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Ādažu novada dome sveic
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā!

Godātie ādažnieki,

Ik gadu, tuvojoties Neatkarības dienai,
atskatāmies uz aizvadīto gadu, lai novērtētu noieto ceļu un sasniegto mūsu valstī
un mūsu novadā. Šis ir kārtējais pārmaiņu
gads, ko iezīmē globālā pandēmija ar pārmaiņām ekonomikā, valstisko reformu
vilni Latvijā un gatavošanās paplašinātajam Ādažu novadam.
Šajā notikumu sabangotajā jūrā svarīgi
saprast, kas notiek ar katru no mums, cil-

vēkiem apkārt, valsti un globālo pasauli.
Pandēmija ir būtiski iespaidojusi katru ģimeni, mainījusi dienas ritmu, lietu kārtību gan jaunajiem, gan tiem, kuri brieduma
gados. Ādažu vidusskolā esam apturējuši
klātienes mācības, lai pasargātu bērnus un
pedagogus no tālākas slimības izplatības.
Pandēmijas ierobežošanas risinājumi ietekmē katru ģimeni, uzņēmumu un ekonomiku, tomēr tas ir labākais, ko varam

darīt, lai novērstu slimības nekontrolētu
izplatību. Tomēr visās krīzēs un pārmaiņās ir kāds, kuram klājas visgrūtāk. Aicinu Ādažu kopienu palīdzēt līdzcilvēkiem,
dodoties cauri Covid krīzei. Lai pielāgotos
jaunajiem apstākļiem, nākas atteikties no
ierastā ritma, pārkārtot veidu, kā strādājam, kā skolojam bērnus, kā rūpējamies
par savu veselību, sportojam, atpūšamies
vai baudām kultūru.
→ 3. lpp.
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 Ādažu militārajā bāzē nov

 Ekoloģiskās mūzikas
orķestris “Ducele” Ādažu
Kultūras centrā viesojas ar
koncertuzvedumu “Monika”,
kas balstīts grupas “Trīs no
Pārdaugavas”
dziesmās,
pieredzē un piedzīvojumos.

 Novads pošas svētku rotās,
lai godam sagaidītu Latvijas Rep
ublikas 102. gadadienu!

Foto – Ādažu Kultūras centrs

Foto – Laima Jātniece

 Divi draugi, divas radošas
personības – vienādos
vārdos
un
uzvārdos
sauktas. Viens no viņiem –
arhitekts Andris Vītols, otrs
– mākslinieks Andris Vītols.
Izstāde “Divi Andri. Divi
Vītoli” apskatāma Kultūras
centra vestibilā.
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Foto – Ivars Grīnbergs

Foto – Elita Pētersone

 Domes Saimniecības daļas Tehniskajam
dienestam rudenī kā allaž jātiek galā ar
koku nomesto krāsaino rotu Ādažu ielās.

 Improvizācijas
šovs
“Spiediens”
priecēja ādažniekus un viesus ar
Jura
Kozlovska,
Sandas
Dejus,
Oskara Kozlovska
un Artūra Breidaka
lielisko uzstāšanos.

Foto – Ādažu Kultūras centrs
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1. lpp. → Ādažu novada dome sveic iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā!
Nākas atšķirt būtisko no nebūtiskā, atrast savu ceļu, kā “pārziemot” šo laiku.
Šis laiks rada gan zaudējumus, gan jaunas iespējas. Pasaule gan globāli, gan lokāli mainās neatgriezeniski. Un varbūt
tas ir uz labu, jo lietu kārtībai pasaulē
ir jāmainās, ja vēlamies to saglabāt arī
nākamajām paaudzēm. Mēs vēl neesam
pārvarējuši visas grūtības, bet no krīzes
iziesim stiprāki, nekā pirms tās.
Strukturālās pārmaiņas reģionos radījušas nepieciešamību pārkārtot valsts
teritoriālo organizāciju. Neskatoties uz
neskaidro pamatojumu, Saeima lēmusi
par Ādažu un Carnikavas novadu apvienošanu 2021.gadā un pilsētas statusa
noteikšanu Ādažiem 2022. gada jūlijā.
Administratīvi teritoriālā reforma
Lai cik sasteigta būtu šī reforma, pašvaldību mēroga palielināšana bija vajadzīga
Latvijai, lai kopumā valsts paliktu stiprāka. Rītdienas Ādaži būs lielāki. Jau vairākus mēnešus kopā ar Carnikavas iedzīvotājiem strādājam pie kopējās attīstības
programmas izveides. Kaut arī abu novadu attīstības modelis ilgstoši bijis atšķirīgs, iedzīvotāju aptaujas uzrāda līdzīgus
mērķus – labāka sabiedriskā transporta
savienojamība, ceļu un veloceļu savienojumi, kopēja izglītības telpa un dabas
resursu potenciāla izmantošana tūrisma
veicināšanai. Abiem novadiem apvienojoties, jārada iespēja katram ciematam
attīstīt savu potenciālu un iedzīvotājiem
būt ieguvējiem no kopā strādāšanas un sadarbības. Vēlmi apvienoties ar Ādažiem reformas
laikā izteica daudzi iedzīvotāji no
Garkalnes. Šodien joprojām nav
skaidrs, vai pēc 2023. gada pie apvienotā Ādažu novada pievienosies arī Garkalnes novads, vai daļa
no novada, ja par to būs izlēmuši
iedzīvotāji sabiedriskajās aptaujās
un lēmumu pieņēmusi Ropažu
novada dome. To rādīs laiks. Bet
ir skaidrs, ka Ādažiem būs jābūt
gataviem sniegt pakalpojumus
plašākā mērogā.
Ceļā uz pilsētu
Mūsu acu priekšā Ādaži mainās – lauku ciemats pārvēršas
par pilsētu, kas aug un attīstās.
Izaugsme rada Ādažiem raksturīgu dinamiku un garu, ko sajūt
ikviens, kas šeit iegriežas. Kopā
esam izveidojuši pievilcīgu vietu,
kurā vēlētos dzīvot daudzi. Celtniecības tehnika darbojas katrā
ciemā un teju katrā ielā, jo Ādažos ienāk jaunas ģimenes. Cilvēki
šeit vēlās dzīvot, strādāt, skolot
S
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bērnus un dot savu pienesumu novadam
- tā ir Ādažu lielākā vērtība.
Iedzīvotāju skaita pieaugums savukārt
maina vidi un vēsturisko līdzsvaru:
- Rodas jauni ciemati, tiek celtas jaunas
mājas un ražotnes, bet samazinās lauku
un pļavu teritorija;
- augot mājokļu skaitam, pieaug noslodze uz ielām un ceļiem;
- aug bērnu skaits bērnudārzos un skolās, tāpēc jāmainās arī drošībai ielās.
- palielinoties ražošanai un bruņotajiem
spēkiem, pieaug nepieciešamība stiprināt maģistrālos ceļus un paplašināt
ūdenssaimniecības jaudas.
Ādažu pārtapšana par pilsētu prasa arī
veidot jaunus, pilsētai raksturīgus, noteikumus, lai sabalansētu dažādu sabiedrības grupu intereses, jo skaidri apzināmies, ka attīstībai jābūt sabalansētai
– tādai, kas visiem sniedz vairāk ieguvumu, nevis neērtību. Ādažu izaugšana
par pilsētu prasa arī savlaicīgi plānot
sabiedriskos pakalpojumus gadiem uz
priekšu. Šogad 1. klasē mācības uzsāka
8 klases Ādažu vidusskolā un 2 Valdorfa
skolā. Salīdzinājumam 2010. gadā Ādažu vidusskolā bija 6 pirmās klases, bet
Valdorfa skolā – 1. Vēl neesam pilnībā
pabeiguši jaunās sākumskolas specializēto mācību kabinetu korpusa izbūvi,
bet sākumskola jau ir piepildīta un jau
nepieciešams arī trešais pašvaldības
bērnudārzs. Ādažos ienāk jaunas ģime-

nes, kuras sagaida arvien labākus pašvaldības pakalpojumus – bērnudārzus,
skolas, ielas, parkus, kultūras un sporta
dzīvi, bet, lai šādu infrastruktūru radītu
ne tikai centrā, bet katrā ciematā, nepieciešams katra iedzīvotāja pienesums
novadam. Lai izbūvētu un radītu vienu
vietu bērnudārza audzēknim, nepieciešami aptuveni 20000 eiro, lai radītu vietu skolēnam – vismaz 30000 eiro.
Augošs pieprasījums pēc pašvaldības
pakalpojumiem
Varam tikai iedomāties laiku, kāds vienam strādājošajam jānostrādā, lai no
nomaksātajiem nodokļiem pašvaldība
uzkrātu šādu summu tikai izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai. Neskatoties uz šo aritmētisko pretrunu, Latvijas
likumi garantē vietu bērnudārzā 1.septembrī piecgadnieka ģimenei, kas tikai
31. augustā piedeklarējusies novadā un
vēsturiski nav devusi savu pienesumu
novadam. Straujajā izaugsmē disbalanss
starp nomaksātajiem nodokļiem un
augošais pieprasījums pēc pašvaldības
pakalpojumiem ir Ādažu lielākais izaicinājums. Blakus novados bērnudārzu
un skolu pieejamība ir būtiski mazāka
– tas rada papildu spiedienu Ādažu izglītības sistēmai. Ik gadu skolēnu skaits
Ādažu izglītības iestādēs pieaug, un šobrīd ir vairāk nekā divas reizes lielāks
nekā Garkalnes un Carnikavas skolās,
saskaitot kopā. Šis ir vēl viens iemesls,
kādēļ pašvaldību apvienošanās ir
nepieciešama – jo, kopīgi finansējot pašvaldības pakalpojumus,
radām ne tikai lielāku finanšu
jaudu un efektīvāku pārvaldību,
bet arī iedibinām taisnīgāku sistēmu, kurā nodokļu maksātājs redz
saikni starp nomaksātajiem nodokļiem un saņemto pakalpojumu. Par spīti neskaidrību vilnim
un pārmaiņām Ādaži aizvada
kārtējo izaugsmes gadu, kas apliecina visu ādažnieku spēcīgo garu
un varēšanu.
Paldies visiem un ikkatram
18. novembra priekšvakarā vēlētos teikt paldies iedzīvotājiem,
Ādažu uzņēmējiem un sabiedriskā darba veicējiem, visiem,
kuri pielikuši savu domu spēku,
rokas un darbus, stiprinot Ādažus. Kopā varam vairāk! Novēlu
pavadīt neatkarības svētkus kopā
ar tuviniekiem un doties dabā, lai
baudītu silto rudeni mūsu skaistajā Latvijā!
Patiesā cieņā
Māris Sprindžuks
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Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra, domes un iestāžu darbs ārkārtas situācijas laikā

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu
saņemšanai klātienē obligāts iepriekšējs pieraksts, zvanot pa
tālr.: 67997350. Atgādinām, ka VPV Klientu apkalpošanas centra pakalpojumus var saņemt:
• Elektroniski: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
• Konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumu
pieteikšanu pa tālruni 67997350;
• Rakstot e-pastu: dome@adazi.lv;
• Sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164;
• Iesniegumu domei var iesniegt arī portālā www.Latvija.lv, sadaļā “iesniegums iestādei”:
https://www.Latvija.lv/lv/epakalpojumi/ep155/apraksts.
Ādažu novada būvvalde apmeklētājus klātienē, ja nav iespējams pakalpojumu saņemt elektroniski, turpina pieņemt pēc
iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67996490. Konsultācijas pieejamas arī elektroniski un telefoniski, zvanot speciālistiem. Atgādinām, ka būvniecības dokumentācijas iesniegšana un izskatīšana notiek elektroniski BIS sistēmā!
Sociālais dienests apmeklētājus konsultācijām klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Turpina iesniegumus pieņemt
elektroniski, e-pasts: soc.dienests@adazi.lv, kā arī tos var atstāt
pastkastē pie ieejas Sociālajā dienestā Gaujas iela13/15. Zvanīt
pa tālr. sociālajam darbiniekam 67996661, sociālajam darbiniekam ģimenēm ar bērniem 67809399.
Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem tikai, iepriekš sa-

zinoties pa tālr. 67996007.
Ādažu novada bāriņtiesa apmeklētājus konsultācijām klātienē
pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties konsultācijai var,
zvanot pa tālruni 67997246 vai 67398037. Turpinām iesniegumus pieņemt elektroniski: e-pasts: barintiesa@adazi.lv.
Ādažu novada bibliotēka turpina darbu un pieņemt apmeklētājus klātienē, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Līdz ārkārtas situācijas beigām bibliotēka būs
slēgta brīvdienās. Kontakti saziņai: biblioteka@adazi.lv, tālr.
67996266.
Baseins Ādažu Sporta centrā turpina darbu, peldēt iespējams
tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ievērojot drošības noteikumus, tālr. 27138082.
Ādažu vidusskolā (tai skaitā sākumskolā) mācības visām klasēm norisinās attālināti līdz 20. novembrim.
Pirmsskolas izglītības iestādes turpina darbu klātienē.
Pašvaldības policija turpinās darbu diennakts režīmā, kā arī
turpinās izbraukumus neatliekamās situācijās, izvērtējot katru
gadījumu individuāli, bet iesniegumus pieņems elektroniski,
e-pasts: policija@adazi.lv. Iesniegumus var atstāt arī pastkastē
pie policijas ieejas durvīm Depo ielā 2. Policijas diennakts tālr.
67997005, 27762020.
Ierodoties klātienē, obligāta sejas aizsargmaskas lietošana!
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!

Ādažu sākumskolas 3. kārtu savieno ar jau uzbūvēto ēku

Kā jau tika ziņots, projekta “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros šobrīd
notiek darbs pie Ādažu sākumskolas 3.
kārtas izbūves. 3. kārtā tiek būvēti 16
specializētie kabineti – informātikai,
mūzikai un dabaszinībām, kā arī “Zaļā

klase”. Būvdarbi notiek atbilstoši plānotajam un tuvāko mēnešu laikā plānots,
ka 3. kārta tiks pieņemta ekspluatācijā.
Oktobrī, skolēnu brīvlaika laikā, lai netraucētu mācību procesu, notika jau uzbūvētās 1. kārtas savienošana ar jaunbūvēto korpusu.

Būvdarbus veic SIA “Monum”, būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt autoruzraudzību – SIA “Nams”.

