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Jānis Sauka atver otru gaļas pārstrādes cehu

Ražošana ir sākusies arī jaunajā gaļas pārstrādes cehā, kura izveidošanā ir ieguldīti vairāk nekā 4 miljoni eiro, gandarīts ir Jānis Sauka.

Jāņa Saukas jaunajā gaļas pārstrādes cehā
kopumā investēti vairāk nekā 4 miljoni
eiro. Piesaistīts arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums. “Kamēr nebija atklāts
jaunais ražošanas cehs, katra diena bija kā
pārbaudījums, jo mazajā cehā, kas ir vien
300 kvadrātmetru platībā, vajadzēja pagūt
saražot ļoti daudz produkcijas. Man no
sirds bija žēl savus darbiniekus, kuriem
nācās smagi strādāt šaurās telpās. Ne vienmēr visas tirdzniecības vietas varējām nodrošināt ar pilnu sortimentu. It īpaši lielu
slodzi izjutām svētkos – Jāņu un Ziemassvētku laikā. Šobrīd, kad ir atvērts jaunais
cehs, jūtos daudz mierīgāk, jo ražošanas

jauda ir nesalīdzināmi lielāka. Vienlaikus
ar jauno pārstrādes cehu tiks saglabāta arī
iepriekšējā gaļas pārstrādes ceha darbība,
kā arī paplašinātas gaļas un konditorejas
tirdzniecības telpas Ādažos,” stāsta Jānis
Sauka. “Man ir ļoti svarīgi zināt, kā tiek
audzētas cūkas un liellopi, kā arī tas, kā un
kur dzīvnieki tiek nokauti. Jāteic, ka Latvijā audzēts nav sinonīms visaugstākajai
kvalitātei. Ar briežu audzētāju un to kautuvju darbu esmu ļoti apmierināts – gaļa
tiešām ir ļoti augstas kvalitātes. Sūdzēties
nevar arī par liellopiem, bet cūku audzētāji
sāk grēkot. Cūkaudzēšanas nozarē ir ieviestas jaunas šķirnes un izstrādātas tādas

barošanas sistēmas, kas ļauj 70kg smagu
cūku izaudzēt jau 4 mēnešos un 2 nedēļās.
Senāk tik lielu ruksi audzēja vismaz sešus septiņus mēnešus,” atzīst Jānis Sauka,
jautāts par to, vai tas vien, ka gaļa audzēta
Latvijā, nozīmē, ka tā ir ļoti laba: “Es apzinos, ka droši varētu iepirkt arī citā valstī
audzētu cūkgaļu un gala produkta kvalitāte neciestu, jo Eiropā ir cūkaudzētāji,
kas piedāvā tiešām augstas kvalitātes gaļu.
Taču man ir svarīgi strādāt tā, lai iegūtu ne
tikai es un mana ģimene, bet liels iesaistīto cilvēku skaits.” Jāņa Saukas uzņēmuma
apgrozījums tuvojas 8 miljoniem gadā.
Pēc neatkariga.nra.lv, Daiga Stokenberga

Foto – Laima Jātniece
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Pamani aizrautīgus, nesavtīgus un izpalīdzīgus cilvēkus mums
līdzās un piesaki viņus apbalvošanas ceremonijai “Goda ādažnieks”!
Kā pieteikt apbalvojamo?
Sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164, nododiet Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A,
Ādažos, Ādažu novadā.
Kas jānorāda iesniegumā?
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/
apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, stāsts par cilvēku – dzīves gaitas
apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu
apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati
(juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas ad-

rese) un tālruņa numurs, lai mēs varētu
ar Jums sazināties!
Atcerieties, ka iesniegumam jābūt parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks izskatīti Apbalvošanas komisijā
un apstiprināti ar domes lēmumu.
Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, bet arī Ordeņa kapituls. Aicinām
novada iedzīvotājus būt aktīviem un izvirzīt labākos līdzcilvēkus, kuri būtu pelnījuši šādus apbalvojumus!
Uzmanību! Noteikumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem skatīt Ādažu novada domes tīmekļvietnē
www.adazi.lv, sadaļā “Novads”/”Goda
ādažnieks”.
Ādažu novada dome

Lilastes ezerā ielaisti 19 000 līdaku mazuļu

Jūlija sākumā Lilastes ezerā ielaisti
19 000 līdaku mazuļi. Ādažu novada
pašvaldība piedalījās Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Valsts Zivju fonda
atbalsta programmas pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Zivju fonda padome
atbalstīja domes iesniegto projektu, piešķirot daļēju finansējumu 4413,39 eiro
apmērā zivju mazuļu ielaišanai Lilastes
ezerā.
Laura Breidaka, vides inženiere

Līdz 15. septembrim gaidām bildes fotokonkursam!

Ja Tev patīk doties dabā un noķert pasakainus mirkļus, aicinām piedalīties Ādažu novada domes fotokonkursā “Mans Ādažu novads”.
Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi no vecuma,
nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Fotogrāfijām jāraksturo daba, cilvēki, notikumi, vietas vai svētki Ādažu
novadā. Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim līdz 15.septembrim elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv ar norādi “Fotokonkursam” līdz konkursa norises beigām. Konkursa pirmās vietas
ieguvējs balvā saņems 100 eiro, otrās – 80 un trešās vietas ieguvējs –
60 eiro. Atzinības rakstus konkursa uzvarētājiem pasniegsim pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta uz laureāta konta numuru pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa dalībnieku
fotogrāfijas tiks izmantotas domes publicitātes materiālu, tīmekļvietnes un informatīvo izdevumu veidošanā.
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! Nolikums un pieteikuma veidlapa
atrodami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Konkursi/Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”.
Monika Griezne
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Ādažu sākumskola – pirmā izglītības iestāde Latvijā,
kurā uzstāda digitālo ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīci

Ādažu sākumskolā eksperimentālā kārtā
uzstādīta digitālā ķermeņa temperatūras
mērīšanas ierīce. Pašlaik skola to izmanto testa režīmā.
“Ādažu novada dome vienmēr ir bijusi
atvērta inovatīviem risinājumiem, un
sertificētu ķermeņa temperatūras mērierīču uzstādīšana Ādažu vidusskolas
sākumskolā ir preventīvs solis, lai sadzīvotu ar jaunajiem vīrusa radītajiem apstākļiem un labāk sagatavotos jaunajam
mācību gadam. Mēs esam gandarīti par
ražotāja dāvinājumu, kas ir liels ieguvums skolai,” norāda Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
Lai gan tieši jaunais koronavīruss Covid-19 aktualizējis jautājumu par temperatūras mērīšanu publiskās un sabiedriskās vietās, tas nebija galvenais iemesls
uzstādīt kameras tieši skolā. “Nevēlamies saistīt tikai un vienīgi ar Covid-19,
jo, kā mēs labi zinām, ir ļoti daudz dažādu saaukstēšanās un vīrusa slimību,
ar ko slimo bērni. Ikvienam vecākam ir
arī zināma situācija, kad bērns ir aizgājis
uz skolu un pēc pāris dienām ir saslimis.
Šī iekārta spēj pārbaudīt bērnu ķermeņa

temperatūru, pamanot bērnus ar paaugstinātu temperatūru, tādā veidā mazinot
iespaidu uz citiem bērniem un pasargātu
citus no saslimšanas,” stāsta uzņēmuma “Baltijas Elektro sabiedrība” valdes
loceklis Edgars Bergholcs, kuram viens
no bērniem mācās Ādažu sākumskolā.
Šādas pašas kameras ir uzstādītas Itālijas
dzelzceļa stacijās, lai sekotu līdzi cilvēku
plūsmai un novērtētu cilvēku ķermeņa
temperatūru,” sacīja Bergholcs.
Ādažu sākumskola ir pirmā un pagaidām vienīgā skola, kas izmēģina šādu
digitālu iekārtu.

Arī izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska
atzinīgi
novērtēja Ādažu sākumskolas iniciatīvu krīzi
uztvert kā vēl vienu jaunu iespēju kvalitatīvākai un drošākai mācību videi. Pie
skolas ieejas iekšējām durvīm ir izvietotas divas kameras. Viena ir aizmugures
kamera, kas monitorē temperatūru telpā,
savukārt otra, ienākot skolā bērnam vai
arī skolotājam, fiksē cilvēka ķermeņa

temperatūru. Kā skaidro Edgars Bergholcs, kameras darbības pamatprincips
ir līdzīgs kā digitālajam infrasarkano staru termometram, kādu pašlaik izmanto
daudzos lielveikalos. Kamera strādā ļoti
ātri, un pie ieejas durvīm nav ne jāstāv, ne
jādrūzmējas. Izmēģinājuma laikā kamera bija uzstādīta tā, lai dotu skaņas signālu, ja kādam ir temperatūra virs 37,1°C,
taču šis skaņas signāls turpmāk netiks
lietots, lai nevienu nesabiedētu. Tā vietā
brīdinājums parādīsies datora ekrānā.
“Galvenais, lai bērns nejustos kā spitālīgais, no kura visi sāk baidīties, jo kamera fiksējusi paaugstinātu temperatūru.” Visticamāk, šo brīdinājumu redzēs
skolas medicīnas personāls un novērtēs
konkrētā bērna veselības stāvokli, arī sazināsies ar vecākiem,” saka Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa.
Uzziņai
• Skolēnam vai skolotājam fiksētā temperatūra parādās uz ekrāna pie skolas dežuranta vai administrācijas, un tikai gadījumos, ja temperatūra būs paaugstināta,
virs 37,1°C, datorā parādīsies brīdinājums.
Neviens cits to publiski neuzzinās.
• Iekārta nodrošina termogrāfisko mērījumu
ar sertificētu precizitāti līdz pat 0,1°C. Tā sastāv no divām atšķirīgām kamerām – termokameras un optiskās kameras, kas darbojas
sinerģiski. Tehnoloģijas ļauj arī rediģēt video, ja seja, piemēram, ir aizsegta. Līdzīgas
iekārtas kopš pandēmijas sākuma darbojas
publiskās ēkās daudzviet Eiropas valstīs.
Pēc ltv.lv

Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs atsācis klientu pieņemšanu klātienē
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Ādažu novada Valsts un pašvaldību
vienotais klientu apkalpošanas centrs
atsācis klientu pieņemšanu klātienē. Aicinām klientus iepriekš pierakstīties
pakalpojumu saņemšanai, zvanot pa
tālr.: 67997350, lai saņemtu pakalpojumu noteiktajā datumā un laikā, un
nestāvētu rindā. Vēršam uzmanību, ka
prioritāri tiks apkalpoti klienti, kuri būs
iepriekš pierakstījušies pakalpojumu saņemšanai, pārējie klienti tiks apkalpoti

rindas kārtībā, ievērojot drošības un epidemioloģiskos noteikumus.
DROŠĪBAI:
✓ Atlieciet apmeklējumu, ja jūtat elpceļu
slimības pazīmes! Nenāciet, ja noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai stingra
izolācija!
✓ Nedrūzmējieties un ievērojiet 2m distanci! Ēkā drīkstēs ienākt ierobežots
skaits cilvēku.
✓ Dezinficējiet rokas! Pirms numura saņemšanas un apkalpošanas lūdzam nodezinficēt rokas.
✓ Klepojot vai šķaudot, aizsedziet seju ar
salveti vai piedurkni!
✓ Aicinām izmantot mutes un deguna
aizsegu!
✓ Aicinām līdzi ņemt personīgos
rakstāmpiederumus!
ĒRTĪBAI:
Atgādinām, ka VPVKAC pakalpojumus
var saņemt:

