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Uzbūvēts Ādažu sākumskolas jaunais korpuss

Līdzās pagājušajā gadā uzbūvētajai Ādažu sākumskolas pamatēkai tagad slejas
jauna būve! Uzbūvēts jauns korpuss 16
specializētajiem mācību priekšmetu kabinetiem. Jaunās telpas izvietotas divos
stāvos, un šobrīd tajās tiek iekārtotas mēbeles. Jaunajā korpusā divi kabineti paredzēti datorikas prasmju apgūšanai, tikpat
daudz mūzikas, dabaszinību un vizuālās
mākslas apguvei, trīs kabineti – svešvalodu apguvei, kā arī kabineti dizaina un
tehnoloģiju pasaules iepazīšanai. Jaunajā

korpusā būs iekārtota arī virtuve mājturības nodarbībām, speciāla telpa paredzēta fiziskajām aktivitātēm – aerobikai,
vingrošanai, ritmikas nodarbībām, dejošanai, džudo un citām sportiskām un
attīstošām nodarbēm. Jaunajā korpusā
izbūvētas arī vairākas saimniecības telpas, kā arī palīgtelpas, kurās glabāt mācību materiālus un saimnieciskas lietas.
Uzbūvēta arī klase dabā – “Zaļā klase”,
kurā bērni varēs stādīt dažādus augus un
vērot, kā pašu stādītais pieņemas spēkā

un plaukst. Būvdarbu izmaksas – 2 203
272,95 eiro bez PVN. Būvdarbus veica
SIA “Monum” Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Būvuzraudzību veica SIA “Marčuks”, savukārt
autoruzraudzību – SIA “Nams”.

Foto – Ādažu Kultūras centrs

MĒNESIS BILDĒS

 Attīstības daļas vadītāja Karīna Miķelsone pasniedz Pateicības rakstu konkursa
“Sakopta vide” konkursa laureātam,  Pateicību klusajā
mājas Ausekļa ielā 2 pārstāvim Aigaram p a n d ē m ij a s l a ik ā
par
uz ņ ē m ī b u
Kalniņam.
saņēma arī “Jauno
uzņēmēju konkursa
2019”
laureāte
Sanita Saulīte.

 Konkursa “Sabiedrība ar
dvēseli” labākais izglītojošais un kultūras projekts –
“Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca”, ko īstenoja Ādažu Brīvā Valdorfa skola. Balvu saņem
Gunita Vīgupa.

Foto – domes arhīvs

 Ādažu Kultūras centrs ādažniekiem Valsts svētkos
dāvāja iespēju tiešraidē vērot Raimonda Paula un
Dināras Rudānes koncertprogrammu!

 Pandēmijas laikā Pateicības rakstu par
labāko teritorijas labiekārtošanas projektu
konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” saņem
“Kadagas bērnu vecāku” projekts “Bērnu
rotaļu laukums pie Kadaga 13” un projekta
vadītāja Sanita Siņica.

 Ziema uz mirkli paviesojās arī Ādažos.
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 Iegādāta universālā pašgājējmašīna
ekskavators-iekrāvējs,
ko
paredzēts izmantot ceļu būvniecībā un to
uzturēšanā – apauguma noņemšanai,
grants ceļu atjaunošanai, sniega
tīrīšanai u.c. darbos.

Foto – Monika Griezne

Foto – Ar�s Brūvers

Foto – Laima Jātniece

 Par inovatīvo priežu pumpuru produktu radīšanu pateicību saņem “Jauno
uzņēmēju konkursa 2018” laureāte
Sandra Landratova.

 Uzmirdzējusi Ādažu lielā Ziemassvētku egle!
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Veidos 5 jaunas bērnudārza grupas un Bērnu uzņemšanas komisiju

D

Ādažu novada dome lēmusi uzsākt 100 bērnudārza vecuma bēr- Jaunās komisijas uzdevums būs:
nu uzņemšanu Ādažu vidusskolas C korpusa telpās 2021.gada  uzraudzīt, vai tiek nodrošināta taisnīga un pārskatāma propavasarī. Plānots izveidot piecas jaunas pirmsskolas izglītības cedūra;
iestāžu grupas 100 bērniem Ādažu vidusskolas korpusā. Dome  ievērot labas pārvaldības principus;
lēma izveidot trīs gru-  datu kontrole.
Vairāku acu princips
Lai pilnveidotu bērnu re istrācijas
pas (60 vietas) 2016. Līdzīgas komisijas jau veiksmīgi ļaus novērst cilvēcisku
un uzņemšanas kārtību Ādažu
gadā
dzimušajiem darbojas citās pašvaldībās, piemēkļūdu iespējamību.
novada pirmsskolas izglītības
bērniem
un 2 grupas ram, Mārupes un Ķekavas novadā.
iestādēs, dome lēmusi izveidot
(40 vietas) 2017. gadā “Komisijā noteikti jābūt arī pirmsskolas izglītības iestāžu VeBērnu uzņemšanas komisiju.
dzimušajiem. Drīzu- cāku padomes pārstāvim,” akcentē domes priekšsēdētājs Māris
mā plānots pabeigt remontdarbus Ādažu vidusskolā, lai uzla- Sprindžuks (LRA).
botu un pielāgotu telpas jaunu bērnudārza grupu izvietošanai. “Vairāku acu princips ļaus novērst cilvēcisku kļūdu iespējamīPēc skaita tā būs jau trešā pašvaldības izglītības iestāde, kas bu. Jaunais rindas administrēšanas modelis būtiski atslogos arī
uzņems pašvaldībā deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus. Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Komisija pieņems lēmuapvienošanās ar Carnikavas novadu kopējais pirmsskolas izglī- mus par bērnu uzņemšanu pašvaldības pirmsskolās, uzņematības iestāžu skaits sasniegs piecas.
mo bērnu saraksta izveidošanu, bērnu reģisJaunais rindas administrēšanas
Lai pilnveidotu bērnu reģistrācijas un uztrācijas datu uzskaites regulāru pārraudzību
modelis būtiski atslogos pirmsņemšanas kārtību Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. un datu kontroli. Apvienojoties ar Carnikavas
skolas izglītības iestādēs, dome lēmusi iznovadu, darba sarežģītība būtiski pieaugs, jo
veidot Bērnu uzņemšanas komisiju, kas:
pirmsskolas izglītības iestāžu darbs būs jākoordinē vēl vairāk,
 uzraudzīs pirmsskolās uzņemamo bērnu rindu;
tāpēc komisijas uzdevums būs arī vairāku gadu perspektīvā
 pārbaudīs uzņemamo bērnu saraksta atbilstību domes no- prognozēt bērnudārzu ietilpību,” uzsver Māris Sprindžuks.
teiktajai kārtībai.
Ādažu novada dome

Foto – Laima Jātniece

Novadā ienāk Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
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Ja kalendārā gada laikā ģimenē piedzimst
trešais bērns, tā varēs saņemt daudzbērnu ģimenes pabalstu
Jaunie grozījumi, kas ar nākamā gada 1.janvāri stājas spēkā noteikumos par daudzbērnu ģimenes pabalstu, vēsta, ka uz daudzbērnu ģimenes pabalstu var pretendēt arī ģimene, ja bērns
tajā piedzimst kārtējā kalendārā gada laikā. Tas nozīmē, ja,
piemēram, 2021. gada 1. janvārī ģimenē ir divi bērni, bet gada
(2021.) laikā piedzimst trešais bērns, tad ģimene var pieprasīt
daudzbērnu ģimenes pabalstu. Jau iepriekš ziņojām, ka šā gada
septembrī stājās spēkā saistošie noteikumi Nr.18/2020 “Par paš-

valdības pabalstu daudzbērnu ģimenēm”.
Pabalsta saņemšanai atbilstošais likumiskais pārstāvis aizpilda
iesniegumu portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “e-Privilēģijas”, individuāli autorizējoties portāla lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā, kurā pievieno izglītības iestādes izziņas
kopiju, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldības rīcībā
nav pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas.

1. Šo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskata:
1.1. laulātie (turpmāk – likumiskais pārstāvis) un viņu aprūpē esoši trīs un vairāk bērni (personas līdz 24 gadu vecumam,
ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), tai
skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī
adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni;

1.2. persona “vecāks” (turpmāk – likumiskais pārstāvis), kura
aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti vai
aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāja aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni (personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

2. Pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimene var saņemt, ja iestājas visi šādi nosacījumi:
2.1. daudzbērnu ģimenē kopā (deklarētajā dzīvesvietā) dzīvo visi bērni, t.sk. audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;
2.2. katrs bērns kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot tos,
kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs vai arī ir pilna
laika klātienes studenti;
2.3. viens no likumiskajiem pārstāvjiem kārtējā kalendārā gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
2.4. ja kārtējā kalendārā gada laikā ģimenē piedzimst trešais bērns.

3. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu personas datus, kas
nepieciešami šo noteikumu izpildei.

Pabalstu 50 euro apmērā piešķir 1 reizi kalendārā gadā katram bērnam, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli.

Ar vienu iesniegumu var iesniegt pieprasījumu par visiem bērniem!
Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz katru gadu no 1.
janvāra līdz 10. novembrim. Ja objektīvu iemeslu dēļ pabalstu,
par kuru lēmums pieņemts 2020. gadā, izmaksā 2021. gada sākumā, uzskatāms, ka tas izmaksāts par 2020. gadu un iesniedzējam ir tiesības saņemt pabalstu 2021. gadā.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības Grā-

matvedības daļas vadītāja vietnieks, pamatojoties uz pašvaldībai pieejamajiem datiem valsts un pašvaldības datu reģistros. Lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu pieņem
gadījumos, ja iesniedzēja situācija neatbilst šo noteikumu
nosacījumiem.

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Grāmatvedības daļas vadītāja vietnieci pa
tālr. 67997388 vai rakstot: kristine.punenova@adazi.lv.

Foto – Gundars u o s

Lai uzņemtu jaunas bērnudārza grupas,
Ādažu vidusskolas C korpusā notiek vērienīgi remontdarbi
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Kā jau iepriekš ziņojām, Ādažu novada dome lēmusi uzsākt 100 bērnudārza vecuma bērnu uzņemšanu Ādažu vidusskolas C korpusa telpās 2021. gada pavasarī. Plānots izveidot 5 jaunas pirmsskolas izglītības iestāžu grupas 100 bērniem Ādažu vidusskolas korpusā. Dome lēmusi izveidot 3 grupas (60 vietas) 2016. gadā dzimušajiem bērniem un 2 grupas (40 vietas) 2017. gadā dzimušajiem.
Šobrīd noris vērienīgi remontdarbi, lai uzlabotu un pielāgotu telpas jaunu bērnudārza grupu izvietošanai.
Ā AŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (236) 2020
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Jauns atbalsts sociālajai rehabilitācijai pusaudžiem ar
uzvedības problēmām, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās un ģimenēm ar nepietiekamām prasmēm bērnu audzināšanā

vokļa maiņu, depresīvu un noraidošu noskaņojumu, jauniešiem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves
uzsākšanai, kā arī personām un ģimenēm,
kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē. Pašvaldība apmaksā Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu Ādažu novadā deklarētām
personām 100 % apmērā. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību pamato
saistošie noteikumi nr. 31 ““Grozījumi
Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Saistošie
noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā.”” Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamā gada
1. janvārī.

Sākot ar nākamā gada 1. janvāri, psihologa pakalpojumu piešķirs ne vien Ādažos deklarētām ģimenēm, personām un
personu grupām, kuras nonākušas krīzes
vai ārkārtas situācijā un nespēj saviem
spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas, bet arī pēc bāriņtiesas pieprasījuma
personām vai ģimenēm, kurām atbilstoši
normatīvo aktu prasībām nepieciešama
psiholoģiskā izpēte. Psihologa pakalpojumu piešķirs, neizvērtējot personas (ģime-

nes) ienākumus un materiālo stāvokli.
Ar nākamā gada 1. janvāri tiek ieviests jauns, apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums, lai nodrošinātu personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai
uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un
iekļaušanos sabiedrībā, tajā skaitā izglītības sistēmā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Sociālā
dienesta lēmumu un saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu
vai korekcijas programmu jauniešiem ar
uzvedības problēmām (likumpārkāpumi,
izglītības iestādes neapmeklēšana, mācīšanās grūtības, negatīvisms, norobežošanās no apkārtējiem, agresivitāte, zagšana, klaiņošana, melošana, apsaukāšanās,
u.c.), jauniešiem ar zemu motivāciju uzlabot savu dzīves kvalitāti, regulāru garastā-

“Ieziemots” Ādažu
futbola laukums

Līdz 23. decembrim aicinām pieteikt pretendentus
Sporta laureāta balvai

Ādažu futbola laukums ir nomiglots un
“ieziemots”. Lai saglabātu futbola laukumu labā stāvoklī un to varētu kvalitatīvā
līmenī izmantot arī turpmāk, ar 30. novembri aizliegts kāpt uz laukuma un to izmantot. Aicinām būt saprotošiem! Sportot gribētāji, kuri sporto stadionā, droši
var turpināt izmantot stadiona asfalta segumu savām sportiskajām aktivitātēm.