Inga Pērkone

Grozīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu izveidošanu, izsludināts iepirkums būvdarbiem

Dome šā gada 22.
oktobrī parakstīja
grozījumus
noslēgtajā vienošanās
ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru
par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu
novadā” īstenošanu. Projekts paredz
Dienas aprūpes centra piebūves būvniecību vēl desmit klientiem. Ar grozīju4

miem palielinātas kopējās attiecināmās
izmaksas līdz 967 149 eiro un pagarināts
projekta īstenošanas termiņš līdz 2021.
gada 31. decembrim. 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. 29. oktobrī ir izsludināts
atklāts projektu konkurss par Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu (būvprojekta 1. kārta) un
Dienas aprūpes centra piebūves (būvprojekta 2. kārta) būvniecību. Piedāvājumi
iesniedzami līdz šā gada 24. novembrim.
Plašāka informācija par iepirkumu IUB
tīmekļvietnē: https://info.iub.gov.lv/lv/
meklet/q/ĀND%202020%7B|%7D131/.
Inita Henilane
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Vairākās novada ielās
izveidoti ātruma slāpētāji
(guļošie policisti)

Lai nomierinātu satiksmi un padarītu
drošākas ikdienas gaitas apkārtnes iedzīvotājiem, vairākās novada ielās izveidoti ātrumu ierobežojošie vaļņi. 3 ātruma
slāpētāji (tā saucamie “guļošie policisti”)
izveidoti Alderu ielā, 3 – Priežu ielā, pa
vienam Viršu ielā un Ataru ceļā, kā arī 2
jaunajā ielā uz šķiroto atkritumu laukumu Kadagā.
Monika Griezne

D

Turpinās Ataru ceļa 2. kārtas pārbūves darbi

Turpinās Ataru ceļa seguma pārbūves
darbi. Būvuzņēmējs AS “A.C.B.” posmā
no Eimuru ceļa līdz pagriezienam uz autoceļu A1 ir izbūvējis asfaltseguma apakškārtu. Būvuzraudzību šajā objektā veic
SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”. Aktuālā-

kajai informācija par Ataru ceļa pārbūves
darbiem sekojiet līdzi Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv.
Gunta Dundure

Foto – Pēteris ab ins

Atjaunota Priežu iela posmā no Gaujas ielas līdz Priežu ielai 14

Foto – Pēteris ab ins

Atjaunota Bukultu iela posmā no Garkalnes novada robežas līdz Baltezera ielai
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P ROJ EK T I

2020. gadā Ādažu novadā īstenoti 17 konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekti
Projekti teritorijas labiekārtošanai:

eit un citviet ra stā foto no ro e tu īstenotā u ar īva

Biedrības “Ādažu bērniem un jauniešiem” projekts “Parka ielas ūdensroze”.
Izveidoti un uz Parka ielas, kas ir mājvieta vairākām ģimenēm un privātai izglītības iestādei “Brīvā Austras skola” (kurā
biedrība “Ādažu bērniem un jauniešiem”
ir atvērusi dienas aprūpes centru bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem), izvietoti 5 vides objekti. Tiem būs estētiska, izglītojoša, kā arī
apgaismojoša funkcija. Vides objektos
paredzēts veidot arī apstādījumus, kuri
būs papildināti ar sezonāliem apstādījumiem.

Ūdenstornis nodrošina Geo Dome siltumnīcas augus ar saulē uzsildītu ūdeni.
Tika renovēti arī skola parka apstādījumi
~80 m2 platībā.

snes – lekšanas spēle “Klasītes”; uzstādīti vingrošanas stieņi; atjaunota solu
virsma; uzstādīts galds; uzstādīts norobežojums ap šūpolēm un informatīvais
stends. Blakus laukumam uzstādīti burti
“KADAGA”, kas ar laiku varētu kļūt par
Kadagas atpazīstamības zīmi.

NIG “Lapsiņas un draugi” projekts
“Strautiņš VAR”.
Pie Ādažu PII “Strautiņš” 9. grupiņas uzlabota ārtelpā izmantojamā materiāltehniskā bāze – brīvajam laikam un jaunā
mācību satura apgūšanai. Radīta smilšu
kaste, izgatavotas mantu glabāšanas sistēmas, izgatavots āra klases aprīkojums
(galdi, soli, saliekama finiera mājiņa), kā
arī meistarklases ietvaros izgatavoti vairāki putnu būrīši.

NIG “Iļķenes iedzīvotāji” projekts
“Stāvvietas ierīkošana Iļķenē”.
Iļķenē, pa ceļam uz atpūtas vietu pie
Gaujas, ierīkota automašīnu stāvvieta
trīs automašīnām. Stāvvietas ierīkošana
sniegs iespēju paplašināt atpūtas vietas
mērķauditorijas lielumu (pamatā atpūtas
vieta tika plānota velo braucējiem), kā arī
uzlabosies Ādažu novada vizuālais tēls.

Biedrības “Ādažu novada pensionāru
biedrība” projekts “Gumijas plātnes
badmintona laukumam”.
Pie Gaujas ielas 16 izveidotajā senioru
aktīvajā atpūtas laukumā badmintona
laukumam uzklāts gumijas plātņu segums, lai tas atbilstu brīvi pieejamu spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumiem. Badmintonu vienlaicīgi var
spēlēt 4 cilvēki.
NIG “Kadagas bērnu vecāki” projekts
“Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13”.
Kadagas 13 pagalmā tika labiekārtots
bērnu rotaļu laukums, izveidojot drošu
rotaļu laukumu bērnu un viņu vecāku
atpūtai un veicinot bērnu vēlmi spēlēties,
trenēt fiziskās prasmes. Tika demontēta bijušo šūpoļu konstrukcija un smilšu
kaste; uzstādīta jauna šūpoļu konstrukcija; uzstādīta rotaļu mājiņa; izveidota
smilšu kaste; izvietotas krāsainas plāk-

NIG “ĀBVS 10. klase” projekts “Apūdeņošanas sistēmas izveide ĀBVS dārzā”.
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 10. klases
audzēkņi, to skolotāji un skolas dārznieki ĀBVS parka teritorijā, skolas pagalmā
Attekas ielā 33, izveidoja automātisku
apūdeņošanas sistēmu un ūdenstorni.
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NIG “ĀBJSS Skolas padome” projekts
“Ādažu Sporta centra apkārtējās teritorijas labiekārtošana ar soliņiem un galdiem”.
Pie Ādažu Sporta centra labiekārtota
apkārtējā teritorija, uzstādot tajā 10 soliņus ar atzveltnēm, 5 koka galdus un 5
atkritumu tvertnes, kā arī iestādot ziemcietes (2 skujkokus un 3 krūmus). Soliņi
un galdi aktīvi tiek izmantoti treniņu,
nometņu un aktīvās atpūtas vajadzībām.
Darba grupa plāno piedalīties konkursā
arī turpmākajos gados, jo vēlas turpināt
labiekārtot Sporta centra teritoriju.

NIG “Pasaku Valstība” projekts “Pasaku
Valstības multifunkcionālais laukums”.
Pie Gaujas ielas 2B, “Pasaku Valstības”
multifunkionālajā laukumā, tika ieklāts
koka segums 75 m2, kā arī uzstādīti 2 futbola vārti. Nomainot segumu, laukums ieguva plašāku pielietojumu un vizuālu pieĀ AŽU VĒSTIS 16. NOVEMBRIS (235) 2020
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vilcību, kā arī paaugstinās bērnu drošību.

Projekti izglītojošu, kultūras,
sporta, sociālās jomas pasākumu
attīstībai vai uzlabošanai:

NIG “Viss bērniem” projekts “Bērnu
priekam”.
Kadagas PII tika apgleznotas 4 sienas, izveidotas dobes – kastes puķu un dažādu
augu stādīšanai. Līdztekus sienu zīmēšanai dobju kastēs bērni ar skolotājām
audzēja kartupeļus, gurķus, ķirbjus u.c.,
kā arī nojumes kastēs stādīja puķes. Zīmēšanas procesā radās ideja padarīt atpazīstamas grupu nojumes uz to sienām
uzzīmējot grupas simbolu.

Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS”
projekts “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca”.
ĀBVS tika izveidotas 8 kokles ar apvalkiem. Jaunos mūzikas instrumentus izmantos skolas 1.–6. klašu skolēni, skolotājas, kuras pašas gatavoja kokles, kā arī
kokles spēles pulciņš. Vērojot kokļu gatavošanas procesus, arī citi kolēģi un ģimenes ir izteikušas vēlmi gatavot sev kokles.

Biedrības “Gaujas Partnerība” projekts
“Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”.
3 Ādažu novada vietās (Garkalnes sporta
laukumā, Kadagas sporta laukumā un Līgo
laukumā) tika noorganizēti vienas dienas
pasākumi iedzīvotāju aktivizēšanai, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti novada attīstības
plānošanā un noskaidrotu, kas jāīsteno
S
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novada turpmākai attīstībai. Kopā visos
pasākumos piedalījās aptuveni 100 cilvēki.
Iedzīvotājiem bija iespēja vairāk uzzināt
par viedajiem ciemiem. Pasākuma noorganizēšanai tika izgatavoti 3 galdi un 6 soli.
Pasākumu laikā, kamēr pieaugušie plānoja
savu ciemu attīstību, bērni radoši darbojās un sportoja.

Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa””
projekts “Ādažu labirinti”.
Projekts īstenots, lai popularizētu orientēšanās sportu Ādažu novadā un pilnveidotu materiāltehnisko bāzi Ādažu BJSS
orientēšanās nodaļas audzēkņiem. Ādažu
vidusskolas un Ādažu apkārtnē tika izveidots orientēšanās poligons ar 30 kontrolpunktiem/
QR
kodiem.
Septembrī noorganizēta orientēšanās diena 3.
klases skolēniem
(6 klases ar 163
dalībniekiem).
NIG “Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvs “Sprigulēni”” projekts “Tautas
tērpu izveide Ādažu bērnu tautisko deju
kolektīvam “Sprigulēni””.
Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvam
“Sprigulēni” izgatavoti tautas tērpi – 21
meiteņu svārki, 20 puišu vestes un 12 puišu bikses, lai popularizētu kultūras un
deju tradīcijas Ādažu novadā
un citur Latvijā.

NIG “Grupa “DĒKA”” projekts “Tautastērpu detaļu šūšana SDK “DĒKA””.
Senioru deju kolektīva “Dēka” dalībniekiem tika papildināta materiāltehniskā
bāze – uzšūti 12 sieviešu brunči un 12
vīriešu bikses.

pārsteigums ĀMMS 20 gadu jubilejā”.
Tika gatavots muzikāli radošais pārsteigums Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
20 gadu jubilejai. Lai to noorganizētu,
tika uzšūti 20 tērpi (16 sarafāna kleitas
deju kolektīva audzēknēm un 4 augstas
kvalitātes kleitas saksofona nodaļas audzēknēm), kā arī sagatavots radošais
uzvedums. Tērpi varēs tikt izmantoti
gan sagatavotajam priekšnesumam, gan
citiem pasākumiem.

Biedrības “DUEsport” projekts “Ādažu
aktīvā meža taka”.
Kadagā, Ūdensrožu parkā tika ierīkota
“Ādažu aktīvā meža taka”, kā arī noorganizēts takas atklāšanas pasākums.
Projekta mērķis bija izveidot brīvi pieejamu marķētu trasi meža vidū, ko jebkurš
interesents varēs izmantot aktīva laika
pavadīšanai. Atklāšanas pasākumā – sacensībās piedalījās 45 dalībnieki.

Biedrības “Sprigulis” projekts “Latgales
tautas tērps – Dagdas brunči”.
Deju kolektīvam “Sprigulis” tika papildināts esošais tautas tērpu skaits ar
jauniem 8 Dagdas brunčiem. Brunči
būs arī kā papildinājums esošajiem
Kultūras centra tautastērpiem.

Inga Pērkone

NIG “Saksofona kvartets un dejotāju
mākslinieciskā grupa” projekts “Radošais
@ A d a zu _ n o v a d s
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Lai apturētu Covi-19 izplatību visā Ādažu vidusskolā,
mācības abos skolas korpusos (sākumskolas un vidusskolas) notiek attālināti
Šobrīd pieņemts lēmums par attālināto
mācīšanos līdz 20. novembrim. Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa atzina,
ka situāciju ar Covid-19 izplatību skolā
vairs nevar kontrolēt un nevar nodrošināt
drošu vidi skolēniem un skolotājiem. Arī
informāciju par inficētajām personām direktors saņem novēloti. Ja vecāki informē,
tad viņš uzzina, ja nē, tad Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē
par situāciju ar 2 līdz 3 dienu novēlošanos.
Skolēnu vecāku padomes pārstāvis Jānis
Grasis informēja, ka vecāku tikšanās laikā
tika diskutēts par to, vai ieviest attālināto

mācīšanos. Viņš atzina, ka balsojumā divas trešdaļas vecāku bijušas par attālināto
mācīšanos, bet viena trešdaļa balsoja par
mācību saglabāšanu klātienē skolā. Jānis
Grasis akcentēja, ka arī vecākiem ir jārīkojas atbildīgi un jāpieskata, lai jaunieši nestaigā apkārt baros. Ādažu novada
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
uzsvēra, ka šis nav patīkams lēmums, bet
tikai šādi iespējams panākt, lai attālinātās
mācīšanās process būtu pēc iespējas īsāks:
“Nedrīkstam pieļaut, ka saslimst visi skolotāji, jo tad nebūs, kas māca bērnus ne
klātienē, ne neklātienē.” Viņš arī atgādi-

Šā gada rudenī uzņēmēja Sandra Landratova pabeigusi projekta “Priedes čieku-

ru un jauno dzinumu inovatīvie produkti” īstenošanu. Projekts īstenots domes
līdzfinansētā konkursa “Jauno uzņēmēju
konkursa 2018” ietvaros. Projekta mērķis
– izcelt vietējo augu (priedes produktu)
garšas unikalitāti; piedāvāt bērniem un
pieaugušajiem jaunas garšas veselībai un
uztura daudzveidībai, izmantojot priedes
produktus – zaļo čiekuru zapti, priežu un
jauno dzinumu sukādes, priežu sīrupa
marmelādi un čiekurus šokolādē; popularizējot produkta augšanas un ražošanas
vietu – Ādažus, piedāvāt jaunas garšas
produktus arī vietējiem pārtikas ražo-

nāja, ka nedrīkst nonākt līdz situācijai,
kāda izveidojusies Saulkrastu novadā, kad
sociālās aprūpes iestādē nav, kas sniedz
pakalpojumus, jo saslimuši ir visi.
Pēc LETA

“Jauno uzņēmēju konkursa” ietvaros
radīti inovatīvi produkti no priežu čiekuriem un jaunajiem dzinumiem

šanas uzņēmumiem. Projekts īstenots ar
domes līdzfinansējumu 1974 eiro un pašas uzņēmējas līdzfinanējumu 726 eiro
apmērā. Sandrai ar savu neatlaidību ir izdevies radīt produktu, kas Latvijas simtgadē popularizē Latvijas garšu, kas līdz
šim nav bijusi pietiekami novērtēta! Patiess prieks, ka inovatīvie priežu produkti
tapuši pie mums, Ādažos! Priežu produktus varēs iegādāties veikalos Ādažu pērle,
Riija, Mūsmājas, sazinoties privāti Facebook vai Instagram @ciekurzapte. Lepojamies ar Sandru! Lai izdodas sasniegt
tālākus mērķus uzņēmējdarbībā!

