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Podnieku iela iemirdzas gaismās

Turpinās jaunā ielas apgaismojuma projekta īstenošana Podnieku ielā no Draudzības ielas un Attekas ielas krustojuma
līdz Podnieku ielas un Krastupes ielas
krustojumam. Līdz 2018. gada novembra
beigām, pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem, tika pabeigta inženiertehnisko
komunikāciju izbūve – kabeļu tranšeju
rakšana, apgaismojuma balstu pamatu
montāža un kabeļu cauruļu izvietošana.
2018. gada decembrī tika īstenota apgaismojuma stabu un apgaismojuma armatūras montāžas darbi, kā rezultātā 2018.
gada Ziemassvētku laikā jau daļēji iemirdzējās gaismas Podnieku ielā. Objekta
izbūvei paredzētie balsti un gaismekļi

tika ražoti pēc individuāla pasūtījuma.
Jaunais apgaismojums ir videi draudzīgs,
jo paredzēta apgaismojuma līmeņa automātiska regulēšanas funkcija – dimmēšana, izmantojot automatizēto vadības
sistēmu, ar centralizētu vadību nodrošinot apgaismojuma intensitātes samazināšanu nakts stundās, tādējādi ievērojami
samazinot elektroenerģijas patēriņu. Ielu
apgaismojuma gaismekļu ražotāju rūpnīcas norādītais garantijas laiks ir 5 gadi.
Apgaismojums paredzēts divām ceļa
funkcionālajām zonām – gājēju celiņam
un transporta plūsmas daļai. Brauktuves
daļā izmantoti AMPERA MIDI LED 75W
gaismekļi un AMPERA MIDI LED 36W

gaismekļi gājēju celiņa apgaismošanai. Ielas apgaismojuma vadības sadalne ir nokomplektēta ar OWLET SeCo segmenta
kontrolleri, iekārtas atteikuma gadījumā
tiek nodrošināta pārslēgšanās režīmā ar
krēslas slēdzi. Kopējās Podnieku ielas apgaismojuma izmaksas, ieskaitot būvprojekta izstrādi, būvdarbu uzraudzību un
celtniecības izdevumus, veido 76 822,99
eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Podnieku ielas apgaismojuma būvprojektu izstrādāja SIA “Leģenda Gold”. Apgaismojuma izbūvi veic SIA “Remus Elektro”.
SIA “BaltLine Globe” veic ielu apgaismojuma būvdarbu uzraudzību.
Anrijs Zēbergs

Foto – adazuuznemeji.lv

MĒNESIS BILDĒS

 Katra decembra pirmdiena Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādē sākās ar Adventes rītu, tā lēniem soļiem tuvojoties bērnu
tik gaidītajiem, gada klusākajiem svētkiem.

Foto – Kadagas PII

 Ādažu Kultūras centra kolektīvi “Dēka” (vad. Liene Gailāne), “Gaujmalas lakstīgalas” (vad. Elžbeta Bukovska) un vīru vokālais ansamblis (vad. Gunārs Freidenfelds) uzstājas Lietuvā par godu Latvijas simtgadei.

Foto – Kadagas PII

 Ādažu Brīvās Valdorfa skolas audzēkņi ciemojas firmā Felici LTD. Alise Baltgalve vada stundu
uzņēmējdarbībā musli ražotnē Ādažos.

 Šogad Kadagas bērnudārza saime tiešām bija čakli strādājusi, un
Ziemassvētku vecīti sagaidīja ārā pie skaisti izpušķotas eglītes ar
baltu sniegu visapkārt.

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” uzvedums “ZiemasFoto – Linda Lancmane
svētki rotaļlietu veikalā”.

 Priecīgā noskaņojumā aizvadīta
Sociālā dienesta organizētā Ziemassvētku eglīte. Foto – Laima Jātniece

 Ādažu bērnudārza “Strautiņš” 5. grupas bērni devās ciemos uz pansionātu Ādažos, kur priecēja tās iemītniekus ar koncertu un dāvaniņām.
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Foto – no privātā arhīva

Foto – Ādažu PII

 Ādažu novada domes Sociālā
dienesta un Jāņa Saukas veikala
organizētā labdarības akcija iepriecinājusi daudzus Ādažu
novada iedzīvotājus.
Foto – Antra Meola
 Ādažniece Nikola Astratjeva iekļauta Latvijas Nacionālā izlasē, pre-juniores
individuālajā programmā ar
1. numuru, kas ir augstākais
sasniegums mākslas vingrošanā.
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Muižas ielas pārbūves darbi pabeigti

Būvniecības darbi Muižas ielas rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras
sakārtošanai projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības
un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
Ādažu novadā” ietvaros ir pilnībā pabeigti. Būvniecības valsts kontroles birojs
ielu ekspluatācijā pieņēma 28.12.2018.
Projekta aktivitātes tika īstenotas ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.

Muižas iela ir viena no nozīmīgākajām
rūpniecības apbūves zonām Ādažu novadā un sakārtota publiskā infrastruktūra
ir svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu
esošo komersantu darbības efektivitāti un
veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos
novadā. Visā Muižas ielas garumā ir pārbūvēts brauktuves segums, izbūvētas divas autobusu pieturas, apvienotais gājēju/
velosipēdistu ceļš, apgaismota gājēju pāreja un jauns ielas apgaismojums. Ir uzla-

bota ūdenssaimniecības sistēma, izbūvējot Muižas ielā un Jaunceriņu, Vectiltiņu
un Katlapu ceļos ūdensvadu un sadzīves
kanalizācijas tīklus. Pārbūves darbus veica SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību
nodrošināja SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību – SIA “Firma L4”.

Gunta Dundure

Foto – Inga P r one

Aktualitātes Ādažu sākumskolas būvniecības projekta īstenošanā

2018. gada decembrī objektā veikta fasādes siltināšana un auto stāvvietas, grīdas, metāla korpusa, starpsienu, logu,
alumīnija fasāžu konstrukciju, ārējo
elektrotīklu, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, iekšējo tīklu (apkure,
ventilācija, elektrība), kā arī kāpņu un
jumta izbūve.
Atgādinām, ka 2018. gada 1. jūnijā Ādažu novada dome parakstīja vienošanos
Nr. 8.1.2.0/17/I/028 ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas
Savienības fonda projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (projekts) īstenošanu.
S