Līdz 23. janvārim pasts
strādās arī sestdienās

Līdz 23. janvārim “Latvijas Pasts” Ādažos būs atvērts arī sestdienās. Covid-19
ietekmes rezultātā sūtījumu plūsma sadalās nevienmērīgi, un pasta nodaļas
vienlaikus mēdz saņemt ļoti daudz sūtījumu, kuru izsniegšanai nepieciešams
papildu darbalaiks. Tāpēc sestdienas
“Latvijas Pasts”, cik iespējams, aicina
maksimāli izmantot tieši sūtījumu saņemšanai un nosūtīšanai.
Latvijas Pasts
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Lai godinātu mūsu novada labākos sportistus, komandas, biedrības, notikumus,
skolotājus un jaunos sportistus, aicinām
pieteikt savus pretendentus sporta laureāta balvai līdz 23. decembrim! Pretendentus apbalvojumiem iespējams
pieteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu:
arnis.rozitis@adazi.lv vai arī slēgtā aploksnē jāiesniedz Sporta daļai ar norādi “Konkursam “Ādažu Sporta laureāts 2020””
Ādažu Sporta centrā, Gaujas ielā 30 (darba
laikā). Pieteikuma veidlapas pieejamas
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv,
sadaļā “Sports”. Arī foto un/vai videomateriālus var iesūtīt Sporta daļas vadītājam:
arnis.rozitis@adazi.lv. “Ādažu Sporta laureāts” ir svinīgākais gada notikums Ādažu
novada sporta dzīvē, apbalvošanas ceremonija, kurā godinām novada sportistus, komandas, skolotājus, jaunos censoņus sportā, kā arī sporta notikumus un biedrības!
Apbalvojumu “Gada sportists” un “Gada
sportiste” var saņemt sportists no 18 gadu
vecuma (ieskaitot). Balvu piešķir arī attiecīgā sportista trenerim nominācijās “Gada
sportista treneris” un “Gada sportistes treneris”. Savukārt apbalvojumus “Gada jaunais sportists” un “Gada jaunā sportiste”
piešķir sportistiem līdz 18 gadu vecumam
un arī attiecīgā sportista trenerim nominācijās “Gada jaunā sportista treneris” un
“Gada jaunās sportistes treneris”. “Gada
sporta komanda” nomināciju piešķir Ādažu novada sporta komandai, savukārt balvu “Gada sporta komandas treneris” saņem attiecīgās sporta komandas treneris/e.
“Gada sporta skolotājs” nomināciju piešķir
@ A d a zu _ n o v a d s

Sociālais dienests

Ādažu vispārizglītojošo skolu un pirmskolas izglītības iestāžu sporta skolotājam,
kurš 2019/2020. mācību gadā uzrādījis
labus rezultātus sporta pasākumu organizēšanā darbā ar skolēniem un bērniem,
kā arī veiksmīgi īstenojis sporta mācību
programmas. Apbalvojumu “Gada sporta
organizācijas” var saņemt Ādažu novadā
reģistrēta sporta organizācija, kas aizvadītajā gadā aktīvi darbojusies novada sporta
dzīvē, organizējusi sporta sacensības un
iesaistījusi novada iedzīvotājus sporta aktivitātēs.
Aicinām balsot par gada notikumu
un gada populārāko sportistu!

✓ “Gada notikums sportā” (iedzīvotāju
balsojums) nomināciju piešķir sacensībām, kas notikušas Ādažu novadā un
guvušas iedzīvotāju atsaucību. Balsošana
norisinās līdz 23. decembrim, balsot iespējams šeit: https://ej.uz/balsojums1.
✓ “Gada populārākais sportists/e” (iedzīvotāju balsojums) nomināciju piešķir
sportistam, kurš ieguvis vislielāko balsu
skaitu iedzīvotāju balsojumā. Līdz 23. decembrim iespējams nobalsot par kādu no
šiem lieliskajiem sportistiem: Kristiānu
Upenieku, Zandu Rutkovsku, Alenu
Zvilnu, Ingu Jēkabsonu vai Arvi Grencbergu šeit: https://ej.uz/balsojums2.

i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /
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Cilvēks – Ādažu novada lielākā vērtība!

Kas gan būtu Ādaži bez ādažniekiem – labestīgiem, uzņēmīgiem, izpalīdzīgiem, gudriem, strādīgiem un
iejūtīgiem! Valsts, pirmkārt, ir cilvēks. Valsts sākas ar cilvēku. Kas būtu mūsu novads bez mūsu mīļajiem
ādažniekiem un ikvienu, kurš palīdz Ādažiem augt, attīstīties un kļūt par vēl labāku vietu, kur dzīvot, augt
un būt! Jo vienmēr ir, kur augt! Paldies, ka augam kopā! Jūsu bija daudz vairāk nekā šeit iespējams nosaukt. Paldies visiem. Paldies katram.
Lepojamies ar ikvienu ādažnieku un lepojamies ar:
Daci Dumpi, apbalvojuma
“Goda ādažnieks” laureāti, Ādažu vidusskolas direktora vietnieci izglītības
jomā.
Dace Dumpe ir personība ar
lielo burtu. Sirds cilvēks. Personība ar neatkārtojamu inteli enci un dziļumu. Augstas
kultūras cilvēks. Dacei piemīt
ļoti liela nesavtība. It visā, ko
dara. Katrs rīts skolā aizsākas
ar mundro ”Labrīt”! av bijis
tādu svētku, kad viņa nebūtu
sagatavojusi pārsteigumu ikkatram skolas kolē im. av bijusi tāda reize, kad viņa nedotos
kopā ar skolēniem uz mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sacensībām, skatēm vai koncertiem. Dace stiprinājusi, saliedējusi un veidojusi savas Ādažu vidusskolas īpašās tradīcijas.
Diplomētā angļu valodas skolotāja Dace Dumpe 2 dzīves gadus
atdevusi skolai un izglītības attīstībai Ādažos. Maza tauta izdzīvo,
ja ir gudra. Daudzajos izglītības reformu un citos dažādos plānos laiku laikos atrast to skaidro redzējumu, kā darīt vislabāk,
lai nākamā paaudze būtu gudra un dzīvei gatava tā ir skolotāja
galvenā misija. Paldies par misijas piepildīšanu!
Mirdzu Dzirnieci, apbalvojuma
“Gada ādažnieks” laureāti nozarē “Pārvaldes darbs””, Ādažu bibliotēkas vadītāju.
Ādažu mazo gaismas pili jau 22
gadus vada Mirdza Dzirniece, kuru
lasītāji mīļi iesaukuši par Mirdziņu.
Kopš Ādažu bibliotēka no Ādažu vidusskolas nonāca jaunajās telpās
Gaujas ielā, tās apmeklētāju skaits
ievērojami pieauga, sasniedzot 100
un pat vairāk lasītāju dienā. “Kad
lasītājs taujā pēc kādas grāmatas,
uzreiz zinu, kur tā ir un kā izskatās.
av ilgi jāmeklē,” atzīst Ādažu bibliotēkas vadītāja, aiz kuras ārējās
vienkāršības slēpjas intelekta milzis ar fascinējošām zināšanām
literatūrā, eogrā jā, vēsturē un arī sportā. Bibliotekāra darbs ir
misija – pārzināt lasītāju vajadzības un iemācīties kļūt par uzticamu starpnieku starp grāmatu draugiem un zināšanu krātuvēm.
obrīd – digitālajā laikmetā – koordinēt informācijas krātuves ir
ne tikai liels izaicinājums, bet arī īpaša māksla!
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Staņislavu
Siricu,
apbalvojuma
“Goda
raksts”
laureātu,
SIA “Ekspress-Ādaži” autobusa
vadītāju.
Ādažnieki, kuri ikdienā dodas ceļā ar sabiedrisko transportu, šo šoferīti pazīst
vaigā. Staņislavs Sirica pasažieru autobusu vada 2 gadus, un ir viens no pirmajiem uzņēmuma SIA “Ekspress-Ādaži”
darbiniekiem. Un arī vienīgais, kurš savā
darba mūžā nav mainījis darba vietu.
Ik pa brīdim gan izskan apgalvojums,
ka nākotnē autobusa vadītāja profesija
vairs nebūs vajadzīga, jo digitalizācijas laikmetā kursēšot tikai
“pašbraucošie autobusi”. Vai mēs to piedzīvosim Laiks rādīs. obrīd, kad ielās kursē mūsu oranži-baltie Ādažu pasažieru autobusi, katra braucēja ikdienu ievērojami gaišāku dara tie šoferīši, kuri
neuzkrītoši rūpējas par katra pasažiera labsajūtu.

Kristīni Upīti, apbalvojuma “Gada
ādažnieks” nozarē “Izglītība” laureāti, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas angļu
valodas skolotāju.
pašā aizrautība, ar kādu skolotāja rosina
skolēnus domāt un darboties komandā,
vienmēr iestāties par vērtībām – apkārtējo
vidi un pasauli, kurā dzīvojam. o ieaudzināto pārliecību skolēni un skolotāja kopīgi
aizstāv, uzstājoties debašu turnīros citviet
Eiropā. Viņa ir angļu valodas skolotāja ar
kaislīgu obiju - burāšanu. Esot jūrā, komandā starp visdažādākajiem pasaules ļaudīm, mājās atgriežoties, viņa spēj saviem audzēkņiem pavērt to īpašo apvārsni vēl
labākai angļu valodas apguvei. Skolotāja tic, ka ikviens var attīstīt
savus talantus dzīvē, lai kļūtu laimīgs šajā pasaulē, kas ir valdorfpedago ijas misija.
Aigaru
Neripu,
apbalvojuma “Gada ādažnieks” nozarē
“Sports” laureātu, Ādažu Bērnu
un jaunatnes sporta skolas basketbola vecāko treneri
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas vecākā trenera Aigara eripa
vadībā basketbols Ādažu bērniem ir
ne tikai sporta veids, bet arī dzīve un
iespēja veidot spēcīgu raksturu – apņēmīgu un mērķtiecīgu. Paļaušanās
uz komandas biedru un saspēle ļauj
mācīties saprast, cik būtiska tālākajā dzīvē ir spēja darboties komandā, rast kompromisus un ātri pieņemt pareizo lēmumu. Spēle
ir saprašanās no pusvārda. Aigars erips iedvesmo, iedrošina un
uzmundrina. Bērni viņu mēdz klausīt vairāk nekā vecākus, jo viņš
ir autoritāte. o vīru nav iespējams piemānīt, jo viņš zina, ko
katrs audzēknis spēj. Bezgalīga cieņa un pateicība trenerim, kurš
30 gadus kopā ar bērniem ir treniņos, turnīros un nometnēs.
Annu Kukaini, apbalvojuma “Goda
raksts” laureāti, Ādažu vidusskolas
dežuranti.
Pozitīva, sirsnīga, kolektīvā mīļi saukta par
Anniņu, vienmēr korekta un ikdienas darbu
pat sevišķi intensīvās situācijās veic ar prieku – tāda ir Anna Kukaine, Ādažu vidusskolas dežurante, bez kuras skolā varētu rasties
sajukums. Jo tieši viņa ir tā, kura, precīzi kā
pulkstenis, ar skolas zvana skaņām aicina skolēnus uz mācību stundu sākumu un bieži arī
skolēnu gaidītāko mirkli – mācību stundas beigām.
Annu Tretjakovu, apbalvojuma
“Goda raksts” laureāti, Ādažu
vidusskolas izglītības psiholoģi
un psiholoģijas skolotāju.
Anna retjakova ir Ādažu vidusskolas izglītības psi olo e un psi olo ijas skolotāja, kā arī ilggadēja deju
kolektīva “Rūta” koncertmeistare. Viņa ir radoša, prasīga, bet arī
saprotoša un atsaucīga, mīl deju,
darbu veic ar lielu aizrautību un
vienmēr tiecas sasniegt maksimāli
pozitīvu rezultātu. Anna ir palīdzējusi ļoti daudziem jauniešiem atgūt
ticību sev, atrast spēku pārvarēt
dzīves radītās grūtības un veiksmīgi turpināt mācības.
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Silvu Aleksandrovu, apbalvojuma
“Goda raksts” laureāti, Ādažu bērnudārza administratori.
Viņas uzmanību, iejūtību, sirds siltumu
un atsaucību ir izjutušas daudzas pensionētas Ādažu skolotājas, kurām viņa, veltot lielu daļu sava brīvā laika, ir dāvājusi
gaišus mirkļus, optimismu un praktisku
palīdzību. Bet vislielāko viņas mīļumu un
sirsnību ir izjutuši mazie ādažnieki, Silvai
strādājot gan par administratori Ādažu
bērnudārzā, gan iepriekš ilgus gadus rūpējoties par mazo bērnudārza iemītnieku
veselību medmāsas amatā.
Andu Tulišu, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu Sociālā dienesta darbinieci.
Anda ir ļoti pretimnākoša un
izpalīdzīga. Viņas smaids un
ener ija neliek manīt to, ka
ikdienas darbs nav viegls, jo
visai bieži nākas saskarties ar
daudz smagiem un skumjiem
stāstiem. Veicot sociālo darbu ar imenēm, viņa sniedz
maksimālu atbalstu un aktīvi
meklē vislabāko iespējamo
risinājumu, lai palīdzētu atrisināt dažādas sociālās problēmas, un
nepadodas, līdz to atrod.
Gunu Kozlovsku, apbalvojuma
“Goda raksts” laureāti, Ādažu
Sociālā dienesta darbinieci.
Guna ir sociālā darbiniece, kuras profesionalitāti nevar nepamanīt ikvienā
rīcībā un ikdienas darbā. Zinoša, aizrautīga un ener iska, Guna ir gatava ne
vien palīdzēt klientiem, bet arī nemitīgi
pilnveidoties, lai savas zināšanas ar aizrautību nodotu arī kolē iem, iedvesmojot un atbalstot tos. Uz jautājumu “Kas
šajā darbā sniedz gandarījumu ”, Guna
atbild, ka gandarījums ir ikviena situācija, kurā izdodas palīdzēt
grūtībās nonākušajiem cilvēkiem.
Biedrību “Gaujas partnerība”, apbalvojuma “Goda
raksts” laureāti.
Biedrībā “Gaujas partnerība”
darbojas dedzīgi novada entuziasti, kuri vairāk nekā desmit
gadu garumā nepagurstoši iesaistījušies daudzu lielisku projektu tapšanā novadā. Ar “Gaujas partnerības” gādību tapuši
sporta aktivitāšu laukumi, kafejnīca, velo infrastruktūras
elementi, tautas tērpi deju kolektīviem, attīstījies privātais
bērnudārzs, paplašinājusies interešu izglītība novadā un citi novada iedzīvotājiem nozīmīgi un noderīgi projekti.
Ādažu Mākslas un mūzikas skolu, apbalvojuma “Goda raksts”
laureāti.
eju 200 audzēkņu ik
gadu gūst godalgotas vietas starptautiskos, valsts
un re ionālas nozīmes
mākslas un mūzikas konkursos. Ikviens audzēknis
skolā var atrast savām interesēm, talantam un personībai piemērotu mākslas veidu, lai augtu un attīstītos. 20 gadu laikā ar
saviem brīnišķīgajiem skolotājiem un radošajām idejām Ādažu
Mākslas un mūzikas skola ir kļuvusi par kultūrizglītības centru novadā, bagātinot kultūrvidi un nodrošinot profesionāli augstvērtīgu
kultūrizglītības piedāvājumu.
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Antru Meolu, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu Sociālā dienesta
darbinieci.
Antras dzīvesprieks staro
it visā – gan saskarsmē ar
Sociālā dienesta klientiem,
gan kolē iem. Viņas radošā
ener ija un mīļums sevišķi
izpaužas, vadot radošās nodarbības jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem,
senioriem, kā arī, organizējot
dažāda veida labdarības akcijas. Antra profesionāli atrod
kontaktu pat ar īpaši sarežītiem klientiem, rodot viņu
vajadzībām atbilstošu situācijas risinājumu. Antra apkārtējos
iepriecina arī ar lieliskiem foto!
Zinaidu
Johansoni,
apbalvojuma
“Goda raksts” laureāti, Ādažu Sociālā
dienesta darbinieci.
Zinaida lieliski izprot cilvēku vajadzības,
spēj novērst grūtības to nodrošināšanā, izvērtēt problēmas un sniegt atbalstu to risināšanā. Apzinīga, profesionāla un ar augstu
atbildības izjūtu, Zinaida ir cilvēks, uz kuru
mierīgu sirdi var paļauties gan Sociālā dienesta klienti, gan kolē i.
Pjotru Burlaku, Jāni Šūmani, Omaro Birziņu, apbalvojuma “Goda raksts” laureātiem, uzņēmuma “Portmanns un
Ko” darbiniekiem.