Ar domes “Jauno uzņēmēju konkursa” atbalstu
izstrādā adījumus, somas un aksesuārus, kā arī organizē meistarklases
Šā gada oktobrī noslēgts līgums starp
Ādažu novada domi un Baibas Brokas
uzņēmumu SIA “TIJA” par projekta
“TIJA” īstenošanu. Projektu plānots īstenot “Jauno uzņēmēju konkursa 2020”
ietvaros ar domes līdzfinansējumu 1936
eiro apmērā un uzņēmuma paša finansējumu 310 eiro apmērā. Projekta mērķis ir radīt konkurētspējīgu, kvalitatīvu
produktu Latvijas tirgū; būt vienam no
vadošiem zīmoliem Latvijā adījumu,
aksesuāru un somu produkciju izveidē;
izveidot darbnīcu, iegādāties iekārtas,
attīstīt eksportu. Sadarbībā ar Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas mākslinie-

kiem plānots radīt dizainu somām un
grāmatzīmēm skolēniem. Uzņēmuma
īpašā mērķgrupa ir jaundzimušie – uzņēmumā darina vilnas zeķītes, cepurītes,
kokonus, jaunās māmiņas var iegādāties
merino vilnas dzijas komplektus. Tāpat
uzņēmums iecerējis sadarboties ar vietējiem māksliniekiem, piedāvājot nomāt
dažādus aksesuārus fotosesijām – matu
rotas, kroņus, ziedu lentes; darboties ar
stilistiem, lai radītu jaunus dizainus,
nebijušas un praktiskas kolekcijas; pārstāvēt “TIJAS” darinājumus vietējās un
starptautiskās modes skatēs, kā arī, sadarbojoties ar māksliniekiem, sabiedrī-

bu un ieinteresētajām pusēm, radīt Ādažu suvenīru – aksesuāru!
Lai veiksmīga uzņēmējdarbība!

Brīvajā Austras skolā pieejamas nodarbības bērnu attīstības veicināšanai
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Biedrība “Ādažu bērniem un jauniešiem”
sadarbībā ar Brīvo Austras skolu Dienas
aprūpes centrā organizē nodarbības maņu
un sajūtu telpā, kustību telpā, logopēdijas

kabinetā, kā arī speciālās nodarbības
(smilšu-gaismas galdi un Montesori
metodikas elementi). Nodarbībām
var pieteikties bērni, kuri iekļauti
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projekta “Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko
pārstāvju un audžuģimeņu sociālās
rehabilitācijas programma” ietvaros, bērni
ar invaliditāti, bērni ar pedagoģiski medicīnisko atzinumu un ikviens, kurš vēlas un
ir vecumā no 1 līdz 15 gadiem. Sestdienās

centrā plānots piedāvāt mūzikas terapiju
un citas relaksējošas nodarbes māmiņām,
kuras audzina bērnus ar funkcionālajiem
traucējumiem. Kamēr bērni darbosies
nodarbībās speciālistu klātbūtnē, māmiņas varēs atpūsties. Pieraksts un papildu
informācija pa tālr. 26768912 vai e-pasts:
biedriba.adazi@gmail.com, facebook.com
Ādažu jauniešiem. Saistībā ar Covid-19 izplatību par apmeklējuma laiku un nodarbībām jāvienojas individuāli.
Brīvā Austras skola
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Pēdējā laika vērienīgākais latviešu kino
darbs “Dvēseļu putenis” komentārus
vairs neprasa. Bet, vai zinājāt, ka šī monumentālā literārā darba autora Aleksandra Grīna mazmeita ir mūsu novadniece un dzīvo Baltezerā? Aleksandra
Grīna mazmeita Nora Romana un mazmazmeita Anna Pētersone ir vienīgās
leģendārā rakstnieka autortiesību mantinieces. “Vecvectēvs man mēdz kalpot
par atskaites punktu. Tagad jauni cilvēki dzīvo milzīgā komfortā. Neiedomājami, kā dzīvoja mans vecvectēvs 23 gadu
vecumā, ar kādiem pārbaudījumiem
viņa vecuma latviešiem nācās saskarties. Ko tajā laikā cilvēkam nozīmēja
būt latvietim un ko tas nozīmē tagad?”
aicina aizdomāties Aleksandra Grīna
mazmazmeita Anna Pētersone.
Pavisam nejauši uzzinājām, ka Ādažu novadā, Baltezerā, dzīvo Aleksandra Grīna
mazmeita Nora Romana. Ar Noru sākotnēji bija sanācis sazināties cita projekta ietvaros, nemaz nezinot, ka viņa ir leģendārā
autora mazmeita. Jau tad pārsteidza Noras
labestība, atsaucība, nesamākslotība un
atvērtība. Ne miņas no augstprātības. Īpaši mīļa likās Noras īpašība nevērtēt cilvēkus pēc iegūtajiem diplomiem un sapratne, ka patiesa inteliģence ir nevis diplomā,
bet cilvēka apziņā un sirdī rakstīta. Nevienam nelieloties ar saviem talantīgajiem un
Latvijas laikā ietekmīgajiem vecvecākiem
gan no mammas, gan tēva puses, Nora tomēr cer, ka reiz arī viņas mammas tēvam,
S
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Nora Romana ar vīru Raiti Pētersonu abi
dejo senioru tautas deju kolektīvā “Dēka”.
Pēc sadraudzības koncerta.

Grīna vārds atdzimis no jauna. Pēc šīs vērienīgās filmas pirmo reizi Aleksandra Grīna piemiņas istabu un parku viņa 125 gadu
jubilejas pasākumā apmeklēja arī Saeimas
deputāti. Piemiņas pasākumā arī vietējās
varas pārstāvji atzinuši, ka “būtu vairāk
jādomā arī par Grīna piemiņas saglabāšanu”, jo citiem novadniekiem un dižgariem,
piemēram, Jānim Akurateram un Rainim,
ir savi piemiņas tempļi muzeju veidolā.
“Es ļoti priecātos, ja vectēva dzimtajā vietā
būtu iekārtota atbilstoša ekspozīcija,” atzīst
Nora. “Literatūras muzejs man atdāvinājis
daļu sava krājuma – dažādus Aleksandra
Grīna rakstus un materiālus, es ļoti labprāt
tos nevis turētu mājās, bet nodotu plašākai
sabiedrībai,” stāsta Nora Romana.
Divi mantojumi
Noras senči bija ievērojamas personības.
Nora pati saka, ka viņai ir divi mantojumi. Viens – garīgais, mammas tēva Aleksandra Grīna darbu autortiesības, bet otrs
– materiālais – tēva tēva mājas Baltezerā.
Rīgā vectēvam piederējis auto veikals,
kur pārdoti “Ford” un citu prestižu marku auto. Māju – vasarnīcu viņš uzcēlis
pagājušā gadsimta 30. gados. Nora tēva
tēva mājās dzīvo nu jau 10 gadus. Blakus,
kaimiņu mājā, dzīvo slavenās velosipēdu
ražotnes “Ērenpreiss” izveidotāja Gustava
Ērenpreisa radiniece. Sākotnēji Nora ilgu
laiku pavadījusi pārdomās, vai atļaut slaveno romānu “Dvēseļu putenis” pārvērst
kino. Bijis satraukums par to, vai būs iespējams saglabāt darba noskaņu, patiesumu, vai “Dvēseļu puteņa” lielums un nozīmīgums netiks mazināts, taču pirmizrāde
pagājušā gada rudenī bijusi patiess prieks
un pārdzīvojums vienlaikus. Nora novērtē, ka aizrautīgās komandas darbs tiešām
izdevies! Jautāta par leģendārā vectēva
talantu pārmantošanu, Nora atzīst, ka
skolā domrakstu rakstīšana patiešām
padevusies, bet nav aizrāvusi tik ļoti, lai
ar rakstniecību saistītu savu dzīvi. Nora
beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas nodaļu un Lietišķās mākslas

atzīst rakstnieka mazmeita un biedrības
“Aleksandra Grīna fonds” dibinātāja un
valdes priekšsēdētāja Nora Romana. Nora
savu vectētiņu gan nekad nav sastapusi,
jo viņu nogalināja pirms viņas ierašanās
šajā pasaulē. Pēc Latvijas okupācijas 1940.
gadā, Aleksandrs Grīns tika nosūtīts uz
Litenes nometni, kur
1941. gada 14. jūnijā
tika apcietināts. Viņu
pārveda uz Rīgu un
pratināja čekā, 24./25.
jūnija naktī deportēja
uz Krieviju. Tur oktobrī viņu notiesāja
uz nāvi un 1941. gadā
nošāva
Astrahaņas
cietumā. Tolaik Noras
mammai Zentai bija
tikai 15 gadu. Līdz ar
režisora Dzintara Dreiberga filmu “Dvēseļu
Alīde – lielisks palīgs un padomdevējs savam vīram Alekputenis” Aleksandra sandram, ar rakstāmmašīnu pierakstīja visu, ko rakstnieks diktēja.
@ A d a zu _ n o v a d s
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eit un citviet ra stā foto no rivātā ar īva

Anna Pētersone kopā ar mammu Noru Romanu Aleksandram
rīnam veltītajā 125 gadu jubilejas pasākumā.

Aleksandram Grīnam,
būs savs muzejs. Tagad,
kad Aleksandra Grīna romāna ekranizējums “Dvēseļu putenis”
uz lielajiem ekrāniem
piedzīvojis veiksmi kā
Latvijā, tā pasaulē, būtu
īstais laiks godam atcerēties pašu autoru. Nora
uzskata, ka arī valstij
jānāk palīgā Aleksandra
Grīna dzimto māju vismaz daļējā atjaunošanā.
Savs muzejs?
Pie Aleksandra Grīna
dzimtajām mājām “Ziedi” Jēkabpils novadā,
Kalna pagastā, ir plāksnīte, kā arī parks, taču
pašas dzimtās mājas ir
uz sabrukšanas sliekšņa.
“Mājas tehniskais stāvoklis ir bēdīgs, ja esošie
īpašnieki neveiks uzlabojumus, māja sabruks,”
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vidusskolu, un šobrīd strādā
mānu rakstījis mans
par interešu izglītības pedavecvectēvs.
Biju
gogu, vadot mākslas pulciņu,
ārkārtīgi
aizraukā arī par skolotāja palīgu.
ta, filma ir tiešām
Radošā dzirksts iemirdzas arī
iespaidīga un vaigleznojot un dejojot tautas
rāk par visu mani
deju kolektīvā “Dēka”. Savupārņēma lepnums
kārt Noras meita, Aleksandun prieks, ka latra Grīna mazmazmeita Anna
viešiem ir tik kvaliPētersone, beigusi Latvijas
tatīvs un nozīmīgs
Kultūras akadēmiju apakškino
mantojuma
programmā “Starpkultūru
papildinājums. Ļoti
sakari”, specializācijā “Latvipriecājos par filmas
ja – Francija”, zināšanas paveidotāju,
mākspildinājusi arī ASV un šobrīd Nora bērnībā ar savu mammu linieku
grupām,
entu.
studē antropoloģiju Latvijas
kuras bija Latvijas
Universitātē, kā arī aktīvi darbojas stu- mērogam milzīgas, iesaistīto daudzums
denšu korporācijā “Gundega”. Anna brīvi bija neaptverams! Un arī “Dvēseļu pupārvalda angļu un franču valodu. Savu- tenis” ir Latvijas lieta. Viss pirmizrādes
laik Anna absolvējusi arī Juglas mūzikas laiks, pagājušā gada novembris, bija ļoti
skolas flautas klasi. Interesanti, ka Noras pacilājošs, jo mēs kā sabiedrība esam aizvecmāmiņa, Aleksandra Grīna sieva Alī- mirsuši Pirmo pasaules karu, tā izraisīto
de Grīna, piedalījās korporācijas “Gunde- haosu un sekas, ņemot vērā tam sekojošo
ga” dibināšanā. Tāpat Alīde ļoti palīdzēja Latvijas vēstures periodu, kuru visā pilsavam vīram Aleksandram Grīnam. Kā nībā piedzīvojusi liela sabiedrības daļa.
mašīnrakstītāja viņa pierakstījusi visu, ko Tādēļ biju ļoti priecīga gan par filmu, gan
rakstnieks diktējis, – no romāniem līdz dažādiem citiem pasākumiem, kas pašai
pat līgumiem.
deva daudz spilgtāku izpratni par 20. gs.
sākuma notikumiem un Latvijas RepubJaunākā pēctece Anna
Lai uzzinātu, ko vecvectētiņa garīgais likas neatkarības proklamēšanas laiku
mantojums nozīmē viņa jaunākajai pēc- un apstākļiem. Par to būtiski atcerēties
un reflektēt biežāk.
tecei, jautājām pašai Annai Pētersonei.
Ko Jums nozīmē viņa atstātais garīgais
mantojums? Atbildību, cieņu, lepnumu,
varbūt uzspiestu atbildību?
Jā, man ar to visu noteikti ir saikne.
Aleksandrs Grīns man vairāk nozīmē
cilvēku, kurš ir dzīvojis laikā, kad tika
būvēta valsts, nacionālā identitāte, kuru
viņš pats papildināja un attīstīja ar saviem darbiem. It sevišķi tagad, novembrī,
par to ir vērts aizdomāties. Tagad jauni
cilvēki dzīvo milzīgā komfortā. Neiedomājami, kā dzīvoja mans vecvectēvs
23 gadu vecumā, ar kādiem pārbaudīju“Ko tajā laikā cilvēkam nozīmēja būt latmiem viņa vecuma latviešiem nācās savietim un ko tas nozīmē tagad ” aicina
skarties. Ko tajā laikā cilvēkam nozīmēja
aizdomāties Aleksandra
rīna mazmazmeita Anna Pētersone.
būt latvietim un ko tas nozīmē tagad? Kā
Vai un ko atceraties par savu vecvectēvu mūsu sabiedrība šobrīd interpretē idejas,
uz kurām būvēta mūsu valsts, un kā mēs
no vecmāmiņas Zentas stāstiem?
Anna Pētersone: Par savu tēti viņai vien- attaisnojam tos, kuri atdeva visu Latvijas
mēr bija tikai labas atmiņas – kā viņš mī- pastāvēšanas labad? Kā šīs pirmatnējās
lēja grāmatas un bija liels patriots, ņemot nacionālās vērtības pareizi izvērtēt un invērā, ka viņš pats bija karavīrs, ļoti daudz terpretēt mūsdienās? Par to visu ļoti vērstrādāja, tāpēc domāju, ka viņš noteik- tīgi padomāt, un vecvectēvs man mēdz
ti bija ļoti enerģisks cilvēks. Taču daudz kalpot par atskaites punktu, kā arī viņa
ko viņa man nepastāstīja, jo atmiņas gan daiļrade noteikti piedalījusies šo ideju
būvniecībā. Tādā ziņā tā droši vien ir atjau, ka bija ļoti sāpīgas.
Ar kādām emocijām un pārdomām vē- bildības sajūta, jā.
rojāt slaveno vecvectētiņa darbu “Dvē- Vai uzskatāt, ka vecvectētiņam būtu neseļu putenis”, pārvērstu kino, kas pirm- pieciešams muzejs kā vieta, telpa, kurā
nonākt?
izrādi piedzīvoja pērn?
Filmu neskatījos, domājot par to, ka ro- Es domāju, ka noteikti, jo viņš bija ār1 0

