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Ādažu sākumskolai – vēl viena balva!

Ādažu sākumskola saņēmusi vēl vienu
balvu no būvniecības nozares profesionāļiem. Skatē Gada labākā būve Latvijā
2019, ko rīko Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība,
Ādažu sākumskola ieguvusi 2. vietu nominācijā Publiskā jaunbūve, kā arī specbalvu no būvniecības portāla Buvbaze.lv!
Jau iepriekš vēstījām, ka arī būvju izvērtēšanas konkursā Latvijas Būvniecības
Gada balva, ko organizē nevalstiskā organizācija, biedrība Building Design and
Construction Council, Ādažu sākumskola saņēma 2. vietu nominācijā Jaunbūve –
sabiedriska ēka. Skatē Gada labākā būve
Latvijā 2019, nominācijā Publiska jaunbūve Ādažu sākumskolai konkurenci

veidoja koncertzāle Latvija un Ventspils
Mūzikas vidusskola, kas ieguva 1. vietu, daudzfunkcionālais centrs Akropole,
biroju ēku komplekss Business Garden
Rīga un Māra Štromberga BMX trase
Valmierā (visi 3 objekti ieguva 3. vietu),
kā arī Latvijas Universitātes Zinātņu
māja, kam, tāpat kā Ādažu sākumskolai,
žūrija piešķīra 2. vietu. Skates Gada labākā būve Latvijā 2019 Lielo balvu ieguva kultūrtelpa Hanzas perons. Nominācijā Pārbūve 1. vietu ieguva tirdzniecības
centra Alfa pārbūve, otro – Saldus sporta
halle, bet trešo – Jelgavas Valsts ģimnāzija. Atzinību nominācijā Pārbūve saņēma Olaines Vēstures un mākslas muzejs
un sociālās aprūpes centrs Jaungulbenes

alejas. Nominācijā Restaurācija 1. vietu
saņēma ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā,
otro – Stāmerienas pils jumts un fasāde,
savukārt trešo – Firksu-Pedvāles muiža
Talsu novadā, atzinība – Cēsu viduslaiku
pilij. Nominācijā Publiskā jaunbūve – ražošanas ēka 1. vietu žūrija piešķīra biroja
ēkām ar noliktavām un slēgtam rezervuāram Babītē, otro – SIA IKTK ražošanas
ēkai Ozolnieku novada, taču trešo – modulāram gaisa dzesēšanas 9,6 MW datu
centram Gldani brīvajā industriālajā
zonā Gruzijā, atzinība – siltumnīcu pārbūvei Cēsīs. Plašāk par visām nominācijām un 2019. gada labākajām būvēm var
lasīt tīmekļvietnē gadabuve.lv.

Pēc gadabuve.lv

Foto – Ādažu novada domes arhīvs
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Apsteidzot plānoto būvniecības grafiku par gandrīz mēnesi,
ekspluatācijā nodota jaunā “Laimas” ražotne
“Mūsdienīgā “Laimas” ražotne sastāv
no piecām būvēm – divstāvu ražotnes
ēkas un vairākām būvēm tehniskām
vajadzībām. Kopējā platība 7 820m2.
Būvniecībā izvēlēti un izmantoti augstākās kvalitātes materiāli, lai realizētu
pasūtītāja uzstādīto mērķi – uzbūvēt
pēc augstākajiem kvalitātes standartiem
energoefektīvu un drošu ražotni. Viens
no lielākajiem izaicinājumiem projektā
bija inženiersistēmu izbūve. Tās ir ļoti
apjomīgas, darbietilpīgas un pielāgotas četriem dažādiem temperatūras un
mitruma režīmiem, kas nepieciešami
konfekšu ražošanas procesam. Lai gan
no ārpuses ēka var šķist vienkārša, tās
infrastruktūra ir komplicēta un maksimāli digitalizēta. Ražotnei piešķirta
arī A energoefektivitātes klase,” stāsta
“Merks” projektu vadītājs Mihails Peščinskis.
“Būvējot jaunās “Laimas” mājas, mums
bija vienreizēja iespēja radīt ēku, kas ir
pielāgota ražošanas tehnoloģijām, ne-

vis otrādi. To
arī mērķtiecīgi darījām, lai
ievērotu visas
ražošanas plūsmas. Respektīvi, ražošana
būs efektīva un
precīza, garantējot produktu
kvalitāti. Tāpat
tā būs funkcionāla un ērta
vairāk nekā 100
ražotnē strādājošajiem. Tie
būs pavisam cita līmeņa darba apstākļi,
ar kuriem esam nepacietīgi iepazīstināt
mūsu darbiniekus,” uzsver “Orkla Latvija” valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.
Līdz ar ražotnes nodošanu ekspluatācijā ir jāuzsāk nākamais, noslēdzošais
posms. Proti, ražošanas līniju pārcelša-

na, uzstādīšana un testa produktu ražošana. Šobrīd uzņēmuma prioritāte ir
darbinieku drošība un veselība. Tādēļ,
ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas
stāvokli un drošības pasākumus, minētais process ir atlikts un tiks īstenots,
tiklīdz tas būs iespējams.
Pēc “Orkla Latvija” informācijas

Foto – Normunds Masaļskis

Noris dzelzsbetona konstrukciju būvniecība
Ādažu sākumskolas specializēto mācību kabineta korpusam

Novadā atjaunoti horizontālie ceļa apzīmējumi
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Atvērts suši restorāns
pie tirdzniecības centra
“Apelsīns”

Pie tirdzniecības centra “Apelsīns” (Rīgas gatve 5a, Ādaži) atvērts suši restorāns
“Sushi#1”! Restorāns piedāvā suši piegādi
arī uz mājām!

Fēliksa Circeņa šaha piemiņas turnīrs notiks!
Nekāds vīruss nebūs šķērslis turnīra
norisei: Ādažu vidusskola sadarbībā ar
Latvijas šaha federāciju un Rīgas šaha
federāciju rīko Fēliksa Circeņa piemiņas turnīru šahā 30. maijā plkst. 12.00.
Ņemot vēra ārkārtas stāvokli valstī,
turnīrs notiks attālināti, izmantojot interneta platformu lichess.org. Turnīrs
notiks pēc Šveices sistēmas 10 kārtās;
laika kontrole uz visu partiju, 5 minūtes
un 5 sekundes klāt par katru izdarītu
gājienu. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz šā gada 29. maijam uz e-pastu:
alberts.cimins@inbox.lv.
Uzvarētājus
apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas un pārsteiguma balvām! Visi šaha
spēles cienītāji bez dzimuma un vecuma
ierobežojumiem laipni aicināti! Ādažu

Dodies dabā, ņemot līdzi fotokameru,
un piedalies fotokonkursā!

Ja Tev patīk doties dabā un noķert pasakainus mirkļus, aicinām
piedalīties Ādažu novada domes fotokonkursā “Mans Ādažu
novads”. Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi
no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas
iemaņām. 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
100,00 eiro, otrās – 80,00 un trešās vietas ieguvējs – 60,00 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

iedzīvotājiem bez dalības maksas, pārējiem 5 euro. Dalības maksa jāpārskaita
uz biedrības “Rīgas šaha federācija” kontu LV55UNLA0050018224318 līdz 2020.
gada 29. maijam.
Turnīra direktors, FIDE meistars Jānis Grasis

Ādažos atvērts jauns pārtikas
internetveikals www.partika.bidfood.lv

Jau daudzus gadus Ādažos savu mājvietu ir radis pārtikas produktu vairumtirgotājs, uzņēmums Bidfood Latvia. Visticamāk,
nav pārāk daudz ādažnieku, kuriem šis vārds būs labi zināms,
jo pārsvarā uzņēmums visus 11 savus pastāvēšanas gadus sadarbojies ar viesnīcām, restorāniem, kafejnīcām un ēdināšanas
jomas profesionāļiem. Tomēr, mainoties līdzi laikam un reaģējot uz ārkārtas situāciju Latvijā, Bidfood Latvia spēris jaunu
soli, piedāvājot iegādāties savus produktus arī privātpersonām,
atverot internetveikalu www.partika.bidfood.lv. Uzņēmuma
noliktava atrodas tepat, Eimuros, Ādažu novadā. Pirmā ideja
veikt piegādes uz mājām radās, kad uzņēmuma esošie klienti – pavāri, viesmīļi un citi restorānu darbinieki pēc ārkārtas
situācijas izsludināšanas arvien biežāk sāka jautāt par šādu iespēju. Tā radās pārtikas internetveikala ideja, kas nu ir īstenota! Bidfood Latvia internetveikalā var atrast uzņēmuma zivju
cehā ražotas zivis un to filejas, jūras veltes, piena produktus,
bakalejas jeb sausās pārtikas preces (tēja, milti u. tml.), piena
produktus, maizi un konditorejas izstrādājumus, augļus, ogas
un dārzeņus, gaļu. Internetveikala sadaļā “Sensitīvā pārtika”
produktus sev var atrast arī tie, kuri uzturā nelieto dzīvnieku
izcelsmes produktus, kā arī glutēnu saturošus produktus. Veikalā nopērkami jūraszāļu salāti, vegānā ābolkūka, ravioli ar
dārzeņu pildījumu, tortelloni ar kvinoju un spinātiem, vegānais banānu-jāņogu pīrāgs, dārzeņu bumbiņas, kārtainā mīkla bez rauga un arī dažādi bezglutēna produkti. Pasūtījumus
iespējams veikt jebkurā dienā no plkst. 08.00 līdz plkst.18.00,
izņemot sestdienu. Uzņēmuma darbinieki palīdz noformēt
pasūtījumu, ja nepieciešams. Tālr. pasūtījumiem: 27679411,
26662290, tālr. jautājumiem un konsultācijām: 24 556 799;
24 556 799.
Pēc Bidfood Latvia informācijas
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Pēc Sprindžuka priekšlikuma Administratīvi teritoriālās reformas komisija
lēmusi noteikt 2 gadu pārejas periodu pilsētas statusa piešķiršanai Ādažiem

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija 8. maijā lēma, ka līdz
nākamā gada 30. jūnijam Ādažu, Ķekavas un Mārupes ciemiem jākļūst par pilsētām. Likumprojektā iekļauta norma,
kas nosaka – ja ciemā dzīvo vairāk nekā
5000 pastāvīgo iedzīvotāju, pašvaldības
domei Ministru kabinetam jāiesniedz
ierosinājums par pilsētas statusa noteikšanu. Ādažu ciemā šobrīd dzīvo 7027

iedzīvotāju. Sarunā ar komisiju Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks rosināja noteikt 2 gadu
pārejas periodu, kurā iespējams grozīt
pašvaldības teritorijas plānojumu un
nodalīt lauku teritorijas no pilsētas. Pretējā gadījumā vairums uzņēmumu, kas
darbojas vai potenciāli varētu darboties
Muižas ielā, nevarēs saņemt Lauka atbalsta dienesta (LAD) finansējumu attīstībai, jo teritorija kvalificēsies kā pilsēta,
nevis lauku teritorija. Lauksaimniecības
zemes no Muižas ielas ražošanas teritorijām līdz Tallinas šosejas tiltam pāri
Gaujai arī turpmāk varēs saņemt LAD
hektārmaksājumus par apsētajām platībām, bet pēc pilsētas statusa iegūšanas
nevarēs pretendēt uz projektu finansējumu, piemēram, uz atbalstu tūrisma
projektiem vai jaunām ražotnēm. “Ja
Ādaži jau iepriekš būtu pieprasījuši pil-

sētas statusu Ādažu ciema robežās, tad
Muižas ielā nebūtu SIA “Lat Eco Food”,
kas ražo bioloģiskos biezeņus bērniem,
SIA “KH Select”, kas kūpina lašu filejas
eksportam, nebūtu SIA “Jānis Sauka
desu darbnīca” jaunās ražotnes un citi.
Šīs rūpnīcas tika uzbūvētas ar LAD līdzfinansējumu. Ādažos nebūtu vismaz
300 jaunu darbavietu,” Saeimas komisijai skaidroja Māris Sprindžuks. 12. maijā atbildīgā komisija atkārtoti skatīja šo
jautājumu un, ņemot vērā Māra Sprindžuka priekšlikumu, grozīja sākotnējo ierosinājumu, nosakot, ka pilsētas
statuss Ādažiem, Mārupei un Ķekavai
stāsies spēkā ar 2022. gada 1. jūliju. Ievērojot šo, Ādažu novada dome meklēs
iespējas, lai grozītu pašvaldības teritorijas plānojumu un 2 gadu laikā precizētu
Ādažu pilsētas robežas, neiekļaujot tajās
neapbūvētas lauku teritorijas.