Kopš pirmā zināmā automobiļa izgudrotāja Leonardo da Vin i laikiem ir pagājusi vesela mūžība, tomēr interese par automobiļiem
pasaulē nekad nav zudusi. Ko darīt, ja te niku piemeklējusi ķibele
eliegsimies, lai te nikai nodrošinātu iespēju turpināt ceļu,
nepieciešama meistarība un sava veida radošums. Starp citu,
vārds “te nika” cēlies no sengrieķu vārda, kas arī nozīmē mākslu
un meistarību. ie trīs vīri, kuru dzīves gājums un meistarības paņēmieni, iespējams, būs atšķirīgi, viņus visus tomēr vieno augsta
atbildība pret jebkuru viņiem uzticēto pienākumu. Pat brīžos “kad
ne no kā” ir jādabū gatavs “kaut kas”. rīs izcili sava aroda meistari, kuri ar ilggadēju darbu stiprinājuši Ādažus un devuši milzīgu
ieguldījumu novada saimnieciskajā attīstībā.
Ādažu Kultūras
centru,
apbalvojuma
“Goda
raksts” laureātu.
Kāda būtu mūsu
dzīve bez kultūras
un Ādažu Kultūras
centra
eiedomājama, vai ne
Jo tieši Kultūras
centrs ar neskaitāmiem brīnišķīgiem koncertiem, teātru viesizrādēm, talantīgu mākslinieku
izstādēm, vēstures izzināšanu, kino vakariem un gan ādažnieku, gan viesu tik iemīļotajiem Gaujas svētkiem jau desmit
gadus ir Ādažu dvēsele un palīdz cilvēkos rast tās īpašās prieka dzirkstis, ko spēj sniegt tikai māksla un mūzika. Paldies
arī aizrautīgajiem amatiermākslas kolektīviem – amatierteātra
“Kontakts” aktieriem, dziedātājiem un dejotājiem, kuri vienmēr gatavi padarīt košākus novada notikumus un pasākumus
ar savu uzstāšanos!
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Ronaldu Jaunzemu, apbalvojuma
“Pateicības raksts” laureātu, tēlnieku.
Mākslinieks Ronalds Jaunzems pats savām rokām uzmeistarojis virpu, kuras
spēkam pakļaujas pat akmens. “ ekad
nevarēju iedomāties, ka akmeni varētu
virpot ar rokām kā koku vai mālu, bet
pats esmu to atklājis,” atzīst tēlnieks.
Paldies par tavu “Ziemassvētku egles”
ideju, kas dzīvo gadu no gada, atdzimstot
atkal jaunos veidolos un priecējot mūs,
ādažniekus, Ziemassvētku laikā. Paldies par vēsturiskās lidmašīnas Blerio īpaši māksliniecisko propelleri Gaujas svētku izstādē.
Priecājamies par visām tavām īstenotajām idejām citviet Latvijā. Un ticam, ka kopīgi īstenosim sapņus par kādu mākslinieciski
augstvērtīgu vides objektu Ādažos, kura mums tik ļoti pietrūkst.
Lepojamies ar tevi!
Dārtu Zaumani un Oļegu Aļošinu, apbalvojuma “Pateicības raksts”
laureātiem.
Pateicoties Dārtai Zaumanei un ļegam Aļošinam,
“Brīvās Austras skolas”
bērnudārza mazajiem ķipariem ir ne vien iespēja
staigāt un droši rotaļāties
pagalmā uz nobru ētā pagalma seguma, bet arī pētīt un iepazīt
latvju zīmes, jo ar Dārtas un ļega gādību tapušo bru a segumu
rotā gudrības simbols – Austras koks.

Karinu Šuškeviču, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureāti, treneri
mākslas vingrošanā.
Vienmēr smaidīga, saprotoša un sirsnīga,
trenere, kura savu darbu dara ar sirdi un
dvēseli – tā par Karinu saka viņas audzēkņu
vecāki. ķiet, Karinai nekas nav par grūtu,
jo viņa ne tikai lieliski trenē un motivē savas mazās audzēknes, bet arī darina viņām
elegantus sacensību tērpus. Un pavisam
nesen, oktobrī, Ādažos norisinājās Karinas uškevi as organizētās valsts mēroga
mākslas vingrošanas sacensības.
Sergeju Protasovu un Innu Gusarovu, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātiem, ģimeni, kas iedvesmo.
Sergejs un
Inna ir daudzbērnu imene, kura
ar
savu
piemēru
iedvesmo
ādažniekus
būt
sportiskiem un
ak tīviem,
neraugoties
uz
grūtībām. Viņi ir lieliska komanda, palīdzot cilvēkiem uzlabot veselību
un sportisko formu, jo Sergejs ir treneris, savukārt Inna sniedz
konsultācijas par veselīgu uzturu.

Ādaži tērpās svētku rotās par godu
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai!
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Novadā sakārtoti 80% adrešu

Stājoties spēkā jauniem likumiem un noteikumiem valstī,
katrai pašvaldībai ir pienākums tos izpildīt. Atgādinām,
ka 2015. gada 8. decembrī tika
pieņemti Ministru kabineta
noteikumi Nr.698. “Adresācijas noteikumi” (turpmāk –
noteikumi), kas paredzēja adrešu piešķiršanas un maiņas
kārtību visā valsts teritorijā.
Kopš 2018. gada visā novada
teritorijā norisinās adrešu sakārtošana atbilstoši noteikumu prasībām. Prasības paredz, ka pēc ielas izveidošanas ēkām
un apbūvei paredzētām zemes vienībām piešķir numuru. Simtiem ēku adrešu sakārtošanas procesā tika pie savām pirmajām
adresēm, vienlaikus saglabājot arī vēsturiskos nosaukumus.
Lauki ar pilsētas komfortu?
Liela daļa Ādažu novada iedzīvotāju izvēlas novadu par savām
mājām tieši tāpēc, ka šeit ir Rīgai “tuvie lauki”, un augstu vērtē
iespēju pastaigāties pļāvās un mežos pie pašām mājām, peldēties ezerā vai upē, un baudīt lauku dzīves klusumu, saglabājot
arī vēsturisko īpašuma nosaukumu, kā jau īstos laukos.
Vienlaikus iedzīvotāji izvirza arvien augstākas prasības komforta līmenim, kas bieži ne tikai nav savienojams ar “dzīvi laukos”, bet arī nav iespējams vai attaisnojams novada attālākos
stūros: zemesgabala īpašnieki, nopērkot zemesgabalu meža
malā vai lauku ceļa galā, pašvaldībai jautā pēc noasfaltēta ceļa
gar pašām mājām, veloceliņa, ielas apgaismojuma. No vienas
puses – dzīve laukos, no otras – ar labāko ceļu un apgaismojumu pie pašām mājām. Tad dzīve laukos vai tomēr pilsētvidē?
Pašvaldība ik dienas saskaras ar cilvēku vēlmi apvienot šādas,
pēc būtības, pretējas vēlmes.
Svarīgi! Adrešu maiņa notiek ne visās novada vietās, un
vairāki vēsturiskie īpašumu nosaukumi saglabājas vietās,
kur ielām nav piešķirti nosaukumi, vai arī vispār nav ielu.
Īslaicīgas neērtības, kārtība ilgtermiņā
Adrešu maiņa ir process, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu. Tā
var izraisīt nedrošību un sašutumu – vai ir jāmaina Zemes-
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grāmata un citi dokumenti? Kā mani atradīs pasta darbinieki?
Vai jāpārslēdz līgumi? Protams, adrešu maiņa īslaicīgi rada
neērtības, bet ilgtermiņā Ādažu novads iegūst pārskatāmu adresācijas sistēmu. Turklāt, kā uzsver teritoriju plānotājs Silvis
Grīnbergs, būvvalde ielu nosaukumus piešķir saskaņā ar vēsturisku, senu māju un vietu, un dabas vērtību nosaukumiem.
Novadā ir mājas ar savu vārdu no 16. un 17. gadsimta. Svarīgi
saprast, ka māja, kas uzcelta, piemēram, 2010.gadā un šajā laikā arī tikusi pie vārda, nav uzskatāma par vēsturisku. Atbildes
uz visiem jautājumiem iedzīvotāji saņem no individuāliem paziņojumiem, kurus kopš 2019. gada būvvalde sūta katram apbūvēta zemesgabala īpašniekam divus mēnešus pirms adreses
maiņas.
Iespēja piedāvāt savu versiju
No novada teritorijā izveidotajām 30 ielām četras tikušas pie
sava jaunā nosaukuma, pateicoties iedzīvotāju iesaistīšanai.
Būvvalde ir saņēmusi argumentētus iesniegumus ar parakstiem
no ielu iedzīvotājiem, kuri bija neapmierināti ar būvvaldes piešķirto nosaukumu. Visos šajos gadījumos iedzīvotāju priekšlikumi tika akceptēti, un būvvalde ielām mainīja nosaukumus.
Kopumā divu gadu laikā nomainītas adreses ap 2500 objektu,
plānots, ka atlikusī daļa adrešu tiks sakārtota 2021. gada laikā.
Izveidotas 30 jaunas ielas. 458 ekspluatācijā nodotām mājām izgatavotas adrešu plāksnītes, iedzīvotāji izņēmuši 362.
Pārbaudiet adreses plāksnīti!
Pārbaudiet savas adreses plāksnīti, jo par neesošu vai noteikumiem neatbilstošu adreses zīmes izmantošanu var piemērot
administratīvo sodu līdz 350 eiro apmērā (juridiskām personām līdz 1400 eiro).
Adreses plāksnīti īpašnieks var pasūtīt jebkurā uzņēmumā, kas
specializējas plāksnīšu izgatavošanā. Pietiek vien nosaukt savu
adresi un novadu. Uzņēmumi paši zina katra novada prasības
plāksnīšu izgatavošanai. Ādažu novadā adreses plāksnītei jābūt uz balta fona ar melnas krāsas burtiem un cipariem.
Dažkārt pie ēkām var redzēt mākslinieciski izgatavotas vai citādi izdaiļotas īpašuma nosaukuma zīmes. Īpašnieki tās var saglabāt, taču adreses plāksnītei jāatbilst noteikumiem un jābūt
izvietotai tai paredzētajā vietā.
Jautājumiem: tālr.: 67443536, e-pasts: nadezda.rubina@adazi.lv.
Nadežda Rubina

Noslēgumam tuvojas Gaujas – Daugavas kanāla atjaunošanas darbi

S

U S

f a c e b o o k .c o m / a d a z i l v

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

i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /

9

E S NB

Vertikāle, tiecība augšup, pārpasaulīgums, gaisma un pieskaršanās dievišķajam – lai kādos vārdos mēģinātu ietērpt pārdomas, raugoties mākslinieces
Ilzes Raudiņas darbos, ir skaidrs, ka tos
caurvij maģisks gars. Klusums, izjūta,
lielums, kas vibrē ārpus vārdiem. Vai
tie būtu domīgi un nedaudz skumīgi
enģeļi, vai pavasara enerģijā vizuļojoši,
koši sārti rudzu lauki, vai dzīvesprieka
pilnie bērzi. “Nemateriālā, plašā pasaule mani ļoti saista, es to sajūtu un redzu
vislabāk dabā, notikumos, cilvēcīgos
pārdzīvojumos, attiecībās, un šos vērojumus man patīk gleznot,” stāsta Ilze.
Viņu iedvesmo arī dabas krāšņais raksturs: “Es un daba vai cilvēks un daba
ir manas dvēseles pasaules redzējuma
paskaidrojums. Sapludinot abus tēlus
kopā, atspoguļojas psiholoģiskie pārdzīvojumi un emocionālie stāvokļi cilvēka dzīvē, kam pamatā ir bailes, sapņainība, ilūzijas, aizdomas, skumjas,
skaistums, prieks, ticība, mīlestība.”
Jau pašā sarunas sākumā Ilze atzīstas, ka
vairāk radusi izteikties ar krāsām un tēliem, nevis vārdiem, tāpēc ļoti ilgi domājusi, vai piekrist sarunai. Tomēr saprotot,
ka nekas nenotiek nejauši, tomēr piekritusi: “Varbūt tā jābūt.” Ilzes talantu pirmā pamanīja viņas zīmēšanas skolotāja
Eleonora Menķe, kad Ilze mācījās Līgatnes pamatskolā. Skolotāja mudināja Ilzes
vecākus apdomāt meitas izglītošanu Jaņa
Rozentāla Rīgas Mākslas skolā. Ilze vēl
tagad pavisam skaidri atceras mirkli no
bērnības, kad tēvs sēdējis pie galda, lasījis
laikrakstu “Cīņa” un, ieraudzīdams sludinājumu par iestājeksāmeniem Rozentāla
Mākslas skolā, uzrunājis Ilzi: “Mēģināsi?”
Ilze, pilniem vaigiem pie pusdienu galda
ēdot, noteikusi: “Nu, jā! Labi! Mēģināšu!”
1 0
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Maģisks gars