Daži fakti:
 Padomju režīms veicināja Aleksandra Grīna aizmirstību. Viņa darbi padomju
laikā bija aizliegti. Tos ne tikai nedrīkstēja
lasīt, bet pat ne pieminēt. Tāpat tabu bija
arī viņa vārds. Tādēļ 50 gadus gan latviešu
literatūras stundās skolā, gan studiju procesā augstskolās viņš neeksistēja. Un šajā
laikā izauga vairākas skolotāju paaudzes,
kuras arī pēc 1991. gada nepazina Grīnu.
 “Dvēseļu putenis” pirmās brīvvalsts laikā bija tik populārs, ka piedzīvoja vairākus
atkārtotus izdevumus, un to varēja sastapt
gandrīz ikvienā Latvijas lauku sētā.
 No 1929. līdz 1931. gadam izdevniecība “Grāmatu draugs” laida klajā A. Grīna
rediģēto liela apjoma “Pasaules vēsturi” (4
sējumi), kurā paralēli pasaules vēsturisko
notikumu gaitai atainots arī atbilstošais
laiks Latvijā. Vispirms “Pasaules vēsture”
tika drukāta lēti iegūstamās un ērti lasāmās, viena otrai sekojošās burtnīcās, kas
vēlāk apkopotas greznos lielformāta sējumos, kur katrā gandrīz 700 lappušu.
 No 1929. līdz 1931. gadam A. Grīns kopā
ar 3 citiem zinātniekiem rediģēja vēl otru
gandrīz tikpat apjomīgu “Grāmatu drauga” darbu “Zeme un tautas”. Šī izdevuma
4 grāmatas ir tikpat skaistas kā “Pasaules
vēsture”, tikai par kādām 50 lpp. plānākas,
un tajās ir aprakstīta un ilustrēta cita zinātne, proti – pasaules ģeogrāfija.

kārtīgi interesanta personība, kura literārais mantojums padomju laikā tika
aizmirsts, un to vajadzētu atjaunot, jo
arī bez “Dvēseļu puteņa” viņš sarakstījis daudz interesantu un aizraujošu
darbu. Tādēļ jācer, ka filma motivēs
jaunos literatūrzinātniekus pievērsties
Grīna daiļradei, un muzejs varēs veidoties!
Dzīvība, brīvība, mīlestība
Ko pašai nozīmē būt latvietei šodien?
Manuprāt, galvenais process atbildes
rašanā ir ārkārtīgi subjektīvs un svarīgākais ir uzdot pašu jautājumu, jo nav
nekādu bioloģisku faktoru, kas latviešus
padarītu tādus vai citādākus. Svarīgi iedziļināties savās vērtībās un saprast, ka
tieši tās arī veido mūsu sabiedrību, nevis tukši atkārtotas patriotiskas frāzes,
kā arī idejas par to “kādam jābūt īstam
latvietim”. Man pašai tā arī nav viennozīmīgas atbildes, manuprāt, identitātes
veidošanās nozīmē kombināciju starp
rūpēm pret sevi – sevis izpratni un pilnveidošanu, kā arī rūpēm par citiem.
Kādas vērtības vērtējat visaugstāk?
Porukam ir ļoti skaists dzejolis par dzīvību, brīvību un mīlestību. Tās arī ir manas galvenās vērtības.
Kādas īpašības cilvēkos cienāt un novērtējat?
Šajā dzīves posmā visvairāk cilvēkos novērtēju atvērtību un drosmi atzīt savas
kļūdas.
Monika Griezne
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Kadagā, pretī 11. mājai, izveidots jauns rotaļu laukums pašiem mazākajiem

Kadagā, pretī 11. daudzdzīvokļu mājai, izveidots jauns rotaļu laukums pašiem mazākajiem
– bērniem līdz 4 gadu vecumam. Rotaļu laukuma segumu veido priežu mizu mulča 0,15m
biezā slānī, ārējā mala stiprināta ar guļus liktu apaļkoku norobežojumu. Projekts īstenots
ar konkursa “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība 2019” naudas balvas 15 000,00 eur apmērā
atbalstu!

Izveidots jauns rotaļu laukums bērniem
līdz 4 gadu vecumam pie daudzdzīvokļu mājām Gaujas ielā

Līdzās multifunkcionālajam sporta laukumam, kas paredzēts dažādu bumbu
spēļu spēlēšanai – basketbolam, futbolam,
florbolam u.c., jaunās Ādažu sākumskolas
kvartālā izveidots jauns rotaļu laukums
jaunākā vecuma bērniem – līdz 4 gadiem.
Rotaļu laukuma apmeklētāji ir ne tikai
tuvāko māju mazie bērni, bet arī to ciema

iedzīvotāju mazās atvases, kuri savā pastaigu maršrutā iekļauj skolas apkārtni.
Laukumā izvietotas tādas rotaļu iekārtas,
kurās bērni var spēlēties un radoši darboties arī bez vecāku iesaistīšanas rotaļās.
Rotaļu laukuma segums veidots no 0,2m
bieza smilšu slāņa, ārējā mala stiprināta
ar guļus liktu apaļkoka norobežojumu.

Projekts īstenots ar konkursa “Ģimenēm
draudzīgākā pašvaldība 2019” naudas balvas 15 000,00 eur apmērā atbalstu!

Mežā pie Vējupes peldvietas izveidota šķēršļu trase bērniem

Vējupes peldvietai piegulošajā meža daļā Meža dienu projekta ietvaros tapuši jauni labiekārtojuma elementi – bērnu aktivitāšu
zona, kas integrēta dabīgajā vidē no videi draudzīgiem materiāliem. Šogad zveidota koka šķēršļu trasīte – ap 3 priedēm izveidotas
koka platformas, ko savieno šķēršļu tiltiņi no koka un virvju elementiem. Lai taka būtu droši izmantojama bez papildu drošības
līdzekļu – atsaišu – lietošanas, platformu un šķēršļu tiltiņu laipu
maksimālais augstums – 60cm virs zemes. Ādažu vidusskolas sākumskolas klasēm notiks izzinošas nodarbības, kurās bērniem būs
S
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f a c e b o o k .c o m / a d a z i l v

iespēja iepazīt Vējupes peldvietas apkārtni, apgūt minimālās orientēšanās prasmes un zināšanas meža apvidū. Mežu dienas projekta
moto: “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”

@ A d a zu _ n o v a d s

Iveta Grīviņa
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Aizvadīta tikšanās ar tuvāko māju
iedzīvotājiem par veikala “Elvi” būvniecību Draudzības ielā 50

12. oktobrī aizvadīta tikšanās ar blakus
esošo īpašumu īpašnieku un būvniecības
ieceres ierosinātāju un projektētāju, lai iepazītos ar būvniecības ieceri Draudzības
ielā 50, Ādažos, par projektējamā “Elvi”
veikala izvietojumu un piedāvātajiem satiksmes organizēšanas risinājumiem. Projektētājs V. Rungēvics iepazīstināja iedzī-

votājus ar veikala koncepciju un projektu.
Iedzīvotāji izteica bažas par veikala produkcijas piegādes transporta un izkraušanas radītajiem trokšņiem, savukārt projekta attīstītāja SIA “VM Īpašumi” pārstāvis I.
Kozlovskis informēja, ka piegādes šādiem
veikaliem tiek veiktas maksimāli 2 reizes
nedēļā, normālā darba laikā.
Tāpat projektētājs iepazīstināja ar plānoto
risinājumu atkritumu novietnēm. Iedzīvotāji uztraucās par atkritumu izvedēju radītajiem trokšņiem, kā arī satiksmes drošību
(tajā skaitā skolēnu drošu ceļu uz skolu)
Draudzības un Attekas ielas krustojumā.
Projektētājs paskaidroja, ka pašlaik tiek
veikts satiksmes audits, un atkarībā no tā
rezultātiem tiks piedāvāti satiksmes uzla-

bojumu varianti.
Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumui, kas tika apstiprināts 2018. gada 27.
martā, nekustamais īpašums Draudzības
ielā 50, Ādažos, Ādažu novadā, atrodas
jauktas centra apbūves teritorijā, kas nozīmē, ka šajā teritorijā ir atļauta tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve.

Ādažu novada teritorijas plānojums apstiprināts ar Ādažu novada domes 27.03.2018. lēmumu Nr.49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” izdošanu””, lēmums 13.04.2018. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.74. Jaukta centra
apbūves teritorijā saskaņā ar Ādažu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 642. punktu ir atļauta tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve. Nekustamais īpašums Draudzības ielā 50, Ādažos, Ādažu novadā (kadastra Nr. 8044 011 0111) atrodas jauktas centra apbūves teritorijā.
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Pašvaldība sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu
par nekustamā īpašuma nomu par periodu no 17. oktobra līdz 31. decembrim
Ādažu novada dome informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020.
noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19
izplatību” (turpmāk – noteikumi), pašvaldība turpinās sniegt atbalstu komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem,
nodibinājumiem vai biedrībām (turpmāk
– nomniekiem), atbrīvojot vai samazinot
nomas maksu par nekustamā īpašumu
nomu (turpmāk – atbalsts), pamatojoties
uz nomnieka iesniegumu un atbilstību
noteiktiem kritērijiem. Būtiski ir ievērot,
ka atbalsts var tikt piešķirts par periodu
no 2020. gada 17. oktobra līdz 31. decembrim. Dome sniegs atbalstu tikai par tiem
mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuriem nomnieks norādīs ieņēmumu datus.
Lai saņemtu atbalstu, nomniekam jāatbilst visiem noteikumu 3. punkta kritērijiem, proti:
3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības, no 2020. gada 17. oktobra
līdz 31. oktobrim, novembrī vai decembrī,
salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem
ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski
darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām un
nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegša1 2

nas dienu nav VID administrēto nodokļu
parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja
parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, vai noslēgta
vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums,
pievienojot iesniegumam VID EDS izziņu par nodokļu parādu;
3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas
process;
3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu
saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret domi. Ja ir bijuši trīs vai vairāk
nomas maksas un citu saistīto maksājumu
kavējumi, tad iesnieguma iesniegšanas
dienā jābūt dzēstām visām uz 2020. gada
29. februāri esošām parādsaistībām pret
domi vai arī jābūt noslēgtai vienošanās
ar domi par saskaņotu parādu atmaksas
grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti
saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu
likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja
tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona,
tās vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
3.6. nomniekam, kurš sniedz ēdināšanas
pakalpojumu izglītības iestādē, samazinātā apjomā (mazāk, kā par 50%) piemērojams nomas maksas samazinājums 90%
apmērā no nomas maksas, neatkarīgi no

nomnieka darbības ieņēmumu procentuālā samazinājuma attiecīgajā mēnesī, ja
šis pakalpojums ir nepieciešams izglītības
iestādes darbības nodrošināšanai.
Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus,
aizpildot attiecīgās veidlapas. Iesniegumu veidlapas pieejamas pie publikācijas www.adazi.lv Jaunumu sadaļā. Tiem
nomniekiem, kas iznomāto nekustamo
īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru Kabineta noteikto
epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ,
ir jāaizpilda veidlapa par atbrīvošanu no
nomas maksas. Savukārt, ja nomnieks
turpina veikt nomas objektā saimniecisko darbību, tad jāaizpilda veidlapa par
nomas maksas samazinājuma piemērošanu.
Veidlapas veidotas tā, ka nomniekam
jāaizpilda tikai dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Lūdzam
pievērst uzmanību pie laukos minētiem
paskaidrojumiem.
Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie pielikumi, tad atbalsts netiks
piemērots.
Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu lūdzam zvanīt 67997971.
Vēršam uzmanību, ka pēc 15.01.2021.
dome vairs nebūs tiesīga piešķirt atbalstu. Tā kā iesniegumu izskatīšanas termiņš ir 10 darba dienas, tad 04.01.2021.
ir galējais termiņš iesniegumu iesniegšanai, lai dome varētu pieņemt lēmumu
līdz 15.01.2021.
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Foto – le sandrs Jeme anovs

Noskaidroti uzvarētāji fotokonkursā “Mans Ādažu novads”