✓ elektroniski, apmeklējot pašvaldības
tīmekļvietni: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
✓ konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumu pieteikšanu pa
tālr.: 67997350 vai rakstot uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv;
✓ Iesniegumu domei var iesniegt portāla
www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts.
SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību
profilakses kontroles dienestam.
Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
Domes Kanceleja

ĀDAŽU VĒSTIS 15.
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Turpinās Ataru ceļa pārbūve

Foto – Laima Jātniece

Notiek novada teritoriju pļaušana

Paziņojums par lokālplānojuma starp
Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrādes norisi

Lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas
ielu un Vējupi uzsākts ar 29.01.2019. Ādažu novada domes lēmumu Nr.18. Šobrīd notiek lokālplānojuma 1. redakcijas materiālu sagatavošana, ar kuriem deputāti tiks iepazīstināti Ādažu
novada domes Attīstības komitejas sēdē. Ja šajā sēdē lokālplānojuma risinājumi tiks atbalstīti, šā gada jūlija domes sēdē tiks
lemts par lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai. Aicinu iedzīvotājus sekot līdzi informācijai Ādažu
novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un sociālajos tīklos.
Atgādinām, ka lokālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot perSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

spektīvo gājēju un transporta kustības shēmu, piekļuvi īpašumiem un Vējupei, un noteikt ielu sarkanās līnijas.
Lokālplānojuma izstrādei noteikti šādi darba uzdevumi:
1. Noteikt ielu sarkanās līnijas teritorijā starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.
2. Noteikt transporta infrastruktūras risinājumus un ielu kategorijas.
3. Izstrādāt perspektīvo transporta un gājēju plūsmu shēmu,
nosakot piekļūšanas iespējas katrai zemes vienībai un Vējupei.

@Adazu_novads

Iveta Grīviņa, telpiskās attīstības plānotāja

instagram.com/adazilv/
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Noslēdzies Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2020
Ādažu
novada dome šogad
piekto reizi pēc
kārtas organizēja Ādažu novada
jauno uzņēmēju
konkursu, kura
mērķis ir veicināt
jauno komersantu darbību Ādažu
novadā, sekmējot
darbavietu radīšanu, jaunu produktu un
pakalpojumu piedāvājumu. Pieteikšanās
konkursam noslēdzās 16. jūnijā, un tā
ietvaros tika iesniegti divi projektu pieteikumi, no kuriem viens tika atsaukts.
1. jūlijā konkursa projektu vērtēšanas
komisija pieņēma lēmumu par Baibas
Brokas projekta “Tija” apstiprināšanu
un domes līdzfinansējuma piešķiršanu
1936 eiro apmērā.

Topošā uzņēmēja Baiba Broka plāno veikt
komercdarbību adījumu, tamborējumu,
somu, aksesuāru ražošanā un meistarklašu vadīšanā, radot konkurētspējīgu
un kvalitatīvu produktu Latvijas tirgū, kā
arī nākotnē piedāvāt produkciju eksporta
tirgos. Plānots izveidot darbnīcu, iegādāties adāmmašīnu un radīt vairākas jaunas
darba vietas novadā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaundzi-

mušo apģērbiem
un aksesuāriem:
vilnas zeķīšu, merino vilnas dzijas
komplektu, cepurīšu, kokonu un
citas produkcijas
ražošanai. Plānota
ir arī dažādu izstrādājumu ražošana cita vecuma
bērniem un pieaugušajiem.
Plānots veicināt sadarbību ar vietējiem
māksliniekiem un ir ideja radīt Ādažu suvenīru – aksesuāru.
Līgums par projekta īstenošanu tiks slēgts
pēc uzņēmuma reģistrācijas apliecības/
lēmuma par reģistrāciju kopijas un citu
nepieciešamo dokumentu iesniegšanas
domē.
Inita Henilane

Tiek īstenoti “Sabiedrība ar dvēseli” projekti

oe t
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• NIG “Pasaku Valstība” projekts “Pasaku
Valstības multifunkcionālais laukums”;
• Biedrības “Ādažu bērniem un jauniešiem” projekts “Parka ielas ūdensroze”.
Projekti izglītojošu, kultūras, sporta un
sociālo pasākumu attīstībai:
• Biedrības “Gaujas Partnerība” projekts
“Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”;
• Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS”
projekts “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas
darbnīca”;

a tā

Līdzīgi kā iepriekšējos 10 gadus, arī šogad Ādažu novada domes organizētajā
iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli” vairākas biedrības
un nereģistrētas iedzīvotāju grupas aktīvi
darbojas, lai pašu spēkiem uzlabotu dzīves
vidi Ādažu novadā. Konkursa ietvaros šogad tiek īstenoti 17 projekti.
Projekti teritorijas labiekārtošanai:
• NIG “Lapsiņas un draugi” projekts
“Strautiņš VAR”;
• NIG “ĀBVS 10. klase” projekts “Apūdeņošanas sistēmas izveide ĀBVS dārzā”;
• NIG “ĀBJSS Skolas padome” projekts
“Ādažu Sporta centra apkārtējās teritorijas
labiekārtošana ar soliņiem un galdiem”;
• NIG “Iļķenes iedzīvotāji” projekts “Stāvvietas ierīkošana Iļķenē”;
• NIG “Kadagas bērnu vecāki” projekts
“Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13”;
• Biedrības “Ādažu novada pensionāru
biedrība” projekts “Gumijas plātnes badmintona laukumam”;

• NIG “Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvs “Sprigulēni”” projekts “Tautas tērpu
izveide Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvam “Sprigulēni””;
• Biedrības “Sprigulis” projekts “Latgales
tautas tērps – Dagdas brunči”;
• Biedrības “DUEsport” projekts “Ādažu
aktīvā meža taka”;
• NIG “Grupa “DĒKA”” projekts “Tautastērpu detaļu šūšana SDK “DĒKA””.
Aicinām sekot līdzi informācijai par projektu īstenošanu un iesaistīties projektu
īstenotāju organizētajās aktivitātēs!
Inga Pērkone
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• NIG “Viss bērniem” projekts “Bērnu
priekam”;
• NIG “Saksofona kvartets un dejotāju
mākslinieciskā grupa” projekts “Radošais
pārsteigums ĀMMS 20 gadu jubilejā”;
• Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa””
projekts “Ādažu labirinti”;
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Konkursā/forumā “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2019” par
nozīmīgiem sasniegumiem būvniecības veicināšanā godināta Ādažu novada
domes Attīstības daļas vadītāja un nozīmīgu projektu īstenotāja Karīna Miķelsone

Konkursa/foruma “Sieviete arhitektūrā,
būvniecībā, dizainā” mērķis ir sabiedrību iedvesmot ar veiksmes stāstiem, kuru
autores ir aktīvas, radošas personības –
līderes, kuru enerģija un spēks veltīts sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanā
arhitektūrā, būvniecībā un dizainā.
5,8 kilometrus garā Ādažu aizsargdambja
rekonstrukcija un tā pagarinājuma izbūve,
jaunas Ādažu sākumskolas ēkas būvniecība, novada uzņēmējiem ļoti nozīmīgu
divu autoceļu rekonstrukcija (Muižas iela,
Ataru ceļš), vidi degradējošu vairāku teritoriju rekultivācija Ādažu ciema centrā,
kā arī Dienas centra būvniecības iecere ir
apliecinājums Karīnas Miķelsones enerģijai un spējai panākt izcilu rezultātu. Visos
šajos gadījumos Karīna vai nu ierosināja
ieceri un organizēja tās tehnisko nosacījumu sagatavošanu, vai arī pašvaldības
vārdā aktīvi piedalījās būvniecības pro-

Karīna Miķelsone rekonstruētās Muižas ielas atklāšanas pasākumā 2019. gada jūlijā.

cesa pārraudzībā un darbības koordinācijā. Viens no pašvaldību sarežģītākajiem
izaicinājumiem ir ne vien spēja formulēt
skaidru vīziju par sabiedrībai vēlamo infrastruktūru, ēkām vai vides objektiem,
bet arī spēja transformēt šo vīziju skaidros un izpildāmos darba uzdevumos projektētājiem un būvniekiem, kā arī panākt
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

darbu izpildi tā, lai rezultāts iespējami labāk atbilstu vīzijai, un Karīnai tas lieliski
izdodas!
Ādažu aizsargdambis pasargā aptuveni
6000 iedzīvotājus un viņu mantu no Gaujas plūdu riska, taču dambja rekonstrukcijai un tā pagarinājuma izbūvei Karīna
aicināja nesamierināties ar inženiertehniskas būves pamatfunkciju, un ierosināja to papildināt ar gājēju un velobraucēju
celiņu dambja korē, kas šobrīd ir kļuvis
par iedzīvotāju iecienītu aktīvās atpūtas
vietu ar lielu potenciālu ainaviskās vides
pievilcības baudīšanai gleznainajos Gaujas krastos.
Jaunbūvētā Ādažu sākumskola 840 skolēniem ir ieguvusi vairākas būvniecības
izcilības balvas. Kad 2016. gadā deputāti
bija liktenīgas izšķiršanās priekšā – būvēt
jaunu skolu vai paplašināt esošo, Karīna
organizēja apjomīgu pētījuma sagatavošanu par izglītības iespējām novadā, kas

kas ēkas risinājumu. Pateicoties Karīnas
spējai vadīt diskusijas, uzklausīt viedokļus, akumulēt lietišķus argumentus, samierināt iekarsušos prātus un veicināt
lietu izpratni, novada centra vizuālo telpu papildinās vēl viens sabiedrībai akūti
nepieciešams, oriģināls un funkcionāls
objekts.
Bez Karīnas Miķelsones forumā tika godinātas arī citas enerģiskas un mērķtiecīgas sievietes, piemēram, par Gada sievieti
arhitektūrā atzina Zaigu Gaili, Zaigas
Gailes arhitektu biroja vadītāju, par Gada
sievieti būvniecībā – Inu Bērziņu-Veitu,
“Salaspils siltums” vadītāju, par Gada
sievieti dizainā – Ievu Grustiņu Milbreti,
interjera dizaineri, par Gada sievieti arhitektūras veicinātāju – Inesi Reitāli, Rīgas