Foto – Monika Griezne

cikos celties, jo ļoti ilgojos pēc ģimenes.
Man bija svarīgi atgriezties mājās,” atzīst
Ilze. Tā sākās Ilzes ceļš lielajā mākslas
pasaulē, kas turpinājās ar scenogrāfijas
studijām Mākslas akadēmijas bakalaura
zinātņu programmā un Alekseja Naumova un Kristapa Zariņa glezniecības
meistarklasi maģistra studiju programmā.
Ilze atzīst, ka Aleksejs Naumovs un mākslinieks Edgars Vērpe, viņas klases audzinātājs Rozentāla skolā no 5. klases līdz pat
vidusskolas beigām, ir divi cilvēki, kuriem
ir ļoti pateicīga ne tikai par profesionālajām zināšanām, bet arī cilvēcīgo atbalstu,
pleca sajūtu. Saskaroties ar teātra pasauli,
Ilze sapratusi, ka ir tai par jaunu un nesagatavotu, un ka tā īsti nav viņai piemērota:
“Milzīga intrigu pasaule”.
Viss drīz pāries
Glezniecības pasaulei piederīgie nav
Vasarā tētis, pie rokas paņēmis Ilzi, no Lī- pakļauti intrigu spēkam, kā tas ir teātgatnes devās ceļā uz Rīgu, lai meitu ves- ra pasaulē?
tu uz iestājeksāmeniem prestižajā Rīgas Ir kastas tāpat, bet gleznotāji katrs strādā
skolā. Tikpat spilgti Ilze atceras mirkli, savā darbnīcā un satiekas izstāžu atklākā tētis, ieradies mājās no Rīgas, ģime- šanās. Mazāk sanāk tāda rīvēšanās.
nei paziņoja jauno vēsti: “Raita, ko mēs Ja mākslas pasaulē ir šīs kastas, kārtas,
tagad darīsim,” viņš teica Ilzes mammai kā minējāt, kā jūs tās izjūtat? Jums ir
un turpināja: “Viņa ir iestājusies!” Ilze svarīgi, kurai no tām piederat?
Nē, neuzskatu, ka māksCaur ciešanām un pārdzīvojumiem linieks vispār par kādu
būtu īpašāks. Katrai dvēvisvairāk iespējams mācīties un
kļūt līdzjūtīgākiem, saprotošākiem. selei ir savs ceļš, kas jāiet,
katram jādara tas, kas
nesen bija beigusi ceturto klasi un doma sanāk vislabāk. Mākslinieki, kuriem aizpar piektās klases uzsākšanu lielpilsētā, mugurē ir ģimenes ar lieliem uzvārdiem,
tālu no mājām, viņai, kā pati saka, lauku vai kas vairāk sasnieguši, ieguvuši slameitenei, šķita visai biedējoša. Prieks par vu, vai tas ļauj justies pārākam? Man tas
jaunumiem mijās ar savādu satraukumu šķiet smieklīgi un jocīgi. Nomirstam visi
par jauno dzīvi. Rozentāla skola atradās vienādi, kapā nevaram paņemt līdzi ne
Mākslas akadēmijas ēkā, bet kopmītnes savu pasi, ne pagonus (uzplečus red.), ne
netālu no Emīla Dārziņa Mūzikas skolas. statusu. Nomirstam tādi, kādi esam bijuLai no kopmītnēm tiktu uz Mākslas aka- ši pret saviem līdzcilvēkiem. Tāpēc svarīdēmiju, Ilzes vecmāmiņa veselu nedēļu gi, cik līdzjūtīgi, mīloši un pretimnākoši
katru rītu no Ieriķiem brauca uz Rīgu un esam. Mēs nenomirstam ar saviem soveda Ilzi uz skolu,
lai iemācītu mazmeitai orientēties
jaunajā vidē.
Atgriezties
mājās
Tā, sākot no 5.
klases, Ilze dzīvoja
kopmītnēs laikā,
kad bija jāpiesaka tālsarunas, lai
sazinātos ar tuviniekiem. “Sākot
no astotās klases
cēlos 5.00 no rīta,
lai no Līgatnes
uz Rīgu dotos ar
vilcienu uz skolu.
Man bija vienalga, Zied pienenes Krimuldā. 2013. Audekls, eļļa. 80 9 cm.
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karaspēks aizgāja, man bija iespēja doties
uz klasesbiedrenes lauku mājām Sīkragā.
Šī vieta “norāva man jumtu”, sirdsdarbība
paātrinājās, sapratu, ka šī ir mana vieta,
“mana Indija”. Kopš tā laika es tur braucu
katru gadu. Vienalga – ziemā vai vasarā.
Daudz staigāju pa mežu, kāpām, gar jūru.
Pirms 24 gadiem, kādā septītajā dienā
tā, staigājot dabā, pēkšņi nejutu ne aukstumu, ne vēju. Skatījos uz kukaini, zāles
stiebru un jutu, ka viss ir viens. Tāds kā
satori brīdis. Citi šādu mirkli varbūt sasniedz, apzināti meditējot. Brīdis, kad viss
prāta uzslāņojums, ko dzīves laika uzsūc
no vecākiem, sabiedrības, skolas, vides, ar
pieredzi, bailēm, izzūd un saproti, ka esi
daļa no visa, ka es esmu tas, uz ko es skatos. Atbrīvojies no ego čaulas, apzinoties,
Piejūras eņ elis. 201 . Audekls, eļļa. 2
0 cm.
Ilzes Raudiņas darbi aplūkojami
.ilzeraudinapaintings.com
ka esi kas vairāk un plašāks par to, no kā
esi saķepināts dzīves laikā. Tā sākās mani
ciālajiem, dzīves laikā iegūtajiem panā- lekcijas?
kumiem. Kā kāds Austrumu gudrais reiz Negribēju to reklamēt, bet, protams, man garīgie meklējumi, jo jutu, ka piedzīvotais
teicis: “Mīli, jo viss drīz pāries!” Dzīve šķiet visai grūti dzīvot, neinteresējoties mirklis bija lielāks par mani pašu… Tā
uz šīs zemes ir tik ārprātīgi īsa, tik bez- par to, kā ir veidota šī realitāte, kas ir es gribētu justies ik dienas, kas, protams,
steidzīgajā laika ritējēdzīgi šķiet sadomāties un
jumā nav iespējams,
tērēt enerģiju, domājot, ka
Gleznot, nepaceļot sevi virs zemes, nav
bet esmu laimīga, ka
esi kas vairāk… Ja satieku
iespējams. Lai radītu ko jaunu, ir
tādus cilvēkus, sastingstu…
jānorobežojas no tā, ar ko ikdienā esi apaudzis. ko tādu piedzīvoju.
Kad reiz paslīdēju
Nesaprotu, kā uz to reaģēt,
palieku kā sālsstabs. Paklanos un eju tā- Dievs, apziņa. Visizprotamākās atbildes garām TV ekrānam, kurā rādīja “Šeit un
lāk. Mums katram uz šīs planētas ir sava uz šiem jautājumiem vai, precīzāk, atbil- tagad” ar Pēteri Kļavu, sastingu, jo dzirvieta, un neviens nav pārāks par otru.
des, kas saskan arī ar manu intuitīvo iz- dēju, ka tiek apspriestas tēmas, kas mani
jūtu un izpratni, esmu guvusi Pētera Kļa- neatstāj vienaldzīgu. Tā arī turpinu izziMīlestības pilna sirds
vas lekcijās. Esmu guvusi sapratni arī par nāt Visumu vēl aizvien. Pēteris Kļava min
Kā jūtaties Ādažos?
Ļoti labi. Šo vietu esmu iemīlējusi, patei- pašas piedzīvoto, ka viss ir viens, mēs visi šādu līdzību – jūra saprot, ka nav vilnis,
coties cilvēkiem. Caur Valdorfa skolu un esam vienoti, un realitāte ir daudz plašāka bet vilnis domā, ka ir vilnis un neapzinās,
citiem šeit satiktiem cilvēkiem, piemē- nekā varam sajust ar savām piecām ma- ka ir jūra.
ram, privātskolēnu vecākiem. Katru reizi, ņām. Mēs esam dievišķas apziņas, kuras Mācīties
kad kādu satieku, domāju – o, vēl viens nes atbildību par to, kā nodzīvo šo dzīvi. Ja reiz Pēteris Kļava, tad noteikti esat
foršs cilvēks, un vēl viens! Man šķiet, ka
šeit tiešām sakoncentrējušies labi cilvēki.
Pirms tam dzīvoju Krimuldā, vēlāk arī
Rīgas centrā, bet no turienes gan aizmuku. Prieks, ka te apkārt ir daba – Gauja un
meži. Dzīvojot Krimuldā, viensētā, kur
apkārt bija trīs hektāri zemes, un, vedot
uz Valdorfskolas bērnudārzu meitiņu,
braucot gar Podnieku daudzstāvu mājām,
nodomāju – diezgan spiedīgi te varētu būt
dzīvot… Visi viens otram tik tuvu. Bumeranga efekts. Tagad esmu ļoti priecīga, ka
varu šeit dzīvot. Svarīgāk par vietu, kur
dzīvo, ir līdzās esošie cilvēki. Podniekos ir
ļoti atsaucīgi kaimiņi. Ja cilvēkam ir mīloša sirds, tas ir vissvarīgākais, mīlestības
pilnu sirdi jūt, lai vai kādai ticībai cilvēks
sekotu. Ja kāds atbalsta pašā grūtākajā brīdī, tā ir vērtība pati par sevi, un nav sva- Gleznas “Mīlas trīsstūris” sākums “Zirgzandalēs” 2019. gadā.
rīgi, kādi ir reliģiskie uzskati. Ar saviem Atbildīgi, apzināti, nedarot cūcības, ne- lasījusi arī Sogjalas Rinpočes “Tibetas
priekšstatiem par pasaules kārtību nevie- darot otram pāri. To, ka realitāte ir plašā- dzīvo un mirušo grāmatu”, ko domājat
nam negribu uzbāzties, jo šī tēma man ka par to, ko redzam, izjutu jau sen. Ma- par tajā vēstīto, ka jau dzīves laikā ļoti
šķiet ļoti dziļa un personiska.
nas saknes ir Ieriķos un Līgatnē, bet mana apzināti sava apziņa jāgatavo miršanas
sirds ir Kurzemē, 90. gadu sākumā, kad brīdim?
Viss ir viens
Un tomēr, kāpēc jūs saista Pētera Kļavas atvēra robežu aiz Kolkas raga un padomju Man šķiet, ka šī ir viena no svarīgākajām
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ir arī dalīšanās un vēroju, kā lēnām kūst lāstekas. No
savās zināša- bērnības tāda liela savrupības sajūta. Vienās. Kad viņa na mežā jūtos daudz labāk nekā izejot ciltā teica, vēl īsti vēkos. Kad Mākslas akadēmijas laikā ar
neuztvēru, bet draugiem sēdējām parkā un viens otram
tikai pēc lai- devām iesaukas, mani nodēvēja par “glieka, kad dzīve mezi”, jo allaž ierāvos sevī. Arī bērnības
mani aizveda iesauka man bija “ezis”, tētis un brālēns
līdz pedago- mani vēl šodien tā sauc. Šādi atklāties un
ģiskajam dar- runāt man nav nemaz tik viegli, bet dzīve
bam, to atce- ir pārlauzusi un iemācījusi tomēr runāt
rējos. Sākumā arī ar svešiem cilvēkiem.
stāvēt skolēnu Uzasinātā jūtība
priekšā Rīgas Jūsu gleznās koki pavasarī ir sārti…
Dizaina
un Jā, bet tādi jau tie arī ir! Kāds cilvēks man
mākslas vidus- reiz teica: “Paldies, Ilze, tu man palīdzēji
skolā bija ļoti ieraudzīt, tādas krāsas tiešām ir!” Pirms
mulsinoši, bet, izsprāgst pumpuri, gaiss ir elektrizēts.
kad tiku pāri Marta beigās jau skatos – jā, viss sākas!
Vientuļa sala. 2008. Audekls, eļļa. 120 130 cm.
savam biklu- Līdz tam daba sevī ierāvusies kā gliemedzīves mācībām. Mēs visi nomirsim, ne- mam, apjautu, ka tieši skolotājas darbs zis, bet tad kokiem parādās sārti violetas
izspruks neviens. Un lai šajā mirklī la- man ļoti daudz ko iemācījis par ņemšanu līnijas, kas pāriet okera krāsā. Vakara
bāk noorientētos, vērtīgāk ir zināt nekā un došanu enerģētiskā ziņā. Kad no la- saulē šīs līnijas paliek vēl spilgtākas. Reinezināt. Nepostulēju, ka esmu kaut ko bākās sirds dod, saņem atsamācījusies, bet man šķiet svarīgi to pakaļ. Tas ir brīnums, ko
zināt, kā arī mācīties. Runājot par mācī- pieredzēju. Ļoti intuitīvi
šanos vispār… Esmu no tiem cilvēkiem, jutu katra skolēna ģimeni
kuri uzskata, ka caur ciešanām un pār- fonā, kā pieiet un palīdzēt.
dzīvojumiem visvairāk iespējams mācī- Piemēram, ja skolēns ir
ties un kļūt līdzjūtīgākiem, saprotošā- skumjš un nomākts, vikiem. Ir cilvēki, kuri ļoti nocietinās pēc ņam nekad nevar teikt,
pārdzīvojumiem un sāpēm, bet, manu- ka nesanāk. Ir jāpieķeras
prāt, ciešanas un pārdzīvojumi liek ļoti mazākajam nieciņam, kas
novērtēt visu, kas mums ir, visu labo, sanācis, un jāpaslavē. Un
pa īstam novērtēt “šeit un tagad” brīdi. kāda audzēkne uzplauka
Kad esi kā no pelniem atdzimis, novērtē manā acu priekšā. Ir bērvisu, kas ir apkārt, – brīdi, kas ir dots, ni, kuri ļoti ņem pretī visas zināšanas – acis spīd,
un mācies.
tu tikai dod, un viņi ņem Pie vēl nepabeigtas, topošas bildes... 2020. gada decemDalīšanās
un ņem. Katrā kursā bija bris.
Kā patīk pedagoģiskais darbs?
Pedagoģiskais darbs ir dalīšanās, un arī sava noskaņa, kas tur valdīja. Kad ju- zēm man jautā – kā tu to izgudroji? Es
dalīties ir jāmāk. Viens ir mācēt gleznot, tos sevi izsmēlusi, saņēmu piedāvājumu neizdomāju, tas viss ir redzams! Ja ieskabet pavisam kas cits – palīdzēt otram. strādāt kādā uzņēmumā par biroja vadī- tās, to var redzēt jebkurš, tā nav nekāda
Kāda vieda sieva reiz teica, ka mans ceļš tāju. Diezgan ātri sapratu, ka tomēr biju maģija! Radītājam ir bijusi bezgala laba
iekāpusi ne īsti savās humora izjūta, radot bērzus, jo tie uz pākurpēs, tāpēc šobrīd rējā fona izskatās kā zaļās vārnas – tādi
atkal daru to, kas man kā pārāk saposušies, par sevi nez ko sadosagādā vislielāko prie- mājušies, lecīgi, krāšņi – balti, spilgti, ar
ku – gleznoju un divas komiskiem, ķēmīgiem zariem. Brīžiem es
reizes nedēļā strādā- pat iesmejos, raugoties uz tiem. Zaļā vārju ar privātskolēniem na izceļas uz citu vārnu fona un bērzs –
Ādažos.
uz citu koku fona! Jau skolas un vēlāk arī
Vai gribētu sevi par studiju laikā mūs dresēja vērot un ierausavu draugu?
dzīt. Lūkoties ainavā un mēģināt tajā atJā, bet es sev teiktu – es rast to, ko sākotnēji grūti pamanīt. Šāda
ar tevi draudzēšos, ja dresēšana arī, iespējams, noved pie tādas
mazāk baidīsies. (Sme- uzasinātas jūtības. Gleznot, nepaceļot
jas.) Bet vispār man sevi virs zemes, nav iespējams. Lai radītu
vienmēr ļoti paticis ko jaunu, ir jānorobežojas no tā, ar ko iklaiku pavadīt vienatnē. dienā esi apaudzis. Gleznot nav iespējams
Līdz 1. klasei dzīvoju Ie- ar tādām bruņām, kādas uzvelkam, ejot
riķos. Atceros, kā pava- uz banku. Bruņas jānomet.
Vasaras prakse ar audzēkņiem no Rīgas Dizaina un mākslas
sarī skatījos ārā pa logu
Monika Griezne
vidusskolas. 2019. gads.
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Foto – BM Ādaži arhīvs