Foto – lvis ad is

Foto – Laura āvere

Milzīgs paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un dāvāto prieku, aplūkojot skaistos
Foto – rmands rants
darbus! Šogad fotokonkursā “Mans Ādažu
novads” piedalījās 26 dalībnieki, kopā iesūtot 105 fotogrāfijas. Pirmo vietu ar
fotogrāfiju “Ceļā” ieguvis Armands Brants. Otro godalgoto vietu saņēmis Alvis
Dadzis par fotogrāfiju “Vakara migla”, savukārt par trešo labāko konkursa žūrija ir atzinusi Aleksandra Jemeļjanova darbu “Realitāte”. Trešo gadu noritēja arī
skatītāju balsojums Facebook. Balsošanā skatītāju simpātijas ar vislielāko balsu
skaitu ieguva Lauras Vāveres fotogrāfija “Naktsmiers”. Apsveicam uzvarētājus
un paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!
Laima Jātniece

Jaunie un daudzsološie arhitekti Ādažos dod “otru dzīvi” būvgružiem

Arhitektu birojs “NOMAD architects” ar Ādažos realizētu
projektu “Go(a)t Waste?” nominēts “Latvijas arhitektūras gada
balvai 2020” kategorijā “Procesi”. Arhitektu birojs savos darbos
izmanto gan jaunas izejvielas, pielietojot tehnoloģiskus risinājumus, kas materiālus ļautu ērti izmantot arī pēc vairākiem ga-

diem, gan jau reiz izmantotus materiālus – dodot “otru dzīvi”
materiāliem, kas vēl nupat bija būvgruži. Kā informēja birojā,
projekta ietvaros Ādažu novadā tika izveidoti trīs paviljoni, kas
kalpoja kā “Mini Zoo – Dzīvo sapņu dārzu” radošo darbnīcu
nojumes bērniem. Pēc tam, kad “Go(a)t Waste?” nojumes vairs
nebija aktuālas bērnu darbnīcu vajadzībām, tās pārtapa “Mini
Zoo” kazu kāpelēšanas sienā. “Projektā “Go(a)t Waste?” ir ietverta arhitektu biroja darba pamatprincipi un filozofija, kas
ir vērsta uz ilgtspējīgu, videi draudzīgu arhitektūru, kā arī uz
projektiem, kas jau plānošanas stadijā tiek radīti tā, lai arī pēc
tam, kad konkrētais objekts savu mūžu būs nokalpojis, tas būtu
ērti transformējams, lai būvniecībā izmantotie materiāli arī
pēc gadiem joprojām būtu izmantojami jaunos projektos,” sava
darba principus skaidro arhitektu birojs. “Klimata pārmaiņām
un vides piesārņojumam ir stipras saknes būvniecībā. Lai gan šī
industrija to risina pārsvarā ar energoefektivitātes uzlabošanu,
ēku dzīvescikla aprēķinu analīze parāda, ka liels potenciāls atrodams arī materiālu atkalizmantošanā un aprites ekonomikas
principos,” stāsta biroja pārstāve Marija Katrīna Dambe.
Pēc Aprinkis.lv

Portāla Latvija.lv lietotājiem palīdzēs virtuālais asistents Ēriks
Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla
Latvija.lv apmeklētājiem palīgā nāk
virtuālais asistents Ēriks. Ar virtuālā
asistenta palīdzību portāla apmeklētājiem ir iespēja uzdot jautājumus un
saņemt atbildes par dažādiem e-pakalpojumiem un dzīves situācijām.
Virtuālais asistents nodrošinās iedzīvotājiem ērtu un mūsdienīgu iespēju atrast
publiskās pārvaldes portālā Latvija.lv
meklēto e-pakalpojumu sociālajā, nodarbinātības, veselības, uzņēmējdarbības,
izglītības un citās jomās. Dialoga formā
virtuālais palīgs Ēriks palīdzēs atrast
informāciju par konkrētu interesējošo
e-pakalpojumu, atbildēs uz jautājumiem,
S
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kā arī vienkāršas sarakstes veidā paskaidros lietotājam e-pakalpojuma saņemšanas procesa gaitu. Ēriks palīdzēs jautājumos, kas saistīti ar e-adresi, kā arī sniegs
padomus, kā izmantot portāla Latvija.lv
dzīves situāciju aprakstus. Pozitīvi, ka
virtuālā asistenta palīdzība būs pieejama
nepārtraukti, līdz ar to Latvija.lv lietotājs
varēs komunicēt sev ērtā laikā. Saskaņā
ar pētījumiem virtuālie asistenti spēj
atbildēt pat uz 80% rutīnas jautājumu,
tādējādi samazinot šādu jautājumu apjomu lietotāju atbalsta dienestā. Aprēķinu vajadzībām tiek pieņemts, ka portālā
Latvija.lv virtuālais asistents sākotnēji
varēs atrisināt līdz 60% no rutīnas jautā@ A d a zu _ n o v a d s

jumu apjoma.
Šī risinājuma
ieviešana samazinās Latvija.lv atbalsta
dienesta pieteikumu skaitu, kas saistīts
ar standarta problēmsituācijām. Virtuālā asistenta zināšanu bāzi izstrādāja
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
darbinieki, balstoties uz portālā palīdzības dienestā saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem. Katrs portāla Latvija.lv
apmeklētājs var palīdzēt Ērikam kļūt vēl
gudrākam, jo tikai virtuālā asistenta lietošana veicinās atbilžu daudzveidību.

Pēc Latvija.lv informācijas
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Apsveicam Ēvī Upenieci ar iecelšanu par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu
kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēmis
atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11.
pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu
ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Ādažu novada iedzīvotāju –
portretisti, unikālu un ar dzīves pieredzi
un gudrību apveltītu cilvēku, ģeniālo
tēlnieci Ēvī Upenieci, kuras vārds plaši
pazīstams arī pasaulē.
Ēvī Upeniece dzimusi 1925. gada 22.
augustā, Rīgā. Mācījusies Rīgas Daiļamatniecības skolā (1944.–1946.), vēlāk
Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecī-

bas nodaļā pie leģendārajiem tēlniekiem
Teodora Zaļkalna, Kārļa Zemdegas un
Emīla Meldera, beigusi akadēmiju 1952.
gadā. Ēvī Upenieces diplomdarbs bija
Artūra Frinberga portrets (vadītājs Teodors Zaļkalns). Ēvī Upeniece strādājusi
kombinātā “Māksla”, vadījusi keramikas
pulciņu Rīgas 45. vidusskolā un ir Mākslinieku savienības biedre no 1957. gada.
Ēvī Upenieces darbi atrodami ne tikai
Latvijas muzejos un privātkolekcijās, bet
arī Vācijā, Francijā, Skandināvijas valstīs, Tretjakova galerijā Maskavā, Kazaņas Valsts mākslas muzejā un citur.
Šogad māksliniece atzīmēja savu 95 gadu
jubileju un joprojām aktīvi veido un mīlē
jaunus darbus (māksliniece saka, ka viņa
nevis vīlē darbus, bet mīlē), kā arī organizē un piedalās izstādēs (šā gada augustā mākslas telpā “Aminori” tika atklāta
viņas jubilejas izstāde “Zemes meita”).
Mākslinieces veidotajos tēlos jūtams nesatricināms spēks, skaistums un viņas
bieži pieminētā ceturtā dimensija – dvēsele, kuru viņa piešķir katram darbam.
Vairākus savus darbus marmorā, granītā
un bronzā tēlniece Ēvī Upeniece uzdāvinājusi saviem novadniekiem (skulptūras

apskatāmas Ādažu Vēstures un mākslas
galerijā, kā arī Ādažu vidusskolā), kā
arī citu Latvijas novadu iedzīvotājiem.
Ādažu novada domes augstākais apbalvojums “Goda Ādažnieks”, kas tiek
pasniegts ādažniekiem par nopelniem
Ādažu novada labā, ir tēlnieces veidotas
bronzas figūras “Upe” oriģinālkopija.
Ēvī Upeniecei dzīve bija sagādājusi vairākus pārbaudījumus. Neskatoties uz
dzīves satricinājumiem, Ēvī Upeniece
turpināja un vēl joprojām turpina attīstīt
ceturto dimensiju, iedvešot dzīvības elpu
savās skulptūrās. Meistares darbi ir pāri
valsts un laika robežām, tie saviļņo un
aizkustina. Savos cienījamajos gados tēlniece joprojām ir dzīvesprieka un enerģijas pārpilna un turpina strādāt, veidojot
mākslas darbus, kas iemūžina smalko un
garīgo sievietes tēlu cietajos dabas elementos.
Paldies Ādažu novada iedzīvotājiem un
biedrībai “Ādažu uzņēmēji” par ierosinājumu Ordeņu kapitulam un Latvijas
Valsts prezidenta kancelejai par valsts
apbalvojuma piešķiršanu tēlniecei Ēvī
Upeniecei.
Jevgēnija Sviridenkova

Laikā, kad tikai ar nedēļas atstarpi atzīmējam Lāčplēša dienu un svinam valsts
dzimšanas dienu, aicinu aizdomāties par
likteņiem un apstākļiem, kādi piemeklējuši mūsu tautu un zemi. Jo likteņi un
apstākļi nekad neveidojas bez cilvēkiem.
Ne pagātnē, ne tagadnē. Tāpat kā bez karavīru upuriem nebūtu iespējama jaunas
valsts dzimšana, tā šodien – bez katra
nesavtīgas cīņas par labākiem apstākļiem
mūsu līdzcilvēkiem. Ir svarīgi zināt par
kādu “cenu ir pirkta” mūsu brīvība. Ja zinām, varam saprast, kāds dārgums ir sava
valsts. Kāda vērtība tā ir.
Ja nāktos izskaidrot to dienu notikumus,
tas nemaz nebūtu iespējams. Visdrīzāk,
lai tos izprastu, ir jāpaņem rokās Aleksandra Grīna “Dvēseļu putenis”, kas nebūt
nav viegla lasāmviela... “Dvēseļu putenis”
ir vēstījums, kurā rakstnieks, pats būdams karavīrs, precīzi aprakstījis detaļas
un faktus, atstājot vērtīgu tā laika liecību.
Un karā nekā skaista nav. Karš ir briesmīgākais, kas ar mums var notikt. Latvija šobrīd ir pasaulē spēcīgākās militārās
alianses dalībvalsts, tādēļ varam cerēt, ka
mums kara šausmas nebūs jāpiedzīvo.
12 Lāčplēša kara
ordeņa kavalieri Ādažos
Lāčplēša Kara ordenis bija pirmais un
augstākais Latvijas valsts militārais apbalvojums. To piešķīra par kauju nopelniem
1 4

Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri bija palīdzējuši Latvijas
Neatkarības karā vai citādi sekmējuši Latvijas valsts nodibināšanu un izveidošanu.
Lāčplēša Kara ordenis dibināts 1919. g. 11.
novembrī – Latvijas atbrīvošanas slavenākajā cīņas dienā. Šī ordeņa devīze: “Par
Latviju”. Lāčplēša Kara ordeni piešķīra
vienīgi par kara nopelniem un tikai tam,
kurš izpildījis savu pienākumu pret valsti
ar ārkārtīgi grūtiem un izciliem varoņdarbiem – par godu un slavu Latvijai, tam,
kurš, nāves briesmas nicinādams, apzinīgi
un pašaizliedzīgi grūtībās dodoties, izdarījis savrupu un ar pilnām sekmēm izcilu
varoņdarbu, kas devis nepārprotamu labumu valsts drošībai.
Ordeni piešķīra no 1920. gada līdz 1928.
gadam. Lāčplēša Kara ordeni kopumā
saņēmuši 2146 cilvēki. No viņiem arī 12
Ādažu pagastā dzīvojošie brīvības cīnītāji: Enests Hāns, Arturs Delvigs, Miķelis Lapiņš, Jānis Niedre, Dāvids Šmits,
Miķelis Pētersons, Jānis Puriņš, Alfrēds
Riņķis, Pēteris Zandbergs, Jēkabs Krauklītis, Jēkabs Dzenis un pēc nāves –Andrejs
Lapiņš. Viņam šogad uzstādīta piemiņas
plāksne Baltezera kapos. 1941. gada jūlijā vēl astoņi augstā Latvijas apbalvojuma
nesēji Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri savu
pēdējo atdusas vietu atrada Baltezera ka-

Foto – Gundars ubo s

Maza tauta var būt stipra vien tad, ja ir vienota

Tēlnieces vī penieces skulptūra Dziesmu grāmata. 201 . gads. Bronza. Darbs
veltīts Latvijas simtgadei.

pos. Viņu vidū arī leģendārais Cēsu rotas
dibinātājs un pirmais tās vadītājs – Artūrs
Jansons un Latvijas Lāčplēša Kara ordeņa
biedrības priekšsēdētājs Jūlijs Ērglis. Astoņas izcilas Latvijas personības Baltezerā dus
Dieva mierā kopā ar 113 padomju varas nogalinātajiem Latvijas patriotiem. Šo cilvēku
aktīva darbība, piedaloties savas valsts Latvijas veidošanā un vēlāk tās sabiedriskajā
dzīvē tika pasludināta par noziegumu.
Maza tauta var būt stipra vien tad, ja tā ir
vienota. Gan pirms simts gadiem, savu neatkarību izcīnot, gan pirms 30 gadiem, no
okupācijas varām savu valsti atkal atgūstot, gan šobrīd. Ja dziedam savu himnu no
visas sirds un ticam tam, ko dziedam, mēs
esam neuzvarami. Dievs, svētī Latviju.
Elita Pētersone
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Investējot 32 miljonus eiro, uzsāk Baltijā
un Skandināvijā lielākās cepumu un vafeļu ražotnes būvniecību

4. novembrī “Orkla Biscuit Production”
valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons
kopā ar Ādažu novada domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku, Latvijas Republikas
ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu un