U S

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu ēku 800 skolēniem, veicot ieguldījumus šādās darbībās:
■ Ergonomiskas mācību vides izveide;
■ Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
■ Izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība.
Precizējot projekta kopējos izdevumus,
2018. gada nogalē Ādažu novada dome
un CFLA parakstīja Vienošanās Nr.
8.1.2.0/17/I/028 grozījumus Nr.1. Atbilstoši tiem, projekta kopējie izdevumi
ir 18 754 036,81 EUR, t.sk.,
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■ ERAF finansējums – 2 564 482,87 EUR;
■ valsts budžeta dotācija – 1 898 443,22
EUR;
■ pašvaldības finansējums – 14 291 110,72
EUR.
Ādažu sākumskolas būvniecību veic SIA
“Monum”. Plānots, ka būvdarbu 1. kārta
(mācību klases 1.–4. klasei) tiks pabeigta
līdz 2019. gada jūnija sākumam, bet 2.
kārta (sporta zāle) – līdz 2019. gada septembra sākumam.
Inga Pērkone
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Valdība atbalstījusi ugunsdzēsības depo izveidošanu Ādažos

Valdība atbalstījusi Aizsardzības ministrijas (AM) un Iekšlietu ministrijas (IeM)
kopīga ugunsdzēsības depo izveidošanu
Ādažos, un šim mērķim plānots tērēt līdz
6 miljoniem eiro. Domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks ir gandarīts, ka 5 gadu
darbs un ilgušās pārrunas ir devušas rezultātu. “Šis ādažniekiem un apkārtējiem
novadiem ir nozīmīgs brīdis. Lai arī nav
zināmas detaļas par objekta atrašanās

vietu un veidu, bet ir skaidrs, ka tas apkalpos gan civilos iedzīvotājus, gan militāro poligonu. Tas nozīmē, ka VUGD
sasniedzamība ugunsgrēka gadījumā
un ierašanās laiks būtiski paātrināsies,
un ādažnieki varēs justies drošāk”, pauž
domes priekšsēdētājs. Valdība uzdevusi AM izdevumus, kas saistīti ar depo
būvniecību, ne vairāk kā 4 300 000 eiro
apmērā segt no AM budžeta. Tāpat AM
no sava budžeta būs jāsedz ne vairāk kā
1,6 miljonu eiro lieli izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības speciālo transportlīdzekļu iegādi. Savukārt IeM ne vairāk
kā 1 640 652 eiro apmērā nodrošinās
izdevumus speciālo ugunsdzēsības un
glābšanas transportlīdzekļu iegādei. Tāpat IeM ne vairāk kā 188 643 eiro apmērā

nodrošinās individuālo aizsarglīdzekļu
un depo aprīkojuma iegādi. Šie izdevumi
tiks segti no 2021. gada IeM budžeta. Topošajā Ādažu ugunsdzēsības depo varētu
strādāt 42 cilvēki. Jau ziņots, ka Ādažos
paredzēts veidot kopīgu multifunkcionālu ugunsdzēsības depo, nodrošinot savlaicīgu palīdzību ugunsgrēka gadījumā
Ādažu iedzīvotājiem un efektīvi reaģējot
uz ugunsgrēkiem Ādažu militārajā bāzē
un Ādažu militārajā poligonā. Tiek paredzēts standarta B klases depo, kurā
izvietos standarta ugunsdzēsības automobiļus, kā arī specializēto tehniku, kas
ir paredzēta meža un purva ugunsgrēku
dzēšanai Ādažu militārajā poligonā, speciālo aprīkojumu un ekipējumu.
Pēc adazi.lv un LETA ziņām

Ja īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai
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Ādažu novada pašvaldība 2018. gada 27.
novembra domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību. Jaunie
noteikumi attiecas uz tiem novada iedzīvotājiem, kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai. Atbilstoši
saistošajiem noteikumiem “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
kārtība Ādažu novadā” Ādažu novada
dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ādažu
Ūdens”. Līguma nosacījumi nosaka, ka
Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” šī gada ietvaros
jāapzina visas novada mājsaimniecības,
uz kurām attieksies jaunā kārtība, lai
iedzīvotāji varētu uzsākt nepieciešamo
reģistrāciju. Iedzīvotājiem būs jāaizpilda
anketa, kas obligāti būs jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra
izveidei.
Jāiesniedz pieteikums par iekļaušanu
reģistrā
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistra izveides ietvaros sākotnēji tiks
sagatavots saraksts ar īpašumiem, kuru
kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētās kanalizācijas tīkliem. Mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas pie centrālajiem tīkliem, ir pienākums šī gada laikā
iesniegt pieteikumu par to iekļaušanu reģistrā atbilstoši 2018. gada 27. novembra
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā”. Jaunie noteikumi
attiecas uz ikvienu, kurš dzīvo Ādažu
novadā un kura māja vai vasarnīca nav
pieslēgta centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai
attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavo-

tas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķus un notekūdeņu krājtvertnes.
Jāseko līdzi notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas biežumam
Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai krājtvertnēm, septiķiem un rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām būs atšķirīgs. Piemēram,
no septiķiem tas būs aptuveni reizi gadā,
rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām – saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto
tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām
par šo iekārtu ekspluatāciju, savukārt
mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas krājtvertnes, tās būs jāiztukšo vairākas reizes
gadā. Pašvaldības saistošajos noteikumos
iekļauta formula, pēc kuras īpašnieks var
vadīties un saprast, cik bieži viņam jāiztukšo krājtvertne. Jāņem vērā gan tvertnes tilpums, gan dzīvojamajā mājā deklarēto personu skaits, gan personas kopējais
ūdens patēriņš gadā.
Jāievēro prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanai
Mājsaimniecībām, kuras izmanto septiķi,
jāraugās, lai tas būtu aprīkots ar filtrācijas
lauku, apakšzemes filtrējošām drenām,
smilts un grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām vai niedru laukiem. Bet
mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas izsmeļamās kanalizācijas notekūdeņu bedres, būs jāseko tam, lai krājtvertne būtu
hermētiska un notekūdeņi nenonāktu
pazemes ūdeņos. Objektiem, kuros ir ierīkotas rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas
iekārtas, jāvadās no iekārtu ekspluatācijas instrukcijām vai iekārtu apkalpojošās
organizācijas instrukcijām. Līdz ar jaunajiem noteikumiem stingrākas prasības
būs arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Tiem būs jāreģistrējas Ādažu novada pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību,

kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto
notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas
vietu operatoriem.
Novērst notekūdeņu postošo ietekmi
uz vidi
Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada
27. jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
prasībām. Primāri jaunā kārtība paredz
sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un
decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību
iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo
ietekmi uz vidi. Noteikumu mērķis ir regulēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu blīvi apbūvētās teritorijās, kas var ietekmēt ne vien virszemes
un pazemes ūdeņu, bet arī dzeramā ūdens
kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās,
radot draudus cilvēku veselībai.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt
SIA “Ādažu Ūdens” klientu apkalpošanas speciālistei Gunitai Purgailei, tālr.
25771955, e-pasts: udensadazi@inbox.lv.
Ar Ādažu novada pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti, drukātā veidā ar tiem var
iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā
33A, 1. stāvā, “Ādažu Namsaimnieks”
Gaujas ielā 16, kā arī Sociālajā dienestā
Gaujas ielā 13/15 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.
SIA “Ādažu Ūdens”
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Pašvaldības policija aicina autovadītājus,
novietojot automašīnas, ievērot stāvēšanas ilgumu atbilstoši ceļa zīmēm
Vairākās autostāvvietās Ādažu centrā ir izvietota ceļa zīmes
“Stāvvieta” papildzīme “Stāvēšanas ilgums” – Rīgas gatvē 28A,
Gaujas ielā 11, Gaujas ielā 13/15. Novietojot automašīnu šādi apzīmētā stāvvietā, autovadītājam ir pienākums salonā pie priekšējā stikla novietot informāciju par laiku, kad automašīna ir
novietota stāvvietā. Ja autovadītājam nav speciāla laika rādītāja,
norādi var uzrakstīt uz lapiņas. Tomēr bieži vien norādes par to,
cikos automašīna ir atstāta – nav. Tādējādi, lai arī automašīna

īgas gatvē

A

nestāv ilgāk par atļauto laiku, likums ir pārkāpts.
Saskaņā ar likumu policijas inspektoram ir tiesības un pienākums par apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, un tādā gadījumā Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā ir paredzēts tikai viena veida sods – naudas
sods. Par šādu pārkāpumu vadītājam būs jāšķiras no 30,00 euro.

Gaujas ielā 11

Ādažu pašvaldības policija

Gaujas ielā 1
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Meklēsim, kur pazūd siltums, kopā!
Pievienojieties izglītojošajam piedzīvojumam ar termogrāfu!
Atgādinām, ka Ādažu novada dome, īstenojot
projektu “Accelerate SUNShINE” aicina iedzīvotājus piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku apsekošanā ar termogrāfu, lai paši pārliecinātos par siltuma zudumiem dažādās ēkās.
Ādažu novada dome plāno organizēt divus pasākumus:
■ 23. janvārī, plkst. 18.00
Ādažos, Pirmā ielā 32,
■ 25. februārī, plkst. 18.00
Kadagā, Kadaga 10.
Pastaigas laikā tiks apskatītas divas ēkas – viena,
kurā ir veikta ēkas atjaunošana, otra – kurā atjaunošana vēl nav veikta. Pasākuma noslēgumā
plānota diskusija par pastaigā redzēto un tiks
sniegta informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir radušies
jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot EPC, aicinām
sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265,
e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accelerate
SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.
Aicinām pievienoties izglītojošā piedzīvojumā
ar termogrāfu!

Inga Pērkone
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Pu icitātes oto

mākslas skolotājiem, kas audzēkņiem nodod tālāk savas
profesionālās zināšanas, pasaules uztveri un domāšanas
veidu. Lielākā daļa no Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas
pedagogiem ir aktīvi mākslinieki, kuri pārstāv visdažādākos mākslas veidus – grafiku,
stikla dizainu, ilustrāciju, fotogrāfiju, glezniecību, šķiedru
mākslu un tekstilu, tēlniecību
un keramiku. Izstādes mērķis ir parādīt
ādažniekiem, kas ir šie skolotāji – mākslinieki un kā viņi radoši izpaužas ārpus skolas sienām – savdabīgi rotaļīgi un nopietni,
pētot visdažādākās tēmas, izteiksmes līdzekļus un materiālus.
Šāda izstāde notiek pirmo reizi Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas vēsturē. Izstādes idejas iniciatore Ieva Saulīte atzīmē,
ka būtu lieliski šādu izstādi pārvērst par
ikgadēju tradīciju: “Mums ir jālepojas ar

Izstādē piedalās Agnese Augstkalna, Agate Apkalne, Māra Ārente, Māris Iltners,
Vitolds Kucins, Veronika Plaude, Ieva
Saulīte, Inga Tardenaka. “Patnība” apzīmē
netveramo, īpatno un subjektīvo starptelpu, kur mājo personība, individualitāte,
māksla, iedvesma un radošais spēks. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pastāvēšanas laikā audzēkņu darbos ir redzams īpašs
un atpazīstams rokraksts, kas veidojies
klātesot spēcīgām, radošām personībām –

Foto Ieva au īte

Sirsnīgā noskaņā atklāta pirmā Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagogu radošo darbu izstāde “Patnība”!

šiem māksliniekiem un viņu panākumiem
un radošajiem darbiem, jo tieši šie cilvēki daudzveidīgi un aizrautīgi popularizē
vizuālās mākslas idejas un prakses gan
mākslas skolas, gan daudz plašākā mērogā
Latvijā un ārvalstīs.”
Izstāde skatāma jau no 8. janvāra līdz 2.
februārim Ādažu Kultūras centrā, Gaujas
ielā 33A.
IZSTĀŽU ZĀLES DARBA LAIKS:
P.,O.,T.,C.,P. – 11.00-19.00
BRĪVDIENĀS – 11.00-17.00
Ieva Saulīte

Piegādātāju apspriede pirms atkārtotā iepirkuma Dienas aprūpes centra un
rehabilitācijas centra projektēšanai, autoruzraudzībai un būvdarbiem
Ādažu novada pašvaldība 2019. gada
9.janvārī organizēja Publisko iepirkumu
likuma 18. panta 2. daļā paredzēto piegādātāju apspriedi pirms plānotā iepirkuma
“Atkārtots iepirkums “Projekta “Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu
novadā” projektēšana, autoruzraudzība
un būvdarbi”” uzsākšanas. Plānotā iepirkuma summa 374 812 eiro (bez PVN).
Apspriedes mērķis bija iepazīstināt potenciālos pretendentus ar plānoto iepirkumu.
Piegādātāju sanāksmē piedalījās četru

uzņēmumu pārstāvji, kas liecināja, ka ir
interese no piegādātāju puses, kā arī vairāki domes speciālisti un inženierkomunikāciju turētāji, kas sniedza detalizētu

informāciju par savas kompetences ietvaros esošajiem jautājumiem. Jautājumu no
piegādātāju puses nebija daudz, kas viesa
pārliecību, ka pretendentiem ir skaidras
atbildes uz visiem jautājumiem. Audioieraksts no sanāksmes ir publiski pieejams
domes tīmekļa vietnē www.adazi.lv, Jaunumu sadaļā. Iepirkumu plānots izsludināt tuvākajā laikā.
Inita Henilane

