociālās jomas
pasākums. Šogad domes finansējums tika piešķirts 21 projektam.
Projekti teritorijas labiekārtošanai:
• Nereģistrētas iedzīvotāju grupas (NIG)
“Vecāki bērnu priekam” projekts “Krāsainā bērnība”;

• Biedrības “Par sakoptu Kadagu” projekts “Kadagas aktivitāšu mežs”;

• NIG “PATNIS Zaļie draugi” projekts
“Zaļā dzīve”;

• NIG “Brīvās Austras skolas vecāku apvienība” projekts “Sajūtu un maņu ārtelpa”;
• NIG “PII “Strautiņš” 11. grupa” projekts “Gribam izzināt pasauli un dzīvot
interesantāk”;
• NIG “Alderu ielas nama atjaunotāji”
projekts “Mūsu simtgadīgā”;

• “Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes” projekts “Pārdomas pie Baznīcas”;
• Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS”
projekts “Mazā lauku saimniecība
ĀBVS”;
• NIG “Taurenīšu priekam” projekts
“Rosīgais ķipars”;
• Biedrības “Garkalnes olimpiskais
centrs” projekts “Garkalnes ciema rekreācijas un Gaujas skatu vietas izveide”;

• NIG “Velo Draugi” projekts “Pump
track Kadaga velotrases izveide”;

• NIG “Ādažu PII “Strautiņš” “Bitīšu
grupiņa”” projekts “Bitīšu saimes mācības un rotaļas svaigā gaisā”;
• NIG “Pasaku Valstības Pelītes” projekts
“Pasaku Valstības Gaujas ielas 4 bērnu
rotaļu laukuma labiekārtošana un pieejamības nodrošināšana”;
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• NIG “Strautkalni” projekts “Viedo pilsētvides tehnoloģiju apgaismojums”.
Projekti izglītojošu, kultūras, sporta
un sociālo pasākumu attīstībai:
• NIG “Par motivējošu izglītības telpu
skolā” projekts “Motivējošas izglītojošas
telpas izveide Ādažu vidusskolā”;

• NIG “Viss bērniem” projekts “Mežavēju pasaka”;

• NIG “Tradīciju kopa “ĀBOLS”” projekts “Ādažu tradīciju kopas “Ābols” arheoloģisko tērpu darināšana”;

• NIG “ĀMMS pedagogu radošā grupa”
projekts “Staro Ādaži”;

• NIG “Ādažu vidusskolas pirmsskola”
projekts “Apkārt pasaulei”.
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Projekti ēku remontam:
• NIG “Entuziasti” projekts “Kāpņu telpas
remonts Pirmā iela 28”.

• Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa””
projekts “Orientēšanās spēles”;
Video, kuros redzama projektu īstenošana:
• Kā top mandala Garkalnē: https://ej.uz/goc2021
• Kā tiek montēti gaismekļi Strautkalnos: https://ej.uz/strautkalni2021
Liels paldies ikvienam, kas iesaistās konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”! Jūs esat paraugs ikvienam
iedzīvotājam.
Inga Pērkone

Likvidē ceļu nomaļu lieko apaugumu Ādažu novada Kadagas ciemā
N
O
V
A
D
Ā
Ādažu novada Kadagas ciemā sakārto pašvaldības ceļu nomales, lai likvidētu lieko apaugumu un nodrošinātu lietus ūdens atvadi no
ceļa brauktuves daļas.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Zemessardzei – 30: tauta valsts aizsardzībā
Šā gada 23. augustā apritēja 30 gadu kopš tika dibināta Latvijas Republikas Zemessardze – lielākā militarizētā organizācija valstī, kurā apvienojušies tūkstošiem brīvprātīgo visā
Latvijā. Zemessargi atlicina daļu sava brīvā laika un spēku,
lai stiprinātu valsts aizsardzības spējas, apgūtu izdzīvošanas, komandas saliedētības u.c. prasmes un sniegtu palīdzību sabiedrībai dažādu krīzes situāciju risināšanā.

“Zemessardzes sākumposmā bija jānotur Latvija, tās robežas. Tā bija cīņa
gan valsts iekšienē, gan uz robežām, un zemessargiem bija pavisam citi
uzdevumi, citas funkcijas [..] Tagad ir citi laiki, cita situācija valstī [..], bet kā
toreiz, tā arī tagad zemessargi dienestā sevi iegulda līdz maksimumam,”
pārliecināts atvaļināts virsleitnants Romāns Kāposts, kurš Zemessardzē
gan kā karavīrs, gan kā zemessargs ir teju 30 gadus.
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Foto – www.piksens.com

Britu instruktors demonstrē, kā marta beigās tikt pāri aukstajai Amatas
upes straumei, – lēni, soli pa solim rādot, kā ieiet ūdenī, kā turēties pie
virves, kur skatīties un kā pārvietoties. 1994. gada ziemā un agrā pavasarī
bija beidzies britu vadītais Zemessardzes instruktoru kurss. Lai palīdzētu
sagatavot Kājnieku mācību centra pirmo Nodaļas komandiera kursu, briti
nolēma uz kādu laiku atstāt Latvijā vienu no saviem instruktoriem. Vairāku
nedēļu garumā kapteinis Gajs Kājnieku mācību centra instruktoriem palīdzēja sastādīt mācību plānus un konspektus, izvēlēties piemērotākās no
pieejamām vietām praktiskajiem vingrinājumiem.

Foto – Māris Vītols

Foto – Romāna Kāposta privātais arhīvs, sargs.lv

nepieciešamību nostiprinājās 1991. gada janvāra barikāžu laikā. 5000 brīvprātīgo vienību kārtībnieki nodrošināja sabiedrisko kārtību Daugavas krastmalā manifestācijas laikā, pēc kuras
beigām to nākamais uzdevums bija apsargāt Brīvības pieminekli, Augstāko un Ministru padomi, Latvijas radio un televīzijas kompleksus, telefona centrāli, LTF ēkas un citus objektus.
14. janvārī ĪBV vīriem palīgā nāca vienkāršie iedzīvotāji, un
sākās barikāžu celšana. Šajā laikā dažās dienās sargos iestājās
Zināmi aizmetņi Zemessardzes dzimšanai radās līdz ar Tre- un apliecības saņēma 10 tūkstoši brīvprātīgo, kurus apmācīja
šās Atmodas pieņemšanos spēkā. Tautas aizstāvībai Latvijas nevardarbīgai pretestībai vai varbūtējai cīņai ar bruņotajiem
Nacionālās neatkarības kustības, vēlāk – arī Latvijas Tautas PSRS armijas karavīriem, VDK un OMON spēkiem.
frontes brīvprātīgie – izveidoja kārtības sargu, pēc tam – īpašās Izgāžoties Augusta pučam un pēc veiksmīga likumprojekta
vienības. 1990.
Katrā periodā ir savi uzdevumi, bet tik un tā mēs izstrādes procesa 1991.
gada 23. augustā Latvijas
gada aprīlī Latvine tikai sestdienās, svētdienās skrienam un darām.
Republikas Augstākajā
jas Tautas frontes
Mēs visu laiku esam tā sabiedrības daļa, kas no- padomē (LR AP) tika pie(LTF) priekšsēdēdrošina drošību.*
ņemts likums “Par Lattājs Dainis Īvāns
deva rīkojumu apvienot visas kārtības sargu vienības un nodi- vijas Zemessardzi”, kas noteica, ka Zemessardze ir brīvprātīgs
bināt LTF īpašās brīvprātīgās vienības (ĪBV) ar štābu priekšga- militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Jau nākamajā
lā. No 1. maija ap 200 kārtības sargu bez īpašiem aizsardzības dienā, 24. augustā, pēc likuma pieņemšanas tika izdota Zemeslīdzekļiem uzsāka diennakts dežūras pie Brīvības pieminekļa sardzes priekšnieka un AP priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova
un Latvijas Republikas Augstākās padomes ēkas. 4. maija mīti- pirmā pavēle – sākt zemessargu kandidātu reģistrāciju pašņā pēc Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas kārtību uzturēja jau ap 500 sargu. Īpašs
pārbaudījums bija 15. maijā padomju armijas virsnieku un kursantu veiktā Augstākās padomes šturmēšana. Viņiem pretī stājās daļa milicijas spēku un īpašo brīvprātīgo vienību vīri.
Pārliecība par pastāvīgu tautas pašaizsardzības organizācijas

Foto – Romāna Kāposta privātais arhīvs, sargs.lv
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23. augustā Carnikavas Novadpētniecības centrā Zemessardzes 30. gadadienai veltītajā pasākumā tika godināti zemessargi.
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Foto – Māris Vītols

valdībās. Septembrī
sākās Zemessardzes
bataljonu formēšana, nodibināja Zemessardzes štābu.
Dažu mēnešu laikā
Zemessardzes rindās iestājās ap 10
tūkstošiem cilvēku,
bet pēc gada tie bija
jau 17 000 dienējošo,
kas ļāva tai kļūt par
lielāko valsts aizsardzības balstu. 1992.
gadā Zemessardzes
paspārnē tika izveidota arī Zemessardzes jaunatnes Zemessardzes 30. gadadienai veltītajā pasākuorganizācija – Jaun- mā par zemessardzi kā tautas pašaizsardzības
organizāciju stāsta šā raksta autors, vēstursardze, kas šobrīd ir nieks un zemessargs, Carnikavas Novadpētviena no lielākajām niecības centra speciālists Ivars Dimdiņš.
jaunatnes organizācijām Latvijā.
Carnikavas un Ādažu pašvaldības jau kopš Zemessardzes
pirmsākumiem ir tās 19. bataljona dienējošo pārziņā. Tas dibināts 1991. gada 2. oktobrī kā Rīgas apriņķa Zemessardzes Pulka