“Merks” valdes locekli un celtniecības direktoru Andri Bišmeistaru atklāja jaunās
cepumu un vafeļu ražotnes būvniecības
procesu Ādažos. Jaunā ražotne specializēsies tikai cepumu un vafeļu ražošanā un būs
lielākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un
Skandināvijā. Papildu būvniecībai sekos vēl
būtiskas investīcijas jaunās iekārtās un ražošanas līnijās, kopumā veidojot pēdējos
gados lielākās investīcijas Latvijas pārtikas
ražošanas nozarē, kas radīs ap 250 jaunu
darba vietu. Kopumā ap 75% “Orkla Biscuit
Production” ražotnē izgatavoto produktu
tiks eksportēti. Plānots, ka jaunā ražotne

sāks darbu 2023. gadā. Jaunā ražotne atradīsies blakus “Laimas” jaunajai ražotnei,
tādējādi Latvijā būs jau septiņas “Orkla”
ražotnes, no kurām trīs atradīsies Ādažos.
2020. gada maijā tika dibināts jauns uzņēmums SIA “Orkla Biscuit Production”, kas
ir daļa no procesa, lai “Orkla” cepumu un
vafeļu ražošanu koncentrētu vienā vietā un
uzbūvētu jaunu ražotni Ādažos. Līdz ar to
cepumu un vafeļu ražošana no Kungelvas
(Zviedrijā) un Rīgas (Artilērijas ielas) tiks
pārcelta uz jauno ražotni. Šīs izmaiņas tiks
veiktas līdz 2022. un 2023. gadam.
Orkla Biscuit Production

Ādažos izveidots orientēšanās poligons “Ādažu labirinti”
Ādažos tapis orientēšanās poligons ar 30 kontrolpunktiem, lai ikviens varētu baudīt aktīvu atpūtu dabā, ārpus telpām. Ģimenes ar
bērniem, draugu kopas, azartiski sportisti kontrolpunktus var apmeklēt jebkādā secībā, staigājot, nūjojot, skrienot, braucot ar velo.
Lai varētu uzskaitīt laiku, kas pavadīts trasē, meklējot kontrolpunktus, atzīmēšanās notiek ar mobilo aplikāciju “Qrenteering”.
Kontrollaiks 1 stunda, iesācējiem līdz 3 stundām. Kā atzīmēties
kontrolpunktos ar mobilo aplikāciju? Kontrolpunktu atrašanās
vietās izvietotas QR kodu plāksnītes, kurās rezultātus iespējams
fiksēt ar Qrenteerings mobilo aplikāciju.
1. Lejupieladē Qrenteering aplikāciju Google Play vai App Store.
2. Aplikācijā izvēlies Internet event.
3. Ievadi distances kodu: adazi
4. Ievadi dalībnieka kodu: A un savu telefona numuru, piemēram,
“Axxxxxxxx”
5. Spied “Register”, lai reģistrētos distancei.
6. Spied Scan control, lai noskenētu QR kodu un atzīmētos kon-

trolpunktos. Lai sāktu laika
atskaiti, atzīmējies START
punktā, bet pēc distances
veikšanas atzīmējies FINISH
atzīmē.
7. Nosūti savu rezultātu uz serveri, spiežot “Send to server”.
8. Ja neizdodas noskenēt QR
kodu, spied Manual entry un
ievadi aplikācijā QR koda burtu/ciparu kombināciju.
9. Ja kontrolpunkts ir zudis, manuāli ievadi “99999” un dodies uz
nākamo punktu. Informē par zudušo punktu, zvanot 29104320.
1 punkts par katru KP, max laiks – 180 minūtes. Rezultātu saite https://rogaining.lv/qrevents/
results/adazi/1/.
www.kapa.lv

Iespēju robežās turpinās veselības veicināšanas aktivitātes novadā
Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novadā” ietvaros:
Novembrī
Novembris privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “PATNIS” sākas ar aktīvām ritmikas nodarbībām pirmsskolas
vecuma bērniem. Turpinās
vispārattīstošās vingrošanas
nodarbības pašvaldības pimsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” un Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādē “Mežavēji”.
Novembrī plānotas veselīga
uztura nodarbības un garīgās
veselības veicināšanas nodarbības Ādažu vidusskolas skolēniem. Nodarbības plānotas
klātienē vai attālināti, atkarībā
no tā, kā tiks organizēts mācību process
Ādažu vidusskolā turpmāk.
Oktobrī
Oktobrī notika fizisko aktivitāšu nodarbības vairākās pirmsskolas izglītības iestāS
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dēs, kā arī biedrības “Papardes zieds” nodarbības Ādažu vidusskolas skolēniem par
seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas jautājumiem. Diemžēl COVID-19
pulcēšanās ierobežojumu dēļ 30. oktobrī
@ A d a zu _ n o v a d s

tika atcelts Ādažu Kultūras
centrā plānotais tematiskais
vakars pieaugušajiem kognitīvi biheiviorālās psihoterapeites
Diānas Zandes vadībā par garīgās veselības jautājumiem. Taču
mēs ceram, ka šogad izdosies
vēl organizēt tematisko vakaru
klātienē vai attālināti, jo vakara tēma “Kā mazināt stresu un
vairot prieku” īpaši šajā laikā ir
svarīga ikvienam!
Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasākumiem
un jaunumiem Ādažu novada domes tīmekļvietnē un
facebook.com kontā.
Aktivitātes tiek īstenotas
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
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Par izstādēm Ādažu Kultūras centrā

Saistībā ar aktuālajām prasībām Covid-19 izplatības ierobežošanai, Ādažu Kultūras centrs vērš skatītāju uzmanību, ka kultūras
dzīve novadā pilnībā nav apstājusies. Lai gūtu emocionālu baudījumu, ir iespēja apmeklēt trīs izstāžu ekspozīcijas, bet šobrīd tikai
individuāliem apmeklētājiem, kā arī vienas mājsaimniecības locekļiem.

 Vestibilā izstāde “Divi Andri. Divi Vītoli”.
Divi draugi, divas radošas personības –
vienādos vārdos un uzvārdos sauktas.
Viens no viņiem – arhitekts Andris Vītols, Rīgas Tehniskās universitātes docents, valsts prēmijas laureāts arhitektūrā un Arhitektu savienības biedrs. Šogad
atzīmējot savas dzīves jubileju “divus
septiņniekus” (77 gadus) divos telpiskos objektos izstādē rāda savu pēdējo

gadu realizētos projektus
Pierīgā, arī
Ādažos. Carnikavā dzīvojošais arhitekts ir aktīvs
sporta dzīves
organizators
– jau 28 gadus
rīko populāro
“Vītolregati”,
Tēlnieka Viļņa kuras mērķis
Titāna veidotā
popularimedaļa – ar- ir
hitekta Andra zēt vēja dēļu
Vītola portrets. b r a u k š a n a s
mākslu, kuras aktīvs piekritējs
45 gadus ir arī pats.
Otrs – mākslinieks Andris Vītols, ir talsinieks, kaut dzimis
1951. gadā Sibīrijā. Diplomēts
mežsaimnieks. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, Talsu mākslas skolas pasniedzējs,
Jaunmoku pils restaurācijas
vadītājs. Mākslas aprindās
pazīstams kā slavenās “Talsu mākslinieku grupas” vecbiedrs, jo tieši Talsos 20. gs. 80.
gados Mākslas dienu norisēs
kopā ar Rīgas māksliniekiem
aizsākās pirmie mēģinājumi
veidot mākslas izpausmes sav-

dabīgāk nekā tas bija pieņemts valdošās
padomju mākslas oficiālajos standartos.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas,
A. Vītols ir aicināts eksponēt savus darbus ne tikai izstāžu zālēs un muzejos
Rīgā, Talsos, Daugavpilī, Bauskā un
Pedvālē, bet arī Dānijā, Beļģijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Čehijā, Itālijā, Gruzijā,
Turcijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā
un Ukrainā. Kopskaitā mākslinieks A.
Vītols piedalījies vairāk nekā 70 grupu
izstādēs un sarīkojis 10 savas personālizstādes.

ārs Jansons

“Dziesmu grāmata”, bronza, 201 .

 Izstāžu zālē fotokluba Āgenskalns
dalībnieces Ritas Bormanes fotoizstāde “Piezīmes”. Darbi ir autores
tēlainā pasaules uztvere, ar viņas
“mākslinieka aci” tvertās mūžīgās
vērtības – daba un cilvēks. Fotogrāfijās izmantoti montāžas un pēcapstrādes elementi, kas jau ir zināms
priekšnosacījums kaut kam neatkārtojamam.

Foto –

 Vēstures un mākslas galerijā novada kultūrvēsturiskā ekspozīcija un tēlnieces Ēvī Upenieces darbu izstāde. Vairākus savus pēdējo gadu
nozīmīgākos darbus autore dāvinājusi ādažniekiem. Šogad Latvijas valsts svētku laikā viņas
dāvinājumu ādažniekiem papildināja vēl četras
skulptūras. Šoreiz darbi eksponēti ne tikai Vēstures un mākslas galerijā, bet mājvietu raduši
arī Ādažu vidusskolā un Ādažu sākumskolā.
Vairāk nekā 20 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs – tā ir tēlnieces regulāra saruna ar saviem
skatītājiem. Savu pasaules redzējumu un izjūtas
māksliniece Ēvī Upeniece vistiešāk atklājusi tieši
portreta žanrā, radot liecības par 20. gs. beigu un
21. gs. sākuma ideāliem un vērtībām. Viņa savos
darbos rāda gan sievietes ķermeņa skaistumu un
tā daudzveidību ietver savdabīgos simbolos. Šāds
simbols ir arī Ādažu novadam dāvātā miniatūrā skulptūra “Upe Gauja”, kas jau piekto gadu ir
mūsu novada augstākais apbalvojums par mūža
ieguldījumu.

Ikvienam izstāžu apmeklētājam Kultūras centrā no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs (vizieris).
Pie ieejas ir pieejami spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi. Aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
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Uzņēmējdarbības attīstība Ādažu novadā
Uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai svarīgs ir ne tikai novada izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums tuvu Rīgai un labi
attīstīta sauszemes transporta ceļu infrastruktūra, bet arī atbalsts, ko uzņēmējiem var sniegt pašvaldība. Pēdējos gados
novadā ir realizēti vairāki ES fondu projekti infrastruktūras
sakārtošanai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Arī uzņēmēji ir piesaistījuši ES finansējumu savas darbības paplašināšanai, uzlabošanai un inovatīvu risinājumu ieviešanai (tai
skaitā mākslīgā intelekta un robotizācijas projektiem). Jau 5

BB

gadus Ādažu novadā tiek rīkots jauno uzņēmēju konkurss. Tāpat novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem ir pieejami
LIAA Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi, ko mūsu pašvaldības pārstāvji ļoti aktīvi un veiksmīgi arī izmanto. Ādažu
novadā ir izstrādāta Privilēģiju programma, kurā iekļauti arī
nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu atvieglojumi uzņēmējiem noteiktās darbības jomās vai veicot investīcijas publiskā infrastruktūrā.
Laura Bite

zņēmējdarbība Ādažu novadā ir aktīva un dinamiska. 2020. gadā
līdz 31.10. novadā reģistrēts 1 jauns uzņēmums.

Publicēti saistošie noteikumi

Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu
Vēstis” (Nr.235) izdots pielikums (Nr.230), kurā publicēti šādi
Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.30/2020 (27.10.2020.) “Grozījums Ādažu novada domes 2010.
gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai””.
Nr.31/2020 (27.10.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2011.
gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”.
Nr. 32/2020 (27.10.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes saisS
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tošajos noteikumos Nr.4/2020 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””.
Nr.33/2020 (27.10.2020.) “Grozījums Ādažu novada domes 2017.
gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada
pašvaldības nolikums””.
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.
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Foto no rivātā ar īva

No Ādažiem līdz Brīvības piemineklim un atpakaļ. Virtuālais maratons

Ādažniece Liene Krūze, kuras ikdienas darbs nav saistīts ar
sportu, ir lielisks pierādījums tam, ka ikviens var sākt skriet
jebkurā laikā: “Ar skriešanu vienmēr esmu bijusi uz “jūs”, atceros, ka piedalījos sacensībās, kur bija jānoskrien 1km distance, toreiz man likās, ka līdz finišam ir mūžīgs un smags
skrējiens, bez apstāšanās to nevarēju pieveikt.” Taču šogad
Liene noskrēja savu pirmo virtuālo maratonu (42.195 km).
“Pēc otrā bērna piedzimšanas ar ģimeni piedalījāmies ģimenes
skrējienā – man kājās bija gumijas zābaki un apņēmība noskriet
3km. Pēc tam sekoja nākamais ģimenes skrējiens pēc gada, kad
jau biju uzvilkusi botes un apņēmības pilna noskriet distanci
bez apstāšanās. Dalība šajos ģimenes skrējienos mani ļoti uzlādēja. Citu atbalsts, uzslava, kopā būšana, prieks – tās ir izjūtas un emocijas, kas mani vilināja piedalīties atkal. Draudzenes
uzmundrināta, pamazām sāku skriet mazas distances, liels bija
prieks, kad pieveicu pirmos 5km bez apstāšanās. Tad nu atkal
draudzenes ierosinājums, vai negribu noskriet savu pirmo pusmaratonu, par ko es, protams, tikai pasmējos, jo nevarēju noskriet 10km. Tomēr šī doma palika prātā, sāku arvien vairāk
interesēties par skriešanu, kā to darīt pareizi. Sapratu, ka man
nepieciešama trenere, jo visu gribēju darīt pareizi un negribēju

nodarīt pāri savai veselībai. Man ļoti paveicās, kad vienā no semināriem satiku Anitu Siliņu, pašu foršāko un burvīgāko treneri, kura kļuva arī par manu treneri. Pateicoties viņas padomiem,
uzmundrinājumiem, skriešanas niansēm, kuras nezināju, 2018.
gadā noskrēju savu pirmo pusmaratonu. Pēc tam jau bija “āķis
lūpā”, radās jauni mērķi, vēlme, ko uzlabot, turpināt iegūt pozitīvās emocijas,” stāsta Liene.
“Skrienu visos gadalaikos – saulē, lietū, sniegputenī. Ir gadījušies arī lūzuma punkti, pēc sacensībām ir bijusi gan vemšana,
gan drebuļi, auksti sviedri, bet tam visam ir jātiek pāri, un tas
nozīmē tikai to, ka vēl daudz kas jāapgūst un jāturpina savu
mērķu sasniegšana. Nākamais mērķis bija maratons, kaut gan
pati neticēju, ka vispār to spētu izdarīt. Arī šajā ziņā jāpasakās
trenerei, jo viņa neļāva šo ieceri īstenot uzreiz nākamajā gadā,
vajadzēja trenēties vēl. Man bija svarīgi, lai, noskrienot maratonu, otrā dienā justos labi un gribētu to darīt vēl. Tas nebija tik
vienkārši, kā man likās. Lai varētu pieveikt 42km, daudz kam
bija jātiek pāri. Protams, liela bija vilšanās, kad 2 dienas pirms
maratona to atcēla, jo biju tam gatavojusies un ļoti gaidīju. Kopā
ar draudzeni uzreiz arī nolēmām, ka šo distanci skriesim virtuāli. Skrējām no Ādažiem līdz Brīvības piemineklim un atpakaļ uz
Ādažiem, pa ceļam satikām arī citus skrējējus, sasveicinājāmies
un viens otru uzmundrinājām. Tās ir pilnīgi citādākas emocijas,
kādas ikdienā nevar iegūt. Mūs ļoti atbalstīja mana ģimene, kas
parūpējās, lai mums ir ūdens ik pēc 12km. Es izbaudīju katru
kilometru, katru ar citādākām sajūtām, sevišķi pēdējie bija grūtāki. Tā bija cīņa ar sevi – sevis pārvarēšana un uzveikšana, lai
sasniegtu izvirzīto mērķi. Lielākais gandarījums – lieliska pašsajūta arī nākamajā dienā. Atkal gribēju ņemt botes un turpināt
skriet. Tas nozīmē, ka visu izdarīju pareizi. Esmu pārliecināta,
ka katrs var noskriet maratonu, vajag tikai vēlēšanos, treneri,
kas iemāca, kā skriet pareizi, un lielu gribasspēku.”