Palielināts līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam

6

No 2019. gada janvāra Ādažu novadā deklarētajiem bērniem
no 1.5 līdz 4 gadu vecumam līdzfinansējums privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs noteikts 239,00 eiro mēnesī līdzšinējo
233,63 vietā. Savukārt līdzfinansējums bērniem, kuri saņem
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5–7 g.), noteikts
170,00 eiro mēnesī. Līdzfinansējuma apmērs bērniem no 5 gadu
vecuma ir mazāks, jo valsts piešķir mērķdotāciju pedagogu
atalgojumam un nodrošina daļēju finansējumu mācību līdzekļu un materiālu iegādei. Līdzfinansējuma summa atkarībā no
bērnu vecuma saistīta ar Ministru kabineta noteikumiem un
izmaksu aprēķināšanas metodiku, kas paredz atšķirīgu kārtību

bērniem obligātajā izglītības vecumā. Ministru kabineta 2015.
gada 8. decembra noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk –
Noteikumi) 5. punkts nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu
bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās
dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības PII pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai.
Laima Jātniece
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Piedzīvot
brīnumu

Kā radās doma kopā ar savu audzināmo klasi apciemot organizācijas “Rīgas
pilsētas “Rūpju bērns”” cilvēkus, dodoties gan pastaigā uz zoodārzu, gan viesojoties pie viņiem Ziemassvētku laikā?
Katru gadu piedalāmies Labo darbu nedēļā. Sākotnēji bija doma aizbraukt uz
bērnunamu, bet jaunieši godīgi atzina,
ka vismaz pagaidām to nevarēs. Domājām tālāk. Vienu gadu Labo darbu nedēļā
Svētes pagastā devāmies palīgā Edgaram
Svētiņam, kuram nodega stallis un kūts.
Ievēroju, ar kādu atdevi jaunieši strādāja
un cik svarīgi bija, ka šim darbam ir jēga.
Apzinoties, ka kādam palīdz, jaunieši
S

U S

facebook.com/adazilv

strādāja ar milzīgu prieku. Saimnieks
teica: “Ja vairākas tādas klases kā jūsu
savāktu kopā, mēs paveiktu tik daudz!”
Aizdomājos, ka mūsdienu sabiedrība un
izglītības sistēma jauniešiem neuzticas.
Viņus nepārtraukti grib kontrolēt. No
kā mēs tik ļoti baidāmies? Neko nedrīkst
likt bērnam darīt. Nometi papīru? Nekas.
Apkopēja atnāks un pacels. Kāpēc audzinām tik infantilu un bailīgu sabiedrību?
No darba jābaidās, no visa jāsargā… No
kā var pasargāt? No dzīves? No īstenības? Un te, vācot krāsmatas, ieraudzīju,
ka jaunieši var un ir gatavi darīt. Un viņiem patīk darīt labus darbus. Viņiem ir
spēks. Kāpēc mēs biežāk nevarētu izdarīt
ko noderīgu, kam patiešām ir jēga?

toties uz to, ka viņi arī ikdienā bieži dodas turpat. Tā divas brīnišķīgas stundas
skolēni pavadīja kopā ar “Rūpja bērna”
cilvēkiem.
Kā jaunieši uztvēra šo tikšanos?
Tā kā jaunieši iepriekš nebija tikušies ar
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, sākumā nedaudz uztraucās, bet,
jau pirmajā reizē tiekoties, barjera pazuda. Ziemassvētkos arī devāmies pie
viņiem. Ir jau forši, ka citi rada svētkus
mums, tomēr ierosināju: “Jaunieši, pamēģinām radīt svētkus citiem!” Viņi
piekrita! Jaunieši spēlēja skaņdarbus,
apdāvinājām viņus arī ar sarūpētajām
dāvanām. Bija ļoti jauki būt kopā, tāpēc
gaidām pavasari, lai atkal varētu tikties.
Dārgākais, ko mēs šobrīd viens otram
varam dāvāt, ir mūsu laiks, uzmanība,
saruna. Jauniešiem patika justies vajadzīgiem un noderīgiem. Varbūt kādreiz pieaugušie uz pusaudžiem skatās nedaudz
no augšas: “Tu jau vēl neko nesaproti!”
Esot “Rīgas pilsētas “Rūpju bērnā””, jaunieši tiešām varēja justies pieauguši, jo tā
uz viņiem skatījās “Rūpju bērna” cilvēki.
Ar nesamākslotu un patiesu prieku. Arī
darbojoties baznīcā, ir sanācis tikties ar
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem… Es viņus redzu kā Dieva brīnumu tāpat kā jebkuru citu cilvēku.

Dieva brīnums
Kaut kas viņiem ir atņemts, bet daudz ir
arī dots – tīra sirds, atvērtība, visbiežāk
viņi nepazīst grēku un nesaskaras ar tādiem izaicinājumiem, ar kādiem jāsastopas ikvienam no mums savā dzīvē. Viņi
ir tik patiesi un tik ļoti pateicīgi, kad veltām savu laiku. Sabiedrība apzog sevi, ignorējot vai izliekoties, ka šo cilvēku nav.
Ja mēs varētu kaut dažas stundas gadā

Pasargāt no īstenības?
Pagājušajā gadā rakstījām vēstules pansionāta iedzīvotājiem. Sākot domāt par
Labo darbu nedēļu šogad, ienāca prātā
doma
doties
kopīgā ekskursijā ar “Rīgas
pilsētas “Rūpju
bērna””*
cilvēkiem. Liela
daļa no idejām par to, kur
kopā
varētu
doties, nomira
dabīgā nāvē, jo
vides
pieejamības jautājumi vēl aizvien
daudzviet
ir nese Laubenba a ar savu mīļo klasi.
problemātiski. Gribējām doties uz Rīgas pavadīt kopā ar šiem cilvēkiem, tas mūs
ūdensapgādes muzeju, bet tur taču ir tre- ļoti mainītu. Viņu ikdienu šī tikšanās ar
pes… Kā viņi ar invalīdu ratiņiem tiks… mums, visticamāk, neizmainīs, bet tas,
Un tad viens skolēns ierosināja ideju par kas būs mainījies mūsos… Mēs varam
došanos uz zoodārzu, kas “Rīgas pilsētas kļūt labāki. Viņi var iemīkstināt mūsu
“Rūpju bērna””vadītājam patika, neska- sirdis. Tāpēc šie cilvēki ir vajadzīgi mums.
Foto – no privātā arhīva