BMX trasē Kadagā atklāta pasaules līmeņa starta barjera

Lai pilnvērtīgi trenētos un organizētu sacensības jaunizveidotajā BMX trasē Kadagā, tajā uzstādīta arī moderna BMX starta
barjera ar laika mērīšanas un starta signāla iekārtām. Projekta
mērķis bija radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem
un jauniešiem, izveidojot BMX trasi, kur organizēt BMX treniņus un sacensības un kas brīvi pieejama BMX sportistiem.
Trasē notiek riteņbraukšanas klubu treniņi, un to varēs izmantot ikviens, kam ir atbilstošs velosipēds un ekipējums. Trasē no-

tiks gan vietēja, gan starptautiska mēroga sacensības. Projekta
īstenošanas laikā uzklāta sīkšķembas apakškārta un virskārta
starta kalna segumam; uzbūvēta starta kalna nojume; izbūvēta
starta barjeras pamatne un uzstādīta starta barjera. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas 40000 eiro, no kuriem 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, 5%
– Ādažu novada pašvaldības un 5% – biedrības “BMX Ādaži”
līdzfinansējums. Darbi veikti Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA), Ādažu novada pašvaldības, biedrības
“BMX Ādaži” līdzfinansētā un biedrības “Gaujas partnerība”
atbalstītā projektā “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā,
otrā kārta” (rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”). Projekta* īstenošanas laiks:
no 2019. gada 2. septembra līdz 2020. gada 22. oktobrim.
Plašāka informācija par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm.
Sporta klubs “BMX Ādaži”

Projekta id.nr. 19-0 -AL1 -A019.2201-000002

Konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” trešajā kārtā Rīgas
plānošanas reģionā* starp divām labākajām pašvaldībām arī Ādažu novads
Noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” otrā kārta. Konkursa trešajai kārtai nominētas 10 pašvaldības,
kas saņēmušas augstākos novērtējumus –
divas katrā plānošanas reģionu pašvaldību
grupā. Rīgas plānošanas reģionā uz finālu
pretendē divi novadi – Ādažu novads un
Stopiņu novads. Konkursa finālā nokļuvušas tās pašvaldības, kuras saņēmušas
visaugstākos rezultātus pirmajā un otrajā
konkursa norises posmā, kad tika izvērtēti
un izanalizēti pašvaldību administratīvie
dati, dzimstības un migrācijas saldo dati,
pašvaldību iesaiste konkursa informatīvajā
kampaņā, pašvaldību īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai, ko apliecina vismaz 100 dažādu pakalpojumu apraksti un
par kuru pieejamību konkursa vērtēšanas
komisija pārliecināsies trešajā konkursa
kārtā – finālā. Viena no svarīgākajām konkursa komponentēm bija iedzīvotāju balsojums. Iedzīvotāji visbiežāk atzinīgi novērtējuši atbalsta pasākumus pašvaldībās, kas
sniedz daudzveidīgu un pieejamu interešu
izglītību, attīsta un uztur sporta un atpūtas
infrastruktūru, tostarp rotaļu laukumus.
Tāpat iedzīvotāji priecājas par kultūras un
sporta aktivitāšu daudzveidību un pašvaldību atbalstu dažādās dzīves situācijās.
Iedzīvotāji vēlētos, lai pašvaldības aktīvāk
sakārtotu jautājumus, kas saistīti ar vietu
nodrošināšanu bērniem pirmskolas izglītības iestādēs, kā arī līdzfinansējumu ēdināšanai izglītības iestādēs. Konkursa trešajai
S
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kārtai nominētās pašvaldības Kurzemes
plānošanas reģionā: Alsungas novads un
Brocēnu novads. Latgales plānošanas reģionā: Līvānu novads un Ludzas novads.
Rīgas plānošanas reģionā: Ādažu novads,
Stopiņu novads. Vidzemes plānošanas reģionā: Cesvaines novads, Kocēnu novads.
Zemgales plānošanas reģionā: Rundāles
novads, Tērvetes novads. Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ir viena no
trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko īsteno Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds
īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga
darbavieta”, kā arī izsniedz Latvijas Goda
ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Lat-

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

vijas daudzbērnu ģimenēm. Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.

Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība”
*Rīgas plānošanas reģions ir viens no 5 (Kurzemes,
Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales) plānošanas reģioniem Latvijā, kas aizņem valsts centrālo
daļu, tajā ietilpst 2 pilsētas – Rīga un Jūrmala, kā
arī 28 novadi. Teritorija izveidota 2003.gadā, taču
kā valsts iestāde tā dibināta 2006.gadā. To veido
lēmējinstitūcija "Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome" un izpildinstitūcija "Rīgas plānošanas
reģiona administrācija". Plānošanas reģiona Attīstības padomē darbojas 6 Rīgas domes pārstāvji un
pa 1 pārstāvim no pārējām Rīgas plānošanas reģiona novadu domēm (visbiežāk domju priekšsēdētāji). Padomi vada no padomes locekļu vidus ievēlēts
priekšsēdētājs.
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Ceļā uz lielisku novadu.
Iedzīvotāji aptaujā sniedz priekšlikumus, kā uzlabot dzīvi apvienotajā novadā
Jau ziņots, ka Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi Ādažu novada Attīstības programmas
2021.–2027. gadam izstrādes ietvaros no 1. septembra līdz
31. oktobrim organizēja iedzīvotāju aptauju. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par situāciju Ādažu
un Carnikavas pagastos un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.
gadam.
Kopā no abiem novadiem aptaujā piedalījās 10 9 respondenti,
no kuriem
bija Ādažu novada iedzīvotāji. Lielākā daļa aptaujas dalībnieku dzīvo Ādažu, arnikavas un Baltezera ciemos.
Lielākā daļa no viņiem strādā Rīgā, iepērkas, saņem veselības
aprūpes pakalpojumus, apmeklē kultūras, izklaides pasākumus
un apmeklē sporta pakalpojumus Rīgā un Ādažu novadā. Vairāk
nekā pusei respondentu bērni apmeklē izglītības iestādes Ādažu
novadā.

A

Redzams, ka Ādažu novadu iedzīvotāji zina labāk nekā arnikavas novadu. urklāt arnikavas novada iedzīvotāji Ādažu novadu
pazīst labāk nekā Ādažu novada iedzīvotāji arnikavas novadu.
A
A
Ā

Ādažu novadā tiek atzīmētas vairākas jomas, kas tiek uzskatītas
par tā priekšrocībām – katrs desmitais respondents par tām uzskata eogrā sko novietojumu, izglītības infrastruktūru, ražošanas
teritorijas un VIA Baltica Ādažu novada iedzīvotāji izteikti kā vissvarīgākās sava novada priekšrocības norāda pirmās divas nosauktās . arnikavas novadā tās ir izteiktas trīs – jūra, dabas vērtības,
eogrā skais novietojums
arnikavas novada iedzīvotāju domas
par pirmajām trim savām priekšrocībām sakrīt ar Ādažu novada iedzīvotāju domām, bet kā ceturto viņi norāda arī kultūrvēsturisko
mantojumu .
A
A
Ā

Kā liecina gan Ādažu, gan arnikavas novadu iedzīvotāju sniegtās atbildes, visvairāk iedzīvotājus neapmierina gājējiem domāto ielu
infrastruktūra, veloceliņu infrastruktūra, darba iespējas, transportam domāto ceļu infrastruktūra. Vislabāk apmierina gaiss, dzeramais ūdens, vides kvalitāte, sabiedriskā kārtība, sporta un aktīvās atpūtas iespējas, kultūras un izklaides pasākumi. Pagastu attīstība
kopumā tiek novērtēta diezgan labi.

Ā
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N
emot vērā to, ka no atsevišķiem ciemiem Eimuri Ādažu novadā, Eimuri arnikavas novadā, Laveri, Divezeri, Birznieki, Lilaste,
Āņi, Atari aptaujā piedalījās ļoti mazs iedzīvotāju skaits, izvērtējot anketās sniegtās atbildes, var novērtēt, cik iedzīvotāji ir
apmierināti ar apbūves vidi savā ciemā.