Sportiskas prieka emocijas arī virtuālajā maratonā Ādažos
Ādažu novada pašvaldības un iestāžu darbinieki šā gada pavasarī jau trešo reizi plānoja piedalīties Rimi Riga Maratonā.
Savu dalību pieteica 45 dalībnieki – gan skrējēji, gan nūjotāji.
Šogad tika plānots pārstāvēt visas distances – 6, 10, 21 un 42
km. Diemžēl Covid-19 ierobežojumu dēļ maratonu pārcēla uz
rudeni. Tikai 2 dienas pirms plānotā pasākuma to atcēla, un
katrs dalībnieks savu distanci varēja veikt virtuāli. Dalībniekus
šis paziņojums apbēdināja, bet neviens nepadevās. Katrs savu

distanci veica pa savu maršrutu, cits viens pats, cits kopā ar
draugiem. Dalībnieki viens otru atbalstīja un dalījās priekā par
saviem sasniegtajiem mērķiem. Šoreiz tas bija citādāks skrējiens
nekā parasti, bet ar pozitīvām emocijām. Neierastie apstākļi pierādīja, ka esam komanda, kas gatava piedalīties jebkuros
apstākļos, tāpēc liels prieks un lepnums par katru dalībnieku!
Tiekamies atkal nākamgad visi kopīgā skrējienā!
Liene Krūze

N

D

Uzstādīta piemiņas plāksne Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Andrejam Lapiņam

Augsto apbalvojumu varonīgajam puisim piešķīra par drosmi
un pašaizliedzību, kuru viņš izrādīja 1919. gada 31. oktobrī –
tikai vienu dienu pēc savas 33 dzimšanas dienas.
Andrejs Lapiņš Latvijas armijā iestājās brīvprātīgi 1918. gada
21. decembrī un dienestu sāka Neatkarības rotā. 1919. gada 13.
martā tika komandēts uz Liepāju jauniesaukto apmācīšanai.
1919. gada septembrī ieskaitīts 2. Ventspils kājnieku pulkā kā

rotas komandieris.
1919. gada 31. oktobrī Daudzevas rajonā, kad 2 bermontiešu
rotas bija aplenkušas mūsu izlūku nodaļu 11 cilvēku sastāvā,
Andrejs viens pats 2 stundas aizturēja ienaidnieka virzīšanos
uz priekšu, taču pats šajā kaujā krita. Iestājoties tumsai, izlūku
nodaļai izdevās izkļūt no aplenkuma un iznest sev līdzi kaujā
kritušo leitnantu Andreju Lapiņu. Pēc nāves ģimene Andreja
Lapiņa mirstīgās atliekas atveda uz Ādažiem un guldīja ģimenes kapos Baltezerā 1919. gadā.
Lāčplēša Kara ordeni A. Lapiņam piešķīra 1923. gadā. Par
Andreja tēvu Bierni Lapiņu vēsta laikraksts “Brīvā Zeme”: “Izcila saimniecība Ādažos. Jaunkūlās – Biernis Lapiņš kā rentnieks ienāca 1876. gadā. Ar neatlaidīgu un mērķapzinātu darbu
Jaunkūlu saimniecība, viņa dēla Jēkaba Lapiņa* rokas vadīta,
tikusi pie turības. Bez aizņēmumiem, bez parādiem, tikai ar
saimniecības ienākumiem uzceltas visas jaunās ēkas”. (Brīvā
Zeme, Nr.28, 09.12.1939) Veiksmes stāsts Andreja Lapiņa tēva
mājās bija nopelnīts sūrā darbā, un kaut arī pats Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieris diemžēl to nevarēja piedzīvot, viņa atdotā
dzīvība bija Latvijas brīvvalsts vērta.
(*Brālis Andrejs Lapiņš, Lācplēša Kara ordeņa kavalieris).

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja,
turpinās Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde!

Kā jau iepriekš tika ziņots, Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi jūlijā uzsāka jaunā apvienotā
Ādažu novada Attīstības programmas
izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi (turpmāk – Attīstības
programma). Tā kā, izstrādājot Attīstības programmu, tika secināts, ka nepieciešams aktualizēt Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk
– stratēģija), apvienojot tajā Ādažu un
Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju nozīmīgākos ilgtspējīgos elementus, septembrī tika uzsākta Ādažu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
aktualizācija. Atgādinām, ka Attīstības
programma (kas tiek izstrādāta 7 gadiem)

ir pakārtota ilgtspējīgas attīstības stratēģijai – ilgtermiņa (25 gadi) plānošanas
dokumentam.
Abi plānošanas dokumenti tiek izstrādāti,
darbojoties vairākās darba grupās:
• Ekonomiskās attīstības darba grupa.
• Izglītības, sporta un kultūras darba
grupa.
• Veselības aprūpes un sociālo jautājumu
darba grupa.
• Teritorijas plānošanas darba grupa.
• Vides darba grupa.
Ņemot vērā esošo situāciju ar Covid-19 izplatību Latvijā, kā arī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai, darba
grupu sanāksmes tiek organizētas tikai
attālināti.
Attīstības programmas izstrādes ietvaros
no 1. septembra līdz 31. oktobrim tika organizēta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli
par situāciju Ādažu un Carnikavas pagastos un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.
gadam.

Aptaujā bija iespēja piedalīties Ādažu
un Carnikavas novadu iedzīvotājiem,
aizpildot anketu gan drukātā veidā, gan
elektroniski. Kopā no abiem novadiem
aptaujā piedalījās 1059 respondenti. Paldies ikvienam, kas tajā piedalījās un
sniedza savu viedokli par nepieciešamajām darbībām apvienotajā novadā!
Ir uzsākta aptaujas anketu rezultātu apkopošana.
Bija plānots, ka pēc rezultātu apkopošanas
tiks organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem
gan Ādažu, gan Carnikavas novados. Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus, minētās tikšanās tiek atceltas un aptaujas rezultāti apkopotā veidā tiks publicēti Ādažu un
Carnikavas novadu tīmekļvietnēs.
Aicinām novadniekus arī turpmāk iesaistīties plānošanas dokumentu izstrādes procesā! Ja Jums ir kādas idejas,
priekšlikumi, viedokļi un redzējums
par apvienoto Ādažu novadu, aicinām tos iesūtīt Ingai Pērkonei (e-pasts:
inga.perkone@adazi.lv).
Inga Pērkone

Foto

asīli s aumovs

Jauni jumti Sporta centra tribīņu kāpņu telpām
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Aizvadītas sacensības mākslas vingrošanā “Grand Jete Cup 2020”

Sacensībās piedalījās ap 160 dalībnieču no
visas Latvijas, kas savu sniegumu demonstrēja gan individuālajā programmā, gan
grupu vingrojumos. Šī bija pirmā sacensību pieredze mākslas vingrošanā “Grand
Jete Cup 2020” mazākajām sportistēm ar
paraugdemonstrējumiem. Sacensības abas
dienas tiesāja 14 tiesneši. Divas no tiesnešu brigādēm vērtēja vingrojuma grūtību
elementus, riska elementus un meistarību
darbā ar priekšmetiem, pārējie tiesneši
vērtēja dalībnieču vingrojuma artistiskumu un tehniskās kļūdas izpildījumā.
Tādejādi veidojās rezultātu kopsumma,

kas ir gana sarežģīta. Apkopoti rezultāti
pieejami Mākslas vingrošanas sacensību
kalendāra vietnē. Tika ieguldīts milzīgs
biedrības un vecāku atbalsts, lai sportistēm būtu iespēja parādīt savu labāko sniegumu, kā arī turnīra dalībnieki, treneri
un tiesneši justos gandarīti. Paldies organizatoriem un treneriem: sacensību idejas
autorei, biedrības “Grand Jete“ trenerei
Karinai Šuškevičai, galvenajai tiesnesei
Jolantai Possei, sacensību gavenajai sekretārei Ivetai Audrei, visiem treneriem un
visām iesaistītajām sporta skolām un vingrošanas klubiem. Pasākuma sagatavoša-

Baltezera iedzīvotājiem – sava aptieka!
Kopš 10. oktobra, kad durvis vērusi Baltezera Aptieka 1,
ciema iedzīvotājiem beidzot ir aptieka māju tuvumā! Vairs
nav jādodas pēc zālēm tālākā izbraucienā uz Ādažiem vai
Rīgas pusi, kas mainīgajā vīrusu laikā ir īpaši svarīgi. Arī
farmaceita padomu tagad ir iespējams saņemt tepat Baltezera aptiekā. Turklāt, pielāgojoties laikam, jaunās aptiekas
īpašniece, farmaceite Ieva Lašina ir
padomājusi par daudziem ērtiem,
mūsdienīgiem un ļoti noderīgiem
risinājumiem, kā farmaceitisko aprūpi padarīt pēc iespējas pieejamāku ikvienam!
Sava aptieka – bērnības sapņa
piepildījums

Aptiekas īpašniece Ieva Lašina ir farmaceite otrajā paaudzē, ideja par farmāciju nākusi no vecmāmiņas. Jau
no bērnības Ievai ir bijis sapnis par savu aptieku, kas sākotnēji
licies nepiepildāms. Taču uzkrājot 12 gadu pieredzi darbā aptiekā – sākotnēji kā farmaceita palīdzei, vēlāk kā aptiekas vadītājai
un reģionālajai vadītājai – bērna kopšanas atvaļinājuma laikā
radās ideja, kā savu sapni piepildīt. Citu jauno aptieku kolēģu
iedvesmota, raugoties pēc sadarbības partneriem, I. Lašina sazinājās ar neatkarīgo aptieku apvienību Aptieka 1. Veidojoties
pozitīvai sadarbībai, pēc diviem intensīva darba mēnešiem bija
redzams rezultāts – jauna aptieka. Apkārtējo atbalsts sniedza
entuziasmu nepadoties pirmajām grūtībām!
Ieva atzīst – šī aptieka ir ģimenes ideja un tās mērķis ir nodrošināt novadniekiem aptiekas pakalpojumus un farmaceitisko aprūpi. Viņa stāsta, ka Baltezerā nav pat pārtikas veikala, līdz ar
to aptieka ir liels jaunums. Tā atrodas pretī baznīcai, vietējiem
labi zināmā mazumtirdzniecības vietā. Iedzīvotāji jau iegriežas
un pauž prieku un gandarījumu, ka turpmāk aptieka būs pieejama tepat līdzās. Vienlaikus Ieva saka: “Esam “šosejas aptieka”, kas ir gatava apkalpot arī apkārtējos iedzīvotājus, novada
viesus un caurbraucējus.”
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nā un veiksmīgā tā norisē nenovērtējamu
atbalstu sniedza biedrības “Grand Jete“
vingrotāju vecāki! Paldies atbalstītājiem
– SIA “Lat Eko Food”, “Felici”, “Emerald
Baltic”, “Ādažu desu darbnīca”, “CIDO
Grupa”. Tā kā interese par mākslas vingrošanu novadā ir, ļoti ceram arī uz turpmāku sadarbību un mākslas vingrošanas
popularizēšanu un tālāku attīstību. Esam
pārliecināti, ka pie sasniegtā neapstāsimies un, ja vien situācija valstī ļaus, uz
tikšanos nākamajās mākslas vingrošanas
sacensībās “Grand Jete Cup”!
Grand Jete komanda

Individuāla pieeja un mūsdienīgi risinājumi

Šis gads daudz ko ir mācījis ikvienam, un, raugoties uz esošo situāciju, Baltezera Aptieka 1 ir padomājusi par dažādiem iedzīvotājiem ērtiem un drošiem risinājumiem, kā nodrošināt gan medikamentu pieejamību, gan farmaceitisko aprūpi laikā, kad liela
nozīme ir sociālās distancēšanās un citu drošības pasākumu ievērošanai.
Preču pasūtīšana un rezervēšana

– aptieka piedāvā pasūtīt un rezervēt
medikamentus, uztura bagātinātājus
u.c. aptiekas preces telefoniski vai
sūtot ziņu WhatsApp lietotnē pa tālruni: 20 110 100. Īpaši ērti tas ir medikamentiem, kas nav uz vietas un ir
jāpasūta no noliktavas.
Preču piegāde – aptieka nodrošina
šajā laikā tik ļoti būtisko iespēju saņemt aptiekas preces, medikamentus, uztura bagātinātājus ar
piegādi uz mājām tiem, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā,
kā arī, ja nav iespēju doties uz aptieku citu iemeslu dēļ. Piegādes
tiek nodrošinātas novada ietvaros, un pasūtījuma summai ir jābūt vismaz 30 EUR. Ir pieejama gan kontakta, gan bezkontakta
piegāde, un to veic pašas aptiekas farmaceiti, tādējādi ir iespēja
ar piegādi saņemt arī recepšu medikamentus, kā arī konsultāciju par to lietošanu turpat pie mājas durvīm.
Farmaceita konsultācija pa telefonu – to bez maksas var
izmantot ikviens, ja ir jautājumi par medikamentiem, to lietošanu un citos gadījumos, kad nepieciešama farmaceita konsultācija. Tālruņa numurs: 20 110 100.
Tāpat aptiekā ir arī kaste nederīgo medikamentu un uztura bagātinātāju nodošanai.
Baltezera Aptiekas 1 kolektīvs ir entuziasma pilns un gaida
klientus vai klientu zvanus ik dienu no plkst. 9:00 līdz 19:00.
Aptiekas adrese: Tallinas šoseja 72 (blakus radaram), Baltezers,
Ādažu novads.
Aptiekas mājaslapa: www.baltezeraaptieka.lv.
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Ādažu novada domes ārkārtas (01.10.2020.) sēde

Sēdē piedalās 14 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) (no

plkst. 15.56), K. Savicka (RA), E.Šēpers (LZS). Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): E. Verners (RA).
1. Par avārijas darbiem Gaujas krasta erozijas
apturēšanai.
Lēmums: Atbalstīt pagaidu nostiprinājumu izvei-

di ārkārtas situācijas novēršanai Gaujas kreisajā
krastā pie Ādažu aizsargdambja (300 m posmā, no
Kārklu ielas, autoceļa A1 virzienā) un 50 m posmā
pie objekta “Centra attīrīšanas ietaises”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Sēdē piedalās 12 deputāti: M. Sprindžuks (RA), P.
Balzāns (RA), J. Beķers (RA) (no plkst. 12.21), G. Bojārs (LZP), V. Bulāns (RA), K. Dāvidsone (RA), A.
Keiša (LZS), R. Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), K.
Savicka (RA), E. Šēpers (LZS), E. Verners (RA). Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): S. Kuzmina-Žuravļova (S), P. Pultraks (RA), L. Pumpure (RA).
1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.
gada 22. augusta saistošajos noteikumos Nr.