Pieņemti saistošie noteikumi par braukšanas izdevumu segšanu skolēniem
16. maijā stājas spēkā saistošie noteikumi “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas
izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā”. Noteikumi nosaka eTalonu saņemšanas vai sabiedriskā transporta biļešu
izdevumu apmaksas kārtību novadā
deklarētajiem Ādažu vidusskolas un
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem
no skolēna dzīvesvietas uz vidusskolu
un atpakaļ novada teritorijā, kā arī biļešu izdevumu apmaksas kārtību novadā
deklarētajiem skolēniem ar speciālām
vajadzībām no dzīvesvietas uz speciālās
izglītības iestādi un atpakaļ. Braukšanas
maksas atvieglojumi eTalonam un biļetēm darbojas reizi dienā līdz skolai un
atpakaļ, izņemot brīvdienas un brīvlaiku. Skolēni var pirkt braukšanas biļeti

par pilnu maksu arī no Ādažu novada
teritoriju caurbraucošiem pārvadātājiem. Transporta izdevumus skolēniem
par braucieniem mācību gada laikā ārpus novada teritorijas no deklarētās
dzīvesvietas līdz speciālajai skolai un
atpakaļ apmaksā, ja ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams iegūt vispārējo izglītību izglītības programmā,
kas netiek īstenota pašvaldības izglītības
iestādēs. Pirmreizējos eTalonus izgatavo
un izsniedz bez maksas. Vidusskola organizē eTalonu izsniegšanu skolēniem.
Atkārtota eTalona saņemšanai, ja iepriekš izsniegtais ir nozaudēts vai sabojāts, skolēns vai viņa vecāks iesniedz
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu

apkalpošanas centrā (VPVKAC) iesniegumu. Divu nedēļu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas VPVKAC paziņo
skolēnam vai viņa vecākam par iespēju
atkārtoti saņemt eTalonu iesniegumā
norādītajā e-pastā vai pa tālruni. Par atkārtotu eTalona izsniegšanu tā saņēmējs
apmaksā eTalona izgatavošanas izmaksas, kuru apmēru nosaka pārvadātājs. Ja
sabiedriskais transports nav pieejams no
skolēna dzīvesvietas uz vidusskolu vai
speciālo skolu, skolēna vecāki var šim
mērķim izmantot savu autotransportu,
saņemot no pašvaldības kompensāciju
par ceļa izdevumiem. Ar pilnu saistošo
noteikumu versiju aicinām iepazīties
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti.

Turpmāk finansiālu atbalstu sportistu sacensībām ārvalstīs,
kā arī sacensību organizēšanai varēs saņemt sporta organizācijas
Saskaņā ar valstī spēkā esošo Sporta likumu Ādažu novada dome izdevusi
saistošos noteikumus “Par subsīdijām
sportam Ādažu novadā”. Tie nosaka,
ka pretendēt uz subsīdiju saņemšanu
var Latvijas Sporta federāciju padomes
reģistrā iekļautas un attiecīgajā sporta
veidā vai darbības jomā atzītas Latvijas
nacionālās sporta federācijas un to juridiskie biedri, ko pārstāv: sportisti, ja to
dzīvesvieta kārtējā gada 1.janvārī bijusi
deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā un sportistu treneri, kuri tiesīgi strādāt attiecīgajā sporta veida jomā,
ja to trenēto sportistu dzīvesvieta kārtējā gada 1.janvārī bijusi deklarēta Ādažu
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

novada administratīvajā teritorijā. Pretendēt uz subsīdijas saņemšanu sporta
sacensību organizēšanai var Uzņēmumu
reģistrā reģistrētas juridiskas personas,
individuāli komersanti vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās
darbības veicēji, izņemot domes iestādes
un to darbiniekus. Subsīdiju piešķirs
sacensību organizēšanas izdevumu apmaksai. Subsīdijas saņemšanai ne vēlāk
kā 2 mēnešus pirms kārtējā gada sacensībām Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
jāiesniedz pieteikums (iesniegums).
Sporta organizācijas, biedrības un klubi,
kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu
@Adazu_novads

novadā un kas nav saimnieciskās darbības veicēji, var pretendēt uz subsīdiju
savas darbības nodrošināšanai līdz kārtējā gada 1. novembrim. Līdz šim laikam
organizācijas pilnvarotam pārstāvim jāiesniedz VPVKAC iesniegums subsīdijas pieprasīšanai nākamajam gadam. Šie
jaunie noteikumi saskaņā ar valstī spēkā
esošo Sporta likumu noteic, ka dome tās
organizētajā svinīgajā sarīkojumā “Ādažu Sporta laureāts” sportistiem, sporta
komandām un sporta organizācijām pasniegs piemiņas balvas. Ar pilnu saistošo noteikumu versiju aicinām iepazīties
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti.

instagram.com/adazilv/
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Noskaidroti konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2020. gadā apstiprinātie projekti

Šeit un citviet rakstā foto no konkursa arhīva

Atgādinām, ka 27. martā noslēdzās pieteikšanās Ādažu novada domes organizētajā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta
konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2020” un
tajā projektus iesniedza 21 projektu grupa. Lielākā daļa (12) no tiem paredzēja
projektus teritorijas labiekārtošanai un 9
– izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo
pasākumu attīstībai.

Konkursa 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 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.
Lai nodrošinātu, ka konkursa finansējums tiek
piešķirts atbilstoši konkursa nolikumam, atsevišķiem projektiem tika
samazināts piešķirtā finansējuma apjoms. Atgādinām, ka projektu
ietvaros pamatā ir nevis
jāiegādājas jau gatavi
pamatlīdzekļi, bet gan
iespēju robežās jāveido

pamatlīdzekļi pašiem (finansējums tiek piešķirts
materiāliem). Jo vairāk
projektu grupu dalībnieki dara saviem spēkiem,
jo augstāk tiek novērtēts
viņu projekts.
Noslēdzoties
projektu
vērtēšanai, tika noskaidroti tie projekti, kam tika
piešķirts domes finansējums to īstenošanai. Šogad tas tiks piešķirts 18
projektiem.
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 “PII “Mežavēji”,
Bitīšu vecāki” projekts “Faraona noslēpums”;
• 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”;
• 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”;
• 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””.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju,
kas noteica stingrus pulcēšanās ierobežojumus,
savukārt konkursa nolikumā bija noteikts, ka
projektus var uzsākt ar
1.maiju, aprīļa domes sēdē
tika nolemts veikt grozījumus konkursa
nolikumā, precizējot projektu īstenošanas
laiku. Konkursā apstiprinātos projektus
varēs īstenot no 1. jūnija līdz 14. oktobrim. Aicinām sekot līdzi informācijai
par šo projektu īstenošanu domes tīmekļvietnē un sociālajos tīklos! Lai viss
izdodas kā iecerēts!
Inga Pērkone

Publicēti saistošie noteikumi

Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu
Vēstis” (Nr.230) izdots pielikums (Nr.225), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.10/2020 (24.03.2020.) “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā.”
Nr.11/2020 (24.03.2020.) “Par subsīdijām sportam Ādažu novadā.”
Nr.16/2020 (28.04.2020.) “Grozījums Ādažu novada domes 2017.
gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums.”
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Nr.17/2020 (28.04.2020.) “ Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2020 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam.”
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.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MAIJS (230) 2020
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Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva

dotās mācīšanās sistē- mazuli guldīt uz matrača, nevis redeļu
mas pamatā ir princips vai citā gultā ar paaugstinājumu. Tāpat
“Palīdzi man to izdarīt – aicina jau no pirmajām mazuļa dzīves
pašam!” Pedagoģijas dienām nodrošināt mazulim iespēju apreformatore uzskatīja, lūkot sevi spogulī. Kāpēc tā? “Lai apjauska pedagogs ir bērna tu pats savu ķermeni, iepazītu to!” Līdz
kalps, palīgs un novēro- 6 gadu vecumam veidojas valoda, kā arī
tājs un ka mācību pro- sāk interesēt matemātika, līdz 12 gadiem
cesā pētnieki ir abi – kā bērns jau spēj idejas abstrahēt, kā arī
skolēns, tā skolotājs.
vēlas izprast likumsakarības, kāpēc viss
Pētnieki – skolēns
ir tā, kā ir. Šajā laikā bērni tiecas visu
un skolotājs
izzināt aizvien dziļāk, ar atvērtu ska“Jau gada sākumā kopā tu raugoties pasaulē. Savukārt no 12,13
ar kolēģēm bijām izplā- – 18 gadiem saistībā ar pubertāti sākas
nojušas mācību tēmu nestabilāks posms bērna dzīvē, tāpēc
par gada cikliem, taču Montesori pedagoģija šajā laikā jauniepēc milzīgās bērnu in- šiem piedāvā iespēju īstenot sevi darbītereses par Austrālijas bā. “Latvijā vēl ne, bet pasaulē ir iespējas
degošajiem
mežiem skoloties pēc Montesori metodēm arī
mainījām
izplānoto pusaudža vecumā. Šādās Montesori skomācību kursu, lai bēr- lās jaunieši strādā veikalā, viesu namā un
ni vairāk izzinātu sev darbnīcā. Jaunieši visu izaudzē paši, pēc
interesējošo jautājumu. tam rada iepakojumu un izdomā cenas.
Bērni paši saka priekšā, Gatavo ēst, klāj galdus, mazgā veļu. Paši
par ko grib uzzināt vai- konstruē un būvē siltumnīcas un šķūrāk, tikai mēs, vecāki, ņus. Ja nepieciešams, brauc konsultēties
bieži neieklausāmies un nesadzirdam,” arī ar profesionāliem arhitektiem un instāsta Montesori pedagoģe Ilze Šterna. ženieriem. Tāpat mācās kopīgi pieņemt
Šīs pedagoģijas pamatā ir bērna interese. lēmumus. Ārvalstu kolēģe stāstīja, ka
Vislabāk kādu tēmu apgūt tad, kad par to viņi jauniešiem ļauj kļūdīties. Reiz skolēbērnā dzimusi patiesa un dzīva interese. ni paši bija mēģinājuši ievilkt elektrību,
“Tā nu mēs pievērsāmies kartei un pētī- bet rezultātā elektrības nebija. Nekas.
jām Austrāliju,” atceras Ilze. Starp citu, Montesori pedagogi uzskata, ka vienmēr
Montesori pedagoģijā arī pasaules kar- var mācīties no savām kļūdām. Saskaņā
te ir aptaustāma, bieži veidota no koka, ar Montesori bērni un jaunieši var brīvi
kur katrs tās gabaliņš (valsts) izņemams izpausties, ievērojot 3 principus: nedarīt
un ieliekams atpakaļ kopējā kartē. Katra pāri otram, sev un apkārtējai videi.
valsts – citā formā, lai katras valsts kontūru varētu
izjust, aptvert ar taustes
palīdzību. Marija Montesori bērna izaugsmi pielīdzināja tauriņa attīstībai,
kas noris pa posmiem jeb
sensitīvajiem periodiem.
Piemēram, ir brīdis, kad
bērnu sāk interesēt burti,
ir mirklis, kad aizrauj cipari, ir posms, kad gribas
izzināt kukaiņus un citas
dzīvas būtnes. Perioda Oriģinālie matemātikas sarkanzilie skaitīšanas stieņi un
kulmināciju iezīmē ne- ciparu plāksnītes Marijas Montesori muzejā.
pārtraukti jautājumi par konkrētu tēmu Vide veicina attīstību
un bērna rīcība. Piemēram, pēkšņi bērns Montesori pedagoģija mācību matepats grib pogāt drēbes, ģērbties, aplūkot riālus iedala 5 grupās: praktiskās dzīves,
un pētīt kukaiņus.
sajūtu, valodas, matemātikas un kosmisSensitīvie periodi
kās dzīves. Praktiskās dzīves materiāli ir
Marija Montesori bērnu attīstību iedalī- pirmie, ar ko sāk darboties jaundzimuja 4 posmos. No dzimšanas līdz 3 gadu šais. Svarīgi mājas vidi iekārtot tā, lai
vecumam bērns mācās pārvaldīt savu bērns visu var izdarīt pats. Ierasts, ka
ķermeni, pats iemācās ģērbties, ēst, iztī- vecāki visu dara bērna vietā – ielej ūderīt zobus un veikt citas ikdienišķas dar- ni, padod krūzīti, bet vide jāiekārto tā,
bības. Interesanti, ka Montesori iesaka lai mazā atvase pēc iespējas vairāk spētu