Celtniecības koledžas Arhitektūras katedras vadītāju.
Par Gada sievieti būvniecības
veicinātāju – Svetlanu Mjakuškinu, Būvniecības valsts
kontroles biroja vadītāju.
Skolas būvlaukumā būvniecības procesa laikā.
Tāpat par nozīmīgiem sasniebeigās veicināja pareiza lēmuma pieņem- gumiem foruma nomināciju ietvaros aršanu. Tāpat viņa ierosināja arī metu kon- hitektūras jomā tika godinātas Vija Ozola,
kursa ideju, lai radītu vizuāli, estētiski un Signe Zihelmane un Ilze Miķelsone, arhifunkcionāli pievilcīgu ēku, un vēlāk aktī- tektūras veicināšanas jomā Madara Gibze,
vi piedalījās visā projektēšaInga Karlštrēma, dizaina jomā Ināra Gaunas un būvniecības procesā,
ja un Evija Zausajeva, dizaipārstāvot domes un sabiedna veicināšanas jomā
rības intereses.
Evija Rodke-Sproģe,
Ādažu novada straujā izbet būvniecības jomā
augsme ir cieši saistīta ar
Ludmila Vasiļjeva, Rita
uzņēmējdarbības vides
Markova-Gavrilova un
progresa iespējām, un
būvniecības veicināšanas
tieši Karīna Miķelsone
jomā Juzefa Isakova.
rezultatīvi pārstāvēja
Konkurss norisinājās jau
pašvaldības intereses
ceturto reizi, un visi foruma
Eiropas
Savienības
pieteikumi publiskoti vietstruktūrfondu pronē www.buvniekupadome.lv,
jektu konkursā divu
kur aplūkojama arī gala ceautoceļu rekonstrukcijai (Muižas iela,
remonijas foto galerija. KonAtaru ceļš), kur viņas uzstājība, kompe- k u r su organizē biedrība Building
tence un pārliecināšanas spējas vaina- Design and Construction Council (BDCC)
gojās ar pozitīvu lēmumu. Tāpat Karīna sadarbībā arī Rīgas domes Īpašuma depielika lielas pūles Dienas centra projekta partamentu. Konkursa atbalstītāji: Jung,
radošas komandas izveidei, kas ierobežotā Būvuzraugi.LV.
telpiskā vidē spēja piedāvāt arhitektoniski
Ādažu novada dome, biedrība
izteiksmīgas un funkcionāli ergonomisBuilding Design and Construction Council
@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Vajadzēja
izdzīvot!
Singapūras botāniskajā dārzā 2001. gada septembrī.

Ādažnieks, farmaceits, bioloģijas doktors Dailonis Pakalns pats sev izlauzis
ceļu dzīvē. Caur viņa dzimtas stāstu
var izstāstīt arī Latvijas vēsturi 200
gadu garumā un tās sāpīgākos brīžus.1
Dailoņa tēvs gāja bojā gulaga nometnē
1945. gadā2, kad Dailonim bija 13 gadi,
bet mammu uz Sibīriju izsūtīja 1949.
gadā. 1939. gadā Dailoņa Pakalna tēva
Alfrēda Teodora jaunsaimniecība “Zālītes” bija izvirzīta paraugsaimniecības
statusam. Atkārtotai izvešanai uz Sibīriju Pakalnu ģimene sarakstos bija
kā pirmā. Mammu aizveda, palika trīs
brāļi. Dailonis bija vecākais, bet jaunākajam – nepilni 5 gadi.3 Jo vairāk šķēršļu liktenis lika, jo lielāks spīts bija tos
pārvarēt. “Visur, kur iestājos mācīties,
kādā brīdī mani palūdza aiziet,” atzīst
biologs. “Okupācijas režīma apstākļos
vienmēr bija jāizjūt politiskais spiediens represēto vecāku dēļ. Biju “tautas

No mūsu lasītājiem saņēmām ziņas par
to, cik liels bijis viņu pārsteigums, uzzinot, ka slavenais farmaceits, bioloģijas
zinātņu doktors un A/S “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” farmaceits dzīvo Ādažos.
Vai nevajadzētu arī pārējos ādažniekus
iepazīstināt ar šo gudro zinātnieku? Kad
zvanām, lai Dailoni Pakalnu aicinātu uz
interviju, viņš atzīst, ka karstajā laikā jūtas sliktāk nekā parasti, kā arī Covid-19
dēļ ar cilvēkiem netiekas. Kā nekā viņam
ir 88 gadi, un viņš ir ļoti pateicīgs saviem
ārstiem, kuri, kā pats saka, tur viņu pie
dzīvības. Zinātnieks atzīst, ka karstajā
dienā veldzējas, atrodoties blakus ventilatoram, un runāt ir grūti. Tomēr viņš
slavē savus ārstus: “Esmu ļoti pateicīgs
Ādažu poliklīnikas ārstiem un arī ārstiem citās ārstniecības iestādēs, kuri
daudz rūpējušies par manu veselību un
palīdzējuši to maksimāli saglabāt.4 Visi ir
izrādījuši sava ārsta aroda cienīgu pieeju,
kas devis salīdzinoši labus rezultātus.
Diemžēl, jaunu sirdi neviens nevar iedot,
un sirds mazspēja ir galvenais manas veselības klupšanas akmens.” Nolemjam
sazināties ar e-pasta starpniecību, tāpat
zinātnieks ar mazdēla laipnu izpalīdzēšanu atsūta savas grāmatas. Vienu ar

ienaidnieka dēls””. “Padomju Savienībā augstākā izglītība nav obligāta, jūs
varat strādāt arī par gružčiku, tādiem
kā jūs mēs nevaram uzticēt padomju jaunatnes audzināšanu,” atklāti un
ciniski formulēja Pedagoģiskā institūta Fizikas–matemātikas fakultātes
dekāne un fakultātes
partordze. “Tas bija dopings dot sev solījumu
– neraugoties uz visiem
aizliegumiem, es tomēr
nebūšu gružčiks, bet
mācīšos,” atceras zinātnieks. Brīvā laika farmaceitam nekad nav bijis pietiekami, vienmēr
dzīvojis miega badā.
Uz jautājumu, kas deva
spēku un prieku, biologs
Pretī dzimtajai mājai “Zālītes” 1934. gadā, apšu jaunauatbild: “Vienkārši vaja- dzē, kas tagad ir mežs. D. Pakalns klēpī vecmāmiņai starp
vecākiem un citiem radiniekiem.
dzēja izdzīvot!”

D. Pakalna ģimenes un dzimtas tuvāko radinieku lokā represiju rezultātā gāja bojā apmēram 30 cilvēki. Represēti tika vairāk nekā 106, no tiem
22 gāja bojā, vēl 8 bija filtrācijas nometnēs, 6 krita Otrā pasaules kara frontēs, apmēram 20 cilvēki nonāca emigrācijā.
2
Dailoņa tēvs Alfrēds Teodors dienējis Latvijas armijā, bijis aizsargs.
3
Dailoņa mamma Elvīra no Sibīrijas atgriezās 1956. gadā.
4
Dailonis Pakalns izsaka pateicību saviem ārstiem: Ilgai Liepai, Ilzei Liepai-Vītiņai, Vitai Vestmanei, Ausmai Sproģei, Ilze Šveidukai, Indrai
Štelmanei, Pēterim Pultrakam un viņa medmāsiņai Dacei, Alvim Laukmanim.
*Laiks, kad pēc vīrusa Covid-19 pandēmijas stingro ierobežojumu mīkstināšanas pasaulē atkal pieaug ar Covid-19 inficēto cilvēku skaits.
1

Farmaceits, biologs Dailonis Pakalns imunitātes stiprināšanai iesaka:

8

Sabdarifa kauslapas var palīdzēt vairot
organisma vitalitāti. Rožu, upenes un pīlādža augļi var stiprināt imūnsistēmu.

Ehināciju preparāti aktivizē organisma nespecifisko aizsargmehānismu pret infekciju, īpaši vīrusu un bakteriālajiem patogēnajiem organismiem.

Maisījums, kura sastāvā ir plūškoka ziedi,
ehināciju laksti, zaļā tēja, stiprina dabiskās
aizsargspējas, palielina organisma izturību
pret nelabvēlīgu apkārtējās vides faktoru
ietekmi, veicina sviedru un urīna izdalīšanos, regulē organisma vispārējo vielmaiņu.
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augus. Ar tiem man saistās vislabākās profesijas
sasniegumu
atmiņas.
Par to liecina uzrakstītās grāmatas, visvairāk
lepojos ar 2002. gadā
izdoto, manis sastādīto,
daudzvalodu ārstniecības augu vārdnīcu – latīņu, latviešu, vācu, angļu,
franču, krievu valodā ar
1949.g. vasarā ar Strautiņu skolas direktora Alfrēda Jau- apmēram 22 000 terminslavieša ģimeni, kas D. Pakalnu pieņēma pēc mātes izsūtī- niem. Darba veikšanai
šanas un palīdzēja beigt vidusskolu.
gandrīz 3 gadu garumā
nosaukumu “Fitoterapija”, jo jautāju, vai veltīti darba dienu vakari, brīvdienas,
farmaceits var dalīties zināšanās par to, atvaļinājumi,” atklāj biologs. Zinātnieks
kā stiprināt imunitāti šajā visiem savda- ir pateicīgs Jaunslaviešu ģimenei, kas
bīgajā laikā*, bet otra ir zinātnieka pētī- pieņēma viņu pie sevis 1949. gada vajums par saviem senčiem “Mana dzimta sarā. Alfrēds Jaunslavietis bija Alsviķu
– mana dzīve”. Lai izsekotu savas dzim- pagasta Strautiņu skolas direktors, kurš
tas dzīvei 200 gadu garumā, Dailonis piedāvāja dzīvot savā ģimenē un nākaPakalns veicis apjomīgu pētījumu, kas majā mācību gadā palīdzēja pabeigt virezultējies ārkārtīgi izzinošā un vērtīgā dusskolu. “Toreiz vidusskolai internāta
materiālā. Lai gan zinātnieks pats stāsta, nebija. Alūksnei raksturīgi, ka daudzu
ka viņa atmiņa, laikam ritot, pasliktinā- māju īpašnieki izīrēja gultas vietas vijusies, šķiet, ka tā ir patiesi apbrīnojama. dusskolas audzēkņiem. Man palaimēBiologs ar neiedomājamu precizitāti at- jās, jo biju pirmais izlaidums, kas beidza
skolu ar 11. klasi. Jaunslaviešu ģimenē
ceras daudz un dažādus faktus.
kopumā iemācījos pareizi izvērtēt dzīves
Izglītība – vislielākā vērtība
“Vislielāko gandarījumu izjūtu par to, pamatvērtības, cik svarīgi ir nepārtraukka nepaliku gružčiks (krāvējs), bet tomēr ti papildināt zināšanas. Tieši morālais
ieguvu augstāko izglītību, ieguvu profe- un, protams, arī materiālais atbalsts bija
siju, kurā, pats vismaz tā ceru, esmu ie- nozīmīgs 1949. gadā. Kaut arī turpmākos
guvis savu darbības nišu – ārstniecības gados bija daudz pazemojumu un grūtību, tieši tas gaišums, kas valdīja šajā
ģimenē, palīdzēja daudzos turpmākos
dzīves gados,” atceras farmaceits.
Latvijā strādāt neļauj, Sibīrijā –
augstā amatā
Arī pēc institūta beigšanas Latvijā Dailonim neļāva virzīties uz priekšu darba
jomā: “Strādāju profesijas viszemāk atalgotajos darbos, bet, lai savilktu kopā
ģimenes budžetu, pat trijās darbavietās.
Studiju gados, kad pelnīju uzturu vakara un nakts maiņas tramvajniekos, kopā
ar stipendiju nopelnīju divreiz vairāk.”
Galvenā aptieku pārvaldes priekšniece
Farmācijas students – tramvaja vadītājs.
vairākkārt piedāvājusi kļūt par viņas
Dailonis gadu bija atslēdznieks nakts vavietnieku, bet ministrijas kadru daļa
gonu profilaksē, pēc tam gandrīz 4 gadus
– tramvaja vadītājs. 1955. gads.
neļāvusi. “Gribēju mācīties aspirantūrā,

Imūnsistēmas veselībai palīdz kumelītes
un liepu ziedi, salvijas lapas, avenes lapas
un augļi (ogas), melnā plūškoka ziedi un
augļi. Plūškoka augļi paaugstina organisma aizsargspējas pret vīrusu infekcijām.