30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.29/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes
2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.
30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā””.
Balsojums: 10 “Par”, “Pret” – 1 (R. Kubuliņš
(LZP)), “Atturas” – 1 (G. Bojārs (LZP)).

2. Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju.
Lēmums: Pilnvarot Carnikavas novada domi organizēt iepirkumu vai cenu aptauju (turpmāk abi
kopā saukti “iepirkums”) par Stratēģijas aktualizāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai
Carnikavas novada domes iekšējiem noteikumiem
par iepirkumu organizēšanas kārtību.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.

Sēdē piedalās 12 deputāti: P. Balzāns (RA), J. Beķers
(RA), V. Bulāns (RA), K. Dāvidsone (RA), A. Keiša
(LZS), R. Kubuliņš (LZP), J. Neilands (RA), P. Pultraks
(RA), L. Pumpure (RA), K. Savicka (RA), E. Šēpers
(LZS), E. Verners (RA). Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): S. Kuzmina-Žuravļova (S), M. Sprindžuks
(RA), (neattaisnotu iemeslu dēļ): G. Bojārs (LZP).
1. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumus nekustamajiem īpašumiem Grunduļu ielā 19
un Grunduļu ielā 21.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 001
0148 un Grunduļu ielā 21 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0149, Divezeru ciemā,
ar mērķi pamatot zemesgabala Grunduļu ielā 19 izmantošanu savrupmāju apbūves nolūkos un zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu, kā arī ar to
saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai un ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
2. Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma apstiprināšanu.
Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, apstiprināt Ādažu novada Alderu ciema nekustamā
īpašuma “Stelpes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0055 detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
3. Par nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 146 un Rīgas gatvē 152 apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 146 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8044 004 0379 un nekustamā
īpašuma Rīgas gatvē 152 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 8044 004 0093.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
Garkalnes ciema nekustamo īpašumu “Vilmas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 012
0303 un Asteru ielā 7 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0505, ar mērķi pamatot zemes
vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes
vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
7. Par nekustamo īpašumu Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5 apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma Bērzu gatvē 3 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8044 002 0214 un nekustamā
īpašuma Bērzu gatvē 5 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 8044 002 0216.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā 88 un Tallinas šosejā 90.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Krūmiņi” ar adresi Tallinas

šoseja 88, Baltezers, Ādažu novads, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0227 un nekustamā īpašuma “Mierkalni” ar adresi Tallinas šoseja
90, Baltezers, Ādažu novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0096, ar mērķi pamatot zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu,
nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām ielām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem Ķiršu ielā 5 un “Papardes”.
Lēmums: Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas
Diānas Glizdenieces (sert. Nr. BA-388) izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 5 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
007 0142 un “Papardes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8044 007 0140, Ādažu ciemā, Ādažu
novadā un piekrist zemes vienību sadalīšanai un
savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
10. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres
līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt ar V.U. līdz 2021. gada 3. decembrim īres līgumu par nekustamā īpašuma īri
“Smilškalni-1”, Divezeri, Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
11. Par iekštelpu remontu BMX trases ēkā.
Lēmums: Atbalstīt ēkas iekštelpu remontdarbu
veikšanu un piešķirt domes Saimniecības un infrastruktūras daļai papildu finansējumu 5900,00
EUR apmērā (bez PVN) no Saimniecības un infrastruktūras daļas 2020. gada budžeta ietaupītajiem
līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
12. Par Skolas ielas seguma atjaunošanu un satiksmes organizāciju.
Lēmums: Atbalstīt Skolas ielas seguma atjaunošanas būvprojekta sadalīšanu kārtās, paredzot 1. un
2. kārtas realizēšanu 2021. gadā. Atbalstīt satiksmes
organizācijas izmaiņas Skolas ielā, nosakot apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumus.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
13. Par pašvaldības finansējumu velotrases izveidošanai.
Lēmums: Pārcelt no Sporta daļas 2020. gada budžeta uz Sporta daļas 2021. gada budžeta projektu 47
864.35 EUR, un iekļaut 66 119.13 EUR velo pumpu
trases būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izdevumu apmaksai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
14. Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA
“Ādažu Namsaimnieks”.
Lēmums: Pagarināt starp domi un Sabiedrību 2016.
gada 6. janvārī noslēgto Deleģēšanas līgumu par
pašvaldības funkcijā ietilpstoša pārvaldes uzdevuma siltumapgādes jomā (siltumenerģijas pārvade,
sadale un tirdzniecība) nodrošināšanu līdz 2026.
gada 6. janvārim, noslēdzot par to vienošanos .
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.

15. Par darba samaksu Apvienošanas komisijai.
Lēmums: Noteikt no 2020. gada 1. oktobra līdz
2021. gada 31. martam Apvienošanas komisijai
speciālo piemaksu par pašvaldībai būtiskas funkcijas nodrošināšanu šādā apmērā no tās locekļu
mēnešalgas, ieskaitot nodokļus: Guntim Porietim,
domes izpilddirektoram – 30%; Lailai Raiskumai,
Personāldaļas vadītājai – 28%; Karīnai Miķelsonei
Attīstības un investīciju daļas vadītājai – 25%;Everitai Kāpai, Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājai
– 25%.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
16. Par tēlniecības darbu pieņemšanu dāvinājumā.
Lēmums: Pieņemt no Ēvī Upenieces Ādažu novada
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) 8
tēlniecības darbus 47600 euro (četrdesmit septiņi
tūkstoši seši simti astoņi euro) vērtībā. Nodot dāvinājumu Ādažu vidusskolai eksponēšanai un uzglabāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
17. Par mutes un deguna aizsegu izdali sociāli
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Lēmums: Izmantot mutes un deguna aizsegu dizainā Ādažu logo (bez uzraksta Ādaži).
Balsojums: 9 “Par”, “Pret” – 2 (A. Keiša (LZS),
E. Šēpers (LZS), “Atturas” – 1 (P. Pultraks (RA)).
Lēmums: Uzdot Sociālajam dienestam organizēt
mutes un deguna aizsegu iegādi un izdali (2 maskas) Ādažu novada sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām (trūcīgām un maznodrošinātām personām, bērniem invalīdiem, personām ar I. un II.
grupas invaliditāti, vientuļiem pensionāriem).
Balsojums: 11 “Par”, “Pret” – 1 (A. Keiša (LZS)),
“Atturas” – nav.
18. Par darba apģērbu Sociālā dieneta darbiniekiem.
Lēmums: Atbalstīt speciālā darba apģērba iegādi
Sociālā dienesta 6 darbiniekiem, kopsummā par
840 EUR, apmaksājot iegādes izdevumus līdz 840
EUR apmērā no Sociālā dienesta 2020. gada budžeta tāmes līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.
19. Par izsoles nodrošinājuma naudas atmaksu.
Lēmums: Uzdot domes finansistam organizēt grozījumu veikšanu domes 2020. gada budžetā EUR 13
500 apmērā, lai nodrošinātu nodrošinājuma naudas
atmaksu Iesniedzējam.
Balsojums: 11 “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – 1
(A. Keiša (LZS)).
20. Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo
sapņu dārzs” saglabāšanai.
Lēmums: Atbalstīt “Dzīvo sapņu dārza” darbību
pašvaldībai piederošā zemes gabalā Līgo laukumā,
Gaujas ielā 10A, Ādažos, un noslēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds”, tās
valdes locekļa Jāņa Kaļiņiča personā, par zemes
gabala bezatlīdzības lietošanu līdz 2021. gada 30.
septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “Par”.

Ādažu novada domes ārkārtas (13.10.2020.) sēde

Ādažu novada domes kārtējā (27.10.2020.) sēde
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Foto – Laima Jātniece

Satiksmei atvērta jauna iela uz šķiroto atkritumu laukumu Kadagā

Uzņēmējdarbības projektu īstenošanai pieejams LEADER finansējums
Īstenojot projektu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā – Ādažu novadā”, biedrība “Gaujas Partnerība” ir
izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku
attīstības programmas ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 23.11.2020. līdz
23.12.2020. rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas
uzņēmējdarbības attīstību Ādažu novada teritorijā (vietējās
produkcijas realizēšanu tirgū gan Ādažu novada teritorijā, gan
pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz
15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un
uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:
■ jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
■ jaunu uzņēmumu veidošana;
■ esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba
apstākļu uzlabojumiem;
■ produktu ražošana un pārstrāde;
■ jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
■ jaunu realizācijas veidu ieviešana;
■ esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību,
kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma
piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu,
kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c.
jomās).
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Sestajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir
16 986,02 EUR.

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts.
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā
paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā
personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas,
kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš
1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas
sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1. rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts. Jāiesniedz
arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta
atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita
atbilstību.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz
jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā:
Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A (iepriekš saskaņojot
laiku). SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības
“Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv.
Kontaktinformācija:
 Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja:
mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
 vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 27. oktobra sēdes
lēmumu Nr.214 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajiem īpašumiem Grunduļu ielā 19 un
Grunduļu ielā 21” ir uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde
ar mērķi pamatot Grunduļu ielā 19 izmantošanu savrupmāju
apbūves nolūkos un zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārto-

šanu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam sūtīt elektroniski būvvaldei uz e-pastu:
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2020. gada 27. oktobra sēdē ir apstiprināts detālplānojums “Stelpes”, Alderu ciema, Ādažu novadā (sēdes
lēmums Nr.215). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, interneta vietnē www.adazi.lv un valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā!
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni 6 996266, e pastā biblioteka@adazi.lv
vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra

Daiļliteratūra bērniem

Uzziņu literatūra

• Judina, Dace “Pēdas putekļos”
• Rušmane-Vēja, Andra “Ar kastani kabatā”
• Kalna, Ziedīte “Dina”
• Bauere, Inguna “Marta, mana Andromeda”
• Gaile, Inga “Rakstītāja. Ivande Kaija”
• Paegle, Ligita “Otra puse”
• Kalns, Ints “Es runāju nopietni” /dzeja/
• Puriņš, Artis “Ieskaties sevī dziļāk”
• Railija, Lūsinda “Saules meita”
• Zaviļeiskis, Kaspars “pilnīgs Šahs”
• Slotere, Karīna “Tiklā”
• Babnika Gabriela ‘”Sausumlaiks”
• Vaita, Kārena “Zudušais medaljons”
• Klimāčeks, Viliams “Karstā 68.gada vasara”
• Kārlsons, Kristofers “Neredzamais vīrs no
Salemas”
• Goffa, Martins “Bērns miglā”
• Bergstrands, Mīkaels “Skaistākās rokas
Deli”
• Kaboni, Kristina “Smaržu noslēpums”
• Čedvika, Elizabete “Rudens tronis”
• Lucs, Džons “Terorists”

• Cielēna, Māra “Es protu zīmēt visu ko”
• Hai, Magdalena “Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris”
• Viks “Lecīgais Burkāns un citi indiāņi”
• Roulinga, Džoanna “Kalambols laiku lokos”

• Freimanis, Gunārs “Es neesmu viens. Ar
mani ir mana tauta”
• Geka, Dzintra “Skola Sibīrijā”
• Geka, Dzintra “Šalom, Sibīrija!”
• “Sibīrijas bērni” /1., 2. sēj./
• Knaģis, Ilmārs “Ne mēs tos laikus izdomājām”
• “Dzimtais novads ir logs uz pasauli”
• “Lubāna nākamie simts”
• Hānbergs, Ēriks “Leģendārais Rīgas Centrāltirgus”
• Upenieks, Aivars “Vīza uz pasaules malu”
• Cukurs, Herberts “Mans lidojums uz Japānu”
• Miltiņa, Irēna “Saistītās runas sekmēšana
bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu
attīstību pirmsskolā”
• Harmss, Tomass “Nebaidies no bērna raudāšanas”
• Sokoviha, Irina “Veiksmīgā saimniece. Kā
paspēt visu padarīt?”
• Lanka, Jānis “Sitienu un metienu biomehānika”

Izstādes Ādažu bibliotēkā novembrī
Literārās izstādes

• “Uz priekšu jeb atpakaļ?”
Rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam
Augustam Mežsētam – 130
(1890–1977)
• “Mazā, bezbailīgā dāma”
Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai – 120
(1900–1949)
• “Piedzīvojumi uz jūras”
Angļu rakstniekam Robertam Lūisam Stīvensonam – 170
(1850–1894)
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Tematiskās izstādes

• “Kora dziesmas smalkjūtīgais tulks”
Diriģentam Teodoram Kalniņam – 130 (1890–1962)
• “Dižākais skulptūru portretists vēsturē”
Franču tēlniekam Ogistam Rodēnam – 180 (1840–1917)
• Lāčplēša diena
• Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Izstādes bērnu literatūras nodaļā

• Mārtiņdiena /Folkloras krājumu izstāde/
• Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa 2020
Rīta stunda bērniem – “Ziemeļvalstis un pasaule”
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