“Kad bērnudārzā visiem vajadzēja uzzīmēt rakstus uz papīra cimdu šabloniem, ieraudzīju, ka mans zīmējums
ir pārsvītrots. Tātad – nepareizs, jo
atšķīrās no pārējiem,” ar savu bērnības
atmiņu dalās gaišā un starojošā ādažniece, 3 dēlu māmiņa un Montesori
pedagoģe Ilze Šterna, jautāta par pirmo impulsu, kas mudinājis domāt par
alternatīvu apmācības sistēmu savu
dēlu izglītošanā. Ar ekonomikas un
vadības zinātņu maģistra grādu kabatā un 9 gadu pieredzi nekustamo īpašu
vērtētājas amatā Valsts zemes dienestā
viņa nolēma mācīties tālāk un kļuva
par Montesori pedagoģi. “Bērni! Viņi
ir galvenais iemesls, kāpēc nolēmu izglītoties tālāk,” atzīst Ilze. Viņa ir ne
tikai Montesori teorētiķe, bet arī praktiķe, jo nu jau 7 gadus strādā Montesori
bērnudārzā.
Kad pasaulē nācis pirmais dēls, Ilze interesējusies par dažādām attīstošām rotaļlietām, un tā, aizvien vairāk un vairāk,
saskārusies ar jēdzienu “Montesori”.
“Šajā pieejā sāku saskatīt loģiku. Likās
pareizi, ka vispirms bērnam māca apjaust apjomu un tikai pēc tam skaitļus.
Vecāki bieži priecājas, ja bērns prot skaitīt līdz 10, bet reizēm tas notiek, neizprotot jēgu, iemācoties ciparus kā dzejolīti.
Man bija svarīgi, lai dēls mācās ne tikai
ķeksīša pēc, bet, lai viņā būtu patiesa
interese, zinātkāre, vēlme radīt pašam,”
atzīst Ilze. Itāliešu ārstes un pedagoģes
Marijas Montesori (1870–1952) izveiSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Kustīgais alfabēts, ar ko bērni sāk savu
rakstīšanas “ceļojumu”.

arī rāvējslēdzēju aizdarei, šņorēšanai, ir
vesela aizdares materiālu grupa. Tādus
katrs var izgatavot arī pats, piemēram,
nevalkājamu jaciņu uzšūt uz spilvena, lai
trenētu pogāšanas iemaņas. Montesori
bērnudārzos veic arī t.s. “Ūdens darbus”,
kad bērni tīra augus, mazgā dažādas
virsmas, mazgā lupatiņas un pēc tam tās
izkarina izžāvēt. “Bērnudārzā var novērot, cik daudz šie bērni spēj izdarīt paši,”
atzīst Ilze.
Apjoma apgūšana
Arī matemātika Montesori pedagoģijā
padarīta taustāma. Nereti Montesori bērnudārzos vieni kā mazas pērlītes
guļ atsevišķā traukā. Vienu desmitu
veido šīs pašas pērlītes, tikai savērtas
uz stienīša. Simtu – plāksnīte no 10
šādiem stienīšiem, tūkstoti veido 10
plāksnītes, kas izskatās pēc kuba. Lūk,
desmit kubā. Montesori bērnudārzos ir
arī binomiskais kubs, ko var aptaustīt.
Tas veidots no 10 klucīšiem, kas jāsaliek
kopā pēc noteiktas formulas. Mazotnē bērns darbojas ar to kā sajūtu materiālu. Pieaugot, mācoties Montesori
skolā, viņš sapratīs, ka šis materiāls ir
binomiskā kvadrātsakne. Trinomiskais
kubs ir kubsakne, binomiskais kubs –
kvadrātsakne. Ir īpaši materiāli, ar ko
apgūst Pitagora teorēmu, ģeometriskos
ķermeņus. Arī lode Montesori skolās un
bērnudārzos ir aptaustāma, nevis tikai
uzzīmēta. Montesori vispirms sniedz
iespēju izjust, no kā veidojas formula,
lai beigās atliktu to tikai pierakstīt. Ilze
praksē pieredzējusi, ka Montesori reizrēķina tāfele ir lielisks palīgs reizrēķina
apgūšanā arī vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Visos Montesori materiālos
iestrādāta kļūdu kontrole. Līdz ar to
nav nepieciešamības pēc nepārtrauktas
pedagoga klātbūtnes, bērns ar Montesori materiālu var strādāt pats. Ja darba
procesā radīsies kļūda, bērns to redzēs.
Piemēram, kubs nesaliksies tā, kā vajadzētu.

Nav leļļu un spēļu auto
Montesori bērnudārzos bērniem pašiem
jāmācas ģērbties, sasiet kurpju šņores, uzklāt galdu, atnest traukus, ieliet ūdeni, savākt un sakārtot aiz sevis atstāto. Trauki ir
īsti, nevis plastmasas. Atļauts pieredzēt arī
to, kā tie plīst, jo viss notiek pa īstam. Bieži
mācības notiek ārā, svaigā gaisā. Zviedrijā
ir āra Montesori bērnudārzi, kur pilnīgi
visas mācības notiek svaigā gaisā. Arī ziemā. Var mērīt, svērt, visu ko var darīt ārā.
Jau no 6–12 gadu vecumam bērni veido
projektus un tos prezentē. “Tagad, kad ir
attālinātā mācīšanās, bērniem bija uzdevums sameklēt informāciju par putnu dzīvi un pēc tam par to citiem pastāstīt. Varēja manīt, ka pat, atrodoties mājās, viņi
mulsa, kad bija jāpastāsta par savu darbu.
Šādi viņi mācās publisko runu. Daudz kas
tiek apgūts eksperimenta veidā vai, veidojot pašiem. Piemēram, būvējot lidmodeļus
vai vulkānu modeļus,” stāsta Ilze.

paveikt pati, bez pieaugušo palīdzības.
Ilze savās mājās uz grīdas iekārtojusi
zemus, atvērtus plauktus, lai bērni varētu ieliet ūdeni, paņemt savu šķīvi un
attīstītu elementāras pašapkalpošanās
prasmes. Lai visu laiku nebūtu jāprasa: “Mammu, gribu padzerties!” Kāpēc
bērns visu prasa mammai? Jo netiek klāt
sev nepieciešamajām lietām. 9 gadu laikā saplīsusi tikai viena no Ilzes dēliem
nopirktajām glāzītēm. Montesori pedagoģija paredz, ka visi trauki, ko dod
bērniem, ir īsti, nevis plastmasas. Arī
krūzītes un glāzītes pašiem mazākajiem.
Ilzes mājās bērni paši tiek klāt arī savām
drēbēm. Paši izkrāmē tās no plaukta un
saliek atpakaļ.
Daļskaitļu apļi, ar ko darbojas jau bērnuVispirms rakstīt, tad lasīt
dārzā.
Rakstīšana ir vienkāršāka nekā lasīšaGādāt no sirds
na. Kad bērns liek vārdu no gataviem
Izglītības reformatore, pedagoģe un ārste
burtiem, viņš zina tā nozīmi, ir to dzirMarija Montesori apsteidza savu laiku.
dējis un izmanto ikdienā. Un šis vārds
Viņa izcīnīja tiesības studēt medicīnu Itājāsaliek no jau zināmiem burtiem. Par
lijā laikā, kad tas bija ļauts tikai vīriešiem.
kustīgo alfabētu sauc gatavus burtus, no
26 gadu vecumā Marija Montesori kļuva
kuriem var likt vārdus, kad roka tam īsti
par pirmo sievieti ārsti Itālijā. 1907. gadā,
vēl nav gatava. “Sākumā bērns iemācās
atverot pirmo Montesori bērnudārzu,
skaņu, tad to uzraksta un tikai pēc tam
Marija bija droša – aizsākas kas
lasa. Bērns vispirms dzird vārda
tāds, ko kādudien sapratīs visa
sākumu, tad tā beigu daļu un tipasaule. Marija Montesori uzskakai noslēgumā – vidu. Saklausot
tīja, ka bērniem nepietiek ar mevidējās skaņas vārdā, bērns var
dicīnisku aprūpi vien, par viņiem
uzrakstīt arī visu vārdu,” stāsta
nepieciešams gādāt no sirds. DaIlze Šterna. Klasiskā Montesori
žas viņas atziņas: “Ja bērnu bieži
pedagoģijā nav klašu sistēmas.
kritizē, viņš iemācās nosodīt. Ja
Skolēni nemācās kopā tikai ar
slavē, mācās novērtēt sevi un cisava vecuma bērniem, bet gan
tus. Ja bērns redz naidu un dusvecumā grupās ar 3 gadu starmas, iemācās kauties. Ja bieži uzpību. Šādi apmācību posmi tiek
mundrina, viņš iemācās paļauties
ievēroti gan bērnudārzos, gan
uz sevi. Palīdziet bērnam attīstīt
skolās. Bērna interesēm pielāgoti
Montesori
iesaka
mazuli
guldīt
uz
matrača,
nevis
redeļu
vai
to, kas viņā ielikts no Dieva. Davisi Montesori mācību materiāli.
citā gultā ar paaugstinājumu. Tāpat aicina jau no pirmajām
riet
to mierīgi un ar mīlestību.”
Piemēram, pogāšanai piemēroti mazuļa dzīves dienām nodrošināt iespēju aplūkot sevi spoMonika Griezne
īpaši pogu rāmji, tādi paredzēti gulī. Kāpēc? “Lai apjaustu savu ķermeni, iepazītu to!”
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Foto – Inga Pērkone

Siltināšanas darbi Ādažu bērnudārzā tuvojas noslēgumam

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
“Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam.
Līdz aprīļa beigām tika veikti atlikušie
fasādes armēšanas darbi un dekora uzklāšana, montētas vējkastes un palodzes,
pie grupiņām liktas evakuācijas kāpnes,
veikti labiekārtošanas darbi, kā arī citi

darbi. Maijā tika gatavoti dokumenti
ēkas nodošanai ekspluatācijā.
Darbus Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantoša-

nu pašvaldības ēkās” projekta “Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros
veic SIA “BūvKORE”.
Inga Pērkone

Saimniecības darbi Ādažu novadā

Foto – domes arhīvs

mam) inženierkomunikāciju izbūvi,
ceļa klātnes dubultās virsmas apstrādi
un drošības barjeras izbūvi gar Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādi.
• Saimniecības daļa uzsāk cietā seguma
ielas tīrīšanas darbus.

• Iestājoties pavasarim, Ādažu novada
domes saimniecības daļa veic grants ceļu
apstrādi ar pretputekļu līdzekli.
• Izsludināts iepirkums par Bukultu ceļa
asfalta seguma uzklāšanu.

• Izsludināts iepirkums par Kāpas ielas
(iela no Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādes līdz šķiroto atkritumu laukuSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

• Pabeigta Mežaparka ceļa projektēšana.

• Lai priecētu iedzīvotājus, Vējupē atjaunota strūklaka.

• Atjaunotas un nomazgātas pieturvietas
novadā.
@Adazu_novads

• Iestājoties pavasarim, bieži tiek piemēsloti pašvaldības īpašumi. Ja pamanāt
pārkāpēju, lūgums ziņot pašvaldības policijai pa tālr. 67997005 vai 27762020, vai
ziņot Saimniecības un infrastruktūras
daļai, izmantojot Mobio, kā arī rakstot
sid@adazi.lv.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

instagram.com/adazilv/
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NOVADĀ

Izsludināts jauno
uzņēmēju konkurss!