SEKO MUMS:
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Imūnsistēmai palīdz būtiski nozīmīga fitoterapijas droga – rozmarīna lapas.

@Adazu_novads

taču man ieteica gadus 15 pastrādāt par
laborantu.” Palaimējies, ka pēc 3. kursa
vasaras praksē par ārstniecības augiem
nokļuvis ekspedīcijā Tulas apgabalā un
vēl pēc gada – Ziemeļkaukāzā. Abās
vasaras praksēs darbojies Ārstniecības
augu zinātniski pētnieciskajā institūtā.
Kaukāza ekspedīcijas vadītājs piedāvājis
tur strādāt. “Aizbraucu uz 20 gadiem. Šī
institūta zonālajā sistēmā bija jāstrādā no
Tālajiem Austrumiem līdz Ukrainai un
Krimai, bet es izvēlējos Sibīriju,” stāsta
Dailonis. “Mani norīkoja par institūta
Sibīrijas zonālās izmēģinājumu stacijas
direktoru. Biju 30 gadus vecs, precējies,
sieviņa atbrauca pēc gada. Sibīrijā piedzima mūsu meita. Šis laiks rezultējās ar

Tipiska ekspedīcijas nometne, gandrīz
katru dienu citā vietā. 1968.–1973. gads.

savākto materiālu disertācijai, iepazinu
Altaja kalnus un Rietumsibīrijas floru un
ārstniecības augus.” Vēlāk no Sibīrijas ar
ģimeni aizbraucis uz Kubaņu, Ziemeļkaukāza zonālo izmēģinājumu staciju,
no kuras devies Kaukāza savvaļas augu
ekspedīcijās. Visvairāk darbojies Armēnijā, Azerbaidžānā, Ziemeļkaukāzā mazāk, jo tas jau bijis labi izpētīts reģions.
Latvijā atgriezies 1982. gadā. “Lai gan
Krievijā strādāju administratīvu darbu,
biju zinātņu kandidāts, Latvijā ar manu
biogrāfiju vēl aizvien negribēja ņemt
darbā. Izmantoju izdevību un pārcēlos
uz kolhozu Ādažos.”
Agroķīmiskā laboratorija Ādažos
Savā grāmatā rakstāt, ka Ādažu kolhozā, vēlāk agrofirmā, darbu atrada daudzi bijušie represētie un no izsūtījuma
atgriezušies cilvēki. Kā tas bija iespē-

Mārsila un timiāna, raudenes lakstu antiseptiskās un tonizējošās īpašības nodrošina imūnsistēmas stabilitāti hronisko, īpaši
sēnīšu, slimību gadījumos.

instagram.com/adazilv/
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jams, ņemot vērā, ka “Ādaži” bija viens
no Padomju Savienības paraugkolhoziem, te ieradās augstas amatpersonas
no Maskavas?
Jā, tas ir fakts, ka darbu Ādažos atrada
daudzi bijušie represētie un no izsūtījuma atgriezušies cilvēki. Nosaukšu tikai
dažus: Jānis Krištopans, Uldis Biders,
Kārlis Busenbergs, Uldis Kalniņš, Uldis
Šnore, Timofejs Hudojemņikovs, Valdis
Magonis, Maija Bērziņa, Maigonis Lie-

neizteikšos, bijušo nevar vairs atgriezt
un, ko tas dotu šodien. Man atmiņā par
kolēģiem palicis tikai labais, dažreiz jutu
sirdsapziņas pārmetumus, ja tiku virzīts
kāda vietā, kādēļ kolēģim jācieš manis
dēļ? Taču savstarpējās attiecībās pēc
tam bijām koleģiāli un viens otram nekādas pretenzijas neizvirzījām. Nevaru
nosaukt kādu vienu kolēģi, ar kuru bija
vislabākais kontakts, tad būtu jānosauc
gandrīz visi tolaik strādājošie speciālisti.
Kā patīk pavadīt brīvo
laiku?
Brīvā laika man nekad nav
bijis pietiekami, vienmēr
esmu bijis miega badā, jo
visus studiju gadus strādāju tramvajniekos, lai
nopelnītu dienišķo iztiku.
Pēc studiju beigšanas arī
pienācās strādāt vairākās
darba vietās, lai savilktu
galus ģimenes budžetam.
Ekspedīcijas darba moments, savākto materiālu apstrāde. Katrs brīvais brīdis pa1968.–1973. gads.
vadīts pie dabas vai lasot
piņš, Teodors Rubenis, arī A. Kaula viet- grāmatas. Grāmatas ir piepildījušas visu
nieks lopkopības jautājumos Vulfs Levi- manu dzīvi, esam ģimenē pirkuši visu
uss, galvenā grāmatvede Velta Babule. iespējamo, dzīvojot Krievijā, 20 gados
Par to, vai tā bija nejaušība, vai apzināta bija uzkrājusies vairākus tūkstošus liela
rīcība, man grūti spriest. Jāatzīmē visu šo mājas bibliotēka, kas beidzot fiziski kļuva
cilvēku augstā kvalifikācija savā nozarē. par apgrūtinājumu, mainot dzīves vietu.
Tos, kas viesojās Ādažu kolhozā, vēlāk Aizejot pensijā, sākāt strādāt Rīgas
agrofirmā, galu galā neinteresēja, kādi Farmaceitiskajā fabrikā. Kāpēc gribēcilvēki šeit strādā.
jāt strādāt, esot pensijā?
Ādažos noorganizējāt agroķīmisko la- Ekonomiskā situācija bija tāda, ka izboratoriju…
dzīvot ar piešķirto pensiju un uzturēt
Tā bija agrofirmas vadības iniciatīva, ģimeni nebija iespējams. Bez tam tā bija
mans uzdevums bija realizēt dzīvē, uz- iespēja likt lietā mūža gaitā uzkrātās ziņemties laboratoriju darba nodrošinā- nāšanas par ārstniecības augiem, kas bija
šanu. Visaktīvāk darbu veica kartupeļu kļuvušas mana sirdslieta un aizrautība.
atveseļošanas no vīrusiem laboratorija, Kādas rakstura īpašības visaugstāk
izmantojām materiālu no Igaunijas at- vērtējat sevī un kādas – citos?
tiecīgā profila laboratorijas, Ungārijas Jau pieminētā spītība labā nozīmē, kas
pieredzi. Informācijas dienests apkopoja ļāva dzīvē daudz ko sasniegt; spēja anapieejamos datus par zinātnes sasniegu- lizēt savas darbības rezultātus un izdarīt
miem lauksaimnieciskajā ražošanā.
pareizos secinājumus; viss tas saistīts ar
Kādas atmiņas saglabājušās no darba lielo informācijas daudzumu, ko esmu
Ādažos cilvēcīgo attiecību ziņā? Attie- uzkrājis dzīves laikā. Svarīga ir spēja rīcības ar kolēģiem bija uz sadarbību vēr- koties mērķtiecīgi, lai sasniegtu optimāstas vai konkurenci? Vai izjutāt vadības lo rezultātu. Taču jāpiemin tās rakstura
autoritāro vadības stilu?
īpašības, kas dzīvē ir traucējušas. NeesDomāju, ka attiecībās galvenokārt bija mu spējis visos gadījumos būt līdz galam
sadarbība. Konkurence pie vadības dar- konsekvents, esmu baidījies pateikt vajaba stila būtu bezjēdzīga, jo tā pats varē- dzības gadījumā “nē”, kaut arī situācija
ja darbu zaudēt. Par vadības darba stilu to būtu prasījusi, pašam pēc tam ir bijis
Tēja imunitātei:

• Rožu augļi – 20g
• Kliņģerītes ziedi – 10g
• Vīgriezes ziedi – 10g
• Kumelītes ziedi – 10g
• Upenes lapas – 10g
• Zemeņu lapas – 5g
• Aronijas augļi – 5g
Tēju nevajag lietot ilgstoši, kā arī grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā!
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Pieturzīmes:
✓ Mācījies 3 fakultātēs, kā pats saka, 3F
fakultātēs: Filoloģijas (Latvijas Universitātē), Fizikas un matemātikas (Pedagoģijas institūtā) un Farmācijas (Rīgas Medicīnas institūtā).
✓ Farmācijas fakultātē nonāca laikā, kad
Staļins nomira. Fakultāti pabeidza 1957.
gadā.
✓ Sarakstos, kas liecināja par atkārtotu
izvešanu uz Sibīriju 1949. gadā, Pakalnu
ģimene bija pirmā.
✓ 20 gadus strādājis Ārstniecības augu
zinātniski pētnieciskajā institūtā, sākumā Sibīrijā, vēlāk Ziemeļkaukāzā un
Ukrainā.
✓ Latvijā atgriezies 1982. gadā.
✓ Strādājis Ādažu kolhoza agroķīmiskajā laboratorijā.
✓ Aizejot pensijā, sācis strādāt Rīgas Farmaceitiskajā fabrikā, bijis arī tās valdes
priekšsēdētājs.
Dr. Pakalna grāmatas
• Лекарственная флора Кавказа (izd.
1979. gadā, darbs tapis kopā ar vēl 3 autoriem)
• Ārstniecības augi (izd. 1992. g.)
• Vāksim un audzēsim ārstniecības augus (izd. 1997. g.)
• Ārstniecības augu vārdnīca. (Autors šo
uzskata par savu nozīmīgāko darbu. Tajā
ir ap 22 000 terminu 6 valodās – latīņu,
latviešu, vācu, angļu, franču, krievu.)
(izd. 2002. g.)
• Ārstniecības augu farmakoloģija (Kopā
ar A. Skuteli, izd. 2005. g.)
• Zāļu tējas (izd. 2012. g.)
• Fitoterapija (izd. 2019. g.)
jācieš. Zinu, ka neesmu egoists, labprāt
dalos ar citiem visā, kas man ir. Vienmēr
esmu centies palīdzēt citiem, uzņēmies
atbildību. Citos – augsti vērtēju darboties
atbilstoši norunātajam, neciešu izlikšanos un lišķību, cienu konsekvenci, kuras
pašam dažreiz pietrūkst.
Vai esat laimīgs?
Vai cilvēks var justies laimīgs, ja gandrīz
88 dzīves gados jāsadzīvo ar dažādām veselības likstām? Laimīgs tomēr esmu, jo
man ir ļoti laba ģimene. Prieks par mazbērniem un galvenais prieks, ka esmu
vecvectētis 9 mēnešus vecajam Kristeram Lejniekam.
Monika Griezne