19. bataljons. Majora Roberta Millera vadītie zemessargi savu
iecerēto bāzes vietu Stopiņu pagastā, tuvu Ulbrokai, sāka apsargāt 1992. gada Vecgada vakarā, taču pilnībā to pārņēma vien
nākamā gada februārī. 1998. gadā 19. bataljonam pievienoja Rīgas 11. Centra rajona bataljonu, bet 2006. gadā – Zemessardzes
14. Rīgas Latgales priekšpilsētas kājnieku bataljonu. Līdz 2010.
gadam vienības specifikācija bija kājnieku bataljons, pēc tam
– nodrošinājuma bataljons, bet šobrīd tas ieguvis kaujas nodrošinājuma bataljona nosaukumu.
19. bataljons ir arī daļa no Ādažu un Carnikavas militārās vēstures hronikām. Papildu daudzajām kaujas spēju uzlabošanas
apmācībām Latvijas lielākajā – Ādažu (arī saukts par Gaujas
un Lilastes) poligonā, zemessargi savas iemaņas un prasmes
uzlabojuši arī citur Ādažu apkaimē, Carnikavas ciema centrā,
Mežgarciemā un citviet, kā arī plašāk veicinājuši bruņoto spēku
un sabiedrības sadarbību talkās, COVID-19 ierobežošanas pasākumu atbalstā u.c. aktivitātēs.
Pats būdams zemessargs, aicinu arī jūs pievienoties mūsu
vienībai, lai pieliktu roku valsts un savu māju aizsardzības
veicināšanā, iemācītos noderīgas prasmes, satiktu domubiedrus un citādi saturīgi papildinātu savu ikdienu!
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Ivars Dimdiņš

* Kāposts, R. Pēc teju 30 gadiem Zemessardzē nevar vienkārši aiziet – tā
ir daļa dzīves. 06.08.2021. www.sargs.lv, pierakst. Sargs.lv Intervija ar
atvaļināto virsleitnantu Romānu Kāpostu.

Godina zemessargus, atzīmējot Zemessardzes 30. gadadienu!
Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris,
majors Kaspars Auzenbahs. Muzikālā pauzē uzstājās Carnikavas Mākslas un mūzikas skolas skolotāja Anastasija Isakova. Pateicības rakstus Carnikavas un Ādažu zemessargiem un veterāniem pasniedza Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
pašvaldības funkciju jautājumos Imants Krastiņš.
Elita Pētersone

Foto – Māris Vītols

Atzīmējot Zemessardzes dibināšanas 30. gadadienu un 1991.
gada barikāžu 30.gadadienu, Carnikavas Novadpētniecības
centrā sirsnīgā un atmiņu stāstiem bagātā gaisotnē godinājām
mūsu novadniekus – zemessargus un veterānus. Par zemessardzi kā tautas pašaizsardzības organizāciju stāstīja vēsturnieks
un zemessargs, Carnikavas Novadpētniecības centra darbinieks
Ivars Dimdiņš, par mērķiem un uzdevumiem – Zemessardzes 1.

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 10.klases prakses nedēļa Gruzijā

Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva
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Tbilisi

Mācīties attālināti ir viegli, ja tas notiek īslaicīgi un īpaši motivētiem skolēniem. Tad pienāk brīdis, kad vairs neko negribas, zūd prieks par pasauli, prieks par piedzīvoto, un rutīna
izplešas kā nepārvarams smogs. Tuvojoties kultūras prakses
un lauksaimniecības prakses laikam, lēnām pārņēma izmisums – vai tiešām nebūs iespējas piedzīvot tik svarīgos un
būtiskos, tik atbildīgos un emocijām bagātos mirkļus, kas
10. klases mācību procesu padara neaizmirstamu un pieredzes bagātu. Abas prakses 10. klasē izriet no mācību procesa
un programmas. Šobrīd, atskatoties uz vasaru, ar vislielāko
gandarījumu var sacīt, ka viss notika un izdevās. 10. klase,
apvienojot abas prakses, devās uz Gruziju,* Ozurgeti pašvadību, kas izveidoja prakses programmu un sadarbībā ar
vietējiem uzņēmumiem radīja iespēju ne tikai strādāt, bet
izjust, izbaudīt, iepazīt un izdzīvot Gruziju un gruzīnu atvērtību, viesmīlību, draudzīgumu un sirsnīgumu. Nedēļas
laikā dienas pirmo daļu pavadījām kādā no saimniecībām,
kur ieguvām jaunu pieredzi un centāmies dot savu ieguldījumu dažādu darbu veikšanā.
Kā top tēja? Pirmā diena Ozurgeti tējas plantācijā
Sabrūkot PSRS, Gruzija, kas pirms tam eksportēja zaļo un melno tēju uz visām 15 savienotajām republikām, pārtrauca to audzēt un ražot. Bija
jāpaiet ilgam laika
posmam, lai tējas
plantāciju
darbs
atkal atsāktos. Ozurgeti tējas plantācija bija pirmā vieta, kurā nonācām
praksē. Vispirms
lielas salmu cepures, lai karstajā saulē nepārkarstam,
tad rūpīga tējas
lasīšanas procesa
apguve. Tā kā tējas
lasīšana ir absolūts
roku darbs, tad
katra mūsu kļūda
var mazināt tējas
kvalitāti, tas drīkst
būt tikai tējas krūDarbs tējas plantācijā.
20

ma jaunā dzinuma pats augšējais zariņš ar ne vairāk kā trim
jaunajām lapiņām. Pēc pāris stundu darba katram no mums ir
pilns neliels groziņš. Nedaudz tālāk redzam profesionālas lasītājas, kuras tēju vāc nevis groziņā, bet lielā maisā uz muguras
un dienā salasa apmēram 10kg. Mēs, visticamāk, šādu daudzumu nesalasījām pat visi kopā. Tomēr izbaudījām procesa rutīnu
un izjutām sāpošo muguru, kuru visu laiku nācās turēt saliektu
virs tējas krūma. Tālāk sekoja apstrādes process. Zaļā un melnā
tēja sākumā ir viena un tā pati. Tikai
apstrādes procesā
tā iegūst vienu vai
otru garšu. Tējas
lapiņas tika liktas
īpašā tvaicējamā
aparātā, kur milzīgā karstumā tās
tika
nofiksētas,
lai saglabātu zaļo
krāsu. Pēc tam
cita ierīce tās viegli viļā, lai sašķeltu
molekulas un ierullētu virzienā, kā
lapiņām jāžūst, un
Rožu siltumnīcā.
tikai tad tās tiek
žāvētas atbilstošā temperatūrā, lai iegūtu tēju, kādu mēs varam
lietot uzturā. Laimīgi, katrs ar tējas maisiņu rokā atvadījāmies
no tējas plantācijas saimnieka un devāmies uz Gruziju miniatūrā, lai varētu iegūt kopskatu visām tām ēkām, par kurām pirms
tam mācījāmies kultūras vēsturē attālinātā procesa laikā un
kuras realitātē apskatīsim pēc lauksaimniecības prakses. Vēlā
pēcpusdienā dodamies uz Melno jūru. Pludmali klāj magnētiskās smiltis – pelēki melnas, kas pielīp pie kājām un nebirst nost.
Izskatās pavisam jokaini.
Otrā diena rožu audzētavā un Čurčellas meistarklase
Braucot uz prakses vietu – rožu audzētavu, pa ceļam nonākam
liela govju ganāmpulka vidū un tā nu braucam reizē ar govīm, pāris suņiem un ganiem zirga mugurā. Pavisam savāda, nekad neizjusta atmosfēra. Bet tad arī siltumnīcas un rožu lauki ir klāt. Darbi ir dažādi – vairāki no mums strādā siltumnīcās, citi sagatavo
no rožu kātiem spraudeņus, vēl
citi apkopj dārza rožu krūmus,
nogriežot vecos ziedus vai apkaplējot rožu dobes, kur tiek
audzēti jaunie stādi. Saimnieks
brīnās par mūsu atbildīgumu
un jau zvana uz pašvaldību, ka
mēs esam apbrīnojami čakli
strādnieki. Izrādās, pašvaldība
jau iepriekšējā dienā saņēmusi
šādu pat ziņu no tējas plantācijas saimnieka. Darbam beidzoties, saimnieks nolēmis
mūs iepriecināt, un pagalmā Čurčellas gatavošanas meistarsāk skanēt “Prāta vētra”. Jūta- klase.
mies patiesi saviļņoti. Un jau pēc brīža pagalmā ir gan latviešu,
gan gruzīnu dejas. Visas meitenes saņem pa rozei, un dodamies
mājās. Vakarā mūs gaida Čurčellas meistarklase – gatavojam valriekstus vīnogu sulā.
Trešā diena – gruzīnu nacionālās dejas
Mums paziņo, ka svētdienās pat Gruzijā nestrādā. Dodamies
ĀDAŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (244) 2021