Izsludināts konkurss jaunajiem uzņēmējiem “Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2020”! Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā,
sekmējot darbavietu radīšanu, kā arī jaunu produktu
un pakalpojumu piedāvājumu. Projektu konkursā var
iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.
Lūdzu sekot līdzi aktuālajai informācijai tīmekļvietnē
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
Inita Henilane

Ražošanas uzņēmumi
Ādažos pagaidām jūtas droši

Ādažu novada pakalpojumu
sniedzējiem, tostarp kravu pārvadātājiem, Covid-19 ietekmē
darba apjoms sarucis teju par
80%. Kolektīvo atlaišanu gan
neviens uzņēmums neesot izmantojis. Tikmēr ražošanas uzņēmumi vismaz pagaidām jūtas droši, un dažiem ārkārtējās
situācijas uzliktie ierobežojumi radījuši pat apgrozījuma pieaugumu.
Muižas ielā, kas iesaukta arī par Ādažu uzņēmēju kvartālu, neraugoties uz Covid-19 izraisīto krīzi, rosība aizvien manāma. Uzņēmums
Hornbaek Baltic ir viens no tiem, kura produkcija gandrīz pilnībā tiek
eksportēta uz Skandināvijas valstīm. Tajā tiekot ievēroti īpaši stingri
drošības pasākumi, bet citādi vismaz par nākamo pusgadu raižu neesot. Metālapstrādes uzņēmumā Ādažu metāls gan eksporta apjoms
krīzes dēļ esot samazinājies, tomēr kopējais apjoms mēnesī pieaudzis salīdzinājumā ar pagājušo gadu. “Man liekas, ka tomēr daudz
ļaužu ir spiesti palikt mājās un ir spiesti kaut ko darīt vai ir radies
laiks kaut ko darīt mājas iekārtošanai. Un, protams, ka jumts ir viena
no lietām, kas ar to ir cieši saistīta. Ja tā krīze ir tāda, kā šobrīd, mēs
nejūtam kritumu,” stāsta Ādažu metāls valdes loceklis Kaspars Pēcis.
Citāds noskaņojums valda pie kravu pārvadātājiem. Autopārvadātāju
asociācijas Latvijas auto valdes priekšsēdētāja Aleksandra Pociluiko
vadītais uzņēmums pašlaik pārorientējies uz dezinfekcijas līdzekļu
pārvadājumiem. Lai gan liela peļņa nesanākot, jo krava ir tikai vienā
virzienā, vismaz vairums automašīnu dīkā nestāvot, ko gan nevarot
teikt par nozari kopumā. “Kravu pārvadātājiem klājas ļoti smagi sakarā ar to, ka daudzas rūpnīcas un noliktavas ir karantīnā. Uz robežām
ir rindas, un sakarā ar to kravu apjoms strauji samazinājās, un nozare
nevar samaksāt visus savus līzingus, nodokļus un algas. Aptuveni šī
mēneša vidū mēs redzēsim pēc cipariem, kā tas viss izpaužas,” stāsta
Pociluiko. Tikmēr būvnieki rosās pašvaldības īstenotajā un Eiropas
Savienības līdzfinansētajā Ataru ceļa izbūvē, kur pamazām veidojas
otrais uzņēmēju kvartāls. “Šeit blakus mums ir vairāk nekā 7 uzņēmumi, kam nav izbūvēta ne kanalizācija, ne ūdensvads. Mēs nezinām,
kas notiks nākotnē. Un, ja mēs neizdarīsim šos darbus tagad, kas zina,
kad varēsim tos pabeigt,” saka Ādažu novada ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins. Jaunā uzņēmēju kvartāla infrastruktūras izveide tiks īstenota 2 kārtās. Ataru ceļu, kura izmaksas ir 2,1 miljons
eiro, paredzēts pabeigt septembrī. Zināmā mērā pašvaldības projektu
īstenošana arī palīdz pārvarēt Covid-19 izraisīto krīzi, jo dod darbu
vairākiem uzņēmumiem.
www.lsm.lv

Atkārtoti aicinām nepiemēslot Ādažus un savākt savu suņu izkārnījumus!
Izdevums “Ādažu Vēstis” jau vairākkārt
saņēmis mutiskas sūdzības no iedzīvotājiem par ādažnieku nespēju savākt savu
suņu izkārnījumus. Jau iepriekš esam lūguši suņu saimniekus aizdomāties par
apkārtējiem, īpaši – bērniem, kuri dodas
rotaļās svaigā gaisā. Arī Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par suņu un kaķu
turēšanu Ādažu novadā” vēsta, ka saimnieka (īpašnieka) pienākums ir “nodrošināt mājdzīvnieka atstāto ekskrementu
savākšanu mājdzīvnieka pastaigā ārpus
īpašuma, kurā tas tiek turēts, un izmest
savāktos ekskrementus speciālā urnā.”
Tāpat iedzīvotāji ir sašutuši par novadnie10

ku cūcību, sadauzot stikla pudeles un atstājot stikla lauskas uz ceļa, zālē, mežā, pļavā.
Ādažu novada domes saistošie noteikumi
“Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” vēsta, ka Ādažu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
• piesārņot nekustamo īpašumu ar ražošanas, celtniecības un sadzīves atkritumiem,
ķīmiskajam vielām, autotransporta vrakiem u.c. veida metāllūžņiem, būvgružiem,
notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām;
• ierīkot uz zemes gabalam piegulošās teritorijas jebkādu materiālu glabātavas un
uzkrāt atkritumus, metāllūžņus, t.sk. autotransporta vrakus;

• izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim
nolūkam neparedzētās vietās – uz lietus
ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, uz brauktuvēm un
ietvēm.
Par noteikumu pārkāpumu izdarīšanu
personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot administratīvos sodus: brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskām personām līdz 350 euro
un juridiskām personām – līdz 1400
euro. Administratīva pārkāpuma lietas
izskata Ādažu novada Administratīvā
komisija.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MAIJS (230) 2020

VĒSTURE

Ādažnieks Elmārs Mukstiņš un Trešā atmoda*

laika sprīdi. Toreizējais Ādažu kolhoza
vadītājs deva mājienu,
ka darbs saimniecībā
nebūs savienojams ar
šāda rakstura sabiedriskām aktivitātēm.
Alberts Kauls tolaik
spēlēja savas karjeras
dubulto spēli, īsti nesaprazdams, kurai pusei labāk pieslieties, lai
nezaudētu savas varas
privilēģijas. “Baidīties
mums, Ādažos dzīvojošajiem, bija iemesls.
Dzīve ritēja cieši līdzās okupācijas armijai Ādažu poligonā,”
atzīst Elmārs.

Foto – Elita Pētersone

Vai mums ir
svarīgi dzīvot savā
valstī?
1990. gada 4. maija vēsturiskajai deklarācijai
Elmārs Mukstiņš klusajā pandēmijas laikā Ādažu muzejam šogad aprit 30 gadu.
dāvāja gan savu atmiņu stāstu par notikumiem pirms 30 gadiem, gan rūpīgi saglabātu vēstures materiālu kolekciju, kas Mums tika dota uniataino nozīmīgos notikumus pirms un pēc unikālā 4. maija kāla iespēja atjaunot
balsojuma.
savu valstiskumu pēc
“Likās, ka sirds izkāps pa muti laukā pusgadsimta ilgušas okupācijas. 138 deno pacilātības un laimes, un tāda iz- putātu balsis toreiz, pirms 30 gadiem,
jūta toreiz bija pārņēmusi tik daudzus izšķīra Latvijas turpmāko likteni. SkaļLatvijas ļaudis. Brīvības un neatkarī- ruņos klausoties balsojuma rezultātus no
bas ideja, nodota no paaudzes paaudzē, Augstākās padomes sēžu zāles, cilvēki
bija izdzīvojusi cauri padomju laikiem, ielās un savās mājās pie radioaparātiem
un tā neļāva mums palikt malā,” atzīst skaitīja līdzi: “137…” Tautas gaviles neādažnieks Elmārs Mukstiņš, kurš at- bija aprakstāmas. Tā bija uzvara. Tomēr
modas laikā kļuva par aktīvu Īpašo tau- Latvijā vēl reāli pastāvēja padomju vara,
tas brīvprātīgo kārtības sargu vienības te atradās padomju armijas garnizoni,
dalībnieku. Elmārs kopā ar vīriem no darbojās čeka. Patiesā Latvijas neatkarībrīvprātīgo sargu vienības rūpējās par ba piedzima turpmākajos notikumos –
kārtību, lai nepieļautu provokācijas 1991. gada janvāra barikādēs, 1991. gada
Rīgā gan Barikāžu dienās, gan augusta augusta puča laikā, turpinājās līdz pat
puča laikā. Tautas frontes Ādažu noda- 1993. gada Satversmes darbības atjaunoļas uzdevumā Elmārs katru nedēļu de- šanai un pat vēl pēc tam. Latvijas neatkavās uz dzīvokli Rīgā, Tērbatas ielā, kas, rības atjaunošana nebūtu iespējama bez
iespējams, bija tāds kā “koordinācijas sabiedrības atbalsta un iesaistīšanās.
centrs”, lai nopirktu ādažniekiem atvē- Kas palīdzēja notikt brīnumam?
lētos 20, 30 laikraksta Atmoda eksem- “Visi tolaik rīkojāmies pēc savas sirdsplārus. Par Elmāra pelnīto naudiņu apziņas un godaprāta. Citādāk nevarēpirktie un nesavtīgi ļaudīm dalītie At- jām. Cilvēki lika uz spēles visu dārgāmodas eksemplāri dažbrīd tika nolasīti ko, patiesībā – savu un savu tuvinieku
līdz pēdējai vīlītei. Elmāru uzaicināja dzīvību,” stāsta Elmārs Mukstiņš, kurš
darboties atjaunotajai Latvijai vēl kādā pēc Rīgas Politehniskā institūta Elektrovitāli svarīgā postenī: Latvijas Republi- enerģētiskās fakultātes beigšanas pāris
kas Sabiedrības drošības departaments gadus nostrādāja Rīgā, līdz 1980. gadā
organizēja apmācības brīvprātīgajiem, radās iespēja pārnākt dzīvot un strādāt
kuri pēc tam palīdzētu robežsardzē. uz Ādažiem. Jaunajam inženierim tika
Diemžēl Elmāram šīs apmācības un piedāvāta iespēja gādāt par plašo elektroarī brīvprātīgais darbs ilga vien neilgu saimniecību kolhoza Ādaži palīgražoSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

šanas cehā Jaunkūlas. Uzņēmums kopš
1971. gada ražoja slaveno Ādažu čipsu
priekštečus – sāļos kartupeļu salmiņus,
te tapa arī dārzeņu konservi, sulas, vīns.
“Šis laiks bija īpašs. Pacilātība bija pārņēmusi ļaudis, un katrs no mums vēlējās pielikt roku brīvības atgūšanā. Tik
vienoti savās izjūtās pret notikumiem
nebijām bijuši nekad,” atceras Elmārs.
Atmodas laikā viņš kļuva par aktīvu Īpašo tautas brīvprātīgo kārtības sargu vienības dalībnieku, kas bija drosmīgs solis,
jo Latvijā joprojām turpināja pastāvēt
iepriekšējās varas represīvās struktūras
– milicija, Padomju armija, PSRS likumiem paklausīga prokuratūra un Valsts
drošības komiteja, kas nodrošināja kontroli pār visu. Provokācijas Rīgā gan barikāžu dienās, gan augusta puča laikā
bija ikdienišķa parādība.
OMON
Kad 1990. gada 14. novembrī Latvijas
Republikas Augstākās Padome pieņēma
lēmumu par Rīgas OMON likvidēšanu,
atņemot personālam milicijas darbinieku statusu, neizmaksāja darba algas,
pārtrauca pārtikas un degvielas piegādes, specvienība pārgāja pretuzbrukumā
– 1990. gada nogalē vienība veica virkni noziedzīgu darbību: piekāva Tautas
Frontes aktīvistus, Latvijas valdībai lojālos milicijas darbiniekus, sarīkoja vairākus sprādzienus, to skaitā pie Latvijas
Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Politiskās izglītības nama, Ļeņina
pieminekļa Rīgā un arī Gaujas tilta uz
Kadagu, Ādažos. Sprādzieni bija nelielas
jaudas un lielākoties tika veikti naktīs.
Visos notikumos komunisti un Interfronte vainoja latviešu nacionālistus.
Vēlme palīdzēt Latvijas robežu
sardzē
Elmāru uzaicināja darboties atjaunotajai Latvijai vitāli svarīgā postenī: Latvijas Republikas Sabiedrības drošības
departaments organizēja apmācības
brīvprātīgajiem, kuri pēc tam palīdzētu