No pieminētajām imūnsistēmai nozīmīgajām drogām, kas nodrošina organisma aizsargspējas pret saslimšanu, mērķtiecīgi var izveidot zāļu tēju vai uztura bagātinātāju kombinācijas, ko ar panākumiem var lietot profilaktiski vai saslimšanas sākuma periodā.
Dabiskās aizsargspējas uztur rožu un aronijas augļi, kumelītes
un vīgriezes ziedi, upenes lapas, kas kopā ar kliņģerītes ziediem
spēcina organismu, palielina fizisko un garīgo izturību; aronijas
augļi, upenes lapas un kliņģerītes ziedi aizkavē ar novecošanu
saistītās izmaiņas organismā; kumelītes ziedi, rožu augļi, zemeņu lapas stimulē organisma vielmaiņu.
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Notiek pārgājienu maršruta “Mežtaka” marķēšana dabā

Rīgas plānošanas reģions kopā ar Latvijas un Igaunijas sadarbības partneriem īsteno Interreg Centrālās Baltijas
jūras reģiona programmas projektu
“Garās distances pārrobežu pārgājiena
maršruts MEŽTAKA”. Šī projekta mēr-

ķis ir veicināt videi, dabai un cilvēkam
draudzīga tūrisma veida – kājāmgājēju
tūrisma attīstību Latvijas un Igaunijas
teritorijā no Rīgas līdz Tallinai, piesaistot kā vietējos, tā ārvalstu ceļotājus. Iepazīties ar Mežtakas kopējo maršrutu
un detalizēti apskatīt vietas, kur maršruts šķērso Ādažu novada teritoriju, ir
iespējams, apmeklējot www.meztaka.lv.
“Mežtakas” pārgājienu maršruts ir iekļauts Eiropas garo distanču tīklā “E11”.
Lai informētu tūristus par maršrutu,
tiek plānoti vairāki informatīvie pasākumi, tiks sagatavoti reklāmas drukātie
un elektroniskie materiāli, maršruts būs
pieejams mobilajā aplikācijā. Lai atvieglotu kājāmgājēju orientēšanos, posmi

tiks marķēti dabā - uz kokiem krāsojot
vienota stila marķējumu, līmētas uzlīmes, uzstādītas informatīvās norādes
zīmēs, izgatavoti un uzstādīti informatīvie stendi. Informatīvais stends Ādažu
teritorijā tiks izveidots Alderu pludmalei
pieguļošajā teritorijā un plānots, ka darbi tiks veikti līdz šī gada septembrim.
“Mežtakas” marķēšana dabā plānota
līdz jūlija vidum, ja laikapstākļi būs labvēlīgi. Iedzīvotājiem aicinājums nesatraukties par jauniem krāsojumiem un
apzīmējumiem uz ceļam pieguļošiem
kokiem, stabiem. Plašāk par projektu
Rīgas plānošanas reģiona tīmekļvietnē
http://rpr.gov.lv/project/meztaka/.
Iveta Grīviņa
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Nopļauts dambis līdz sūkņu stacijai “Kārkli”

Lai velobraukšana un pastaigas būtu daudz ērtākas, nopļauts dambis līdz jaunajai sūkņu stacijai “Kārkli”.

Aicinām pieteikties
bērnu vasaras
radošajai darbnīcai
“Spārnotais divritenis”

No 24. līdz 28. augustam Ādažu Sporta
centrā norisināsies bērnu vasaras radošā
darbnīca “Spārnotais divritenis” 10–12
gadus veciem bērniem. Radošā darbnīca
notiks sākotnēji plānotās “Ādažu patruļas” (bija plānota no 20.–24. jūlijam)
vietā, kam elektroniski tika pieteikti 17
bērni.
Sazinoties ar bērnu vecākiem, “Ādažu
patruļā” pieteiktajiem bērniem radām
iespēju apmeklēt citas radošās darbnīcas.
Tādējādi “Spārnotais divritenis” dalībnieku sarakstā ir 16 brīvas vietas. Radošajai darbnīcai aicinām pieteikt 10–12
gadus vecus Ādažu novadā deklarētus
bērnus, saņemot pašvaldības atbalstu
dalībai vienā 5 dienu radošo darbnīcu
posmā. Vecāku līdzmaksājums – 35 eiro.
Pieteikties, zvanot izglītības, darba un
jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei, tālr. 25936485.

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija Gaujas ielā 13/15
(Ādažu slimnīcas pagalmā)
31. jūlijā, 2. augustā no plkst. 10.00–17.00
Nepieciešams pieraksts!
Pierakstīties, zvanot pa tālr. 25 431 313
(darba dienās no plkst. 08.00–18.00)
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Lauzts līgums ar izpildītāju par Dienas centra būvniecību.
Tiks izsludināts atkārtots iepirkums

Šogad 17. aprīlī bija plānots pabeigt būvprojekta izstrādi Dienas aprūpes centra
un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu
centra (būvprojekta 1. kārta), kā arī Dienas aprūpes centra piebūves (būvprojekta 2. kārta) izveidei Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta “Pakalpojumu

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai Ādažu
novadā” ietvaros.
Diemžēl būvprojekta izstrāde ir aizkavējusies un joprojām
notiek būvprojekta
precizēšana un labošana
atbilstoši
būveksperta norādītajām piezīmēm
un komentāriem.
13. jūnijā tika lauzts līgums ar pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest Latvia,
BF Vīķi” par Dienas aprūpes centra un
rehabilitācijas centra projektēšanu un
būvniecību (būvprojekta 1. kārtai) sakarā ar to, ka dome izpildītājam iesniegusi
vairākas pretenzijas par būvprojekta izs-

trādi, tostarp par būtisku laika termiņa
kavējumu un kvalitāti. Dome plāno rosināt grozījumus par noslēgto vienošanos
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
ar lūgumu rast iespēju pagarināt projekta īstenošanas termiņu, kā arī pēc
būvprojekta akcepta būvvaldē sludinās
atkārtotu iepirkumu par būvdarbiem
abām būvprojekta kārtām. Atgādinām,
ka projekta ietvaros plānots izveidot Dienas aprūpes centru 38 pieaugušajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru
34 bērniem ar funkcionālās attīstības
traucējumiem Attekas ielā 39, Ādažos.
Par tālāku projekta īstenošanas gaitu informēsim turpmāk.
Inita Henilane

Uzsāk daudzdzīvokļu nama
atjaunošanu Pirmā ielā 39

“Ādažu Namsaimnieks” sadarbībā ar
biedrību “Pirmā iela 39” uzsācis kārtējā
nama atjaunošanas darbus. Šā gada 19.
jūnijā parakstīts līgums ar AS “Attīstības
finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas
Savienības Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā
ielā 39, Ādažos, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta pagraba pārseguma
siltināšana; tiks nomainītas koplietošanas
durvis, kā arī logi, tiks nomainīts un siltināts jumta segums, atjaunota apkures
sistēma, nomainot radiatorus un uzstādot
alokatorus*, tiks siltināta fasāde un cokols,
tāpat tiks veikts kosmētiskais remonts
kāpņu telpās, kā arī atsevišķos dzīvokļos
tiks mainīti logi un aizstiklotas lodžijas.
Ādažu Namsaimnieks

*Alokators – ierīce siltumenerģijas sadalei ēkās
ar viencauruļu jeb vertikālo apkures sistēmu.
Visbiežāk tiek uzstādīts siltumenerģijas sadalei
daudzdzīvokļu ēkās, kas aprīkotas ar vertikālo (viencauruļu) apkures sistēmu. Šādās ēkās
alokatoru montāža ir vislētākais veids, kā bez
dārgas apkures sistēmas modernizēšanas vai
pārbūves iespējams panākt precīzu siltuma patēriņa sadali pa dzīvokļiem. Tā kā katram dzīvoklim cauri iet pat vairāki stāvvadi, nepieciešams katram radiatoram uzstādīt apvedcauruli
un termostatisko ventili siltuma regulēšanai.
14
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Par sēņošanu un uzturēšanos poligonā piemēros naudas sodu līdz 1500 eiro!

Nacionālie bruņotie spēki atgādina – iekļūšana poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu militārās bāzes poligona
administrāciju nav atļauta un var būt
bīstama dzīvībai! Tāpēc no 1. jūlija ir
būtiski palielināts naudas sods par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai
Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos
objektos līdz 1500 eiro. Šāds risinājums

bija nepieciešams, jo Latvijā strauji attīstās
militārā infrastruktūra un pieaug militāro
mācību intensitāte. Militārajos objektos vai
Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos
objektos nav pieļaujama personu atrašanās
bez atļaujas. Nesankcionēta atrašanās militārajā objektā var radīt draudus personu
drošībai, piemēram, iekļūšana militārajā
objektā šaušanas nodarbību laikā var radīt
neatgriezeniskas sekas. Lai vieglāk atpazīt
militāros objektus, to apzīmēšanai lieto
speciālas informatīvās zīmes – taisnstūra veida laukums baltā luminiscējošā vai
baltā fluorescējošā krāsā, vai baltā krāsā ar
uzrakstu lieliem, melniem burtiem “MILITĀRAIS OBJEKTS”. Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, kā arī, lai izvairītos no
administratīvo sodu piemērošanas, iedzīvotāji aicināti ievērot likuma prasības un
patvaļīgi neiekļūt militārajos objektos un

Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos
objektos, nebojāt to aprīkojumu un infrastruktūru, piemēram, izbraukājot ceļa
segumu, zemsedzi vai zālāju. Tāpat bez saskaņošanas ar valsts aizsardzības objekta
valdītāju ir aizliegts fotografēt, filmēt vai
citādā veidā dokumentēt valsts aizsardzības objektu, kā arī veikt bezpilota gaisa
kuģa lidojumus tuvāk par 500m horizontālajā plaknē no militārās infrastruktūras
objektiem, kuri tiek izmantoti Nacionālo
bruņoto spēku vajadzībām, izņemot gadījumus, ja lidojums ir saskaņots ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Vairāk
skatīt: https://www.airspace.lv/drones/. Nacionālie bruņotie spēki ir tiesīgi pieņemt
lēmumu par bezpilota gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, pielietojot šaujamieročus vai speciālos līdzekļus.
Nacionālie bruņotie spēki

Foto – Laima Jātniece

Sāksies Attekas ielas atjaunošana

Sāksies asfalta seguma atjaunošanas darbi uz autoceļa Ādaži–Garkalne (V46) no Gaujas ielas rotācijas apļa līdz krustojumam ar
autoceļu Baltezers–Āņi–Lapmeži (V50) (0,692.–3,465.km). Būvdarbi daļā posma paredz ieklāt divas kārtas asfalta un atlikušajā –
asfalta izlīdzinošo kārtu ar virsmas apstrādi. Būvdarbus veic SIA “Binders” par līgumcenu 344,9 tūkstoši eiro (ar PVN). Remontdarbu laikā darbu zonā ieviests ātruma ierobežojums 50 un 30 km/h.