uz nacionālo dabas parku, kurš ir Pēc 9 mēnešu sēdēšanas pie datora tas nemaz nav viegls darbs.
UNESCO nacionālais mantojums Pēc darba ar paprāvu foreļu maisiņu vakariņām dodamies mā– putnu migrācijas vieta. Ir apmā- jās. Šovakar mūs gaida Ozurgeti 2. ģimnāzija, kas ir viena no
cies, un brauciena ar laivu laikā labākajām skolām visā Gruzijā. Skola ir ar padziļinātu mūzilīst. Vienīgo reizi mūsu Gruzijas kas apguvi, mēs tiekam sagaidīti ar grandiozu koncertu. Pēc
prakses laikā. Ūdens ir kā spogulis, koncerta kā uz burvju mājiena veidojas draudzīgas attiecības
tālumā raugoties nevar atšķirt, kur ar 10. klasi. Tiekam uzaicināti uz basketbola draudzības spēbeidzas realitāte un sākas atspulgs, li. Lai būtu godīgi, tiek veidotas jauktas komandas, jo mūsējie
bet putni ir noslēpušies. Pelikānus ir daudz garāki. Ar basketbolu nepietiek, pēc tam tiek spēlēta
ieraudzīt nevaram, vienīgi iztrau- tautasbumba. Un ir tik labi, ka negribas šķirties. Mēs tiksimies
cēti gārņi, atvēzējot savus milzīgos arī rīt.
spārnus, ielido dziļāk koku pudu- Piektā diena – ļauties noticēt brīnumam
ros. Visu laiku kaut kas saldi un ļoti Izpaliek darbs melleņu laukā, jo tās vienkārši nav gatavas. Dopazīstami smaržo, tad beidzot sa- damies uz saimniecību, kurā nodarbojas ar dažādu augļu un
Gruzīnu tradicionālo pīrāogu audzēšanu. Plānā zemeņu vākšana, tomēr darbu nākas
gu (ar olu un brinzu) gata- protam, kas tas ir – upes mala, cik
vošanas meistarklase.
tālu vien skats sniedzas, noaugusi atlikt, jo siltumnīcā, kur zemenes iestādītas, ir vairāk nekā 50
ar saldo mīlestību, to pašu, kuru mēs rūpīgi kopjam Latvijas grādu karsts. Dodamies uz lielu augļu dārzu, kur apkopjam
mazdārziņos. Pa ceļam vēl apmeklējam nelielu klosteri, kurā ēdamo kastaņu kokus un sagatavojam nākamajai ražas vākšair kāda savdabīga freska – Georga cīņa ar pūķi, gluži tā pati, nai rudenī. Kastaņu adatas ir ļoti asas, mums ar tām pilnas apakuru visas pasaules valdorfskolās rudeņos spēlē kā izrādi Mi- vu zoles. Karstums arī laukā ļoti liels. Iespēja peldēties tomēr
ķeļdienā. Šī freska ir īpaša ar to, ka
tajā nav attēlota cīņa, bet brīdis, kad
Georgs pūķi ir pakļāvis un tas kā suns
saitītē viņam seko. Tas ir kā simbols
mūsu iekšējai cīņai pašiem ar sevi – ja
esi spējīgs pakļaut un savaldīt savas
kaprīzes un untumus, tad nevienam
no tām vairs nav jābaidās. Arī šovakar meistarklase – gruzīnu nacionālās
dejas. Izrādās, ka gruzīni nacionālās
dejas apgūst jau skolā. Iespējams, ka
arī viņu stāja pieder pie dejas – mugura jātur tā, it kā lāpstiņas būtu saliktas
kopā. Un nudien ir pavisam cita sajūta – katrs no mums jutās spēcīgāks un
varošāks. Un dejas laikā nav pieskā- Sagatavojot jaunajai ražai ēdamo kastaņu kokus
rienu. Bet dejas soļi nudien nav viegli.
jālaiž vējā, jo nevienam nav līdzi peldkostīma. Pēcpusdiena ļoti
Ceturtā diena foreļu audzētavā, ģimnāzijā un basketbola svarīga – mums pieņemšana pie novada domes priekšsēdētāja,
draudzības spēlē
tad koncerts, kurš sarīkots mums par godu un kurā piedalāDodamies kalnos uz foreļu audzētavu, kur baseinos ieplūst kal- mies arī paši, mācot un demonstrējot latviešu tautasdejas, bet
nu avotu un upju ūdens un aiztek tālāk. Zivju daudzums mulsi- pašā vakarā – atvadu vakars. Tiekamies ar 2. ģimnāzijas 10.
na. Mums tās jāba- klasi un aicinām viņus ciemos uz Latviju. Torte, dejas, drauro. Kā parādāmies dzīgas sarunas. Ir tik sirsnīga un laba sajūta, nedēļa piepildīta
ar barības spaini ar tik daudz emocijām un gandarījuma, ka rīt pie busiņa birs
baseina malā, tā asaras. Bet līdz rītam vēl noslēguma vakars. Pēc darba – pelnīta
foreļu bari mums atpūta. Dienu pavadām Batumi – Gruzijas kūrortā. Melnā jūra
seko. Mūs aizved gan vēl nav sasilusi tik ļoti kā gaiss, tomēr tas netraucē peldi.
arī uz īpašiem ba- Siltais gaiss ļauj izjust vasaru, bet priekšā vēl bagātīgs kultūras
seiniem, kuros dzī- piedzīvojums Tbilisi – operas teātris, katedrāles, muzeji, diena
vo pavisam lielas Kaheti apgabalā, kuru uzskata par Gruzijas pirmsākumiem un
foreļu mammas, pirmās akadēmijas apskate. Tajā mācījies Šota Rustaveli. Kaukuras slauc, lai ie- kāza kalni, ar klosteri 3,4 km augstumā un vēl tik daudz kā, kas
gūtu foreļu ikrus. veido mūsu kopējo – klases atmiņu. Mājās ielidojam pavisam
Bet pēc tam seko agrā rīta stundā, kad Rīga vēl tikai domā par mošanos. Un ir tik
darbs, kas meite- daudz jautājumu gan citiem, gan pašiem sev. Gan retorisku, gan
nēm nemaz nav pa atbildamu, tomēr skaidrs ir tas, ka no katra piedzīvojuma un
spēkam – jāpārliek pārdzīvojuma varam mācīties. No gruzīniem sirsnību, atvērtī300 kilogramu fo- bu un viesmīlību. Bet pats galvenais – ļauties noticēt brīnumam
reļu citā baseinā. un neiespējamajam, tad viss kļūst iespējams. Un pieredze dara
Foreļu audzētavā
Šīs zivis paredzētas mūs bagātākus.
Inga Zemīte
pārdošanai, un pirms šī procesa tās vienu dienu nebaro, lai līdz
pircējam tās nonāktu tīras – pašas sevi attīrījušas. Zivis tiek *Pateicība Valta mammai Baibai, Natiai Gruzijā un Ādažu pašvaldībai
smeltas lielā mucā, un tad mucas saturs pārliets blakus baseinā. par atbalstu.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Jaunu grāmatu piedāvājums Carnikavas bibliotēkā, Jūras ielā 1A
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus skatīt arī elektroniskajā katalogā
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/5/home.aspx

Daiļliteratūra

Nozaru literatūra

Bērnu un jauniešu literatūra

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Melgalve, Ieva “Emī un Rū”
• Bērziņa, Liene “Ķiverēns”
• Ulberga, Kristīne “Kaizivs, kurš
neēda cilvēkus”
• Hantere, Ērina “Klanu kaķi.
Zvaigžņu gaisma”
• Aberkrombijs, Dž. “Karaļa pēdējais arguments”
• Hainsa, Sallija “Fēliks un Baziliks”
• Kaplickis, Vaclavs “Raganu
veseris”

Ikstena, Nora “Ūdens mirdzēšana”
Nuts, Zane “Kaut kāds finglieris”
Birze, Miervaldis “Rozā zilonis”
Kravale, Dace “Iedvesmas upe”
Kovaļova, Lelde “Šoseja”
Bargais, Rihards “Nemodernās Slampes
meitenes”
• Zīle, Baiba “Piezīmes no citurzemes”
• Vaita, Kārena “Svešinieki no Montegjūstrītas”
• Knaidla, Laura “Nepazaudē mani”
• Ouensa, Dēlija “Kur vēži dzied”
• Kofs, Indreks “Uz mājām”
• Gotlība, Lorija “Varbūt tu vēlies ar kādu par
to parunāt”
• Harisone, Melisa “Zeltains mieža lauks”
• Delakūrs, Greguārs “Sieviete, kura nenovecoja”
• Nesers, Hokans “Rūsa kunga stāsts”
• Rachayati, Swami “Nokāpt no sliedēm”
• Menase, Roberts ”Lamančas Dons Žuans jeb
baudas audzināšana”
• Serbs, Antals “Ceļinieks un mēnessgaisma”
• Bleidela, Sāra “Meita”
• Vaita, Kārena “Pēdējā nakts Londonā”
• Herons, Pols “Izlaušanās”
• Ārčers, Džefrijs “Tā stunda nāk”
• Hofmans, R. Dž. “Klaunu smaidi”
• Filipsa Suzanna Elizabete “Kad zvaigznes
apvienojas”
• Veika, Džūlsa “No Itālijas ar mīlestību”
• Pārksa, Adele “Man tev kaut kas jāatklāj”
• Eljota, Ketrina “Aiz slēgtām durvīm”
• Mariņina, Aleksandra “Cita patiesība”

Ar plašāku jauno grāmatu klāstu var iepazīties:
http://kultura.carnikava.lv/lv/biblioteka

Carnikavas bibliotēkas darba laiks
Pirmdiena

9.00–12.00

12.30–16.00

Otrdiena

12.00–14.00

14.30–19.00

Trešdiena

9.00–12.00

12.30–17.00

Ceturtdiena

12.00–14.00

14.30–19.00

Piektdiena

9.00–12.00

12.30–17.00

SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS – SLĒGTS
Katra mēneša pirmajā trešdienā
bibliotēka slēgta – metodiskā diena
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Līdz
9.
oktobrim
Carnikavas
bibliotēkā
mākslinieces
Gunas
Pastares-Zalcmanes izstāde “Zīmuļa dzīves līnija”. Izstāde apskatāma
bibliotēkas darba laikā.