Latvijas Sabiedrības drošības departamenta Rīgas mācību centra robežsarga
apliecība.

robežsardzē. Elmārs vēlējās pievienoties.
Diemžēl Elmāram šīs apmācības un arī
brīvprātīgais darbs (Elmārs vienu nedēļu nostrādāja Rīgas ostas robežsardzē)
ilga vien neilgu laika sprīdi. Toreizējais

instagram.com/adazilv/
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Ādažu kolhoza vadītājs deva mājienu, ka
darbs saimniecībā nebūs savienojams ar
šāda rakstura sabiedriskajām aktivitātēm. Kolhozs bija izsniedzis aizdevumu
ģimenes mājas būvniecībai, un riskēt, ka
uzceltais tiktu pazaudēts – Elmārs nevarēja. Līdzīgā “ķīlnieku” situācijā tolaik
atradās arī citi Ādažu kolhozā strādājošie. Aizdevumu saņēmēji savu palīdzību Latvijai tik izšķirošajās dienās varēja
sniegt slepus vai arī – vakaros un naktīs.
Alberts Kauls tolaik spēlēja savas karjeras dubulto spēli, īsti nesaprazdams, kurai pusei labāk pieslieties, lai nezaudētu
savas varas privilēģijas.
Tautas fronte

Latvijas Tautas frontes biedra karte.

1988. gada 8. oktobrī izveidojās Latvijas
Tautas fronte (LTF), kas radikāli mainīja politisko situāciju Latvijā. Lai arī LTF
politiskā programma, salīdzinoši ar to,
ko deklarēja LNNK (arī jauna organizācija, kas izveidojās 1988. gadā) iesākumā
savās prasībās bija mērena, tomēr LTF
spējas mobilizēt Latvijas iedzīvotājus
brīvprātīgai dalībai dažādās akcijās tolaik bija šokējoša kompartijas vadībai.
Izveidojoties Latvijas Tautas frontei, tās
līderi aptvēra, cik ļoti Latvijas iedzīvotājiem ir vajadzīgs jauna satura informatīvs izdevums. Atļauja šāda laikraksta
izdošanai tolaik, protams, bija jāizprasa
no Maskavas, kas atļāva vien reģistrēt
izdevumu kā informatīvo biļetenu. Latvijas Tautas frontes izveidošanās 1988.
gadā nebija stihiska. Vairākās padomju
republikās šādas tautas frontes izveidojās
gandrīz vienlaicīgi. Tas liecināja, ka padomju vara, mēģinot glābt savu brūkošo sociālismu, bija spiesta iedot impērijā
dzīvojošajām tautām iluzoras tiesības uz
pašnoteikšanos – tautas frontes izskatā.
Tomēr notikumi attīstījās tā, ka visi kontroles procesi komunistiem un drošības
iestādēm izslīdēja no rokām. Tauta ar
“Tautas frontes” palīdzību ne tikai izpauda savu patieso gribu, bet arī mērķtiecīgi
to īstenoja.
Atmostas Ādaži
Elmārs Mukstiņš Ādažu muzejam uzdāvināja pašus pirmos Latvijai un latviešiem tik svarīgos informatīvos biļetenus,
ko visus šos 30 gadus glabājis kā īpašu
dārgumu. “Tautas frontes Ādažu nodaļas
12

uzdevumā katru nedēļu devos uz dzīvokli Rīgā, Tērbatas ielā, kas, iespējams, bija
tāds kā koordinācijas centrs, lai nopirktu
ādažniekiem atvēlētos 20, 30 laikraksta
Atmoda eksemplārus, cik nu katru reizi
atvēlēja, jo izdevums bija iegūstams ierobežotā daudzumā. Dažbrīd laikrakstu
saņemšanas vieta tika mainīta, tad bija
jādodas uz, tautā tā saukto, Kaķu namu**
Vecrīgā. Manai paaudzei visu laiku bija
jālasa starp rindiņām, jo attīstītā sociālisma laikmetā acu aizmālēšana bija ierasta
lieta. Un te pēkšņi – izdevums, kurā tik
daudz brīvības, lietas, kuras žurnālisti
drosmīgi sauca īstajos vārdos. Tas bija
brīdis, kad mēs beidzot sākām izprast
patieso situāciju Latvijā,” stāsta Elmārs.
Laikraksts Atmoda neapšaubāmi bija
viens no būtiskākajiem informācijas avotiem. To varēja uzskatīt par pirmo pavasara bezdelīgu, kas ļaudīm atnes vēsti
– patiesību, kuras tik ļoti trūka, ka šo
drukāto izdevumu, piemēram, Rīgā izlika Nacionālās bibliotēkas logos, lai pēc
iespējas vairāk ļaužu varētu izlasīt. Līdzīgi laikraksts tika izvietots arī pie mums,
atsevišķās Ādažu ražotnēs, cehos un darba vietās. Tas ne vienmēr patika vadošajiem partijas un varas darbiniekiem, bet
labi, ka viņi, vismaz garām ejot, nodūra
acis un izlikās nemanām. Vai nebija bail?
“Protams, bet galvenais bija katram sākt,
ko labu darīt Latvijai. Baidīties mums,
Ādažos dzīvojošajiem, bija iemesls. Dzīve ritēja cieši līdzās okupācijas armijai
Ādažu poligonā un naidīgi noskaņotiem

Pieticīgas un vienkāršas bija atjaunotās
Latvijas apliecības un biedru kartes. Īpašo
Tautas brīvprātīgo kārtības sargu vienības
apliecība.

Elmāra Mukstiņa Latvijas Republikas kārtības sarga rokas lente.

padomju armijas virsniekiem. Neviens
no mums toreiz nezināja, cik daudz ieroču šeit glabāja un cik daudz visā Baltijā
kopumā,” stāsta Elmārs.
Karoga stāsts
Pirms 3 gadiem Ādažu muzejam Elmārs
uzdāvināja pirmās Latvijas brīvvalsts
laika sarkanbaltsarkano vilnas auduma
karogu. Elmārs to savās mājās bija rūpīgi glabājis ar domu – ja reiz Ādažos būs
muzejs, šai liecībai būs īstā vieta. Elmārs
stāsta, ka Barikāžu laikā kādā janvāra
sala apņemtā dienā Doma laukumā pie
Ādažu vīru iedegtā ugunskura pienācis kāds vīrs. Aprunājies un brīdi pabijis kopā, svešais pateicies un, prom ejot,
iedevis rūpīgi salocītu auduma gabalu,
teikdams – te kaut kas jums. Tas sildīs
jūsu sirdis. Atlocījuši salocīto, vīri ieraudzījuši karogu. Latvijas sarkanbaltsarkano. “Tas rūpīgi slēpts un glabāts visu
okupācijas laiku. Lai Dievs dod jums
spēku izturēt,” vīrs novēlējis un aizgājis.
Dāvinātājam karogam Ādažu vīri izgatavojuši stipru kātu, un visas barikāžu
dienas tas plīvojis vīriem līdzās. Karogs
šodien mājvietu radis Ādažu Kultūras
centra Vēstures un mākslas galerijā. Atstājot jaunākos dāvinājumus muzejam,
Elmārs smaidot piebilst, ka būtu priecīgs, ja viņa devums varētu būt maza
daļiņa mūsdienīgam nākotnes muzejam
Ādažos mūsu rūpīgi uzturētajā simtgadniekā – vecajā pagasta mājā. Īstā vēsture
ir mūsu novada cilvēki. Un viņu stāsti.
Mirklis mūžības, kuru var noķert, uz
brīdi esot viņiem blakus.
Elita Pētersone

* Par latviešu tautas atmodu dēvē 3 atšķirīgas, bet ideoloģiski radniecīgas latviešu nacionālās kustības:
✓ Pirmā atmoda – Jaunlatviešu vadīta kustība no 1850. līdz 1880. gadiem, kas vainagojās ar Pirmajiem vispārīgajiem latviešu Dziedāšanas svētkiem Rīgā 1873. gadā.
✓ Otrā atmoda – sabiedriska kustība 20. gadsimta sākumā, kas noveda pie Latvijas neatkarības iegūšanas 1918. gadā. Latviešu publicists, rakstnieks un vēsturnieks Ernests
Blanks pirmais šo laika posmu, kurš vainagojās ar Latvijas Republikas pasludināšanu,
nosauca par latviešu tautas Otro atmodu.
✓ Trešā atmoda – sabiedriska kustība, kas noveda pie Latvijas neatkarības atjaunošanas
1991. gadā. Laiks starp 1986. un 1991. gadu.
Par jēdziena “Atmoda” autoru uzskata pirmo politisko publicistu Ernestu Blanku, kurš
1917. gada maijā formulēja prasību pēc pilnīgi neatkarīgas Latvijas valsts.
** Kaķu nams – ēka Līvu laukumā pretī Lielajai Ģildei, jo uz ēkas stūra tornīšiem, uzmetuši kūkumu, stāv varā kalti kaķi.
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Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva

VĒSTURE

KULTŪRA

Klāt jaunā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”!

NOVADĀ

Jaunumi 3td
e-GRĀMATU bibliotēkā!

Jau 20. gadu Latvijā darbu sāk populārā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”. Ādažu novada bibliotēkā par tradīciju kļuvusi dalība
šajā lasīšanas veicināšanas programmā, iesaistot lasīšanas maratonā dažāda vecuma
bērnus un jauniešus, kā arī viņu vecākus. Grāmatu ekspertiem jāizlasa 6 grāmatas
un programmas noslēgumā elektroniski jāaizpilda anketa par izlasītajām grāmatām. Ādažu bibliotēkā pagaidām ir pieejama daļa no jaunās grāmatu kolekcijas, tāpēc par grāmatu pieejamību aicinām sekot Ādažu bibliotēkas grāmatu elektroniskajā katalogā. Aicinām interesentus dalībai pieteikties elektroniski, rakstot e-pastu
biblioteka@adazi.lv. Lasīsim un vērtēsim!

5+

9+

1. Grāmata Benijam. Jūdita Kopena, Marja Meijere.
Rīga, Latvijas Mediji, 2018.
2. Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā. Mīklu dzejoļi. Ieva Samauska. Rīga, Latvijas Mediji, 2018.
3. Kaimiņi. Einata Carfati. Rīga, Jāņa Rozes apgāds,
2018.
4. Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi. Sergejs Timofejevs. Rīga, Liels un mazs, 2018.
5. Laime ir lapsa. Evelina Dacjūte. Rīga, Jāņa Rozes
apgāds, 2019.
6. Es picas brālēnu cepu. Inese Paklone. Rīga, Pētergailis, 2019.

1. Četras otas. Gadalaiku dzejoļi bērniem. Uldis Auseklis. Rīga, Latvijas Mediji, 2019.
2. Rozija un Musa, meitene un zēns. Mihaels de
Koks. Rīga, Pētergailis, 2019.
3. Eva, Niks un es. Anna Volca. Rīga, Zvaigzne ABC,
2018.
4. Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas. Klauss
Hāgerups. Rīga, Zvaigzne ABC, 2019.
5. Augstāk par zemi. Zane Volkinšteine, Baiba Grīnberga. Jelgava, Biedrība “Droši un koši”, 2018.
6. Plastmasas huligāni. Agnese Vanaga. Rīga, Jāņa
Rozes apgāds, 2019.