“Skolotājs nav profesija, ar kuras palīdzību pelnīt naudu, tā ir misija, kalpošana,” pārliecināta Gada ādažniece, Ādažu vidusskolas skolotāja Inese
Laubenbaha. Būt par skolotāju ir viņas
sirds darbs. To sajutusi arī viņas audzināmā 8.e klase, jo tieši tā savu skolotāju pieteica apbalvojumam, rakstot,
ka Inese ir cilvēks ar lielo burtu, jo bez
teorētiskām zināšanām māca arī būt
par cilvēkiem un apjaust dzīves patiesās vērtības. Inese savas audzināmās
klases bērnus jūt kā savējos. Lai varētu
būt šīs klases audzinātāja ne tikai sākumskolā, bet arī pamatskolā, Inese ieguva sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju. Kopā ar skolēniem viņa iesaistās
dažādos labdarības projektos. Ikvienu
Ineses darbu caurstrāvo liela mīlestība.
Vai tā būtu sociālo zinību un kristīgās
mācības pasniegšana Ādažu vidusskolā, vai bērnu izglītošana Svētdienas
skolā Baltezera baznīcas draudzē, vai
palīdzības sniegšana tiem, kam klājas
grūtāk. Inese šajā draudzē darbojas
jau 19 gadus, par sevi sakot: “Viss, kas
manī labs, ir, pateicoties Dievam.”

Foto Laima Jātniece
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Dzīvot kopā dzīvi
Kāda ir recepte labām attiecībām ar jauniešiem?
Pirmkārt, dzīvas un patiesas attiecības,
otrkārt, mīlestības un cieņpilnas attiecības. Esmu ticīgs cilvēks, un, pateicoties
manām dzīvajām attiecībām ar Dievu, ir
iespējamas arī citas dzīvas un īstas attiecības. Katru dienu ir uzdevums – nodzīvot par godu Viņam un arī katru darbu
darīt Viņam par godu! Tas attiecas gan
uz ikdienišķiem darbiem, gan darbu ar
bērniem. Katrā bērnā, jaunietī mēģinu
ieraudzīt viņa dievišķo pirmsākumu, neskatoties uz to, vai viņš ir no manas audzināmās klases, vai citas, vai paraugbērns,
vai skolas lielākais resgalis. Katrs skolēns
ir vērtība, katrs ir īpašs, unikāls. Lai kādas
resgalības darītu, savā dziļākajā būtībā
viņš vienalga ir labs. Var būt tikai pareizas
vai nepareizas rīcības, bet ne cilvēki. Par
savu audzināmo klasi runājot, man pat ir
grūti nodalīt sevi no viņiem. Esmu viņu
klases audzinātāja no 3. klases. Tagad viņi
ir astotajā klasē. Man ir divi savi un 25
klases bērni. Man ir ārkārtīgi paveicies arī
ar viņu vecākiem, jo no viņiem pieredzu
milzīgu uzticēšanos. Kamēr vien viņi man
ir uzticēti, esmu atbildīga par viņiem, un
šīs dzīvās attiecības nevar pārtrūkt. Būtiski arī, ka šīs ir patiesas attiecības, taisnības pilnas. Bez meliem, bez liekulības.
Es cenšos būt pēc iespējas taisnīgāka. Vissvarīgākā recepte ir dzīvot ar viņiem kopā
dzīvi. Svarīgi būt ar viņiem kopā ne tikai
fiziski, bet arī emocionāli. Turklāt, esot attiecībās ar mani, viņi redz, ka esmu īsta.
Tikai salda ucināšanās arī nav manā gaumē, ja kāds dara ko nelāgu, varu kļūt dusmīga. Bieži saku, ka mēs veidojam savas
atmiņas jau šodien, tāpēc cenšos viņiem
sagādāt maksimāli daudz ekskursijas, notikumus, pasākumus, kas izkrāso ikdienu
un paliek atmiņā.
Tā ir arī Jūsu kā pedagoģes pārliecība,
ka ir svarīgi būt ar skolēniem kopā arī
emocionāli?
Es par šo tēmu rakstīju arī savu maģistra
darbu. Tagad visu, par ko rakstīju, piedzīvoju realitātē. Maģistra darba mērķis bija
saprast, ar ko kristīgs skolotājs atšķiras
no skolotāja, kurš tāds nav. Izvērtējot rezultātus analītiski, ne ar ko. Ar atbildību
strādā visi. Ja varam izmērīt emocionālo
vai garīgo pienesumu, ko var dot kristīgs
skolotājs, tad atšķirība ir. Es lūdzu Dievu
par katru savas klases skolēnu.
Misija – skolotāja
Klases audzēkņi ir tuvi kā cilvēki?
Jā! Īpašs prieks, ka tie, kuri bijuši lielākie
rakari, ar kuriem grūtāk gājis kādā posmā, viņi nāk, meklē sarunas un bieži paliek pēc stundām, mēģina ko risināt, ana-