Jermacāne, Ilze “Strēlnieku dzīvība sarkanā”
Katrāne-Šīlinga Alīna “Prāta Vētra. Meklēt vienam otru”
Hirvisāri, Laila “Viņas Augstība Katrīna II”
Rība, A. “Veiksmīga biznesa psiholoģija”
Mellers, Lūkass “Patiesība sākas divatā. Pāris sarunājas”
• Gērgiss, Š. “Kas ir laulība?”
• Brūvere, Ilona “Mana grāmatvedība”
• “Izaugt veselam digitālā pasaulē”
• Šiliņš, Jānis “Ķēpīga tēma. Latvieši – boļševiku balsts”
• Prisjolkova, Inese “Viegli un ar mīlestību”
• Liepiņi Kr. un Kr. “Pamirs mana sirds mīlestībā”

Izsludināta pieteikšanās
Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā
Ādažu novada Carnikavas
pagasts izsludina konkursu uz Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā, kas tiek
pasniegta reizi gadā par
iepriekšējā literārajā gadā
izdotu dzejoļu krājumu.
Pretendentus Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā
var izvirzīt izdevniecības,
grāmatu apgādi, laikrakstu, žurnālu redakcijas,
kultūras institūcijas, kā arī
valsts un sabiedriskās organizācijas.
Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz šā gada 1. oktobrim plkst. 14.00 Carnikavas pagasta Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā). Prēmijas fonds
ir 1000 eiro (pēc normatīvajos aktos paredzēto nodokļu atskaitīšanas).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ādažu novada Carnikavas pagasta Klientu apkalpošanas centrā vai tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Konkursi”. Tālrunis informācijai: 26378644.
Pērn komisija pieņēma netradicionālu lēmumu apbalvot divus dzejniekus – Ingu Pizāni par dzejas krājumu “Siena, ko nosiltināt” (Jāņa Rozes apgāds, 2019) un Jāni Hvoinski par dzejas krājumu “Mūza no pilsētas N” (Neputns, 2019).
Arī šogad Ojāra Vācieša prēmija tiks pasniegta novembrī, atzīmējot dzejnieka dzimšanas dienu.
Ojāra Vācieša prēmija pirmoreiz pasniegta 1984. gadā, par kuras laureātiem kļuva
dzejnieki Jānis Peters, Vitauts Ļūdēns un Ivans Dračs, 1988. gadā prēmiju saņēma
Vizma Belševica, Māra Zālīte, Jānis Baltvilks un Juris Kronbergs, savukārt 1993. gadā
– Imants Ziedonis, Māra Mellēna, Ernests Spīčs, Valdis Muktupāvels un Guntars Godiņš.
2003. gada Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas novada domi atjaunoja Ojāra
Vācieša prēmiju, bet kopš 2011. gada prēmiju pasniedza Carnikavas novada dome.
Tās laureātu skaitā ir Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete, Inese Zandere, Inga Gaile, Andra Manfelde, Pēteris Brūvers, Imants Auziņš, Ronalds Briedis, Edvīns Raups,
Leons Briedis, Anna Auziņa, Anna Dzintare, Māris Salējs.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada pašvaldība anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 04.08.2021. ar lēmumu Nr.ĀNP/5-24/21/171 Jurim Nicmanim adresē
Pirmā iela 29-10, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu. Pilns
lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada pašvaldības 324. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad
adresātam paziņots administratīvais akts.
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Kas jāzina, iegādājoties nekustamo īpašumu
Ādažu novada pašvaldība aicina pircējus, kuri vēlas iegādāties nekustamos īpašumus Ādažu novada teritorijā, kad ir
izvēlēts nekustamais īpašums, ja ir vēl kādas šaubas un jautājumi, PIRMS IEGĀDES vērsties Ādažu novada pašvaldības
Būvvaldē, lai NOSKAIDROTU BŪVNIECĪBAS IESPĒJAS
katrā iecerētajā nekustamajā īpašumā.
Jums būtu jānoskaidro:
• vai NODROŠINĀTA JURIDISKA PIEKĻUVE LĪDZ VALSTS
VAI PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻAM – būs jāslēdz privāti servitūta līgumi ar to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru zemesgabalus šķērso piebraucamais ceļš.
• vai TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ VAI DETĀLPLĀNOJUMĀ
NOTEIKTĀ ATĻAUTĀ (PLĀNOTĀ) IZMANTOŠANA ATBILST BŪVNIECĪBAS IECEREI
a) nepieciešams gaidīt, kad tiks grozīts Teritorijas plānojums
(bez garantijas, ka tiks ņemts vērā jums tīkamais variants),
b) grozīt detālplānojumu (nepieciešams saņemt visu detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišana)
• kāds ir iecerētās būves iespējamais BŪVNIECĪBAS PROCESS
– vai ir jāizstrādā detālplānojums. Ja nepieciešams izstrādāt
detālplānojumu, cik un kādi nekustamie īpašumi tiek ietverti
detālplānojuma izstrādes teritorijā (piekļuve valsts autoceļam,
kompleksais detālplānojums u.c.)
• DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA – inženiertīklu izbūve (ir/nav izbūvēts), ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (ir/nav izbūvētas), ceļu izbūve (ir/nav izbūvēts, kurš
apsaimniekos (sniega tīrīšana, bedres, u.tml.) un uzturēs. Informācijai – pašvaldība uztur un apsaimnieko tikai tai piederošās ielas. Pašvaldība var pārņemt ielas tikai tad, kad tās izdalītas atsevišķā zemesgabalā un ir izbūvētas. Servitūta ceļus uztur
un labo servitūta izlietotājs (Civillikums 1151.p.), privātos ceļus
(zemes īpašnieks – privāta vai juridiska persona(s)) būvē, uztur
un labo ceļu īpašnieks(i).

Paskaidrojuma raksts vai būvprojekts?
Ja vienstāvu būves kopējā platība nepārsniedz 25m2 (rūpnieciski ražotām 60m2), būvniecību var veikt, izstrādājot Paskaidrojuma rakstu, nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu (ja vēlaties būvēt pirmās grupas būves kā šķūni, lapeni, siltumnīcu
u.c). Paskaidrojuma rakstu var izstrādāt arī pats pasūtītājs, nepiesaistot arhitektu. Pirmās grupas būves novietošana zemesgabala priekšpagalmā – zemes vienības daļā starp būvlaidi un
ielas sarkano līniju – nav atļauta.
Žoga būvniecība
Žogs ir inženierbūve, tomēr ne vienmēr tā izbūvi ir nepieciešams saskaņot ar pašvaldību. Žoga izbūve, ja žogs nav redzams
no publiskās ārtelpas (ielas, bulvāra, laukuma), ar būvvaldi nav
jāsaskaņo. Gadījumos, ja žoga izbūve iecerēta publiskajā ārtelpā
(žogs atrodas ielas pusē vai sabiedrībai brīvi pieejamā iekšpagalmā), nepieciešams izstrādāt un būvvaldē saskaņot būvniecības
dokumentāciju – Paskaidrojuma rakstu. Žogi starp kaimiņiem,
kas nerobežojas ar publisko ārtelpu, ir savstarpēji jāsaskaņo.
Žoga caurredzamībai jābūt vismaz 30% un augstums nedrīkst
pārsniegt 2,0 m (ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi).
Lai netiktu skarti vai bojāti pazemes inženiertīkli, pirms žoga
izbūves par to esamību nepieciešams konsultēties būvvaldē.
Izbūvējot žogu, jāievēro žoga augstuma un caurredzamības prasības. Tāpat būtu jāpievērš uzmanība tam, vai izvēlētais risinājums iederas apkārtējā ainavā.
Publiskā ārtelpa
Publiskā ārtelpa ir sabiedrībai pieejama teritorija un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalms var tikt uzskatīts par publisko ārtelpu, ja tas ir
sabiedrībai pieejams un nodots publiskai lietošanai.
Sarkano līniju koridorā nav atļauta koku, krūmu un puķu stādīšana.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2021. gada 24. augusta sēdē ar lēmumu
Nr.40 ir apstiprināts detālplānojums Āķu ielā 1, Baltezera ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, interneta vietnē
www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Ādažu novada domes 2021. gada 24. augusta sēdē ar lēmumu
Nr.41 ir apstiprināts detālplānojums “Dzērvenītes”, Birznieku
ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv.