11+

15+

1. Lietussargs. Ellena R. Landara. Rīga, Zvaigzne ABC,
2019.
2. Vārtsargs un jūra. Marija Parra. Rīga, Liels un
mazs, 2019.
3. Burbulis. Sīri Petešena. Rīga, Latvijas Mediji,
2019.
4. Ledusjūras pirāti. Frīda Nilsone. Rīga, Jāņa Rozes
apgāds, 2019.
5. Dilles tante. Poēma. Kārlis Vērdiņš. Rīga, Liels un
mazs, 2018.
6. Trīs nāves Mārtiņdienā. Māris Rungulis. Rīga, Liels
un mazs, 2018.

1. Uz putnu lielceļa. Ojārs Vācietis. Rīga, Zvaigzne
ABC, 2019.
2. Havanas kaķu karalis. Toms Kreicbergs. Rīga,
Zvaigzne ABC, 2019.
3. Zirrenis. Sīmons van der Hēsts. Rīga, Pētergailis,
2018.
4. Viss, itin viss. Nikola Jūna. Rīga, Zvaigzne ABC,
2018.
5. Mūsu spožās dienas. Dženifera Nivena. Rīga,
Zvaigzne ABC, 2018.
6. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons. Ričards
Bahs. Rīga, Zvaigzne ABC, 2019.

Vecāku žūrija

1. Vientulības gals. Benedikts Velss. Rīga, Jāņa Rozes
apgāds, 2018.
2. Zivs kokā. Linda Malelija Hanta. Rīga, Zvaigzne
ABC, 2019.
3. Skolotāji. Andris Akmentiņš. Rīga, Dienas Grāmata, 2018.

4. Tu neiesi viens. Jūli Niemi. Rīga, Pētergailis, 2018.

Ādažu bibliotēka aicina izvēlēties patiesi
izcilas, aizraujošas un augstas mākslinieciskās kvalitātes grāmatas gan no latviešu, gan ārzemju autoru piedāvājuma 3td
e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv.
Izvēlies un lasi precīzu un detalizētu pētījumu par Latvijas pagājušā gadsimta
vēsturi, lasītājam pasniegtu emocionāli
piesātināta literāra darba veidā (I. Dreimane, “Vēstule ar pielikumu”) vai pasaulslavenu romānu, kas ieved lasītāju
noslēpumainā un nežēlīgā zinātniskās
fantastikas pasaulē, kur Galatikas dzīlēs notiek cīņa starp labo un ļauno (A.
Azimovs, “Fonds un impērija”). Dāmu
romānu cienītājas var izsekot mīlas intrigai, kas savērpjas Zahera viesnīcā, ko pēc
vīra nāves veiksmīgi vada jaunā atraitne
Anna (R. Dēnerte, “Zahera viesnīca”),
savukārt bērniem un jauniešiem piedāvājumā spraigu un jautru notikumu sērija ar pakaļdzīšanos, zagļu ķeršanu, niršanu upē, nakšņošanu neparastās vietās
un daudz ko citu (Dz. Tilaks, “Piedzīvojumu meistari”).
Taču, ja negribas sekot sižetam, bet iegūt kādas jaunas zināšanas un uzzināt
ko vairāk par līdzcilvēkiem, piedāvājam
praktisku rokasgrāmatu, kas palīdzēs labāk izprast dažādas zodiaka zīmes un to
rīcību (G. Goldšneiders, “Astroloģija tev
un man. Kā izprast un uzlabot ikvienas
attiecības”).

Braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs
vadītāja kabīne nav nodalīta no pārējā autobusa saLai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku,
lona, pasažieri nevarēs ieņemt sēdvietas, kas atropasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jāliedas aiz šofera.
to mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas masRūpējoties par pasažieru drošību un veselību, pārka, respirators, šalle, lakats u.tml. Ņemot vērā, ka
vadātāji katru dienu dezinficē transportlīdzekļus,
reģionālo maršrutu autobusos pasažieru uzņemšaīpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadītājs
žieri biežāk pieskaras.
var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega.
Vairs nav spēkā nosacījums par pasažieru skaita ierobežošanu Aicinām izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, ja iespējams,
vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, tomēr, kur tas iespējams, izvēlēties citas pārvietošanās alternatīvas. Tomēr, ja citas iespējas
pasažieriem autobusa salonā vispirms jāieņem sēdvietas pamīšus, nav, aicinām braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk
ievērojot divu metru distanci vienam no otra. Tāpat, ja autobusa pasažieru.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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“Gaujas Partnerība” īstenos projektu kopienā balstītai ciemu attīstības plānošanai
Ciemu attīstības jautājumi kļuvuši aktuāli visā pasaulē, ņemot
vērā urbanizācijas tendences, kas nav svešas arī Latvijā – arvien vairāk cilvēku pārceļas uz pilsētām un to tuvāko apkārtni
galvenokārt labvēlīgākas darba tirgus situācijas un augstāka
publisko pakalpojumu nodrošinājuma un kvalitātes dēļ. Lai
gan Ādažu novads lielā mērā ir ieguvējs no šīs tendences, arī
tajā ietilpstošie ciemi saskaras ar dažādiem urbanizācijas radītiem izaicinājumiem, galvenokārt – dzīves vides kvalitātei un
pakalpojumu nodrošinājumam jāspēj sekot ik gadu pieaugošajam iedzīvotāju skaitam, jānodrošina iespējami līdzsvarotāka
attīstība starp lielākajiem ciemiem kā vietējās nozīmes centriem un pārējiem ciemiem, kur vairāk raksturīgs lauku apdzīvojums, kā arī iedzīvotāju skaita pieauguma rezultātā aktualizējas jautājumi par kopienas veidošanos un piederības sajūtu.
Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” ietvaros tika apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada attīstības plānošanā. Galvenā projekta
darbība ir neformālu, interaktīvu 1 dienas pasākumu organizēšana 3 Ādažu novada ciemos – Garkalnē, Kadagā un Ādažos.
Pasākumi tiks rīkoti š.g. vasarā, ievērojot valstī noteiktās drošības prasības publiskiem pasākumiem.
Viedais ciems
Atbildot uz ciemu attīstības izaicinājumiem, kopienas un attīstības plānošanas eksperti ilggadēji ir īstenojuši dažādas iniciatīvas,
analizējuši to izdošanās vai neizdošanās iemeslus un izstrādājuši
vai pilnveidojuši pieejas sekmīgai ciemu attīstībai. Rezultātā, it
īpaši pēdējos pāris gados, kļuvis aktuāls viedo ciemu (smart village) koncepts, kas, lai arī šādi definēts salīdzinoši nesen, būtībā
mērķēts tieši uz ciemu ilgtspējīgu attīstību un pašpietiekamību
un balstās uz jau sen zināmiem, taču, iespējams, pārāk maz pielietotiem elementiem – aktīvu kopienu un teritorijā jau esošajiem
resursiem, kā cilvēku, dabas, infrastruktūras u.tml. resursiem.
Ņemot vērā uzsvaru uz vietējiem iedzīvotājiem, viedo ciemu
koncepts atbilst bottom-up jeb “no apakšas uz augšu” pieejai attīstības plānošanā, kur “vadības groži” ir tieši iedzīvotāju rokās
un izaugsme lielākajā mērā ir atkarīga no to iniciatīvām. Viedo
ciemu koncepts bieži tiek cieši saistīts ar viedajām tehnoloģijām,
tomēr tehnoloģiskie un digitālie risinājumi ir tikai viens no iespējamajiem instrumentiem attīstības veicināšanai. Vieda attīstība var tikt veicināta, arī izveidojot kopienas dārzu, medicīnas
darbinieku dežūrpunktu vai tamlīdzīgus risinājumus, ja vien tas
atbilst teritorijas kontekstam un kopienas redzējumam. LEADER programma un tātad arī “Gaujas Partnerības” darbība ir
vērsta tieši uz sabiedrības virzītu vietējo attīstību, piemērojot “no
apakšas uz augšu” pieeju, līdz ar to šis projekts radīts, apvienojot aktuālo pasaulē un Latvijā ar biedrības mērķiem, un izvirzot
vietējos iedzīvotājus “priekšplānā” – neuzspiežot tiem jau izstrādātu attīstības redzējumu, bet gan dodot iespēju kopienai pašai
noteikt sev vēlamos un piemērotākos attīstības virzienus.
Kopiena
Domājot par ciemu attīstības veicināšanu, būtiski ņemt vērā, ka
teritorijas iedzīvotāji automātiski nav uzskatāmi par kopienu.
Kopiena ir tieši pilsoniski aktīvā sabiedrības daļa un tajā eksistējošās sociālās saites jeb, vienkāršāk sakot, pazīšanās un kopīga
darbošanās, kā arī iestāžu tīkls, ap kuru šie cilvēki veido savstarpējās saiknes – vietējie veikali, skolas, baznīcas, nevalstiskās organizācijas u.c. Tātad lielāks vai pastāvīgi pieaugošs iedzīvotāju
skaits vēl nenozīmē, ka konkrētajam ciemam ir lielākas izredzes
“kļūt viedam”. Tomēr, ja teritorijā vēl nav spēcīgas iedzīvotāju
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kopienas, tas nebūt nenozīmē, ka to nav iespējams izveidot vai
stiprināt! Dažādi pasākumi, kas saved vietējos iedzīvotājus kopā
un iesaista tos teritorijas attīstības procesos, pamazām veido un
attīsta kopienai tik nepieciešamās sociālās saites un rada potenciālu arvien augstākai iedzīvotāju līdzdalībai.
Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalības līmeņi

Līdz šim teritoriju attīstībā iedzīvotāju līdzdalība visbiežāk ir izpaudusies tās zemākajos līmeņos – informēšanā, kur iedzīvotāji
tikai saņem informāciju par notiekošo un pašvaldību un citu
organizāciju nolemto, vai konsultēšanā, kur iedzīvotājiem ir iespēja paust savu viedokli, piemēram, aptaujās vai sabiedriskajās
apspriešanās, taču gala lēmumus joprojām pieņem procesa “turētājs”. Šajos līmeņos sabiedrība ir pasīva klienta lomā – tai ir
vajadzība, un pārvaldes iestādes vai citas iesaistītās puses kā pakalpojuma sniedzēji to analizē un meklē un īsteno risinājumus.
Līdzdarbība savukārt nozīmē, ka visas iesaistītās puses, piemēram, nevalstiskā organizācija un vietējā kopiena, ir līdzvērtīgu
partneru statusā, lēmumus pieņem un aktivitātes īsteno, kopīgi
vienojoties. Pilnvarošana piešķir noteicošo lomu vietējai kopienai, tā var rīkoties patstāvīgi un atbilstoši savām interesēm. Lai
arī ir lemjamie jautājumi un situācijas, kad vispiemērotākie ir
zemākie līdzdalības līmeņi vai dažāda līmeņa līdzdalības kombinācijas, kopumā ciemu attīstībai saskaņā ar “no apakšas uz
augšu” pieeju nepieciešama iespējami augstāka līmeņa iesaiste.
Tātad pašvaldībai, organizācijām un citiem ārējiem ekspertiem
šādā attīstības procesā ir vēlama tikai partnera vai koordinatora
loma, iniciatīvu un saturisko virzību atstājot kopienas ziņā.
Ciema attīstība
Procesa galveno posmu ziņā
ciemu attīstība
īpaši neatšķiras
no cita mēroga
teritoriju attīstības plānošanas
un veicināšanas
– tai vispirms
ne pie c ie š a m s
impulss,
kas
var būt gandrīz
jebkas – aktīvs
iedzīvotājs, kas
vēlas kaut ko paveikt sava ciema
labā, konstatēta
problēma, kas Ciema attīstības process
prasa risinājumu, vai “Gaujas Partnerības” organizēts pasākums!
Tālāk nepieciešams analizēt ciema situāciju, vēlams – no (bieži
nepamanīto un nenovērtēto) esošo resursu un panākumu, nevis
problēmu prizmas, lai transformētu skatījumu no bezgalīga, demotivējoša vajadzību un izaicinājumu saraksta un kopienas, kas
pati nespēj to risināt, uz to, cik daudz dažādu resursu teritorijā ir
pieejams un cik patiesībā prasmīga ir šī kopiena.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MAIJS (230) 2020
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Ideju vētra
Atbilstoši identificētajiem resursiem var
sarīkot “ideju vētru” – ko ar tiem varētu
iesākt ciema izaugsmes veicināšanai un
kā to ir darījušas citas kopienas? Šajos
posmos ļoti būtiski ievērot secību, lai nepieļautu, ka tiek patērēti resursi un īstenotas aktivitātes, jo “tas šķita interesanti” vai
“tam bija pieejams finansējums”, lai gan
tās vispār nav vietējam kontekstam piemērotas. Pēc tam savukārt var pievērsties
arī problēmām, kas, iespējams, vispār
mudinājušas cilvēkus sanākt kopā – ļoti
iespējams, ka kāda no resursos balstītajām attīstības idejām pakārtoti novērsīs
arī problēmu. Ja ne, tad šajā posmā kopienai vismaz jau ir pieejama uzskatāma
informācija, kādi iekšējie resursi tai ir
pieejami, lai problēmai rastu risinājumu.
Rīcības plāns
Kad idejas definētas un izdiskutētas, tās
jāsakārto rīcības plānā – uzdevumos ar
atbildīgajiem īstenotājiem, resursu avo-