lizēt. Reizēm skolēni pie
manis meklē padomu.
Ir tik svarīgi, ka skolā ir
cilvēki, pie kuriem var
vērsties, ja ir kāda problēma, kuri var nolikt
visu citu malā un veltīt
laiku tikai skolēniem, ja
viņiem ir kādas problēmas. Visi, protams,
nevar būt uzticības personas, uzticība ir jānopelna.
Tas gan no skolotāja varētu ļoti daudz prasīt…
.e klase viesojas biedrībā “ ūpju bērns” Ziemassvētku laikā.
Daudz prasa, bet daudz
arī tiek dots – spēks, pacietība, enerģija. sels, viņam būs jākalpo. Un viņš izveseļoSvētdienā aizeju uz dievkalpojumu, kur jās. Tā arī sanāca, ka bija nepieciešami almani kā trauku piepilda, nedēļas laikā es tāra kalpotāji, un tagad vīrs kalpo. Augot
to lēnām iztukšoju. Ja man nebūtu baznī- ticībā un kalpojot Dievam, ar laiku daudz
cas, laikam to visu nevarētu. Nesaprotu, ko ieraugi pavisam citām acīm. Mainās
kur smeļas spēku cilvēks, kurš nepazīst prioritātes un vērtības.
Dievu. Daži iet pie jūras, dabā, pie uguns, Ieraudzīt dievišķo līdzcilvēkos
kāds nu kuram tas rituāls, bet laikam
Kad jūtaties gandarīta?
katrs saprot, ka ir nepieciešams kas tāds,
Gandarījums ir katra jēgpilni nodzīvota
kas piepilda. Svētdienā smeļos spēkus, lai
diena. Ja kādam esmu varējusi palīdzēt,
pēc tam visas nedēļas garumā kalpotu
ja esmu uzklausījusi, ja kāda dienu esmu
skolēniem. Manā izpratnē skolotājs nav
padarījusi vieglāku. Viss, kas manī ir
profesija, ar kuras palīdzību pelnīt naudu,
labs, ir, pateicoties Dievam. Apzinos savu
tā ir misija, kalpošana.
misiju. Vienmēr atklāti esmu teikusi, ka
Solījums
esmu kristiete, un daudzi cilvēki caur
Apjausma par to, ka ir kāds augstāks mani gūst priekšstatu par kristietību. Ir
spēks, ir no bērnības?
svarīgi kļūt par Dieva ausīm, kājām, roDziļākajā būtībā – jā. Viena vecmāmiņa kām, Viņa sirdi. Man patīk, ka varu kādu
bija vecticībniece, otra – luterāne, kura samīļot, atrast kādu risinājumu sarežģītā
aizveda mani uz Svētdienas skolu. Pirmā situācijā, ja runa ir par jauniešiem. Un tivecmāmiņa manī laikam radīja sākotnē- ciet man, šīs situācijas ļoti bieži ir sarežjo priekšstatu par Dievu kā ļoti dusmīgu ģītas. Pārsvarā tās ir tādas. Ja cilvēkam
onkuli, kurš mani vēro un vēlas par visu ir dziļas un patiesas attiecības ar Dievu,
sodīt. Otra mani aizveda uz Svētdienas tad vieglāk savā līdzcilvēkā ieraudzīt dieskolu, bet es neteiktu, ka esmu kristīgi au- višķo. Ir viegli redzēt nepareizas rīcības
dzināta. Tādi patiesi, apzināti un dziļi ga- apkārtējos, bet tik grūti – sevī. Ikviens
rīgie meklējumi sākās tad, kad piedzima cilvēks pēc savas būtības ir labs. Cilvēks
mana meita. Tad sapratu, ka nekādi neva- ir kā stāds, kas iestādīts dārzā. Tik daudzi
ru savu bērnu no visa pasargāt. Varbūt fi- apstākļi ietekmē to, kāds tas izveidosies.
ziski vēl jā, bet ne garīgi. Domāju, ja meita Ja stādu, kas audzis akmeņainā zemē,
būs kristīta, viņa būs vairāk pasargāta. Kā pārstāda saulainā vietā, auglīgā zemē, kājau vairums cilvēku, mēs ar vīru aizgājām pēc, lai tas nesaņemtos?
uz iesvētībām, jo citādi bērnu nokristīt Ja piedod un notic, visbiežāk ikviens sanevarēja. Vīrs vēl toreiz noteica – labi, ņemas. Katrs ir mīlestības vērts.
vienu reizi aiziešu! Dievam ir fantastiska
Monika Griezne
humora izjūta, jo tagad vīrs ir pērminderis** Baltezera baznīcā. Pa īstam pie Dieva *Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””
nonākam, kad ir kādas ciešanas, protams. ir sabiedriska organizācija, kas rūpējas
2004. gadā, kad vīram bija problēmas ar par cilvēkiem ar garīgās attīstības trauveselību, sapratu, ka ir cilvēka, medicīnas cējumiem. Biedrības mērķis ir nodrošināt
iespējas, bet ir vajadzīgs vēl kas tāds, kas saviem klientiem aprūpi, sociālo rehabiir stiprāks par visu. Brīnums. Mēs ar vīru litāciju, nodarbinātību, izglītošanu un
to piedzīvojām. Kad lūdzām Dievu pirms integrāciju sabiedrībā, tādējādi veicinot
operācijas onkoloģijas centrā, man bija viņu dzīves kvalitātes paaugstināšanos.
sajūta, ka Dievam ir kas jāapsola. Es biju **Pērminderis – Draudzes vecākais, kas
svētdienas skolas skolotāja, bet vīrs nebija veic arī garīdznieka palīga pienākumus.
aktīvs kalpotājs. Man likās, ja vīrs kļūs ve- Pēc tezaurs.lv
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ERS N BA

N VADĀ

Slidošanas iespējas Ādažu novadā

Foto – ar a nes

impis ais centrs

Ādažu novada domes
Sporta daļa veidos bezmaksas publisko slidotavu Ādažu stadionā,
izveidojot 2 atsevišķus
laukumus futbola laukuma galos. Slidotava
atradīsies Ādažu stadionā, Gaujas ielā 30.
Slidotavas izveide atkarīga no laika apstākļiem, tāpēc precīzam
datumam, kad varēs slidot, jāseko līdzi informācijai Ādažu
novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un Facebook kontā
facebook.com/adazilv. Ādažu novada domes Sporta daļas veidotā slidotava būs pieejama bez maksas, uz šo slidotavu jānāk ar
savām slidām, jo slidu noma netiks nodrošināta. Savukārt pie
Vējupes, blakus kafejnīcai “Kontiki” Glice mākslīgā seguma slidotava ir pārtapusi par dabīgā ledus slidotavu. Arēnas lielums
– 20x10 metri. Tur var slidot ar “Burusports” nomas slidām vai
ar privātajām slidām, samaksājot nomas cenu.

Nomas darba laiki slidotavai pie Vējupes:
O. – C.: 13:00 – 20:00 (inventāru izsniedz līdz plkst. 19:00)
Pk. 13:00 – 22:00 (inventāru izsniedz līdz plkst. 21:00)
S.: 10:00 – 22:00 (inventāru izsniedz līdz plkst. 21:00)
Sv.: 10:00 – 20:00 (inventāru izsniedz līdz plkst. 19:00)
Inventārs tiek iznomāts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, vadītāja apliecība, a/m tehniskā pase);
pēc iznomātāja pieprasījuma var tikt piemērota drošības nauda. Papildu informācija par nomas cenām u.c. informācija:
facebook.com/BurusportsAdazi/, www.burusports.lv, rakstot uz
adazi@burusports.lv vai zvanot pa tālr. 27867067
Tāpat iespējams slidot Garkalnes ciema hokeja laukumā – slidotavā, kas atrodas parka teritorijā, Ceriņu ielas galā, Ādažu novada
Garkalnes ciemā. Koord. http://goo.gl/maps/WUENjQNTtwQ2
(57°04’27.3”N 24°25’13.5”E). Plašāk par iespējām slidot Garkalnes ciemā interesēties biedrības “Garkalnes Olimpiskais centrs”
Facebook lapā: Facebook.com/garkalnes.olimpiskais.centrs.
Tiekamies uz slidām!
Ādažu novada dome