A

Tika saņemts ļoti daudz komentāru un ieteikumu par to, kas
būtu jādara esošajās Ādažu un Carnikavas novadu teritorijās, lai
veicinātu kopējās dzīves telpas uzlabošanos tajās.
Biežāk minētie ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes
uzlabošanai Ādažu pagastā:
• Sakārtot, attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru, t.sk., pie A1;
• Attīstīt velo un gājēju celiņu infrastruktūru (starp novadu centriem, attālākajiem ciemiem, līdz jūrai un citiem ūdensobjektiem);
• Apgaismojums ielās;
• Pašvaldības bērnudārza paplašināšana/jauna būvniecība;
• Domāt par brīvā laika pavadīšanu jauniešiem;
• Attīstīt, veidot jaunus bērnu rotaļu laukumus;
• Domāt par attālāko ciemu attīstību;
• Sūkņu stacijas vēsturiskās teritorijas labiekārtošana;
• Vairāk kvalitatīvu kultūras pasākumu;
• Samazināt poligona darbību.
Biežāk minētie ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes
uzlabošanai Carnikavas pagastā:
• Velo un gājēju celiņu izbūve no Ādažiem līdz Carnikavai, no
attālākajiem ciemiem līdz centram, līdz jūrai;
• Izveidot vairāk stāvvietu netālu no jūras;

D

• Uzlabot sabiedriskā transporta kustību un palielināt reisu biežumu;
• Publiskās tualetes, atkritumu konteineri, ģērbtuves Piejūras teritorijā, jūras pludmales zonas labiekārtošana;
• Nepieciešams jauns tirdzniecības centrs;
• Atpūtas vietu, kafejnīcu izveide;
• Attīstīt centralizēto kanalizāciju un ūdensapgādi, internetu.
Biežāk minētie ieteikumi steidzamākie darbi jaunajā Ādažu
novadā:
• Ceļu un ielu infrastruktūras attīstība, t.sk., apgaismojums;
• Drošas velo un gājēju celiņu infrastruktūras attīstība, kas savienotu Ādažus un Carnikavu, attālākos ciemus ar centru;
• Autoceļa A1 pieslēgumu sakārtošana/drošība uz A1;
• Bērnudārzu paplašināšana/jaunu būvniecība;
• Sabiedriskā transporta savienojumi starp novada apdzīvotajām
vietām;
• Attīstīt jaunas darba vietas novadā;
• Jaunas sporta infrastruktūras izveide;
• Jaunu atpūtas objektu izveide;
• Attīstīt piekļuvi dabas objektiem;
• Sakārtot bibliotēku jautājumu abos centros;
• Labāka atkritumu apsaimniekošana;
• Pārdomāts attīstības plāns, nosakot katra novada prioritātes
atbilstoši videi un tās priekšrocībām/iespējām. Lai Carnikava un
Ādaži nekonkurētu, bet papildinātu viens otru. Ja Ādaži vairāk
attīstās kā rūpnieciska un biznesa teritorija, tad Carnikavai būtu
jāpilda atpūtas un izklaides funkcija. Turpināt attīstīt abas apdzīvotās vietas, neatstājot kādu no tām novārtā;
• Izveidot vienotu informācijas avotu (avīze, mājaslapa u.c.);
• Plašākas informācijas sniegšana par plāniem un attīstību Ādažu novadā;
• Lēmumu pieņemšanā vērā ņemt un iekļaut katra ciema iedzīvotāju vajadzības un viedokli, kā arī, ja tas ir pamatojums ar reāliem (skaitļos attēlojamiem) ieguvumiem un labumiem kopējai
sabiedrībai;
• Nodrošināt pieejamus pakalpojumus arī Carnikavā, lai nevajadzētu braukt uz Ādažiem.
Aptaujā sniegtie ierosinājumi un komentāri par konkrētām vietām un objektiem šobrīd tiek skatīti darba grupās, lai izvērtētu,
kurus no tiem ir iespējams iekļaut Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā. Aptaujas rezultātu kopsavilkumi
ir publicēti pašvaldību tīmekļu vietnēs, savukārt plašāka informācija būs pieejama Attīstības programmas pielikumos.
Paldies ikvienam, kurš piedalījās aptaujā un sniedza savu viedokli par nepieciešamajām darbībām apvienotajā novadā! 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

Tirdzniecības atļaujas varēs saņemt, iepriekš piesakoties pa tālr. 67997350

Tirgotāju ievērībai! Atgādinām – tirgotāji, kuri no 4. janvāra ieradīsies
domē iesniegt pieteikumu un dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai 2021. gadam, Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ tiks pieņemti
tikai, ja būs iepriekš pieteikušies, zvanot Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālr.: 67997350
vai 29486570 vai rakstot e-pastā: dome@adazi.lv! Lūdzam interesentus
pierakstīties savlaicīgi! Tāpat atgādinām, ka iesniegumus var iesniegt
ne vien klātienē, bet arī portālā Latvija.lv. Iesnieguma veidlapa, kā arī
nepieciešamo dokumentu saraksts pieejams pašvaldības tīmekļvietnes
www.adazi.lv sadaļā Pakalpojumi/Tirdzniecība/Ielu tirdzniecības atļauja.
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
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Noskaidroti konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” labākie projekti

Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad pašvaldības organizētajā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli” tika īstenoti daudzi teritorijas labiekārtošanas projekti, kā arī projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai.

Kā pats labākais 2020. gada teritorijas labiekārtošanas projekts tika
atzīts “Kadagas bērnu vecāku” projekts “Bērnu rotaļu laukums pie
Kadaga 13”. Tā mērķis bija Kadagas 13 ēkas pagalmā izveidot drošu rotaļu laukumu bērnu un viņu vecāku atpūtai un

veicināt bērnu vēlmi spēlēties un trenēt fiziskās prasmes. Viss
tika īstenots kā plānots. Blakus bērnu rotaļu laukumam tika
uzstādīti arī burti, kas veido vārdu “KADAGA”, kas ar laiku
varētu kļūt par Kadagas atpazīstamības zīmi. Pirms jauno
rotaļu elementu uzstādīšanas tika demontēta bijušo šūpoļu
konstrukcija.

Kategorijā “Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu
attīstība” labākais projekts bija “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca”, ko īstenoja privātā vidusskola Ādažu Brīvā
Valdorfa skola. Projekta mērķis bija izgatavot 8 Kurzemes vai
Latgales tipa divpadsmit stīgu etnogrāfiskās kokles. Tas tika
sekmīgi īstenots – ĀBVS tika izveidotas 8 kokles ar apvalkiem.
Jaunos mūzikas instrumentus izmantos skolas 1.–6. klašu skolēni, skolotājas, kas pašas gatavoja kokles, kā arī kokles spēles

pulciņš. Viss kokles gatavošanas process tika fotografēts un
šobrīd kā izglītojošs materiāls tiek rādīts bērniem, jo kokles
instrumenta dažādās gatavības pakāpes kokles spēlētājam ļauj
labāk izprasts kokles unikālo skanējumu un procesus/materiālus, kas to ietekmē. Vērojot kokļu gatavošanas procesus, arī
citi kolēģi un ģimenes ir izteikušas vēlmi gatavot sev kokles.
ĀBVS projekts tiek virzīts arī apvienības “Sabiedrība ar dvēseli
– Latvija” konkursam.

Paldies ikvienai projektu grupai, kas sekmēja Ādažu novada kopējās dzīves vides uzlabošanu! Aicinām to darīt arī turpmāk!
Inga Pērkone

Ziemassvētku pārtikas pakas
Sociālais dienests piegādās 21. decembrī, aicinām būt mājās!
Ādažu novada domes un Sociālā dienesta rīkotajā Ziemassvētku labdarības akcijā pārtikas paku šogad
saņems








Personas ar I grupas invaliditāti
Personas ar II grupas invaliditāti, kurām nav ivillikumā noteikto apgādnieku
Vientuļie pensionāri
imenes, kuras audzina bērnu invalīdu
imenes, kuras audzina aizbildnībā un audžu imenē esošu bērnu
rūcīgas un maznodrošinātas imenes ar bērniem
Sociālā riska imenes ar bērniem.
Pārtikas pakas Sociālais dienests adresātiem nogādās 21. decembrī,
tāpēc aicinām paciņu saņēmējus būt mājās.
Ja vēlaties ierasties paciņai pakaļ paši, to varēs izdarīt 21. decembrī, bet pirms tam obligāta iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. 29 233 100.
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Aicinām piedalīties konkursā “Ziemassvētku noformējums”
Svētku gaidīšanas laikā novads arvien košāk iemirdzas gaismās
un rotājumos. Tāpēc sirsnīgi aicinām – piedalieties konkursā
“Ziemassvētku noformējums” ar savas mājvietas vai uzņēmuma svētku rotām!
Pieteikšanās konkursam, aizpildot pieteikuma veidlapu, līdz
3. janvārim elektroniski dome@adazi.lv vai, atstājot rakstisku
pieteikumu domes pasta kastē. Pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums pieejams tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā
“Konkursi”. Ja vēlaties pieteikumu iesniegt klātienē, to var izdarīt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 30A, pirms tam piesakoties pa tālruni 67997350.
Pieteikumā norāda:
 informāciju par pretendentu: fiziskai personai – vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, savukārt juridiskai personai –
nosaukums, pārstāvja (kontaktpersonas) vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese;
 īpašuma īpašnieku un adresi, kurā atrodas Ziemassvētku noformējums.

Konkurss norisinās no 21. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim.
Komisija vērtēs Īpašumu noformējumus trīs kategorijās:
 pakalpojumu sniegšanas un
tirdzniecības vietas – veikali,
tirdzniecības centri un vietas,
kafejnīcas, restorāni, aptiekas,
sporta klubi, poliklīnikas, veselības centri, skaistumkopšanas
saloni, viesnīcas, viesu nami, kempingi, tūrisma un apskates
objekti, uzņēmumu, organizāciju biroju, ražošanas, noliktavu,
u.c. telpas un tām piegulošā teritorija;
 kultūras, sporta un izglītības iestādes;
 privātās un daudzdzīvokļu ēkas, to priekšdārzi un piegulošā
teritorija.
Lai visiem skaists svētku gaidīšanas laiks!

Ādažos izveidota jauna koncepta izbraukuma kafejnīca ģimenēm ar bērniem
Šajā gadā Ādažu
vietējo uzņēmēju
pulciņam pievienojies jauns uzņēmums SIA KU
KUU
PARKA
KAFEE.
Uzņēmums tika radīts
ar mērķi īstenot
Lauku
atbalsta
dienesta finansēto
projektu* “Jauna koncepta izbraukuma kafejnīcas ģimenēm
ar bērniem izveide”, kura kopējais publiskais finansējums ir
12705 eiro. Projekta ietvaros radītais uzņēmums piedāvās jaunu konceptu izbraukuma ēdināšanai – mobilā izbraukuma
kafejnīca ģimenēm ar bērniem. Koncepts ietver ne tikai ģimenēm ar bērniem draudzīgu ēdināšanu, bet arī labiekārtotu,
ergonomiski piemērotu ēdināšanas zonu ar spēļu elementiem.
Šāda veida koncepta kafejnīca sniegs iespējas ģimenēm ar maziem bērniem baudīt maltīti piemērotā vidē. Ierasts, ka restorānos un kafejnīcās ir bērnu zona. Šajā projektā šī zona iznesta
ārpus telpām, piedāvājot ēdināšanas pakalpojumu ērtā, drošā

Savvaļas putnus ar maizi barot nedrīkst!
Bieži novērojams, ka cilvēki pastaigu laikā labprāt baro putnus
ar maizi. Putni, kuri pie tā pieraduši, vairs nebaidās, un mēdz
paši tuvoties cilvēkiem, lai saņemtu ēdienu. Dažkārt neapdomīga cilvēku rīcība var ietekmēt vai pat apdraudēt putnu veselību un dzīvību.
Kā nenodarīt pāri putniem?
 “Savvaļas putnus ar maizi barot nedrīkst. Lai paēstu, tiem
pilnīgi pietiek ar zāli, aļģēm, planktonu un mazajiem kukaiņiem, kas mūsu ūdeņos ir pārpārēm. Ja gulbjus ar maizi baro
jau no bērnības, tie kļūst atkarīgi no tās, tā ir kā narkotika. Tāpēc, redzot atpūtniekus, putns pats dodas pie cilvēkiem un pieprasa to pabarot,” saka ornitologs Dmitrijs Boiko.
 Piebarotajiem putniem zūd dabas instinkti, to uzvedība
var kļūt neprognozējama. Piemēram, pamanot cilvēku, kurš
to nebaro ar maizi, putns nebēg, bet var sākt uz cilvēku šņākt
un pat iesist ar spārniem.
 Pieradinātie un piebarotie gulbji izvēlas pavadīt ziemu kopā
ar mums, nevis lidot prom pārziemot, kur siltāks. Un ir bijuS
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un aizraujošā vidē. Atpazīstamībai koncepta dizains tiks veidots kā jau zināmā parka kafejnīca KU KUU PARKA KAFEE.
Tiks izmantota reģistrētā preču zīme, vienota krāsu gamma,
vizuālie elementi, iepakojuma dizains u.c. Uzņēmums organizēs arī privātās izbraukuma ballītes un svētkus, piedāvājot
ēdienu un dzērienu pagatavošanu uz vietas pasākumu laikā.
Šā gada rudenī uzņēmums veiksmīgi uzsāka šī projekta īstenošanu, kura darbības nodrošināšanai pēc individuāla pasūtījuma un dizaina tika izbūvēts un aprīkots mobilais ēdināšanas treileris – piekabe, kas CSDD reģistrēta kā virtuve, jo
tajā ir viss nepieciešamais ēdienu un dzērienu pagatavošanai.
Ārpusē izbūvēta rotaļīga ēdināšanas un spēļu zona ar galdiņiem un krēsliem, kas vienlaicīgi kalpos mantu un spēļu glabāšanai. Turpat bērniem ir pieejama krītiņu tāfele un citi spēļu elementi. Aicinām sekot līdzi uzņēmuma organizētajiem
pasākumiem un aktivitātēm facebook.com un instagram.com
kontā @kukuuparkakafee, kā arī Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv.
*Projekta Nr.20-04-AL16-A019.2105-000001

ši gadījumi, kad
putni,
ziemojot
nepiemērotā vietā,
iesalst ar kājām
ledū. Dažkārt bargākā ziemā putni
arī mirst no bada.
 Apgredzenojot putnus, ornitologi novērojuši: to gulbju,
kuri pārtiek no maizes, dzīves ilgums ir mazāks nekā savvaļas putniem. Savvaļas putnu vidējais dzīves ilgums ir 10–12
gadi, taču pieradināta gulbja – aptuveni 8 gadi. Ir daži pētījumi,
kas pierāda, ka ūdensputni nepanes rupjmaizi, jo tas var izraisīt
smagus fermentācijas procesus kuņģa-zarnu traktā.
Ja tomēr nolemsiet pabarot putnus – labāk izvēlēties nedaudz
apvārītus graudus (piemēram, miežus) vai īpašu kombikorma
maisījumu putniem, ko iespējams iegādāties zoo veikalā.
Saudzēsim dzīvās radības mums apkārt un draudzīgi sadzīvosim ar dabu, nenodarot tai pāri, labu gribot.
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SIA “Eco Baltia vide” informē par plānotajām izmaiņām
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā no 1. janvāra

23. novembrī Saeima atbalstīja vāra būs 66.55 EUR bez PVN (iepriekš – 60.81 EUR) par tonnu,
grozījumus Dabas resursu no- no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. – 80.00 EUR/t, bet no 01.01.2023.
dokļa likumā, kas paredz, ka – 95.00 EUR/t. Minēto likmju paaugstināšanās arī turpmāk ieturpmākajos gados tiks pakā- tekmēs maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atkripeniski palielināta dabas resur- tumu apsaimniekošanas likuma 39. pants nosaka, ka atkritumu
su nodokļa (DRN) likme. Tās apsaimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas
paaugstināšanās ietekmēs arī maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi
maksu par sadzīves atkritumu to izmaiņu gadījumā ar to spēkā stāšanās dienu.
apsaimniekošanu iedzīvotājiem Saistībā ar minētajām izmaiņām paaugstināsies maksa par
un uzņēmumiem.
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā, un no
Poligons “Getliņi” atstāj nemainīgas izmaksas par vienas ton- 2021. gada 1. janvāra tā būs 15,31 EUR/m3 bez PVN, PVN 21%
nas sadzīves atkritumu apglabāšanu (bez DRN), taču sakarā ar – 3,22 EUR, kopā: 18,53 EUR/m3. Izmaksas par privātmājās
DRN likmes ikgadējo pieaugumu kopējais tarifs (ar DRN) pie- visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 4,44
augs proporcionāli likmes pieaugumam un no 2021. gada 1. jan- EUR (ar PVN 21%) līdzšinējo 4,16 EUR vietā.
Saistībā ar minētajām izmaiņām mainīsies arī maksa par lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu un tā būs:
Lielgabarīta konteinera tilpums

EUR bez PVN

EUR ar PVN 21%

Konteinera ar tilpumu 8m3 piegāde un izvešana

148.10 EUR/konteiners

179.20 EUR/konteiners

Konteinera ar tilpumu 10m3 piegāde un izvešana

186.43 EUR/konteiners

225.58 EUR/konteiners

Konteinera ar tilpumu 16m3 piegāde un izvešana

285.74 EUR/konteiners

345.75 EUR/konteiners

Minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra.
Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt
izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai un aicina iedzīvotājus tās izmantot. Atgādinām, ka,
šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus,
iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto at-

kritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu
apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide”
klientu apkalpošanas centru, tālrunis: 8717, 67799999, e-pasts:
adazi@ecobaltiavide.lv.