tiem, plānoto ieviešanas laiku un konkrētu, izmērāmu rezultātu, ko plānots sasniegt. Būtiski, ka rīcības plānam nav jābūt
desmitiem lappušu garam izklāstam, tas
var ieņemt jebkādu formu, kamēr vien ir
piefiksēts kopienas “acu priekšā” un satur
iepriekšminētās sastāvdaļas. Kā prioritāros uzdevumus, ja vien nav kāda ļoti
steidzama vajadzība, ieteicams noteikt
salīdzinoši vienkāršākos, lai pakāpeniski uzkrātu kopienas pieredzi un tādējādi
mazinātu riskus, ka ambiciozus mērķus
neizdosies sasniegt, vairotu pārliecību par
kopienas rīcībspēju un līdz ar to – motivāciju līdzdarboties. Pēc šī rūpīgā plānošanas procesa atliek “tikai” darīt! Bet, ko
būtiski neaizmirst – pēc padarītā uz to
arī atskatīties un izanalizēt, vai un kāpēc
aktivitātes ir izdevušās. Šis novērtējums
var radīt arī jaunus impulsus – paveikt ko
vēl ambiciozāku, pievērsties vēl kādai attīstības jomai, izdarīt to, kas iepriekš nav
izdevies utt. Tādējādi attīstības process

IZGLĪTĪBA

vienmēr turpinās – kamēr vien ir kopiena, kam rūp sava ciema attīstība!
Ceram, ka “Gaujas Partnerības” projekts
šos procesus iekustinās un projekta pasākumu rezultātā gūtās atziņas būs lietderīgas ne vien pašiem dalībniekiem tālākai
izmantošanai savu ciemu attīstības veicināšanā, bet arī biedrības “Gaujas Partnerība”
stratēģijas izstrādei, kas kalpos par pamatu
LEADER programmas finansējuma sadalījumam nākamajā plānošanas periodā.
Aicinām interesentus sekot informācijai
par pasākumu norises laiku un vietu biedrības “Gaujas Partnerība” tīmekļvietnē
www.gaujaspartneriba.lv un Facebook lapā
www.facebook.com/gaujaspartneriba, kā arī
Ādažu novada domes informācijas kanālos!
Madara Zamarina, “Gaujas Partnerība”

No 13. maija piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem
tiek nodrošinātas mācības klātienē
Pamatojoties uz Ministru kabineta šā gada 7. maija rīkojumu,
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm atļauta reģistrēto
obligātā izglītības vecuma bērnu sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei pie nosacījuma, ja visu veidu nodarbības tiek
organizētas tikai vienas grupas ietvaros, turklāt maksimāli pieļaujamais bērnu skaits grupā – 24. Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādē mācās 231 bērns, uz kuriem attiecas obligātā sagatavo-

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

šana skolas gaitu uzsākšanai, un Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādē reģistrēts 81 bērns piecu un sešu gadu vecumā.
Gadījumā, ja bērna vecāki ir pieņēmuši lēmumu, ka drošības
apsvērumu dēļ saistībā ar COVID-19 viņu bērns neapmeklēs
bērnudārzu, mācības tiks nodrošinātas attālināti, kā tas jau tiek
darīts kopš ārkārtas stāvokļa pasludināšanas 12. martā.

@Adazu_novads

Ināra Briede

instagram.com/adazilv/
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Kā pieteikties bezdarbnieka statusam
Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā

Ārkārtas
situācijas
laikā dažiem no novada
iedzīvotājiem
diemžēl nākas zauValsts un pašvaldības vienotais
dēt darbu un kļūt
klientu apkalpošanas centrs
par bezdarbniekiem
un darba meklētājiem. Šis raksts ir sagatavots, lai informētu
novada iedzīvotājus par iespējām pieteikties bezdarbnieka vai
darba meklētāja statusam, kā arī, kā to var izdarīt attālināti
jebkurā dienā un laikā.
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina klientus iesniegt
iesniegumu bezdarbnieka statusam CV un vakanču portālā
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
E -iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai NVA var iesūtīt šādos veidos:
• portālā www.latvija.lv ar pakalpojuma Iesniegums iestādei
starpniecību
• NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
Lai pieteiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā nākamājā
dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:
1. Ievadiet interneta pārlūka laukā https://cvvp.nva.gov.lv un
pēc tam klikšķiniet uz CV un vakanču portāls. Pieslēdzieties
portālam, izmantojot Latvija.lv piedāvātos autorizācijas līdzekļus.

2. Pēc veiksmīgas autorizācijas, izvēlieties sadaļu “E-pakalpojumi”.

3. No e-pakalpojumu saraksta, izvēlieties sadaļu “Pieteikšanās
bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam”:
3.1. Izvēlieties statusu, kuru vēlaties iegūt: bezdarbnieks vai
darba meklētājs.

3.2. Lejupielādējiet attiecīgo iesnieguma veidlapu.

3.3. Iesnieguma veidlapu aizpildiet, saglabājiet datorā vai viedierīcē.
3.4. Klikšķiniet uz IZVĒLĒTIES FAILU un pievienojiet iepriekš aizpildīto iesnieguma veidlapu.

3.5. Pēc pielikuma augšupielādes, izvēlieties sarakstā filiāli,
kuru norādījāt iesniegumā kā filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties.
3.6. Klikšķiniet uz PIETEIKTIES STATUSAM.

5. Pēc elektroniskā iesnieguma saņemšanas lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāja atbalsta
likumā noteiktajiem kritērijiem bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, NVA pieņem vienas darba dienas
laikā.
NVA sniegs rakstisku atbildi un noteiks dienu, kurā būs jāierodas izvēlētajā filiālē klātienē, jāuzrāda derīgs personu
apliecinošs dokuments un jāsniedz ziņas par sevi, lai kopā
ar NVA darbinieku izstrādātu individuālo darba meklēšanas
plānu.
6. Pēc iesnieguma iesniegšanas lūdzu, aizpildiet CV sadaļu un
apskatiet aktuālās vakances.

Uzmanību!

Lai elektroniski pieteiktos bezdarbnieka pabalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, jāaizpilda e-ieniegums Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv
E-Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pa tālr.: 67997350
vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: dome@adazi.lv.
Signe Samoilova
Kancelejas klientu apkalpošanas speciāliste
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Atgādinām – slēdziet ārdurvis arī tad, kad esat mājās!
Tāpat kā nepieslēgtiem velosipēdiem pie veikaliem arī neaizslēgtām ārdurvīm mājās un dzīvokļos atradīsies kāds garnadzis, kurš situāciju
izmantos savā labā. Vienmēr pārbaudiet, vai
dzīvokļu un māju ārdurvis esat aizslēguši pat,
ja mājās atrodaties visa ģimene vai dzīvokli

atstājat uz brīdi, piemēram, iznesot atkritumus! Zagļiem nav
brīvdienu, tāpat šķērslis nav arī saimnieku atrašanās mājās, sevišķi naktīs. Būsim modri un piesardzīgi, sargāsim sevi un savu
īpašumu!
Ja redzat aizdomīgas personas, zvaniet Valsts policijai vai Ādažu pašvaldības policijai!

Pašvaldības policijas ceturkšņa darbu apkopojums
Ādažu pašvaldības policijā pirmajā ceturksnī saņemtas 1677
ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām 14 personām sniegta palīdzība.
Sastādīti 101 administratīvā pārkāpuma protokoli. Izķerti 14
klaiņojoši dzīvnieki. Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu sastādīti 114 administratīvā pārkāpuma protokoli
– lēmumi.
Pašvaldības policijas aicina distancēties
un ievērot higiēnu
Ņemot vērā esošo ārkārtas situāciju valstī, lūdzam būt atbildīgiem gan pret sevi, gan apkārtējiem. Ievērot visus noteikumus, tajā skaitā distancēšanos un higiēnu. Lūdzam ziņot, ja
tiek pārkāpti valstī noteiktie ierobežojumi. Ādažu pašvaldības
policija jau sastādījusi 11 administratīvā pārkāpuma protokolus
par valstī noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, tāpat uzsāktas 7
administratīvās lietvedības. Esi atbildīgs, paliec mājās! Mēs paliekam darbā Jūsu dēļ, Jūs paliekat mājās mūsu dēļ!
Teritoriju kopšana
Pašvaldības policija atgādina domes saistošos noteikumus
Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 11.1. punktu, kur noteikts, ka jāveic regulāra teritorijas sakopšana - tīrības uzturēšana, t.sk. regulāra zālāju un zālienu pļaušana, kā arī
nopļautās zāles savākšana un izvešana, ievērojot kopšanas teritoriju klasifikācijas kategorijās noteiktās prasības. Nenopļau-

ta zāle nākamajā gadā (pēc veģetācijas aktīvā posma, izkalstot
zālājam) kļūst par sausu, ugunsbīstamu kūlu. Atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 51. panta
otrajā daļā – par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 euro, bet
juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 euro.
Pavasari var baudīt arī bez alkohola
Siltos laikapstākļus var baudīt bez alkohola pārmērīgas lietošanas, turklāt pārmērīga alkohola lietošana ir viens no galvenajiem riska faktoriem pasaulē, kas negatīvi ietekmē veselību un
apdraud arī apkārtējo veselību un drošību. Alkohols ir apreibinoša viela, kas var izraisīt atkarību. Alkohola lietošana vairākkārt palielina mirstības risku arī no ārējās iedarbības sekām,
piemēram, transporta negadījumiem, tīša paškaitējuma vai
vardarbības, noslīkšanas, nosalšanas, ugunsgrēkiem vai saindējoties ar alkoholu.
Esiet atbildīgi un ievērojiet visus valstī noteiktos ierobežojumus.
Sargiet sevi un savus mīļos!
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un informēt par likumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju pa
tālruņiem - 67997005 vai 27762020.
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O. Feldmanis

Saimniek, uzliec savam sunim pavadu!
Vēl aizvien daudzviet Ādažu novada centrā un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā redzam skrienam lielus suņus vienus pašus, radot bailes par savu drošību bērnos, viņu vecākos un citos līdzcilvēkos. Saimniek, esi atbildīgs! Latvijas Republikas likumdošana nosaka
– īpašniekiem ir jānodrošina pilnīga teritorijas norobežošana, lai suns no tās nevarētu izkļūt un apdraudēt citus dzīvniekus un cilvēkus. Ja saimnieks to nenodrošina,
atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā – brīdinājums
vai naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām - no
15 līdz 700 euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” nosaka:

 nepieļaut suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pavadas un uzpurņa
atrašanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritoriju zaļajā zonā!
Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās
daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu:
15.04.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/67, Eduardam Pauram
adresē Alderu iela 30-13, Baltezers, Ādažu novads, 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

Saulkrastu sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības
komisija saņēmusi sejas maskas

@Adazu_novads

Saulkrastu sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisija saņēmusi 4000 vienreiz lietojamās
medicīniskās sejas maskas, kas
proporcionāli sadalītas Ādažu, Carnikavas, Garkalnes un
Saulkrastu novadiem. Maskas
paredzētas pašvaldības iestādēm,
kas pieņem apmeklētājus.