Foto –
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Atjaunots Kastaņu ielas segums

“Luminor” banka piešķīrusi 3,4 miljonu
eiro finansējumu nekustamo īpašumu
attīstītājam “Eften Residential” daudzdzīvokļu ēkas projektam “Podnieki”
Ādažos. Latvijā uzņēmums attīsta dzīvojamo fondu, piedāvājot dzīvokļus divos
jau gatavos projektos un aktīvi strādājot
pie jaunu projektu attīstības – to vidū ir
arī ēka projektā “Podnieki”, ko “Eften”
iegādājās, lai varētu pabeigt tās būvniecību ar “Luminor” atbalstu un nodrošināt
ģimenēm jaunus mājokļus,” saka Uģis
Počs, “Luminor” Nekustamo īpašumu
finansēšanas eksperts. “Luminor” dati
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

liecina, ka arvien biežāk jaunās ģimenes izvēlas apmesties Pierīgā, lai pilsēta
būtu sasniedzamā attālumā un vienlaikus būtu iespēja dzīvot zaļākā, ģimenēm draudzīgākā vidē. Tāpēc ir svarīgi
Pierīgas pašvaldībās attīstīt dzīvojamo
fondu, lai tas būtu atbilstošs pieprasījumam. “Eften komandas ieskatos Podnieki ir viena no ģimenei draudzīgākajām
apkaimēm Rīgas apkārtnē – novadā ar
attīstītu un joprojām progresējošu infrastruktūru un visstraujāko iedzīvotāju
pieaugumu starp Pierīgas novadiem –
Ādažos, tāpēc, izvērtējot iespējamos tā@Adazu_novads

icitāte oto

Luminor izsniedz 3,4 miljonus eiro daudzdzīvokļu ēkas būvniecībai Ādažos

lākās attīstības virzienus dzīvojamā fonda attīstīšanā, izvēle notika par labu šim
projektam,” stāsta Normunds Muskats,
Dzīvojamā fonda pārdošanas speciālists.

instagram.com/adazilv/

www.db.lv
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Ādažu sportisti gūst
panākumus tradicionālajā
Vaidavas triatlonā

Latvijas kausa otrā posma sacensībās triatlonā
– tradicionālajā “Vaidavas triatlonā” prestižākajā olimpiskajā distancē (1,5km peldus +40km
uz velosipēda +10km skriešus) uzreiz aiz labāko
trijnieka ierindojās Arvis Grencbergs no Ādažiem. Šajā distancē uzvaru gan guva daugavpilietis Artjoms Gajevskis. Lielākos panākumus
Pierīgas novadu pārstāvji guva 0,4+20+4km distancē, pirmo vietu F19 grupā jaunietēm ieguva
Elīza Zvīgule no Ādažu Sporta skolas (1.08:53).
Otro vietu savās grupās izcīnīja Edgars Egle no
Ādažiem amatieru vīru grupā, kurš turklāt bija
astotais ātrākais šajā distancē absolūtajā vērtējumā (59:11), kā arī mārupietis Rinalds Celms M19
grupā junioriem un Inga Gutāne no Garkalnes
F40 grupā dāmām, bet trešo – Toms Pikšēns
no Mārupes M50 grupā. Iesācējiem bija iespēja
izmēģināt savus spēkus 0,2+10+2km distancē,
un visu goda pjedestālu aizņēma Pierīgas drosminieces – Aiga Zvīgule no Ādažiem, Jevgēnija
Plakane no Daugmales un Jūlija Matuseviča no
Salaspils.
Pēc Apriņķis.lv

Pēc Apriņķis.lv
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2020. gada sezonas pirmajās
triatlona sacensībās
“Latvijas čempionāts
triatlonā super
sprinta distance”
godpilno 3. vietu
M grupā izcīnījis
ādažnieks Arvis
Grencbergs. Sacensības norisinājās karstā
dienā Daugavpils Stropu ezera pludmalē 3
etapos – peldēšana 375m, velo 10km un skriešana 2,5km. Peldēšanā Arvis ar kopīgu startu
no ūdens izpeldēja aiz otrās grupas, savukārt
velo segmentā otro grupu panāca. Vietu sadalījums izšķīrās noslēdzošajā – skriešanas,
etapā. Apsveicam!

i ātā a

Pierīgas novadu
sporta spēļu sacensībās Ādažu novadā, Dūņezera apkārtnē, sacentās 9
novadu orientieristu komandas. Pēc
gada pārtraukuma
pirmo vietu komandu vērtējumā
izcīnīja mājinieki
Ādažu orientieristi.
Sacensības individuāli, kā ierasts, risinājās 6 vecuma grupās dāmām un vīriem (līdz 30,
40, 50, 60, 70 un virs 70 gadiem), bet komandu ieskaitē tika ņemti vērā katras komandas
pārstāvju 6 labākie rezultāti un iegūtie punkti. Ādažu orientieristi individuāli izcīnīja
3 pirmās un 4 otrās vietas (ieskaitē vērtēja 3), kas viņiem summā deva 114 punktus.
Savās vecuma grupās par uzvarētājiem kļuva Sanita Feldmane, Ruta Kukka un Emīls
Lazdāns, bet otrās vietas ieguva Maija Māliņa, Matīss Saulīte, Guntis Māliņš un Volli
Kukk. Otro vietu kopvērtējumā ieguva pagājušā gada Pierīgas sacensību uzvarētāji Mārupes orientieristi un trešo – Ķekavas novada pārstāvji.

Arvis Grencbergs izcīna
3. vietu Latvijas čempionātā
triatlonā

Foto – no

Foto – Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Ādažu orientieristi atgūst Pierīgas čempionu titulu
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Izveidos jaunus rotaļu laukumus Ādažos, Gaujas ielā 25 un
Kadagā, pretī 11. mājai, kā arī atjaunos Līgo laukuma rotaļu iekārtas

Atvērti piedāvājumi atkārtotam iepirkumam par jaunu rotaļu laukumu izbūvi Ādažos, Gaujas ielā 25 un Kadagā, pretī mājai Nr.11, kā arī
smilšu seguma maiņai pret gumijas segumu Līgo laukumā daļā no
bērnu laukumiem. Līgo laukumā plānots arī atjaunot un saremontēt
rotaļu iekārtas, tāpat – uzstādīt jaunu rotaļu iekārtu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”. Pēc pirmā iepirkuma ir noslēgts līgums par
esošo rotaļu iekārtu rekonstrukciju bērnudārza “Strautiņš” teritorijā.
Iveta Grīviņa

Foto – Lat ie

t
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22. jūnijā Baltezera kapos atzīmēta Varoņu piemiņas diena

Varoņu piemiņas dienā, atceroties Cēsu kauju notikumus,
biedrība “Latviešu strēlnieku apvienība” kopā ar jaunsargiem un vēsturnieci Elitu Pētersoni nolika ziedus Baltezera
kapos, pieminot 1941. gada 22. jūnijā nošautos virsniekus, tai
skaitā Cēsu rotas pirmo komandieri, Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri, pulkvedi – leitnantu Arturu Jansonu, kuru apbedīja mūsu novadā. Arturs Jansons Latvijas armijā iestājās
brīvprātīgi 1918. gada 19. novembrī, vadīja pirmo brīvprātīgo

vienību formēšanu Cēsīs. Bija pirmais Cēsu rotas komandieris. 1920. gada 18. novembrī viņu paaugstināja par pulkvedi
– leitnantu. Padomju okupācijas laikā viņu arestēja un Baltijas Sevišķā kara apgabala kara tribunāls Latvijas Brīvības
cīņu varonim piesprieda nāvessodu. Viņu nošāva 1941. gada
22. jūnijā Baltezerā. Šajā dienā tika nošauti vairāki Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri, latviešu karavīri un arī sabiedriskie
darbinieki.

Novada ceļus un ielas apstrādā ar pretputekļu līdzekli
Vasaras sezonā ar pretputekļu līdzekli apdzīvotās vietās tiek apstrādātas šādas
novada ielas – Kalndores, Gaujmalas, Ziedu, Depo, Vārpu, Ķiršu, Dārza, Bērzu,
Skolas, Pļavu, Liepavotu, Priežu, Nūrnieku, Vītolu, Druvas, Dzirnavu, Jaunceriņu,
Dores, Bukultu, Lazdu, Ceriņu, Austrumu, Upmalas, Inču, Ziemeļbullas, Lielstapriņu, Mazstapriņu, Gaujas un Stapriņu ielas, kā arī šādi ceļi – Mežvairogu, Vaivariņu, Vectiltiņu, Katlapu, Jaunspriešļu, Vējupes, Lazdas, Ozolu, Piparu, kā arī ceļš
uz Kadagas Katlu māju.

Foto – Laima Jātniece

Līgo svētki Ādažu novadā

Līgo dienā Zāļu tirgū pie Ādažu Kultūras centra varēja iegādāties sieru, medu un citus gardumus Jāņu svētku galdam, kā arī
izsmalcinātas rotas, skaistu apģērbu, jāņuzāles un vainagus. Koncertā klausītājus priecēja mūziķi Aija Vītoliņa, Antra Stafecka,
Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis un vokālā grupa “Oranžās meitenes”.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Atļauts peldēties Ādažu novada peldvietās

Peldūdens kvalitāte atļauj peldēties Ādažu novada peldvietās, liecina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR veikto
analīžu rezultāti. Ūdens paraugi ņemti 16.jūnijā šādas peldvietās: Lielā Baltezera peldvietā, Vējupes peldvietā Ādažu centrā, Vējupes peldvietā Krastupes ielā, peldvietā Mazā Baltezera krastā Alderos un Vējupes peldvietā
Ūbeļu ielā. Kadagas ezera pludmalē, Dūņezera peldvietā “Pie Gungām”,
Mazā Baltezera peldvietā “Pie Lielā un Mazā Baltezera kanāla” ūdens paraugi ņemti 19. maijā.
Informācija pēc Veselības inspekcijas datiem

Izdots buklets par vietējā mantojuma veicināšanu uzņēmējdarbības vidē
Inovācija un mantojums ir priekšstati, kas īsti neasociējas viens ar
otru. Vēsture un tradīcijas atšķiras
no mūsdienīguma. Bet jūs varat parādīt vietējo mantojumu citādākā,
pārsteidzošākā veidā, lai to atklātu
no jauna. Ir vērts ieintriģēt apmeklētājus, pievērst iedzīvotāju uzmanību,
piesaistīt un ieinteresēt to, kas attiecīgajā reģionā ir pievilcīgs gadiem
ilgi. /citāts no bukleta “Labas prakses
kodekss”/
2019. gada janvārī, uzsākot projektu
“Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā”, biedrība “Gaujas Partnerība” vēlējās
apkopot ieteikumus, atziņas un piemērus
par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību,
vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību
ar inovatīvām metodēm. Projekts tika īstenots sadarbībā ar citām vietējām rīcības
grupām no Latvijas (“Jūrkante”), Polijas
(“Zakole Dolnej Wisły”, “Vistulla Terra
Culmensis “Development through Tradition””) un Horvātijas (“Gorski Kotar”).
Lai īstenotu izvirzīto mērķi, projekta ie-

tvaros tika organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes, kurās piedalījās Ādažu
un Salacgrīvas uzņēmēji, tūrisma un izklaides industrijas pārstāvji, un personas,
kas darbojas kultūras un vides mantojuma saglabāšanas jomā. 2019. gada maijā
Latvijā tika uzņemti sadarbības partneri
no Polijas, lai piedāvātu viņiem iespēju
iepazīties ar vietējo uzņēmēju pieredzi un

Latvijas kultūru. Savukārt 2019. gada
augustā un septembrī notika līdzīgas
pieredzes apmaiņas vizītes uz Poliju
un Horvātiju.
Visās trīs dalībvalstīs tika organizētas
radošās darbnīcas un gatavota informācija bukletam “Labas prakses kodekss” – par inovatīvām vietējā mantojuma popularizēšanas formu jomām.
Atbilstoši plānotajam, buklets tika izdots projekta noslēgumā – 2020. gada
jūnijā, un šobrīd ar to var iepazīties
ikviens interesents. Buklets drukātā veidā
Ādažu novadā pieejams biedrībā “Gaujas
Partnerība” un Ādažu novada domē, savukārt elektroniski tas pieejams biedrības
mājaslapā www.gaujaspartneriba.lv.
Aicinām izpētīt bukletu un aizdomāties – kā mēs katrs varētu sekmēt Ādažu novadā esošā kultūras mantojuma
saglabāšanu!