Iedzīvotāju ērtībām pašvaldības
pastkaste izvietota ārpus domes ēkas

Uzstādīs ceļazīmes
Nr. 326 Draudzības ielas
posmā no Liepavotu
līdz Jaunkūlu ielai

Ērtākai pašvaldībai adresēto dokumentu iesniegšanai pie Kultūras centra ēkas, Gaujas ielā 33A, pievienota jauna pasta kaste. Atrodas tieši pie Kultūras centra ieejas durvīm. Tagad arī pēc darba laika un brīvdienās, jebkurā sev ērtā laikā, būs iespējams
nodot pašvaldībai adresētos dokumentus.

Lai uzlabotu satiksmes drošību maģistrālajā ielā, Draudzības ielas posmā no
Liepavotu līdz Jaunkūlu ielai uzstādīs
ceļazīmes nr. 326, kas nosaka, ka transportlīdzekļiem šajā posmā aizliegts apstāties un stāvēt.

Publicēti saistošie noteikumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu
Vēstis” (Nr.236) izdots pielikums (Nr.231), kurā publicēti šādi
Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.29/2020 (13.10.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes
2017. gada 22. augusta saistošajos noteikumos Nr. 30/2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu
novadā””.
Nr.34/2020 (24.11.2020.) “Grozījumi Ādažu novada domes
1 8

2020. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.18/2020 “Par
pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm.””
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.
Ā AŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (236) 2020
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Foto – aimonds Birken elds

Jauni grozījumi ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtībā Ādažu novadā

Ādažu novada saistošie noteikumi
Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” papildināti ar nosacījumiem vienreizējas notekūdeņu attīrīšanas jaudas
maksas noteikšanai saskaņā ar indikatīvi
novērtētu jaudas attīstības izmaksu normatīvu (koeficientu) tiem saimnieciskās
darbības veicējiem, kuri vēlas veikt pirmreizējo pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai veikt esošās pieslēguma jaudas palielināšanu.
Minēto maksu administrē SIA “Ādažu
Ūdens”, noslēdzot attiecīgu līgumu ar
katru atbilstošu saimnieciskās darbības
veicēju, kura, cita starpā, nosaka jaudas
apjomu, maksas apmēru, samaksas kārtību, kā arī jaudas maksas pārrēķina un
apmaksas kārtību saimnieciskās darbības veicējam jaudas samazināšanas vai
palielināšanas gadījumā.
Līguma saistību izpildes rezultātā saimnieciskās darbības veicēji iegūs notekūdeņu attīrīšanas jaudas izmantošanas tiesī-

bas pieprasītajā un apmaksātajā apjomā,
bet SIA “Ādažu Ūdens” par šiem finanšu
līdzekļiem nodrošinās ūdenssaimniecības jaudas palielināšanu. SIA “Ādažu
Ūdens” nodrošinās iekasētās maksas nodalītu uzskaiti un izmantošanu tikai un
vienīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu
jaudas izaugsmes pasākumu finansēšanai, kā arī atmaksai saimnieciskās darbības veicējam notekūdeņu attīrīšanas jaudas samazināšanas gadījumā. 2020. gada
22. septembrī izsludinātās noteikumu
projekta sabiedriskās apspriešanas gaitā
tās dalībnieki vienojās, ka:
1) princips “piesārņotājs maksā” (jaudu
attīstību finansē jaudu pieprasītāji, mazinot slogu uz visu lietotāju maksātajiem
tarifiem) ir pareizs;
2) ir vēlams, lai ieguldījumi jauno jaudu
attīstībā tiktu saistīti ar jauno patērētāju
projektu attīstītājiem;
3) maksas veikšanas kārtībai jābūt elastīgai, pieļaujot samaksu pa daļām.
Kāpēc bija jāmaina esošā kārtība?
Straujā ražošanas uzņēmumu attīstība,
tirdzniecības uzņēmumu izaugsme, nekustamā īpašuma attīstītāju veiktais mājokļu būvniecības pieaugums, kā arī Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militārās
bāzes rekonstrukcija un paplašināšana
radījusi notekūdeņu apjoma pieaugumu.
Sabiedrības rīcībā esošā notekūdeņu attīrīšanas jaudas izmantošanas pakāpe ir
tuvu maksimāli pieļaujamajai, un esošās

jaudas nespēj nodrošināt ne esošo saimnieciskās darbības veicēju jaunus pieslēgumus, ne arī piedāvāt pakalpojumu jauniem saimnieciskās darbības veicējiem.
Tā kā Ādažu novads joprojām ir viens no
straujāk augošākajiem novadiem Latvijā
un lai SIA “Ādažu Ūdens” arī turpmāk
spētu nodrošināt saimnieciskās darbības
veicējus ar iespēju pieslēgties pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem,
nepieciešama jaunu ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas jaudu intensīva
attīstība.
Sabalansēt vēlmes
Rīkojoties atbilstoši likumdošanā nostiprinātam principam “piesārņotājs maksā”,
tiek izvēlēts risinājums, ka finansējumu
saimnieciskās darbības veicēju darbības
izaugsmes nodrošināšanai un to radīto
notekūdeņu attīrīšanai nepieciešamo
jaudu palielināšanai, primāri nodrošina
paši jaudu pieprasītāji, veicot vienreizēju
maksājumu SIA “Ādažu Ūdens” par savām pieprasītajām notekūdeņu attīrīšanas jaudām un iegūstot tiesības novadīt
centralizētajā notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēmā noteiktu notekūdeņu
apjomu. Tādējādi tiek sabalansēta vajadzība saimnieciskās darbības veicējiem
nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas
jauno jaudu attīstībai un finansēšanas
iespējas ar pakalpojumu saņēmēju vēlmi saņemt pakalpojumu par salīdzinoši
konkurētspējīgiem tarifiem.

Ar nākamā gada 1. janvāri Ādažu pašvaldības pabalsts personas
apbedīšanai sasniegs 500 eiro gadījumos, kad tas nebūs saņemts no valsts

Ādažu novada pašvaldība lēmusi līdzšinējo pabalstu personas apbedīšanai 285 eiro apmērā paaugstināt līdz 500 eiro gadījumos, ja nav
saņemts apbedīšanas pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, jo pēdējos gados ļoti paaugstinājušās apbedīšanas izmaksas, un
par līdzšinējo summu apbedīšanu nav iespējams veikt. Pabalsta pieprasījums jāiesniedz Ādažu novada domes Sociālajam dienestam, iesnieguma veidlapa par pabalstu apbedīšanai pieejama tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Pakalpojumi”/Sociālā palīdzība”. Ja apbedīšanas
pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tiks saņemts, pabalsta apmērs arī turpmāk paliks nemainīgs 100 eiro.

Paziņojums par detālplānojuma “Luksti” grozījumu
nekustamā īpašuma Viršu iela 13, teritorijā, Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, publisko apspriešanu
Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.230 “Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma grozījumu
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma “Luksti” grozījumu nekustamā īpašuma Viršu iela 13,
teritorijā, Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2020. gada 16. decembra līdz 2021. gada 14.
janvārim.
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus COVID-19 izplatības ierobežoša-

nai, ārkārtējās situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski
buvvalde@adazi.lv.
Par detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas noteiktā termiņa
izmaiņām un par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē un portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma “Dzērvenītes”, nekustamā īpašuma “Dzērvenītes”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440040187 teritorijā, Ādažu novadā, Birznieku ciemā, publisko apspriešanu
Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.229 “Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma “Dzērvenītes”, nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0187 teritorijā, Ādažu novadā, Birznieku ciemā, publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no
2020. gada 15. decembra līdz 2021. gada 25. janvārim.
Ievērojot valstī noteiktos pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā ar detālplānojuma redakciS
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ju var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā
www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada
būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt
elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), www.geolatvija.lv.
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa izmaiņām
un publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu tiks paziņots Ādažu
novada domes tīmekļvietnē un portālā www.geolatvija.lv.
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Jaunais mācību saturs – jaunā ikdiena Ādažu vidusskolā?

Foto – rivātais arhīvs

manā priekšmetā – angļu valodā, jo
allaž ir ticis balstīts uz kompetenču
pieeju. Līdztekus tradicionālajām
prasmēm pareizi lietot gramatiskās
konstrukcijas un papildināt vārdu
krājumu, skolēniem tiek piedāvāts
iesaistīties radošos darbos un projektos, kas prasa, iespējams, ilgāku
izpildes laiku un iesaistīšanos, bet
katrs ir atzinis to par aizraujošu procesu. Piemēram, tēma Medijpratība,
ko skolēni apguva gan latviešu, gan
angļu valodā. Skolēnos tā raisīja interesi, un kā rezultāts tapa Ādažu Vēstis angliskā versija. Veidojot laikraksta saturu, jaunieši strādāja ar tādām
tēmām kā politika, bizness, sabiedrība,
izglītība, kultūra, tapa raksti par dažādām izdomātām notikumu versijām, ja
grupa nevarēja atcerēties kādu nesenu
notikumu iz Ādažu dzīves, bet galu galā
tika veikts uzdevums – skolēni izprot
mediju lomu, pārzina,
kas veido mediju saturu un kā mums būtu
mediju saturs jāvērtē kā
auditorijai. Skolēniem
bija iespēja atsvaidzināt
gan savas datorprasmes
laikraksta noformēšanā, gan arī darboties
grupās šajā attālināto
mācību laikā. Izaicinošs uzdevums, bet viņi
sadarbojās! Savukārt
12. klases valsts svētku
nedēļā veidoja radošo
darbu Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums – sava veida
mūsu valsts vizītkarti. Neapšaubāmi,
palīgā nāca zināšanas vēsturē, kulturoloģijā un ģeogrāfijā, un gala rezultāts ir
skaisti noformēti darbi, kas jebkuram
kalpo kā brīnišķīgs uzskates materiāls,
ar ko mūsu valsts var patiesi lepoties.
Tāpat tiek izmantoti resursi, kas atrodami mums apkārt un praktiskai pielietošanai nereti izrādās
pat lieki – lielveikalu reklāmavīzes
tiek
izmantotas,
veidojot
Latvijas
ēdienu vizītkarti.
Skolēni tās izstrādā
individuāli kā krāsainas kolāžas-pastkartes, un tās tiek
nosūtītas Erasmus+
projektu partneriem uz sadarbības
skolām ES valstīs –
Itālijā, Turcijā, Por-