Foto Karīna

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jau
četrpadsmito gadu rīko konkursu “Eksporta un inovācijas balva 2018”, kura mērķis ir paust atzinību un godināt Latvijas
komersantus, kas sasnieguši labus rezultātus jaunu un eksportspējīgu produktu
ražošanā, vietējā tirgus nodrošināšanā ar
augstas kvalitātes pašmāju ražojumiem,
inovāciju ieviešanā un rūpnieciskā dizaina izstrādē. Konkursa laureāti tika paziņoti svinīgā ceremonijā, kad visus dalībniekus sveica Valsts prezidents Raimonds

i e sone

Ādažu uzņēmēji ieguvuši godalgotas vietas
konkursā “Eksporta un inovācijas balva 2018”

Vējonis. Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ir lepns un sveic
Ādažu novada uzņēmumus SIA “Lat Eko
Food” (biezeņi “Rūdolfs” stāvpakās) un

SIA “Felici” (mušļi “Graci”) ar godalgotajām vietām konkursa kategorijā “Importa aizstājējprodukts”!
Inita Henilane

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi gūst panākumus
Starptautiskajā jauno talantu konkursā

Viļņā norisinājās 12. starptautiskais jauno
talantu konkurss “Tautiskie akcenti mūzi-

kā”, kurā piedalījās 90 dalībnieki no dažādām valstīm. Ādažu Mākslas un mūzikas
skolu pārstāvēja 18 audzēkņi, kuri par lielisku sniegumu ieguva godalgotas vietas.
Maksims Ogorodņikovs ieguva 1. vietu C1
grupā; Zita Toma – 1. vietu C2 grupā; Ede
Mona Kraukle – 1. vietu D2 grupā; Paula
Ģērmane – 1. vietu D2 grupā; Jānis Deniņš – 2. vietu D2 grupā; Danija Bedrīte
– 3. vietu A2 grupā; Sofija Muižniece – 3.
vietu D2 grupā; Kārlis Būda – 3. vietu D1
grupā; Anqi Wu – 3. vietu B1 grupā; Tīna
Putāne – 3. vietu B1 grupā; Laine Zvejnie-

ce – 3. vietu D2 grupā. Diplomu saņēma
Sofina Katalkina, Kristers Miķelsons,
Elīza Estere Odiņa, Damirs Popadins,
Keita Melberga, Vlada Kozlova un Marta
Evelīna Žebeka. Liels paldies skolotājiem
Aivaram Osītim, Jeļenai Kovaļenko-Bebrišai, Ivetai Gudrajai, Roksanai Tarvidei,
Esterei Lūsis-Grīnbergai, Sandai Māgurei,
Katrīnai Eglonai, Danielai Lūsis-Grīnbergai, Regīnai Rūrānei, Zanei Gudrajai un
Anitrai Tumševicai par ieguldīto darbu
un vecākiem par atbalstu!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Aptauja

Ādažu novada dome no šā gada 21. janvāra līdz 21. februārim organizē aptauju par novada kalendāra izdošanu. Lūdzam sniegt
atbildi uz jautājumu noteiktajā laikā Ādažu novada domes tīmekļa vietnē www.adazi.lv, sadaļā “Jaunumi” vai ievietojot šo aptaujas kuponu aptaujas urnā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A. Vēlamo atbildes variantu
apvelciet ar aplīti. Paldies!
Vai vēlaties saņemt Ādažu novada kalendāru arī turpmāk?
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Ādažu novada dome
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Ādažos darbību sākusi “Brīvā Austras skola”

Privātā pamatskola “Brīvā Austras skola”
veidota kā alternatīva valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un
vadlīnijām mācību procesā tiek pievērsta
liela uzmanība cilvēka psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un
cilvēka būtības apziņas attīstībai. Apkopojot pasaules pieredzi, savas idejas, domas,
profesionālo pieredzi, iemaņas, prasmes
un zināšanas, esam uzsākuši darbību ar

pirmo pirmsskolas saimi. Pamazām integrējam bērnus ar mācīšanās traucējumiem.
Mūsu skolas pamatvērtības: Brīvība. Daba.
Latviskums. Daudzi jautā, kāpēc “Brīvā
Austras skola”? Brīvība – pašam domāt,
pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam. Tas attiecas gan uz pieaugušo, gan
uz bērnu. Brīvība ir apzināta izvēle. Tā ir
spēja novilkt robežu starp pienākumiem
un visatļautību. Austras koks ir gudrības,
pēctecības un vieduma simbols. Skolas

ikdiena ir dabas izglītība, dzīves patieso
vērtību meklējumi, savu talantu atdzīvināšana. Latviskās dzīvesziņas ritms, Montessori metodikas elementi, smilšu terapijas
un logopēdijas metodikas elementi u.c. Svinam latviešu gadskārtas kopā ar ģimenēm.
Bērni svētku tradīcijas mācās no vecākiem
un skolotājiem, tāpēc svarīgi, ka pieaugušie tajās piedalās ar cieņu un interesi iesaistās. 21. decembrī nosvinējām Ziemas
saulgriežus. Mūsu pirmais kopā būšanas
notikums kopā ar ģimenēm. Darbojāmies
dabas darbnīcās, izveidojām lielo puzuru,
vilkām bluķi, ēdām uz uguns vārītus zirņus ar speķi. Aicinām pievienoties mūsu
pirmsskolas saimei. Brīvas vietas no 2 –5
gadu vecumam. Adrese – Ādažu novads,
Stapriņi, Silmači 2.
Plašāk: Facebook.com “Brīvā Austras
skola”.
Sandra Bukovska,
pamatskolas “Brīvās Austras skolas” direktore

Līgo laukumā atvērta
jauna kafejnīca

Ādažu centrālajā parkā – Līgo laukumā –
izveidots omulīgs kafejnīcas namiņš KU
KUU Parka Kafee, kur baudīt dažādus
ēdienus un dzērienus līdzņemšanai. Tas
sniedz komfortablu uzturēšanos un patīkamu laika pavadīšanu parka apmeklētājiem. Katru dienu tiek piedāvāta gardā illy
kafija, var izbaudīt un iegādāties beramās
Chado tējas – zaļo, melno, augļu un zāļu
tēju maisījumus ar ļoti daudzveidīgu aromātu, kuru var iegādāties arī lietošanai
mājās. Kafejnīcas virtuvītē katru dienu
virmo īsta rosība – grillējas svaigi marinēta burgeru gaļa, krāsnī cepas kartupeļu
daiviņas un sīpolu gredzeni, top dažāda
veida pildīti kruasāni, vrapi un picitas.
Priecē, ka paši jaunākie kafejnīcas apmeklētāji jau ir iecienījuši kakao ar marshmallow un mūsu īpašās pankūciņas un vafeli. KU KUU Parka Kafee darbojas katru
dienu – darba dienās no 9.00 līdz 19.00
un brīvdienās no 11.00 līdz 19.00. Īpaši
steidzīgajiem tiek piedāvāta iepriekšēja
pasūtījuma veikšana pa tālruni 20242411.
Pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm ar
Goda Ģimenes 3+ karti tiek piedāvāta 10%
atlaide, savukārt visi pārējie apmeklētāji
tiek lutināti ar kompleksiem piedāvājumiem un citiem īpašiem piedāvājumiem.
KU KUU Parka Kafee
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Apbalvoti 2018. gada labākie sportisti