instagram.com/adazilv/
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Projekta “Accelerate SUNShINE” īstenošana Ādažu novadā
2017. gada aprīlī Ādažu novada pašvaldība uzsāka dalību Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansētā projektā “Accelerate SUNShINE” (līguma Nr.
754080), kura mērķis ir demonstrēt ēku
visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, tajā
skaitā apvienojot vienā projektā vairākus
objektus un savstarpēji sadarbojoties vairākām pašvaldībām.
Kopš projekta uzsākšanas Ādažu novadā ir noorganizēti vairāki informatīvie
pasākumi, t.sk., informatīvās sapulces ar
6 daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem visā
novada teritorijā, divas pastaigas ar termogrāfu, kā arī izstrādāti energoauditi
un tehniskā apsekojuma dokumentācija
3 daudzdzīvokļu ēkām un vienai publiskai ēkai.
Ādažu novadā līdz 2020. gada aprīlim
nebija parakstīts neviens EPC līgums par
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu. Viena aktīvākā māja (Pirmā ielā
31, Ādažos) ir noslēgusi EPC līgumu par

tehniskā projekta izstrādi, ko veiksmīgi
ir iesnieguši finanšu institūcijā ALTUM.
Šobrīd tiek izskatīti jau saņemtie pieteikumi, t.sk., ēkas Pirmā ielā 37, Ādažos,
kuras pārstāvji izteica atbalstu energoefektivitātes garantijas prasības iekļaušanai būvniecības iepirkumā.
Neskatoties uz to, ka Ādažu novadā, īpaši
Ādažu ciemā, pēdējo divu gadu laikā norit aktīvs daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
atjaunošanas process, Kadagā un Ādažos
vēl ir daudzas ēkas, kuru atjaunošanai
nākotnē varētu izmantot EPC līgumus.
Galvenais ieguvums daudzdzīvokļu māju
dzīvokļa īpašniekiem, kas izvēlas slēgt
EPC būvdarbu līgumus, ir visaptveroši
atjaunota māja, uzlabots komforta līmenis un 20 gadu energoefektivitātes garantija, ja iedzīvotāji lemj par energoefektivitātes pakalpojuma līguma slēgšanu uz tik
garu termiņu.
Kā jau tika minēts iepriekš, Ādažu novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem ir
sagatavojusi dažādas atbalsta iespējas,
uzsākot ēku atjaunošanas procesu. Iedzīvotājiem tiek sniegts arī informatīvais atbalsts par ēku atjaunošanu, tai skaitā organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz
jau atjaunotajām ēkām, kā arī palīdzēts
ar dzīvokļa īpašnieku un informatīvo
kopsapulču rīkošanu.
Pašvaldība ne tikai aicina iedzīvotājus
rūpēties par savām ēkām, bet dara to arī
pati. Ādažu novada pašvaldība ir viena no pirmajām
pašvaldībām Latvijā, kura

atjauno vienu publisko ēku – Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš”
– ar piecu gadu energoefektivitātes garantiju. Tas nozīmē, ka būvniecības līgumā ir iekļauts noteikts siltumenerģijas
patēriņa rādītājs, kas būvniekam pēc darbu veikšanas ir jānodrošina nākamo piecu gadu laikā. Tas nodrošina, ka būvniecības darbi būs veikti kvalitatīvi, un ēka
kalpos un pildīs savas funkcijas atbilstoši
projekta norādītajiem parametriem. Atbildību par energoefektivitātes rādītāju
izpildi vai neizpildi uzņemsies būvnieks.
Projekta “Accelerate SUNShINE” īstenošanas laiks bija noteikts no 01.04.2017.
līdz 31.03.2020., tomēr marta beigās
Eiropas Komisija pagarināja to līdz
31.03.2021.
Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas
Savienības programma “Apvārsnis 2020”,
projekta līguma Nr. 754080.
Inga Pērkone

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Stelpes”, Alderos, Ādažu novadā publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 43 “Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 09.07.2020.

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”, Divezeros, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 55 “Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 13.05.2020. līdz 5.07.2020.
Par publiskās apspriešanas sanāksmi tiks paziņots papildus. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības
internetvietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam sūtīt uz adresi: Ādažu novada
dome, Gaujas iela 33A, Ādaži LV-2164 vai elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.
Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 5. jūlijam.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr.85 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam
“Dzērvenītes”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu noliktavu, transporta infrastruktūras, vieglās rūpniecības
uzņēmumu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā
katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr.88 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem
Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu un sarkano līniju precizēšanu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.
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Ādažu novada domes ārkārtas (21.04.2020.) sēde

Sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS),
R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.
Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA),
K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā.
Lēmums: 1. Piešķirt vienreizēju ēdināšanas
atbalstu pārtikas pakas veidā 40 EUR apmērā no valsts budžeta mērķdotācijas par 2020.
gada aprīli un maiju katram Ādažu novada
administratīvajā teritorijā deklarētam vispārē-

jās izglītības iestādes 1.–4. klašu skolēnam un
5.–9. klašu skolēnam no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm tikai vienā
no minēto ģimeņu kategorijām. 2. Piešķirt
vienreizēju ēdināšanas atbalstu pārtikas pakas
veidā 40 EUR apmērā no pašvaldības budžeta
par 2020.gada aprīli un maiju katram Ādažu
novada administratīvajā teritorijā deklarētam
vispārējās izglītības iestādes 1.–4. klašu skolēnam, kuram tā nav piešķirta saskaņā ar lēmuma 1.punktu.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
2. Par grozījumiem domes 2020.gada 28.jan-

vāra lēmumā Nr.29 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”.
Lēmums: Veikt grozījumu ar domes
28.01.2020. lēmumu Nr.29 apstiprinātā domes
amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2020.gadam 1.pielikumā “Deputāti”.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
3. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu.
Lēmums: Pilnvarot Grāmatvedības daļas vadītāju Aneti Vaivadi pieņemt lēmumus par komersantu atbrīvošanu vai atteikumu atbrīvot
no nomas maksas.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (28.04.2020.) sēde

Sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS),
R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.
Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA),
K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2020.gada 12.martā rīkotās izsoles rezultātus par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Vējupe 13”-9 atsavināšanu.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
2. Par grozījumiem apbūves tiesību līgumā.
Lēmums: Grozīt apbūves tiesību līguma Nr. JUR
2019-01/07 4.3.9. apakšpunktā noteikto termiņu
sporta, rekreācijas un aktīvās atpūtas kluba izveidei un noteikt to līdz 2022.gada 23.februārim.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
3. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Dzērvenītes”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu
nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” zemes vienībai Birznieku ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Kažoči”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Garkalnes ciema nekustamā īpašuma
“Kažoči” zemes vienībām.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
5. Par nekustamā īpašuma “Mazvairogi” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
“Mazvairogi” zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
6. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Krūkļu ielā 16A un
Krūkļu ielā 22.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 16A zemes
vienībai un nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 22
zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
7. Par Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālista amata atalgojumu.
Lēmums: Ar 01.05.2020. veikt grozījumu domes
28.01.2020. lēmuma Nr.29 “Par pašvaldības
amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.
gadā” 2.pielikuma “Administrācija” sadaļā, nosakot Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālista amatam šādu atalgojumu: Max alga – 1287;
2020.gada amatalga – 1287; slodze – 1.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
8. Par grozījumiem Ādažu novada domes
23.05.2017. lēmumā Nr. 123 “Par projekta
“Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin
to move more quickly” īstenošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 23.05.2017.
lēmumā Nr.123, izsakot 1. un 3. punktu jaunā
redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
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9. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020”
projektu apstiprināšanu.
Lēmums: Piešķirt līdzfinansējumu 18 projektu
īstenošanai.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
10. Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.
289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu” izpildi.
Lēmums: Turpināt un pabeigt aktivitātes projekta pirmās daļas 1.kārtas ietvaros, lai nodotu
ekspluatācijā aizsargdambja pārbūvēto daļu ar
tā būvēm un sūkņu staciju.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
11. Par grozījumiem domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 28.11.2017.
lēmumā Nr.291 un izteikt tā pielikumu “Ādažu
novada pašvaldības amatu saraksts ar degvielas
patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei”
jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
12. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” un Lazdu iela 7, Garkalne, mazdārziņus 7 personām.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
13. Par pašvaldības mazdārziņu teritoriju izmantošanu.
Lēmums: Noteikt saglabājamos zemesgabalus pašvaldības funkciju veikšanai: “Alkšņi
6B”, “Alkšņi 6A”, “Alderi 1B”, “Alkšņi Nr.12”,
“Alkšņi Nr.4”, “Alderi 13A”, Alderi. Turpmāk
neturpināt nomas līgumus šādiem zemesgabaliem: Kanāla iela 60 un “Alderi 1C”, Alderi;
Krāču iela 6, Ādaži; “Lazdu iela 7”, “Lazdas
Nr.8”, “Lazdas Nr.9” un “Lazdas 13”, Garkalne;
“Vinetas”, Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
14. Par maksas pakalpojumu cenām un telpu
nomas maksu Ādažu Sporta centrā.
Lēmums: Noteikt nomas maksu Ādažu Sporta
centra telpu un laukumu iznomāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
15. Par velotrases izveidošanu.
Lēmums: Atbalstīt investīciju projekta “Velotrases ierīkošana Ādažos” realizēšanu vairākās
kārtās domes nekustamajā īpašumā Attekas iela
41, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
16. Par dalību Erasmus+ projektos.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību Erasmus+ projektos “Priekšlaicīga skolas pamešana”,
“Ēd veselīgi un esi bagāts”, “Digitālais komplekts
dzimumu līdztiesības veicināšanai zinātnē un
tehnoloģijās”, “Skolēni pret izmiršanu”, “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai”, “Vairāk nekā
klubs”, “Sēsim savu nākotni”, “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas gūtas no jūras”, “Izseko
savu ēdienu”, “Profesionālā attīstība un karjeras
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iespēju plānošana ES valstu skolās”.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
17. Par izmaiņām Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas sastāvā.
Lēmums: Atbrīvot Gundaru Leonoviču no darba domes Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijā. Apstiprināt Ingu Koļegovu, Ādažu
novada iedzīvotāju, par domes Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas locekli.
Balsojums: “par” – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers
(RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA),
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), E.Verners (RA)), “pret” – 2 (A.Keiša (LZS), E.Šēpers (LZS)), “atturas” – nav.
18. Par domes līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes pasākumiem.
Lēmums: Atbalstīt domes līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Ādažu Namsaimnieks” faktisko
izdevumu apmaksai par energoaudita pārskata
izstrādi un tehniskā projekta izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Pirmā iela 39, Ādaži, un Lazdu iela 5, Garkalne.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
19. Par dalību granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt domes dalību
Ārlietu ministrijas konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas
noteiktajās saņēmējvalstīs”.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
20. Par grozījumiem domes 25.02.2020. lēmumā Nr.44 “Par LIFE programmas projekta
koncepta sagatavošanu”.
Lēmums: Uzdot Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijai līdz 26.05. iesniegt domei
izskatīšanai LIFE programmas projekta priekšlikumu aktīvās atpūtas pie ūdens objektiem pasākuma vai būvobjekta izveidei pašvaldības dabas
teritorijā, lai samazinātu antropogēno slodzi tajā.
Balsojums: “par” – 14 (J.Beķers (RA), G.
Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP),
S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA),
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka
(RA), M.Sprindžuks (RA), E.Šēpers (LZS),
E.Verners (RA)), “pret” – nav, “atturas” – 1
(P.Balzāns (RA)).
21. Par grozījumiem domes 21.04.2020. lēmumā Nr. 79 “Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā”.
Lēmums: Biedrības “Ādažu Brīvā Valdorfa skola”
(ĀBVS) valdes priekšsēdētājai Kerolai Dāvidsonei
līdz 31.05. organizēt aptauju, paku komplektēšanu
un izsniegšanu par ĀBVS skolēniem atbilstoši lēmumā noteiktajam, līdz 10.06. iesniegt Grāmatvedības
daļai valsts un pašvaldības mērķdotācijas pieprasījumu un aktu par paku izsniegšanas rezultātiem,
pievienojot sarakstus ar paku saņēmēju parakstiem.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
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