Kā angļu valodas skolotāja arī es nonācu jaunajā realitātē – kompetences.
Ikdienas mācību darbā skolā ir iespēja daudz un dažādi radoši izpausties
katram pedagogam teju visos mācību
priekšmetos. Tāds ir būtisks secinājums, ko esmu izdarījusi pēc 14 darba
gadiem skolā.
Ļoti daudzi no izstrādātajiem, pieejamajiem metodiskajiem materiāliem var
tikt uzlaboti un dažādoti pēc skolotāja
ieskatiem un balstoties uz viņa meistarību, radošumu un pieredzi. Svešvalodās pedagogi jau ilgus gadus mācību
procesā izmanto ārvalstu izdevniecību
materiālus, kurus katrs profesionālis pēc
sava redzējuma un, papildinot ar Skola2030 metodiskajām izstrādnēm, var
“uzfrišināt” saskaņā ar savu pedagoģisko meistarību, pielāgojoties audzēkņu
vajadzībām, prasmju un zināšanu līmenim un vadoties pēc attiecīgā brīža aktualitātēm.
Jauno 2020./21. mācību gadu 10. klases uzsāka pēc vēl nebijušas pavasara
pieredzes – tika atcelti 9. klases beigu
eksāmeni. Attiecīgi pedagogi, uzsākot
darbu ar vidusskolēniem, veica zināmas
izmaiņas mācību plānos, veicot jauniešu
zināšanu un prasmju diagnostiku, kā arī
pārstrādājot savus mācību mērķus un
uzdevumus turpmāk. Arī gatavo mācību līdzekļu jaunajam saturam 1. septembrī nebija.
Angļu
valodas
priekšmeta ietvaros vienmēr esmu
saskatījusi unikālas
iespējas mācību procesu dažādot, pilnveidot un pielāgot
katrai situācijai, un
mācību saturs “pa
jaunam”, manuprāt,
jau ticis apgūts gadu
gadiem – vismaz
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tugalē un citās. Te lieti noder zināšanas
bioloģijā, mājturībā, vizuālajā mākslā. Ir
svarīgi apzināties, kādas tēmas var tikt
īstenotas vairāku mācību priekšmetu
skolotājiem sadarbojoties, un kā realizēt
jēgpilnu, saprotamu starppriekšmetu
saikni.
Var jau būt, ka lielai daļai sabiedrības,
kas nav tiešā veidā saistīti ar pedagoģisko darbu, jaunais mācību saturs un
skaļie nosaukumi rada mulsumu, varu
apgalvot, ka skolas dzīve un mācību
darbs allaž ir tikuši bagātīgi papildināti
ar radošām nodarbībām un orientēti uz
skolēnu pilnveidošanos gan tradicionālā
mācību procesa laikā, gan ārpusstundu
aktivitātēs. Kā arī, to pašu kompetenču
lauciņu jēgpilni papildina, piemēram,
Erasmus+ starptautiskie projekti, kas
arī šobrīd risinās skolā. Piemēram, Eat
right! Move right! Feel right!, kurš balstās
uz veselīga dzīvesveida izprašanas uz-

devumiem. Tajos darbojoties, skolēni
var būtiski papildināt savas prasmes un
iemaņas, pielietot visas savas iepriekš iegūtas zināšanas, uzkrāt vērtīgu pieredzi
un paplašināt pasaules redzējumu kopumā. Veiksmīgas sadarbības rezultātā
top materiāli, kurus var izmantot citu
ES valstu skolās; skolēni veido radošus
materiālus, ar kuriem iepazīstina savus
vienaudžus citās valstīs un galu galā dodas apmaiņas braucienos, kad tas ir iespējams.
Allaž esmu bijusi PAR kopīgu, jēgpilnu un radošu darbošanos skolā, kad ir
iespējams sevi pilnveidot kā nozares
profesionāli, būt atvērtam jauniem izaicinājumiem un nestrādāt tikai pēc
mācību grāmatu lappusēm. Arī šajā izaicinājumu pilnajā laikā, sadarbojoties ar
skolēniem un viņu ģimenēm, viens otru
stiprinot un papildinot, mēs ejam uz pozitīvu, atvērtu, domājošu sabiedrību.
Linda Kalniņa
angļu valodas skolotāja Ādažu vidusskolā
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Ādažu novada domes ārkārtas (10.11.2020.) sēde

Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks
(RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers
(RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša
(LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA),
Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS),
Edgars Verners (RA).
1. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu.
Lēmums: Pilnvarot Grāmatvedības daļas vadītāju Edgaru Liepiņu pieņemt lēmumus par
komersantu, saimnieciskās darbības veicēju,
biedrību vai nodibinājumu (nomnieku) atbrīvošanu vai atteikumu atbrīvot no nomas
maksas, pamatojoties uz MK 2020. gada 14.
jūlija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" 8.
punktu. Noteikt, ka nomniekiem, kuri sniedz
ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs samazinātā apjomā (mazāk par
50%), piemēro nomas maksas samazinājumu 90% apmērā no nomas līgumā noteiktās

maksas, neatkarīgi no nomnieka darbības
ieņēmumu procentuālā samazinājuma attiecīgajā mēnesī, ja pakalpojums nepieciešams
iestādes darbības nodrošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "Par".
2. Par tēlniecības darbu iegādi un pieņemšanu dāvinājumā
Lēmums: Pieņemt no Ēvī Upenieces Ādažu
novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(dāvinājumā) 4 tēlniecības darbus 44000 euro
vērtībā un iegādāties no Ēvī Upenieces tēlniecības darbu komplektu "Dejotājas" 3600 euro
vērtībā, apmaksājot izdevumus no Ādažu
Kultūras centra budžeta tāmes līdzekļiem.
Balsojums: vienalsīgi (15) "Par".
3. Par izmaiņām Ādažu pašvaldības policijas amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 2020. gada 1. novembri likvidēt
Ādažu pašvaldības policijas struktūrā amatu
"Apkopējs" un atbalstīt ārpakalpojuma iegādi minētā amata darba pienākumu izpildei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "Par".
4. Par Ādažu novada domes apbalvojumu
piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt apbalvojumu "Goda
raksts" un sudraba nozīmīti 14 privātām un
juridiskām personām. Piešķirt apbalvojumu

"GADA ĀDAŽNIEKS" un apzeltītas nozīmes
par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā 3 personām. Piešķirt apbalvojumu "GODA ĀDAŽNIEKS" un bronzas
figūru "Upe Gauja" Dacei DUMPEI, Ādažu
vidusskolas direktora vietniecei administratīvajā darbā, ilggadējai angļu valodas skolotājai, direktora vietniecei un direktorei, par
mūža ieguldījumu Ādažu novada izaugsmē.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "Par".
5. Par atklātā konkursa "Atkārtots iepirkums – Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa
III kārtas pārbūve" rezultātiem.
Lēmums: Sagatavot Aizsardzības ministrijai vēstuli, informējot par iepirkuma rezultātiem un pievienojot vēstulei tehniskos
noteikumus ar lūgumu ministrijai sniegt
viedokli par turpmāko rīcību. Gadījumā,
ja Aizsardzības ministrija atteiksies no cementbetona seguma, izskatīt iespēju pārprojektēt projektu un īstenot to sadarbībā
ar Aizsardzības ministriju, ministrijai nodrošinot nepieciešamo finansējumu.
Balsojums: "Par" – 14 balsīm, "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, (tehnisku iemeslu
dēļ J. Neilands (RA) nenobalso).

Sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprindžuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis
Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands
(RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure
(RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers
(LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par nekustamā īpašuma "Dzērvenītes"
detālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai SIA "Reģionālie
projekti" izstrādāto Birznieku ciema nekustamā īpašuma "Dzērvenītes" zemes vienības detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
2. Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13
detālplānojuma grozījumu nodošanu
publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai spēkā esošā nekustamā īpašuma "Luksti" detālplānojumā
ietvertā Stapriņu ciema nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 zemes vienības detālplānojuma grozījumus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Hermaņi".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma "Hermaņi"
zemes vienībai, Stapriņu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
4. Par zemes ierīcības projektu nekusta-

majam īpašumam Laimas ielā 6.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Laimas ielā 6
zemes vienībai, Birznieku ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bārdu ielā 2 un Bārdu ielā 4.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Bārdu ielā
2 zemes vienībai un nekustamā īpašuma
Bārdu ielā 4 zemes vienībai, Ādažu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B.
Lēmums: Uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamā īpašuma Gaujas ielā
25B zemes vienībai, Ādažu ciemā.
Balsojums: "Par" – 12 (Pēteris Balzāns
(RA), Jānis Beķers (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands
(RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" –
1 (Valērijs Bulāns (RA)).
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Rīgas
pilsētas meži".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas
meži" zemes vienībai, Ādažu novadā, un
piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Mākonīši".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma "Mākonīši"
zemes vienībai, Ādažu ciemā, un piekrist
zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Irbes".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Irbes" zemes
vienībai, Garkalnes ciemā, un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Krauķi".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Krauķi" zemes
vienībai, Alderu ciemā, un piekrist zemes
vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Lāceņu ielā 17 un "Stāvkrasti".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lāceņu ielā 17
zemes vienībai un nekustamā īpašuma
"Stāvkrasti" zemes vienībai, Kadagas ciemā, un piekrist zemes vienību savstarpējo
robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
12. Par zemes ierīcības projekta apstipri-

Ādažu novada domes kārtējā (24.11.2020.) sēde
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nāšanu nekustamajam īpašumam Smilškalnu ielā 19.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Smilškalnu ielā
19 zemes vienībai, Divezeru ciemā, un piekrist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
13. Par nekustamo īpašumu Muižas ielā
1, Muižas ielā 3, Muižas ielā 3B un Rīgas
gatvē 140 apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes
vienībā nekustamo īpašumu Muižas ielā
1, Muižas ielā 3, Muižas ielā 3B un Rīgas
gatvē 140 zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
14. Par nekustamo īpašumu Āķu ielā 2
un "Mazspriešļi" apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma Āķu ielā 2 zemes
vienību un nekustamā īpašuma "Mazspriešļi" zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
15. Par nekustamā īpašuma "Veckūlas"
sadalīšanu.
Lēmums: Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai līdz nekustamā īpašuma
"Veckūlas" sadalīšanas apstiprināšanai
pašvaldībā noslēgt līgumu ar nekustamā
īpašuma "Veckūlas" īpašnieku par ceļa servitūta nodibināšanu bez noteikta termiņa
saskaņā ar plānu un reģistrēt servitūtu zemesgrāmatā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
16. Par dalību Erasmus+ programmas
projektā "Skolēni pret izmiršanu".
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā "Skolēni pret izmiršanu".
Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no Ādažu vidusskolas budžeta tāmes 20% apmērā no projekta kopējiem izdevumiem, jeb 6162,00
EUR līdz projekta noslēguma maksājuma
saņemšanai no VIAA.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
17. Par ārsta prakses zobārstniecībā telpu nomas līguma pagarināšanu.

Lēmums: Pagarināt starp domi un Zigrīdas Veinbergas ārsta praksi zobārstniecībā
noslēgto līgumu par telpas, Gaujas ielā 30,
nomu līdz 2025. gada 31. decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
18. Par naudas balvām pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.
Lēmums: Apbalvot ar naudas balvu 75%
apmērā no mēnešalgas Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu BATŅU, Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas direktori Kristīni SAVICKU, Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktori Dagniju PUĶĪTI un
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Irēnu KUZŅECOVU.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
19. Par videonovērošanas kameru uzstādīšanu Kadagas ciemā.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt finansējuma 10887,71 euro apmērā iekļaušanu pašvaldības policijas 2021. gada budžeta tāmē
ar mērķi – sešu videonovērošanas kameru
uzstādīšana Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
20. Par nekustamo īpašumu maiņu.
Lēmums: Mainīt pašvaldības nekustamo īpašumu "Attekas iela 45" pret privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu "Attekas iela B".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
21. Par grozījumu domes 22.09.2020. lēmumā Nr.195 "Par pašvaldības nozīmes
ielas statusa piešķiršanu Inču–Ziemeļbullas ielai".
Lēmums: Veikt grozījumu domes
22.09.2020. lēmumā Nr.195 un svītrot no
lēmuma un tā pielikuma teksta daļu "kadastra Nr. 8044 003 0183".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
22. Par grozījumiem domes 28.07.2020.
lēmumā Nr.156 "Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam
izstrādes uzsākšanu".
Lēmums: Veikt grozījumu domes
28.07.2020. lēmumā Nr.156, izsakot tā pielikumus jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
23. Par grozījumiem domes 22.09.2020.

Uz ledus atrasties ir bīstami!

Pēdējā laikā ugunsdzēsēji glābēji vairākkārt saņēmuši izsaukumus par cilvēku atrašanos uz ledus.
Vairākos izsaukumos ugunsdzēsēji glābēji veica pārrunas ar iesaistītajiem par došanos krastā, tāpat arī
tika saņemti maldinoši izsaukumi.
VUGD atgādina, ka ledus kārta šobrīd
tikai veidojas un atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami! Aicinām nedoties
uz ūdenstilpju ledus, kā arī pieskatīt
bērnus un mājdzīvniekus, lai viņiem
nerastos vēlme pārbaudīt ledus biezumu un izturību! Vizuāli novērtēts le-
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lēmumā Nr.209 "Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju".
Lēmums: Izteikt domes 22.09.2020. lēmuma Nr.209 1. pielikuma 7. punktu jaunā
redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
24. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2020. gada 12. novembrī rīkotās izsoles rezultātus par domei piederošās kustamās mantas – koku
cirsmas īpašuma "Kadagas centrs" nogabalos Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11,
īpašuma "Ziemeļvēji" nogabalos Nr.1,
Nr.2, Nr.3 un Nr.4 un īpašuma "Ūdensrožu parks" nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4,
Nr.5 un Nr.6), ar izcērtamo kokmateriālu
apjomu 1025,19 kubikmetri, atsavināšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
25. Par grozījumiem domes 27.11.2018.
lēmumā Nr.267 "Par projektu "Eimuru
industriālās teritorijas infrastruktūras
sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā".
Lēmums: Saskaņot grozījumus domes un
CFLA 2019. gada 19. septembra vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu Nr.
3.3.1.0/18/I/007, attiecībā uz Laveru ceļa
asfalta seguma posma pārbūves iekļaušanu projektā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".
26. Par grozījumiem domes 28.01.2020.
lēmumā Nr.29 "Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām
2020. gadā".
Lēmums: Veikt grozījumu domes
28.01.2020. lēmuma Nr.29 "Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā" 2. pielikuma "ADMINISTRĀCIJA" sadaļā "SAIMNIECĪBAS UN
INFRASTRUKTŪRAS DAĻA – 0648",
un noteikt amatam "Apkopējs" šādu atalgojumu (2 amatu vienības): Max alga: 705;
2020. gada amatalga: 650; slodze: 1.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "Par".

dus biezums ne vienmēr ir noteicošais
faktors drošībai uz ledus, jo biežās laika apstākļu maiņas, mijoties salam ar
atkusni, ledus izturību mazina. Jāņem
vērā, ka ledus sega uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi, tā ir biezāka pie
krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt
plāna. Līdzās tam ledus būs plānāks arī
vietās, kur ir straume, zemūdens avoti,
pietekas, niedres, pie tiltu pārvadiem.
Turklāt vietām sasnigusī sniega sega
var veidot mānīgu priekšstatu par to, ka
ledus ir izveidojies pietiekami biezs, lai
noturētu cilvēka svaru.
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