Dace Medniece

Pašvaldības policija lūdz vecākus ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus
Ādažu pašvaldības policija lūdz novada iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot epidemioloģiskos noteikumus, tādejādi pasargājot sevi un citus. Sākoties skolas gaitām, Ādažu pašvaldības
policija lūdz vecākus pārrunāt ar savām atvasēm visus drošības jautājumus. Īpaši sākumskolas vecākiem pārrunāt ikdienas
maršrutu un ceļu satiksmes noteikumus. Nogādājot bērnus
Ādažu vidusskolā, aicinām vecākus parūpēties par bērnu drošību. Satiksme ir intensīva, apstājoties, lai izlaistu bērnu pie
skolas, jāseko līdzi, lai bērns ielu šķērso tam paredzētā vietā,
proti, pie gājēju pārejas. Informējam, ka brauktuves šķērsošana

neatļautā vietā ir administratīvi sodāma rīcība, jo Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka gājējiem aizliegts šķērsot brauktuvi
ārpus gājēju pārejas. Tāpat vēlamies visiem vecākiem atgādināt,
ka, nogādājot savas atvases skolā ar transportlīdzekli, arī ir jāievēro ceļa zīmes un ceļa apzīmējumi.
Lai visiem sekmīgs jaunais mācību gads!
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un informēt par likumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju pa
tālruņiem - 67997005 vai 27762020.
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O. Feldmanis

Ādažu pašvaldības policijas ceturkšņa darbu apkopojums
Ādažu pašvaldības policijā pirmajā gada ceturksnī saņemtas
3285 ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Uzsākti 338 administratīvā pārkāpuma procesi, par
soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu pieņemti 132 lēmumi, izķerti 67 klaiņojoši
dzīvnieki. 37 bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām personām
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sniegta palīdzība. Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumu no ārkārtas stāvokļa ieviešanas brīža
veiktas 263 pārbaudes, tajā skaitā uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi par ārkārtas situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu
pārkāpšanu.
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni 67996266, e-pastā biblioteka@adazi.lv
vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra

Bērnu literatūra

Uzziņu literatūra

•
•
•
•
•
•
•

• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un Jauktasiņu
princis”, 6. grām.
• Roulinga, Dž. K. “Fantastiskās būtnes un kur
tās meklēt”
• Pujāts, Marts “Ej nu ej”
• Viška, Signe “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu”
• Harmss, Daniils “Ļoti briesmīgs notikums”
• Pīrss, Bobijs “Viljams Ventons un orbulatoraģents”, 3. grām.

•
•
•
•
•
•

Judina, Dace “Nemodiniet mirušos”
Avotiņa, Daina “Debesis visur vienādas”
Dimante, Inguna “Starp divām sievietēm”
Bērziņš, Māris “Nākotnes kalējs”
Stumbre, Lelde “Perfekcioniste”
Želve, Kristīne “Grosvaldi”
Gundars, Lauris “Svešam kļūt jeb Stāsts par
Gunāru A.”
• Zebris, Osvalds “Šaubas”
• Vinogradova, Laura “Izelpas”
• Lagzdiņa, Gunita “Lāde vaļā”
• Pohodņeva, Maija “Naida simetrija”, 1. grām.
• Pohodņeva, Maija “Prāgas pastkartes”, 2.
grām.
• Pohodņeva, Maija “Nedzeniet pēdas snaiperim”, 3. grām.
• Pohodņeva, Maija “Tumsas inversija”, 4.
grām.
• Zoldnere, Dina “Sniegā”
• Nesbē, Jū “Karaļvalsts”
• Vagnere, Jana “Dzīvi cilvēki”, 2. grām.
• Grebe, Kamilla “Nemaņa”
• Gilberta, Elizabete “Meiteņu pilsēta”
• Džeferisa, Dina “Pazudusī māsa”
• Heigs, Mets “Pusnakts bibliotēka”
• Meiere, Stefanija “Pusnakts saule”
• Kouls, Daniels “Spēle beigusies”
• Kinnunens, Tommi “Stikla upe”
• Kalniņa, Mērija Elizabete “Sapnis par viņu
un mūziklu”
• Mariņina, Aleksandra “Cita patiesība”, 1. sēj.
• Railija, Lūsinda “Mīlestības vēstule”
• Felka, Romija “Rēgu nams”
• Grosa, Maija “Spēlēt dzīvi”
• Ārčers, Džefrijs “Tā stunda nāk”, 6. grām.
• Jēgerfelde, Jennija “Stendapa karaliene”

Līdums, Gatis “Pāru (ne)būšanas”
Prozers, Džims “Mežonīgais Mesija”
Šetijs, Džejs “Domā kā mūks”
Ritenberga, Dzidra “Es atradu laimi”
Zlidnis, Kaspars “Spēka grāmata”
Šternfelde, Ina “Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem”
• Perija, Filipa “Jūs vēlēsieties, kaut šo
grāmatu būtu izlasījuši jūsu vecāki”

Izstādes un pasākumi septembrī Ādažu bibliotēkā
Abonementā

Lasītavā

• “Esi kā Lāčplēsis…”
Dzejniekam Andrejam Pumpuram – 180
(1841–1902)
• ”Viņi mani mēdza saukt par malaci!”
Angļu rakstniekam Viljamam Goldingam – 110
(1911–1993)

• “Visas jūtas ir manās dziesmās”
Novadniekam, komponistam un trompetistam
Gunāram Freidenfeldam – 80 (1941)
• “Emīlija. Latvijas preses karaliene”
Izdevējai, žurnālistei, sabiedriskai darbiniecei
Emīlijai Benjamiņai – 140 (1881–1941)
• “Stabat Mater” – dziļi izsāpēts skaistums”
Čehu komponistam Antonīnam Dvoržākam –
180 (1841–1904)

Bērnu literatūras nodaļā
• Laiks uz skolu iet! Zinību diena

Līdz 1. oktobrim transportlīdzekļiem slēgta
piebraukšana pie bērnudārza “Strautiņš” no
Skolas un Ziedu ielām. Piekļūšana no Pirmās ielas.
Sakarā ar Skolas ielas seguma atjaunošanu no betona bruģakmens posmā no Attekas ielas (v-46) līdz
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei līdz 1. oktobrim transportlīdzekļiem slēgta piebraukšana bērnudārzam “Strautiņš” no Skolas un Ziedu ielām.
Piekļūšanai aicina izmantot Pirmo ielu.

SENIORU IKMĒNEŠA
SAIETS

ANONĪMO ALKOHOLIĶU
SAPULCES ĀDAŽOS

20. septembrī plkst. 13.00
Gaujas ielā 16, Ādažos.

Pirmdienās plkst. 19.00
Gaujas ielā 13/15 (pagrabstāva telpās).

Piedalīties var tikai tie seniori,
kuri ir vakcinēti pret Covid-19
vai ir to pārslimojuši.

Plašāka informācija
pa tālr. 26340455, 29475172
E-pasts: aa@aa.org.lvt

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Publicēti saistošie noteikumi
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv
publicēti šādi pašvaldības saistošie noteikumi:
Nr.1/2021 (01.07.2021.) “Ādažu novada pašvaldības
nolikums”.
Nr.7/2021 (24.08.2021.) “Grozījumi Ādažu novada
domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums””.
Nr.9/2021 (24.08.2021.) “Par Ādažu novada domes
2012. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr.34
“Par Ādažu novada simboliku” un Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada
simbolikas izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.”
Nr.10/2021 (31.08.2021.) “Grozījumi Ādažu novada
domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums.””

instagram.com/adazilv/
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Kopš 2016. gada Ādažu novadā apstiprināti 22 LEADER projekti
Rīcībā “2.1. Atbalsts vietējās teritorijas,
tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai” apstiprinātie projekti
Projekts “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada
dome
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2017.
(1. kārtas projekts)
Projekta mērķis – labiekārtot ārtelpu,
izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus ar velostatīviem,
velopumpjiem un velosipēdu remontu
stendiem; veicināt sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, nodrošinot
Ādažu novada pievilcību, kas var kļūt
par priekšnosacījumu jaunu integrētu
tūrisma un citu saistītu pakalpojumu un
produktu piedāvājumam.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
11 018,37
Projekts “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta”