Apstiprināts Ādažu domes administrācijas projekts
Nordic-Baltic Mobility programme for Public administration 2020
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā izsludināja atklātu konkursu
programmā Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2020.
Līdz 30. maijam dome sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu un 25. jūnijā saņēma apstiprinājumu par dalību
pieredzes apmaiņā ar konkursa dalībniekiem Ziemeļvalstīs.
Nordic-Baltic Mobility programme for
Public administration ir programma,
kas sniedz atbalstu valsts pārvaldē strādājošajiem, palīdzot īstenot pieredzes
apmaiņas un izpētes braucienus, organizēt apmācības vai reģionāla mēroga
tīklošanas darbības. Programma atbalsta
pasākumus, kuros plānota vismaz trīs
valstu dalība, no kurām vismaz viena ir
Skandināvijas valsts un vismaz viena –
Baltijas valsts.
Iedzīvotāju skaita palielināšanās Ādažu
novadā aktualizēja pašvaldības attīstības
18

problemātiku, īpaši ūdenssaimniecības
inženiertīklu, izglītības infrastruktūras
un dzīvojamā fonda attīstības jomās, kā
arī bruņoto spēku karavīru socializācijas
jautājumos.
Izvērtējot Ziemeļvalstu pašvaldības, kas
iespējami labāk atbilst domes raksturlielumiem un problemātikai, par atbilstošām tika uzlūkotas Karlskronas pašvaldība (Zviedrijā) un Vardes pašvaldība
(Dānijā). Projekta partnerpašvaldības ir
gatavas sadarbības aktivitāšu īstenošanai
šā gada gada augustā Vardes pašvaldībā
un 2020. gada oktobrī Karlskronas pašvaldībā.
Programma ir līdzeklis veiksmīgu un
inovatīvu problēmu risinājumu aizgū-

šanai, domes administrācijas darbinieku
kompetences pilnveidei un sadarbības
veidošanai pašvaldībai būtiskās funkciju
jomās.
Dalība programmā atbilst šādiem Ādažu
novada Attīstības programmas (2016–
2022) mērķiem: “Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra”, “Pieejama un kvalitatīva izglītība”, “Sekmīga pašvaldības,
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde”, “Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”
un “Apmierināts novada iedzīvotājs”.
Projekts tiek līdzfinansēts programmas
Nordic-Baltic Mobility Programme for
Public Administration 2020 ietvaros.
Karīna Miķelsone, Attīstības daļas vadītāja
ĀDAŽU VĒSTIS 15.
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Jaunu grāmatu piedāvājums
Daiļliteratūra

Bērnu daiļliteratūra

• Bankovskis, Pauls “Pasaules vēsture”
• Dolana, Eva “DNS. Ārstu lieta”
• Hietamies, Eve “Tētis diviem”
• Judina, Dace “Viļņos”
• Kolinsa, Sūzena “Balāde par dziedātājputniem un čūškām”
• Mariņina, Aleksandra “Rūgtais kvests” 3. sējums

• Pļavnieks, Ričards “Apsūdzības pret Viktoru
Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju”
• Railija, Lūsinda “Taureņu istaba”
• Šepa, Emēlija “Iezīmēti uz mūžu”
• Valks, Jānis “dāčinieki”
• Volkers, Mārtins “Tumšais vīnadārzs”
• Vuds, Toms “Nāves spēle”
• Zeibots, Andris “Krauklis”

• “Troļļi 2. Lielisku stāstu
krājums”
• Disney “Dzīvnieku stāsti”
• Disney “Stāsti miedziņam”
• Martina, Ruta “Kosmoss”
• Pilkijs, Deivs “Dogmens.
Blusu valdnieks”

Izstādes Ādažu bibliotēkā jūlijā

Literārās izstādes

• “Dzīves stāsti variācijās” latviešu prozaiķei Annai
Skaidrītei Gailītei – 80 (1940)
• “Laiks – visgodīgākais kritiķis”
Franču rakstniekam Andrē Moruā – 135 (1885–1967)

Tematiskās izstādes

• “Dalies savās zināšanās –
Tas ir veids, kā iegūt nemirstību…” budisma garīgajam līderim Dailailamam XIV – 85 (1935)
• “Talanta netveramā substance”
aktierim Jānim Osim – 125 (1895–1973)
• “Rozes ar sauli un saule ar rozēm vijas…” /A.
Vējāns/
rozes daiļdārzniecībā, dzejā, stāstos...
• Jaunieguvumu izstāde

Bērnu literatūras nodaļā

• “Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem!”
rakstniecei Dzidrai Rinkulei – Zemzarei 100
(1920–2007)
• “Nāc! Lasi! Vērtē!”
“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija – 2020” grāmatu
kolekcijas izstāde
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Ādažu novada domes ārkārtas (09.06.2020.) sēde

Sēdē piedalās 14 deputāti: Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure
(RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS),
Edgars Verners (RA), Māris Sprindžuks (RA).
1. Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai.
Lēmums: Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss”
Projekta attiecināmo izmaksu sadalījuma pārskatīšanu atbilstoši Ministru kabineta 2020.
gada 30. aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.29 10.§
“Informatīvais ziņojums “Par pašvaldību aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai””, izvērtējot iespēju pārcelt

uz attiecināmajām izmaksām Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” 25. punktā
noteiktajām pieļaujamajām izmaksām Projekta
plānotos izdevumus 362 241,01 EUR apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
2. Par projekta “Carnikavas pamatskolas
pārbūve un paplašināšana” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai.
Lēmums: Atbalstīt Projekta palielināto izmaksu iekļaušanu Projekta attiecināmajās
izmaksās un saistību palielinājumu attiecināmajām izmaksām 9 056 578,63 EUR apmērā,
veicot attiecīgus Projekta grozījumus ar CFLA

noslēgtā darījuma dokumentācijā.
Balsojums: 11 “Par” (Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA),
Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS),
Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)).
3. Par patapinājuma līgumu ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai
Ādažu vidusskolas sākumskolā.
Lēmums: Noslēgt ar SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003172209,
juridiskā adrese: Krustpils iela 38a, Rīga LV1057) patapinājuma līgumu par Ierīces uzstādīšanu un lietošanu līdz 2020. gada 30. augustam.
Pusēm vienojoties līgums var tikt pagarināts.
Balsojums: vienbalsīgi(14) “par”.

Sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks
(RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP),
Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA),
Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA),
Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA).
1. Par grozījumiem 2018. gada 27. novembra
lēmumā Nr.267 “Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana
ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”.
Lēmums: Veikt grozījumus Ādažu novada do-

mes 2019. gada 27. novembra lēmumā Nr.267
“Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas
infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas
pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” un izteikt tā 3. punktu šādā
redakcijā: “3. Nodrošināt projekta īstenošanai
nepieciešamo domes līdzfinansējumu līdz 1 492
959 EUR apmērā, veicot aizņēmumu Valsts kasē
līdz 1 446 849 EUR.”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par dalību Erasmus+ projektā “Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Kadagas PII dalību Erasmus+ projektā.

Balsojums: vienbalsīgi(13) “par”.
3. Par dalību Erasmus+ projektā “Katra rīcība
rada cerību glābt mūsu planētu!”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Kadagas PII dalību Erasmus+ projektā.
Balsojums: vienbalsīgi(14) “par”.
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ādažu novada izglītības iestāžu izcilāko audzēkņu apbalvošanai.
Lēmums: Atbalstīt priekšlikumu veikt Izglītības
un jauniešu pārvaldes budžeta grozījumus, piešķirot papildu 3649,42 euro izcilāko audzēkņu
apbalvošanai.
Balsojums: vienbalsīgi(14) “par”.

Sēdē piedalās 12 deputāti: Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola
Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns
Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA), Māris Sprindžuks (RA).
1. Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai Ādažu vidusskolā
Lēmums: Investīciju projekta “Par pirmskolas
izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā” izpildei ņemt aizņēmumu līdz EUR 304
594,50 apmērā no Valsts kases .
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
2. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas
izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt V.B. ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
3. Par tirdzniecības vietām.
Lēmums: Veikt grozījumus Ādažu novada domes 2017. gada 22. augusta lēmumā Nr.189 “Par
tirdzniecības vietu noteikšanu”, papildinot ar
tirdzniecības vietu Pirmā iela 38A, Ādažu ciems
un izņemot tirdzniecības vietu Rīgas gatve 5A,
Ādažu ciems.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
4. Par nekustamā īpašuma “Līči” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
“Līči”, Alderi, Ādažu novads zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8044 014 0321.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Krauķi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Krauķi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0104, Alderu
ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunvei-

dojamajai zemes vienībai no Kanāla ielas.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Koku ielā 2.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Koku ielā 2 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0213 un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 41.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Gaujas ielā 41 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0079 un
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Draudzības ielā 34.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Draudzības ielā 34 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0022.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
9. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt ar SIA “Promobius” zemes
nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Vējupes
krastmala”, Ādaži, Ādažu novads, divu Zemesgabalu daļu 0,025 ha un 0,033 ha platībā nomu
līdz 2025.gada 31.decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
10. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31. decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” mazdārziņu bez apbūves tiesībām personisko palīgsaimniecību uzturēšanai šādam personām: J.P., N.R.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
11. Par naudas balvas piešķiršanu P. Balzānam.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam P. Balzānam naudas balvu.

Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
12. Par Ādažu novada domes un Carnikavas
novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei.
Lēmums: Uzsākt Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) izstrādi.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
13. Par I. Briedes un J. Prišpetjevas ievēlēšanu
par Ādažu novada bāriņtiesas locekļiem.
Lēmums: Ievēlēt Ināru Briedi un Jeļenu Prišpetjevu par Ādažu novada bāriņtiesas locekļiem uz
pieciem gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
14. Par domes priekšsēdētāja M. Sprindžuka
atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam M.
Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
– 14 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 10
darba dienas no šā gada 6. jūlija līdz 19. jūlijam.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
15. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2015. gada 24. februāra lēmumā Nr.33 “Par
maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu”
Lēmums: Grozīt Ādažu novada domes 2015.gada
24. februāra lēmumu Nr. 33 “Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu”,
nosakot maksu par paraksta apliecinājumu saistībā ar paraksta vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektuEUR 1,42.
Balsojums: 11 “Par” (Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP),
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne
Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns
Šēpers (LZS)), “Pret” – 1 (Edgars Verners
(RA)), “Atturas” – nav.

Ādažu novada domes ārkārtas (12.06.2020.) sēde

Ādažu novada domes kārtējā (30.06.2020.) sēde
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KAPUSVĒTKI ĀDAŽOS UN
TUVĀKAJĀ APKAIMĒ
Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes
Kapusvētku dievkalpojumi:
Carnikavas kapos, Siguļos, 2. augustā
plkst. 15.00 (dievkalpojums
Laivu mājā nenotiks).
Baltezera kapos 9. augustā plkst. 13.30
(pēc dievkalpojuma
Baltezera baznīcā plkst. 11.00).
Kapusvētku dievkalpojumus vadīs
draudzes mācītājs,
piedalīsies draudzes koris “Zari”.
Katoļu kapusvētki:
29. augustā plkst. 12.00
Garkalnes kapos (ar sv. Misi)
30. augustā plst. 12.00
Saulkrastu kapos (ar sv. Misi)
Pirms sv. Mises Grēksūdzes sakraments.Pēc
kapusvētkiem priesteris svētīs jaunuzstādītos pieminekļus, krustus un kapa vietas.
Plašāka informācija pa tālr.
25909060 (priesteris Ilmārs),
26434830 (kapelāns Raimonds).

KĻŪDAS LABOJUMS
Jūnija izdevumā “Ādažu Vēstis” (Nr.231)
8. lpp., rakstā “Klusums iedvesmo” nekorekti
minēta grāmatas Please look after mom
(Lūdzu, pieskati mammu (tulk.no angļu val.))
autora tautība. Kjung-Soak Shin ir dienvidkorejietis. Atvainojamies!

SAIMNIECĪBAS DAĻA TURPMĀK PIRMĀ IELĀ 42A
Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa tagad atrodas Pirmā ielā 42A, Ādažos.
Ja ir nepieciešamība sazināties ar daļas speciālistiem vai vadību, lūdzu, rakstiet vai zvaniet!
Daļas vadītājs

Artis Brūvers

67996265

artis.bruvers@adazi.lv

Daļas vadītāja vietnieks

Ivo Bērziņš

67996231

ivo.berzins@adazi.lv

Kapsētas pārzinis

Juris Antonovs

28363329

juris.antonovs@adazi.lv

Ceļu ekspluatācijas inženieris

Pēteris Sabļins

67996231

peteris.sablins@adazi.lv

Ceļu ekspluatācijas inženiera palīgs

Jānis Takeris

67996231

janis.takeris@adazi.lv

Tehniskā dienesta vadītājs

Ivars Grīnbergs

67996265

ivars.grinbergs@adazi.lv

Nekustamā īpašuma speciālists

Volli Kukk

67996900

volli.kukk@adazi.lv

Adresācijas sistēmas sakārtošanas
projekta vadītāja

Nadežda Rubina

67 443536

nadezda.rubina@adazi.lv

Energopārvaldnieks

Anrijs Zēbergs

67996265

anrijs.zebergs@adazi.lv

Vides inženiere

Laura Breidaka

67 443537

laura.breidaka@adazi.lv

Hidromeliorācijas inženiere

Mārīte Groza

67 443537

marite.groza@adazi.lv

DOMES KASE SLĒGTA
LĪDZ 31. JŪLIJAM

Līdz 31. jūlijam domes kase Gaujas ielā
33A, Ādažos, VPV Klientu apkalpošanas
centrā būs slēgta, aicinām veikt maksājumus veikalā “Maxima” vai internetbankā.

Publicēti saistošie noteikumi

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts
saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par
deklarēto dzīvesvietu: 18.06.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/120 Sintijai
Reinfeldei un Sindijai Ravinskai adresē
Pirmā iela 21-25, Ādaži, pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.
panta pirmās daļas otro punktu. Pilns
lēmuma teksts personām, uz kurām tas
attiecas, pieejams Ādažu novada domes
232. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvo aktu strīdu komisijā
(Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās
darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Ādažu novada dome anulējusi ziņas par
deklarēto dzīvesvietu: 29.06.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/121 Svetlanai
Kravčenko un Arturam Kravčenko adresē Pirmā iela 39-24, Ādaži, pamatojoties
uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.
panta pirmās daļas otro punktu. Pilns
lēmuma teksts personām, uz kurām tas
attiecas, pieejams Ādažu novada domes
232. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvo aktu strīdu komisijā
(Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās
darba dienas, kad adresātam paziņots administratīvais akts.
@Adazu_novads

Ādažu novada pašvaldības informatīvajam
izdevumam “Ādažu Vēstis” (Nr.232) izdots
pielikums (Nr.227), kurā publicēti šādi Ādažu
novada domes saistošie noteikumi:
Nr.20/2020 (30.06.2020.) Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.4/2020 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.
Nr.21/2020 (30.06.2020.) Grozījums Ādažu
novada domes 2012. gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr.20 “Ādažu novada pašvaldības
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, drukātā
veidā ar tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu
novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

instagram.com/adazilv/
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Dabas aizsardzības pārvalde aicina
iedzīvotājus iesaistīties Spānijas kailgliemeža apkarošanā
ūdenstilpju piekrastēm izplatās
gan kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās teritorijās.
Tāpēc ir svarīgi
saprast, ka Spānijas kailgliemeža
izplatības ierobe-

rāk nekā 250 olu. Kailgliemeži var apdraudēt kultūraugus un vietējās augu
sugas. Tie barojas ar citām bezmugurkaulnieku sugām, piemēram, gliemežiem un sliekām. Tāpat kailgliemeži
barībā izmanto arī dzīvnieku fekālijas,
beigtus dzīvniekus, tajā skaitā beigtus
vai savainotus savas sugas īpatņus. Ir
novērots, ka gliemeži arī labprāt baro-

Viena no Spānijas kailgliemeža atradnes
vietām ir Baltezers.

Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus)

Paplašinājusies Spānijas kailgliemeža
izplatība Latvijas teritorijā, kas ievazāts
ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas
gliemeža oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu gliemezis veiksmīgi iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām, grāvmalām un

žošanā būtu jāiesaistās visu teritoriju īpašniekiem.
Tā kā Spānijas
kailgliemezis visintensīvāk olas dēj no
augusta līdz septembrim, jācenšas panākt, lai pēc iespējas mazāks gliemežu
skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu un
izdētu olas. Viena dējuma olas ir vienkopus, un vienā dējumā var būt pat vai-

jas ar suņu un kaķu sauso barību. Spānijas kailgliemezis apgrauž uz zemes
vai krūmos ligzdojošo zvirbuļveidīgo
putnu mazuļus, radot tiem smagus vai
nāvējošus ievainojumus, taču pieaugušie putni neizrāda nekādu ligzdas aizsardzības uzvedību. Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes apkopotajiem datiem
viena no Spānijas kailgliemeža atradnes
vietām ir Baltezers.

Spānijas kailgliemezis apgrauž uz zemes
vai krūmos ligzdojošo zvirbuļveidīgo putnu mazuļus, radot tiem smagus vai nāvējošus ievainojumus, taču pieaugušie putni neizrāda nekādu ligzdas aizsardzības
uzvedību.

Paslēptuvēs var ievietot barību/vielas,
kas pievilina gliemežus, tādējādi panākot, ka gliemeži nedodas meklēt citas
slēptuves.
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Mehāniskās aizsargbarjeras
Izbūvējot aizsargsienas, materiālu saskares vietās nedrīkst palikt spraugas,
un tajās nedrīkst būt dekoratīvi caurumi — sienām jābūt vienlaidus konstrukcijām, jo kailgliemeži ir plastiski
dzīvnieki, kas spēj ielīst dažādās plaisās
un iedobēs. Sienām jāsākas dziļi augsnē
un jābūt tik augstām, lai kailgliemeži
nelīstu tām pāri (tie uzturas galvenokārt lakstaugu augstumā, nerāpo augstu pa vertikālām virsmām).
Mazdārziņos kā aizsargbarjeras var izmantot vara stiepļu žodziņus, metāla
vai plastmasas sētiņas, kam ir specifiski izlocītas malas un stūri, lai gliemeži
nevarētu pārrāpties pāri. Kailgliemežu
atbaidīšanai var izmantot arī elektriskos ganus.
Dabas aizsardzības pārvalde

Par jauniem atradņu gadījumiem dabas
aizsardzības pārvalde aicina ziņot, rakstot uz e-pastu: INVAZIVS@DABA.GOV.LV,
norādot iespējami precīzu atradnes vietu, savu kontaktinformāciju un pievienojot atrastā spānijas kailgliemeža foto.

Ar detalizētāku informāciju par Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanas plānu iespējams iepazīties saitē:

Izķeršana ar lamatām
Lamatas gliemežiem ierīko vietās, kur
tos grūti salasīt (ja ir daudz krūmu un
citu augu). Mitrās un ēnainās vietās dārzā ciešā saskarē ar augsni izvieto dažādus priekšmetus (piem., dēļus, kastes,
burkas, pudeles), zem kuriem labprāt
sarāpo un slēpjas gliemeži. Paslēptuvēs
var ievietot barību/vielas, kas pievilina
gliemežus, tādējādi panākot, ka gliemeži
nedodas meklēt citas slēptuves. Gliemeži
šīs mākslīgās slēptuves izmantos tikai
tad, ja zem tām būs pietiekami mitrs. Vajadzības gadījumā tās jāaplaista ar ūdeni.
Sākot ar maija beigām, visas gliemežiem
izvietotās paslēptuves apseko un atrastos
gliemežus nolasa un iznīcina.
Slīcināšanas slazdi
Visbiežāk slīcināšanas slazdos par pievilinātājvielu izmanto alu. Ja slazdos būs
tikai tīrs ūdens, gliemeži var ātri no tā
izlīst ārā. Tāpēc šķidrumam ir jāsatur
vielas, kas veicina gliemežu noslīkšanu
— 1% vara (vara sulfāts) vai 10% vārāmā
sāls šķīdums.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Šeit un citviet foto ‒ Dabas aizsardzības pārvalde

http://BIT.LY/KAILGLIEMEZIS.

Visbiežāk slīcināšanas slazdos par pievilinātājvielu izmanto alu.

Mazdārziņos kā aizsargbarjeras var izmantot vara stiepļu žodziņus.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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