Projekta īstenotājs – biedrība “BMX
Ādaži”
Projekta īstenošanas laiks: 2017.–2019.
(2. kārtas projekts)
Projekta mērķis – radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, 2 gadu laikā izveidojot jaunu BMX
trasi, kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem, ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur organizēt BMX sacensības
un treniņus. Ar šī projekta īstenošanu
varētu pievērst visus novada iedzīvotājus
veselīgam dzīvesveidam, pavadot savu
brīvo laiku aktīvi sportojot vai vienkārši pastaigājoties svaigā gaisā. Pieejamās
BMX sporta iespējas būs jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai vietējiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, bet arī citiem
novada iedzīvotājiem, kā arī no tālākiem
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novadiem, tādējādi popularizējot Ādažu
novada vārdu plašāk Latvijā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
13 149,10
Projekts “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada
dome
Projekta īstenošanas laiks: 2019. (4.
kārtas projekts)
Projekta mērķis – uzsākt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus,
lai veicinātu fiziski attīstošas un aktīvas
vides pieejamību skolas vecuma bērniem
zemes gabalā līdzās jaunajai sākumskolai, kas līdz šim ir bijusi dabas pamatnes teritorija bez labiekārtojuma. 2017.
gadā jaunās sākumskolas pieguļošajam
kvartālam tika izstrādāta attīstības koncepcija “Savienojošais ceļš, automašīnu
stāvlaukumi un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtojums Ādažu jaunajai skolai
pieguļošajā kvartālā, Ādažu novadā”, apzinot iespējamās vajadzības, lai attīstītos
teritorija līdzās jaunajai skolai un lai nodrošinātu ērtu savienojumu ar mūzikas
un mākslas skolu, ar bibliotēku, ar sporta skolu, kā arī palielinātu jaunās skolas
sasniedzamību. Kvartālā līdzās jaunajai
sākumskolai centrālais objekts plānots
brīvdabas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas centrs, kur dažādās zonās atrastos
gan sporta, gan rotaļu, gan atpūtas laukumi. Domājot par drošāku bērnu un
jauniešu pārvietošanos pa Ādažu ciema
teritoriju, tika plānots veidot gājēju ceļus,
kas ir alternatīvi pārvietošanai pa ielām.
Iecerētā multifunkcionālā sporta arēna
un savienojošais gājēju celiņš ir pieminētās attīstības koncepcijas teritorijas attīstības sākums.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
35 640,00
Projekts “BMX parka izveide Ādažu
novadā, Kadagā, otrā kārta”

Projekta īstenotājs – biedrība “BMX
Ādaži”
Projekta īstenošanas laiks: 2019.–2020.
(4. kārtas projekts)
Projekta mērķis – radīt jaunas sporta
iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, izveidotajā BMX trasē, kas būtu
brīvi pieejama BMX sportistiem, ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur organizēt BMX sacensības un treniņus. Lai
pilnvērtīgi trenētos un varētu organizēt
sacensības, jaunizveidotajā trasē obligāti nepieciešams uzstādīt modernu BMX
starta barjeru ar laika mērīšanas un starta signāla iekārtām.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
36 000,00
Rīcībā “2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu
klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un citu brīvā
laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai” apstiprinātie projekti
Projekts “Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā”
Projekta īstenotājs – biedrība “Garkalne
Strong”
Projekta īstenošanas laiks:
2 0 1 6 . – 2 0 1 7.
(1. kārtas projekts)
Projekta mērķis – renovēt
sporta zāli un uzlabot sporta un treniņu
apstākļus; iegādāties profesionālu inventāru, izbūvēt grīdas un nosiltināt sienas,
apšūt tās ar plāksnēm; Garkalnes ciema
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida popularizēšana un veicināšana ilgtermiņā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 4
275,00
Projekts “Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes
ciemā, Ādažu novadā”

Projekta īstenotājs – biedrība “Garkalnes olimpiskais centrs”
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2017.
(1. kārtas projekts)
Projekta mērķis – izveidot sporta aktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu
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novadā, labiekārtojot daudzfunkcionālu
āra sporta laukumu ar LED gaismekļiem
un cieto segumu, tādējādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta un brīvā
laika pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot
sociāli mazaizsargāto personu un vietējo
iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sporta
aktivitātēs un sporta infrastruktūras uzturēšanas pasākumos, rezultātā stiprinot
Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un
uzlabojot to sporta, veselības un sociālo
dzīves kvalitāti kopumā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
24 160,10
Projekts “Zinīši un Gudrīši”

Projekta īstenotājs – biedrība “Saules
stariņi”
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2018.
(1. kārtas projekts)
Projekta mērķis – vispusīgi attīstīt bērnu, balstoties uz jaunajām metodēm; integrēt sabiedrībā sociāli nenodrošinātus
bērnus (maznodrošinātos bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu
ģimenes bērnus); palīdzēt vientuļām
mammām ar bērnu, attīstot bērna individualitāti; sniegt vecākiem metodisko palīdzību bērnu vispusīgas attīstības jomā,
organizējot seminārus un diskusijas.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
4 068,76
Projekts “Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta
laukumā, Ādažu novadā”

Projekta īstenotājs – biedrība “GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS”
Projekta īstenošanas laiks: 2017. (2. kārtas projekts)
Projekta mērķis – attīstīt sporta pasākumu organizēšanas tradīcijas, aprīkojot
sporta aktivitāšu centru ar inventāru āra
sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā, tādejādi popularizējot dažādus sporta veidus
un organizējot sportiskas āra aktivitātes,
īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu (daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas virs darbspējas vecumu,
SEKO MUMS:

15–25 gadus veci jaunieši, bezdarbnieki)
un vietējās sabiedrības aktivitāti, rezultātā uzlabojot Ādažu iedzīvotāju fizisko un
sociālo dzīves kvalitāti kopumā. Projekta
ietvaros plānots iegādāties telti (zvaigzni) 50 m2 ar pagarinātajiem stariem un
telts metāla konstrukcijas aizkarus, kā
arī elektrības ģeneratoru.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
1 974,23
Projekts “Tautas tērpi Senioru deju kolektīvam “DĒKA””

Projekta īstenotājs – biedrība “Ādažu
novada pensionāru biedrība”
Projekta īstenošanas laiks: 2017.–2018.
(2. kārtas projekts)
Projekta mērķis – izveidot pilnu tautas
tērpu komplektu senioru deju kolektīvam
“DĒKA”, piesaistīt vairāk pensijas vecuma cilvēku aktīvam dzīvesveidam, sagatavoties Valsts simtgadei un piedalīties
tai veltītajos Dziesmu un deju svētkos.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
7 920,83
Projekts “Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes
izveide”

Projekta īstenotājs – biedrība “Alderu
sporta parks”
Projekta īstenošanas laiks: 2019.–2021.
(4. kārtas projekts)
Projekta mērķis – publiski pieejama āra
trenažieru laukuma un laivu piestātnes
izveide, sekmējot pārdomātu publiskās
ārtelpas attīstību Ādažu novadā, Alderu
ciemā un veicinot aktīvās atpūtas pieejamību novada iedzīvotājiem.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
14 369,45
Projekts “Jauniešu biedrības “Jaunatnes telpa GEOcreative” attīstība”

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Projekta īstenotājs – biedrība “Jaunatnes telpa GEOcreative”
Projekta īstenošanas laiks: 2019.–2020.
(4. kārtas projekts)
Projekta mērķis – iegādāties tehnisko
aprīkojumu jauniešu biedrības “Jaunatnes telpa – GEOcreative” darbības nodrošināšanai. Projekta ietvaros
tiks iegādāta 1 āra kupola tipa telts,
1 pārvietojams ģenerators, 2 infrasarkanie sildītāji, 1 projektors, 4 āra
gaismu virtenes, 60 LED spuldzes āra
gaismas virtenēm, 1 elektrības pagarinātājs un 1 tumba ar akumulatoru.
Projekta realizācijas laikā bija plānots
organizēt vismaz 10 brīvdabas pasākumus.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
11 767,07.
Projekts “Jauna centra izveidošana
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas
multifunkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā”

Projekta īstenotājs – biedrība “GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS”
Projekta īstenošanas laiks: 2019. (4.
kārtas projekts)
Projekta mērķis – izveidot jaunu sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu
aktivitāšu centru Garkalnes ciemā,
Ādažu novadā, labiekārtojot ciema
sporta un Gaujas krasta teritorijas un
aprīkojot tās ar divām nojumēm, tādejādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta, kultūras un brīvā laika
pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu (daudzbērnu
ģimenes, nepilnās ģimenes, personas
virs darbspējas vecumu, 15–25 gadus
veci jaunieši, bezdarbnieki) un vietējo
iedzīvotāju iesaistīšanos kopīgi organizētos sporta, kultūras un brīvā laika
pavadīšanas pasākumos, rezultātā veicinot iedzīvotāju socializāciju, stiprinot
Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un
uzlabojot to sporta, veselības un sociālo
dzīves kvalitāti kopumā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR
31 308,75.
instagram.com/adazilv/
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Kopējais pieejamais publiskais ELFLA
finansējums Ādažu novadam visās aktivitātēs laika posmā no 2016. līdz 2021.
gadam bija 454 813,59 EUR. Lai to apgūtu, biedrība izsludināja 6 projektu kārtas.
Kopumā 6 kārtās tika iesniegti 60 projektu pieteikumi, no kuriem lielākā daļa
tika noraidīti, jo attiecīgajā konkursā izsludinātais publiskais finansējums bija
mazāks nekā pieprasītais projektu finansējums.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par
biedrības “Gaujas Partnerība” līdzšinējo
darbību, kā arī ELFLA finansējuma izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu novada attīstību, aicinām piedalīties
biedrības “Gaujas Partnerība” organizētajā aptaujā! Anketu elektroniski var
aizpildīt: https://ej.uz/GP_2021.
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast
un aizpildīt šeit:

Publicējot paziņojumu par 6. kārtu, biedrība “Gaujas Partnerība” izsludināja pieteikšanos uz visu uz to brīdi atlikušo vēl
neapgūto publisko finansējumu. Tomēr
visām Latvijas VRG, t.sk., “Gaujas Partnerībai”, 2021. gada vasarā bija iespēja
pieteikties uz papildus ELFLA finansējumu. Plānots, ka Ādažu novadam

tie būs nedaudz vairāk nekā 100 tūkst.
EUR. Lai tiem pieteiktos, biedrība veica
SVVA stratēģijas grozījumus un gatavoja
pieteikumu Zemkopības ministrijai.
Saņemot apstiprinājumu par papildu
finansējuma piešķiršanu Ādažu novada teritorijai, tiks izsludināta vēl viena atklāta projektu iesniegumu kārta.
Plānots, ka tas varētu būt 2021. gada
rudenī. Aicinām sekot līdzi informācijai biedrības un pašvaldības mājas lapās (www.gaujaspartneriba.lv un
www.adazi.lv) un sākt gatavot dokumentus projektu pieteikumiem! Ņemot vērā
to, ka nākamajā plānošanas periodā Pierīgā būs būtiski samazināts LEADER finansējums uzņēmējdarbības attīstībai (Ādažu
pilsētas teritorijā tas nebūs pieejams vispār), plānots, ka papildu pieejamais finansējums Ādažu novadā tiks novirzīts
tieši uzņēmējdarbības atbalstam.
Rakstā izmantotās bildes – projektu
publicitātes foto, bildes no projektu īstenotāju un biedrības “Gaujas Partnerība”
arhīva.
Biedrība “Gaujas Partnerība”

Aicinām piedalīties aptaujā un novērtēt
līdzšinējo ELFLA finansējuma izlietojumu Ādažu pagastā
Biedrība “Gaujas Partnerība” organizē aptauju, lai noskaidrotu
iedzīvotāju viedokli par biedrības līdzšinējo darbību, kā arī ELFLA finansējuma izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu
novada attīstību. Aicinām tajā piedalīties, aizpildot elektronisko aptauju: https://ej.uz/GP_2021
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast
un aizpildīt šeit:
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Atgādinām arī, ka biedrība ir pieteikusies papildus ELFLA finansējumam nedaudz vairāk kā 100 tūkst. EUR apmērā, kas
būs paredzēts LEADER projektu īstenošanai uzņēmējdarbības
jomā Ādažu pagastā. Aicinām sekot līdzi informācijai biedrības un pašvaldības mājas lapās (www.gaujaspartneriba.lv un
www.adazi.lv) un sākt gatavoties projektu konkursam, ko plānots izsludināt 2021. gada rudenī.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (09.08.2021.)
Sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants
Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa
(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka
(LRA).
1. Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē.
Lēmums: Izvirzīt pašvaldības domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku par domes pārstāvi
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē. Atļaut Mārim Sprindžukam
savienot pašvaldības domes priekšsēdētāja
amatu ar Plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
2. Par amatu savienošanu pašvaldības do28

mes priekšsēdētāja vietniekam.
Lēmums: Atļaut Imantam Krastiņam savienot pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar tieslietu ministra padomnieka
pienākumiem.
Balsojums: “Par” – 11, “Atturas” – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), “Nebalso” – 1
(Imants Krastiņš (JKP)).
3. Par finansējuma pārcelšanu.
Lēmums: Atbalstīt šādus grozījumus pašvaldības budžetā: 1) pārcelt no Saimniecības
un infrastruktūras daļas 2021. gada budžeta
3718,00 EUR ar PVN zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrādei; 2) pārcelt no
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” 2021. gada budžeta 5408,15 EUR ar PVN
ceļa seguma atjaunošanai Austrumu ielā, Kadaga; 3) pārcelt no Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” 2021. gada budžeta

8370,32 EUR ar PVN stāvlaukuma izbūvei un
seguma atjaunošanai Pirmā iela 26A, Ādaži;
4) pārcelt no Saimniecības un infrastruktūras
daļas 2021. gada budžeta 3630 EUR ar PVN
pļaujmašīnas – traktora iegādei.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
4. Par nolikuma “Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 3 “Siguļu
pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
5. Par nolikuma “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 4 “Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
ĀDAŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (244) 2021

Pašvaldības domes kārtējā sēde (24.08.2021.)
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP),
Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš
(JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS),
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis
(LRA), Kristīne Savicka (LRA).
1. Par bērnu uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”.
Lēmums: Uzņemt divus bērnus Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”
ārpus kārtas ar 01.09.2021.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
2. Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas
un mākslas skolā.
Lēmums: Izveidot no 01.09.2021. līdz
31.12.2021. pašvaldības iestādē “Carnikavas
Mūzikas un mākslas skola” amatu “ēkas dežurants”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
3. Par saistošo noteikumu “Par kārtību
Ādažu novada pašvaldības brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.
5/2021 “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos” un
sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: “Par” – 14, “Atturas” – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)).
4. Par subsīdijām sportam dalībai Pasaules
junioru čempionātā orientēšanās sportā.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības subsīdijas
piešķiršanu par kopējo summu EUR 500
Latvijas Orientēšanās federācijai ar mērķi atbalstīt Matīsa Saulītes un Emīla Lazdāna
dalību Pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā, 03.–11.09.2021., Turcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
5. Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai.
Lēmums: Piešķirt biedrībai “Orientēšanās
klubs “Kāpa”” EUR 800 orientēšanās sacensību “Klubu stafetes 2021” organizēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
6. Par finansējuma pārcelšanu.
Lēmums: Atbalstīt grozījumu pašvaldības
2021. gada budžetā un pārcelt finanšu līdzekļus 9500 EUR apmērā no Saimniecības daļas 2021. gada budžeta tāmes sadaļas
EKK 6421 uz EKK 6299.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
7. Par saistošo noteikumu “Par sociālās
palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada
pašvaldībā” projektu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.
6/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimSEKO MUMS:

niecībām vai personām krīzes situācijās
Ādažu novada pašvaldībā”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
8. Par sociālā atbalsta salīdzinājumu un
bērnu ēdināšanas izmaksām.
Lēmums: Uzdot Grāmatvedības daļai izrēķināt daudzbērnu ģimenes pabalsta un citu
pabalstu administrēšanas izmaksas. Uzdot
Ādažu un Carnikavas novadu Sociālajiem
dienestiem izrēķināt pabalstu ietekmi uz
pašvaldības 2022. gada budžetu un sagatavot saistošo noteikumu projektus.
Balsojums: “Par” – 12, “Atturas” – 3 (Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS),
Genovefa Kozlovska (LZS)).
9. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”
lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai SIA “Grupa 93”
nekustamā īpašuma “Jaunparks” zemes vienībai izstrādāto lokālplānojumu.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – 2 (Daiga Mieriņa (LZS), Genovefa Kozlovska
(LZS)), “Atturas” – 1 (Gatis Miglāns
(LZS)).
10. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Baltezera ciema nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 zemes vienības
detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
11. Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes”
detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Birznieku ciema nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” zemes vienības detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas
ielā 25B.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Gaujas ielā 25B
zemes vienībai Ādažu ciemā un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Alpi” zemes vienībai Alderu ciemā un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Koku ielā 2
zemes vienībai Ādažos ar mērķi pamatot
zemes vienības sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
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projektu nekustamajam īpašumam “Ailes”
ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
16. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mālnieki”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Mālnieki”,
Mālnieku ielā 11, zemes vienībai ar mērķi
pamatot zemes vienības sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkalni”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Jaunkalni”
zemes vienībai Stapriņos, ar mērķi pamatot
zemes vienības sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”
18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezeriņi” (Dzīļu iela 13).
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Ezeriņi”,
Dzīļu ielā 13, zemes vienībai Eimuros, ar
mērķi pamatot zemes vienības sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kažoči” zemes
vienībai Garkalnes ciemā un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Veckaktiņi”
zemes vienībai Ādažu ciemā un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
21. Par nekustamā īpašuma “D/S Kāpas
koplietošanas zeme” daļas un nekustamā
īpašuma “Dzērveņu iela 32” nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu.
Lēmums: Apstiprināt atsavināšanai nodotās pašvaldības nekustamās mantas nosacīto cenu un rīkot izsoli.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
22. Par nekustamo īpašumu nodošanu
pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”.
Lēmums: Nodot pārvaldīšanā pašvaldības
aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”
pašvaldības nekustamo mantu Jaunajā ielā
1, Garciemā, Carnikavas pag., un “D/S Salūts koplietošanas zeme”, Carnikavas pag.,
ietilpstošu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
23. Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela
3”, “Muzeja iela 4”, “Muzeja iela 5” un
“Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu.
Lēmums: Atzīt pašvaldības mantas – nekustamo īpašumu Muzeja iela 3, Muzeja
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iela 4, Muzeja iela 5 un Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas pag., kas sastāv no
neapbūvētām zemes vienībām, 29.07.2021.
noslēgušos 2. izsoli ar augšupejošu soli par
nenotikušu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
24. Par zemes domājamās daļas nodošanu
īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot (vārds, uzvārds) īpašumā
bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamas
mājas (nosaukums, numurs), dzīvoklim Nr.
(numurs) piekrītošās 432/25349 domājamās
daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības ar
kopējo platību 0,3 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
25. Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 5 “Ādažu
novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
26. Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības Administratīvo komisiju 9 locekļu sastāvā (Jānis
Veinbergs, Ieva Roze, Halfors Krasts, Liene
Krūze, Edīte Kēlere, Ilze Žīgure, Aija Krieva, Toms Liepiņš, Elīna Klindžāne.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
27. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.
7/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes
2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: “Par” – 14, (Jānis Leja (S) atstāja sēdi).
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Indrānu ielā 1. kārtā
izbūvētais maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas sistēmas kolektors pēc tā nodošanas ekspluatācijā ir izmantojams sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā iesniedzējiem
būs tiesības saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu.
Balsojums: “Par” - 14, “ Nebalso” – 1 (Māris Sprindžuks (LRA)).
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Smilgu 5. līnijā izbūvētais ārējā ūdensvada tīkls pēc tā nodošanas ekspluatācijā ir izmantojams sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā iesniedzējiem
būs tiesības saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
30. Par nekustamā īpašuma Mežciema ielā
26, Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu
novadā, turpmāko izmantošanu.
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Lēmums: Lūgt Latvijas valsti Finanšu ministrijas personā noteikt, ka nekustamo
īpašumu Mežciema ielā 26, Garciemā, Carnikavas pag., kas nodots Carnikavas novada
pašvaldības īpašumā ar Ministru kabineta
2015. gada 28. janvāra rīkojumu Nr.33 un
Ministru kabineta 2016. gada 5. maija rīkojumu Nr. 280, – var izmantot likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.
punktā minētās pašvaldības funkcijas īstenošanai, papildus šajos rīkojumos noteiktajām funkcijām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
31. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2017. gada 28. novembra noteikumos Nr.
11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 28.
novembra noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”“ un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
32. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 1. jūlija lēmumā
Nr. 2 “Par Reorganizācijas komisiju”.
Lēmums: Veikt grozījumu pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 2 “Par
Reorganizācijas komisiju” un izteikt 5.
punktu šādā jaunā redakcijā: “5. Komisijas
locekļu darbs tiek apmaksāts pašvaldības
domes noteiktajā kārtībā.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
33. Par pasākuma “Goda ādažnieks” atcelšanu 2021. gadā.
Lēmums: Atcelt 2021. gada novembrī iepriekš plānoto pašvaldības pasākumu
“Goda ādažnieks”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
34. Par domes priekšsēdētāja M. Sprindžuka atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam
M. Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 9 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 7 darba dienas no 2021. gada 20.
septembra līdz 28. septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
35. Par noteikumu “Dokumentu aprites
kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr. 4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada
pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
36. Par Gaujas ielas apvienotā gājēju un
veloceliņa projektēšanu un būvniecību.
Lēmums: Realizēt projektu pilnā apjomā
(visas kārtas), 2021. gadā izstrādājot tehnisko projektu un 2022. gadā veicot būvdarbus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
37. Par norobežojošo aizsargkonstrukciju
izveidi gar Kadagas PII “Mežavēji” rotaļu
laukumiem Kāpas ielā.
Lēmums: Noraidīt stādījumiem ieplānoto
finansējumu 7500 eiro apmērā KPII “Meža-

vēji” budžetā novirzīšanai koka dekoratīvo
vairogu izgatavošanai.
Balsojums: “Par” – nav, “Pret” – 8 (Arnis Rozītis (LRA), Gatis Miglāns (LZS),
Gundars Bojārs (LZP), Imants Krastiņš
(JKP), Jānis Leja (S), Raivis Pauls (LZS),
Sniedze Brakovska (Par!, V), Valērijs Bulāns (LRA)), “Atturas” - 6 (Daiga Mieriņa
(LZS), Genovefa Kozlovska (LZS), Arta
Deniņa (JKP), Karīna Miķelsone (LRA),
Kerola Dāvidsone (LRA), Kristīne Savicka
(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)).
38. Par pagaidu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažu novadā.
Lēmums: Atbalstīt pagaidu VUGD depo izveidi pašvaldībai piederošajās telpās Pirmajā ielā 42A, Ādažos.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
39. Par pašvaldības zemesgabala Gaujas
iela 10a, Ādaži, nomas termiņa pagarināšanu āra kafejnīcas izvietošanai.
Lēmums: Pagarināt starp domi un SIA
“MEISTARNĪCA” noslēgto zemes nomas
līgumu par pašvaldībai piederošā īpašuma
“Gaujas iela 10A”, Ādažos, zemes vienības
daļas nomu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
40. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu Saimniecības un
infrastruktūras daļas vadītājam.
Lēmums: Atlikt pašvaldības īpašumā esošo
transportlīdzekli VW SHARAN, valsts Nr.
JT-2655, nodošanu Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Arta Brūvera individuālā lietošanā.
Balsojums: “Par” – 1 (Arnis Rozītis
(LRA)), “Pret” – 6 (Daiga Mieriņa (LZS),
Gatis Miglāns (LZS), Genovefa Kozlovska
(LZS), Gundars Bojārs (LZP), Imants
Krastiņš (JKP), Raivis Pauls (LZS)), “Atturas” – 7 (Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone
(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Kristīne
Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA),
Valērijs Bulāns (LRA), Sniedze Brakovska
(Par!, V)).
41. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa atrašanās vietu ārpus darba
laika.
Lēmums: Noteikt pašvaldības īpašumā esošā
transportlīdzekļa NISSAN QASHQAI, valsts
Nr. HS-7146 stāvvietu ārpus pašvaldības noteiktā darba laika – Čiekuru iela 1, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
42. Par nekustamā īpašuma Kāpas ielā 22,
Kadagā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma
Kāpas ielā 22, Kadagā, izsoles rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “Par”.
43. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības šā gada budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.
8/2021 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.3/2021 “Par Ādažu novada
pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gaĀDAŽU VĒSTIS 16. SEPTEMBRIS (244) 2021

dam”“ un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi).
44. Par Ādažu novada domes 2012. gada 27.
novembra saistošo noteikumu Nr.34 un Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25

atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.9/2021 “Par Ādažu novada domes
2012. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par Ādažu novada simboliku”
un Carnikavas novada domes 2019. gada
18. septembra saistošo noteikumu Nr.

Pašvaldības domes ārkārtas sēde (31.08.2021.)
Sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks
(LRA), Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš
(JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS),
Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone
(LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA).
1. Par grozījumu Ādažu novada domes
2020. gada 3. decembra lēmumā Nr.254
“Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2020. gada 3. decembra lēmumā
Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas
izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par S.Kronbergas iecelšanu PII “Riekstiņš” vadītājas amatā.

Lēmums: Iecelt Sanitu Kronbergu par Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes
“Riekstiņš” vadītāju ar 2021. gada 1. oktobri.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par attālinātā izglītības procesa organizēšanu pirmsskolas, vispārējās izglītības
un profeionālās ievirzes izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā.
Lēmums: Saskaņot pašvaldības izglītības
iestāžu iekšējos noteikumus par izglītības
procesa organizēšanas kārtību, ja mācības
notiek attālināti.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.
10/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes
2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības noli-

SN/2019/25 “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: “Par” – 12, “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Gatis Miglāns, (LZS)), (Sniedze Brakovska (Par!, JV) un Arta Deniņa
(JKP) atstāja sēdi).
kums”“ un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
5. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290
“Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada
domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr.
290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
6. Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētājam.
Lēmums: Atļaut Mārim Sprindžukam savienot Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja amatu ar Rīgas plānošanas
reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja
amatu.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, “Nebalso” – 1 (Māris Sprindžuks (LRA)).

Šī ir Tava iespēja dziedāt, dejot vai
izpaust savus talantus improvizācijas teātrī.
Tautas nama “Ozolaine” kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus!

No 6. septembra Ādažu Sporta centra baseins
(Gaujas iela 30, Ādaži) atvērts apmeklētājiem!
Nosacījumi baseina apmeklēšanai:

 Peldbaseinu drīkst apmeklēt tikai personas ar derīgu COVID-19 sertifikātu (QR kods), kas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu
– pasi vai ID (tas tiks pārbaudīts katru reizi administrācijā)!

 Peldēšana tikai, IEPRIEKŠ PIESAKOTIES Sporta centra administrācijai pa tālr. 67389493.

 Ierasties peldbaseinā tikai uz konkrētajiem pieraksta laikiem!
 15 minūtes paredzēts pirms baseina noģērbties, 1h paredzēta peldēšanai, 15 minūtes paredzētas pēc baseina nomazgāties un saģērbties.

 Ja esat pierakstījies uz konkrētu laiku, bet atnākat vēlāk, jūsu reālais
peldēšanas/saģērbšanās laiks samazinās par nokavēto laiku.

 Strikti ievērot šos laikus un savlaicīgi atbrīvot peldbaseinu un ģērbtuves!

 Vienā celiņā vienlaicīgi drīkst peldēt ne vairāk kā 5 cilvēki!
 Pirms ieiešanas ģērbtuvē veikt roku dezinfekciju.
 Ievērot distancēšanos!
 Pirms un pēc peldbaseina apmeklējuma NEDRŪZMĒTIES sporta
centra telpās!

 Izvērtēt savu veselības stāvokli – peldbaseinu AIZLIEGTS apmeklēt
personām ar elpceļu infekcijas slimību simptomiem (drudzis, klepus,
iesnas, elpas trūkums), kā arī ja uz personu atteicas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi!

 Ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības!
 Sporta centra telpās visiem apmeklētājiem jālieto sejas maskas.
 SAUNU izmantot AIZLIEGTS!
 Iegādātie abonementi tiks pagarināti par periodu, kas netika izmantoti saistībā ar COVID-19 pandēmiju Latvijā.

SEKO MUMS:

Ādažu Sporta centrs

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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