Elīza arija Jevstigņejeva
gada labākā sportiste

Agnese Groza
nā sportiste

labākā jau-
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Ādažnieces gūst
panākumus mākslas
vingrošanā Jūrmalas
atklātajā Ziemassvētku
turnīrā

ūdolfs Šadrins
sporta skolotājs

gada

Ādažniece Elīza Taube ieguvusi 1. vietu
individuālajā programmā 2. sporta klase un Nikola Astratjeva ieguvusi 3.vietu
individuālajā programmā 5. sporta klase
mākslas vingrošanā Jūrmalas pilsētas atklātajā Ziemassvētku turnīrā 2018”. Paldies trenerei Jolantai Possei!
Andrejs ižovs
kais sportists

gada labā- Klāvs Gailītis
jaunais sportists

Artūrs Valtmanis
uzlecošā zvaigzne sportā

Biedrība “ĀdažiVelo”

Peldēšanas seriāls “ densroze”
gada notikums
sportā

U S

Aigars Nerips
kais treneris

Port otel
atbalstītājs

Ādažu labā-

gada sporta

aktīvākais sporta klubs

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
manda

S

labākais

15 basketbola komanda

facebook.com/adazilv

Ādažu labākā ko-

@Adazu_novads

No 2019. gada sākuma
e-adresi var izmantot visi

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir digitālā pastkastīte Valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un tā nodrošina iespēju
valsts iestādēm veidot saraksti ar iedzīvotājiem un juridiskajām privātpersonām (komersantiem, biedrībām, u.c.) elektroniski.
Līdzīgi kā tagad, kad katram iedzīvotājam
ir deklarētās dzīvesvietas adrese, uz kurieni valsts iestādes sūta ziņojumus, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus u.c. papīra
formā, tā arī no šā gada 2. janvāra ikvienam
iedzīvotājam ir iespēja izveidot savu e-adresi un aktivizēt e-adreses kontu. Aktivizējot
e-adresi, lietotājs saņems visas tās ziņas no
valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk
tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi. Saņemot ziņas elektroniski, ar interneta starpniecību varēsiet sarakstei piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.
E-adreses ieguvumi:
• E-adrese – droša saziņa ar valsti vienuviet
(visi dokumenti tiek uzglabāti 5 gadus);
• E-adrese aizstāj ierakstītu vēstuli – garantēta piegāde un personas datu drošība;
• E-adrese ļauj būt mobilam un saņemt oficiālās ziņas elektroniski jebkurā laikā un
vietā;
• E-adrese ļauj brīvi ceļot, jo neprasa pielāgoties pasta nodaļas darba laikam;
• E-adrese iedzīvotājiem nav obligāta un no
tās var atteikties, to deaktivizējot.
Papildu informācija pieejama
mana.latvija.lv/eadrese vai
https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese,
kā arī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A.
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Ādažos - pirmais lauku krogs Vidzemē
Līdz 20. gadsimtam krogs nozīmēja ko
vairāk nekā tikai ceļotāju apstāšanās vietu. Krogi bija pirmās sabiedriskās celtnes
laukos, apkārtnes ļaužu satikšanās vieta
gan ikdienā, gan svētkos. Krogos tika rīkotas sapulces, slēgti līkopi, lustīgi dancots un spēlēts teātris, tā bija iespēja no
garāmbraucošajiem ceļotājiem uzzināt
jaunumus par to, kas notiek pasaulē.
Senākais lauku krogs Vidzemē 1262. gadā
atradies Ādažos – šaurajā vietā Bukultos
pie sprunguļdambja. Ap 1545. gadu tai pašā
stratēģiski nozīmīgajā šaurajā vietā darbojies Abgunstes krogs (Krogstelle Abgunst),
kur kroģēšanas tiesības ordeņa mestrs piešķīris kādam Hermanim Šrīveram (Herman Schrywer). 1747. gadā šo kroga vietu
par 14 000 dālderiem nopirka barons Oto

laukos, apkārtnes ļaužu satikšanās vieta
gan ikdienā, gan svētkos. Krogos tika rīkotas sapulces, slēgti līkopi, lustīgi dancots
un spēlēts teātris, tā bija iespēja no garāmbraucošajiem ceļotājiem uzzināt jaunumus
tuvākā un tālākā pasaulē.
Atraitnēm – savi krogi
1638. gada zviedru dokumenti rāda astoņas ceļinieku apstāšanās vietas Ādažos
– Abgunstes (Abgunst) krogs, Ādažu (Neuermuhlen) krogs, Baložu (Buonaventura)
krogs, Berģu (Berghof) krogs, divi krogi Iļķenē un viena kroga vieta Hilhenes (F. Holchen) atraitnei Iļķenē, viens krogs P. Vulfa
atraitnei ceļā uz Carnikavas pusi. Dažus
gadus vēlāk, 1681.–1710. gadā, krogu skaits
bijušajā Ādažu pilsnovadā bija dubultojies,
kroģēšana darbojās jau 17 vietās – Ādažu (Aahof) krogā, Baznīcas krogā, Berģu

Skats pie Garkalnes kroga 1 5. gadā. No īgas puses
L Akadēmiskajā bibliotēkā)

fon Mengdens. Vēstures dokumenti rāda,
ka viena un tā pati vieta kroģēšanai ceļmalā
bijusi iecienīta ilgāk par 400 gadiem.
Taču arī citu ceļmalas krogu dzīve Ādažu
apkaimē bijusi gana dzīvīga. Stratēģiski
nozīmīgi tranzītceļi, šķērsojot Ādažu teritoriju, vairāku gadsimtu garumā nodrošināja ievērojamu ceļinieku pieplūdumu.
Braucot uz iecerēto galapunktu, ceļā bija
jāpavada krietns laiks, un ceļiniekam bija
jārod vieta, kur atpūsties.
Militārajām aktivitātēm palielinoties,
poļu–zviedru kara laikā (1600–1629) svarīgāki kļuva tie ceļi, kuri stiepās dienvidu–ziemeļu virzienā. No Rīgas, šķērsojot
Bukultu dambi (tiltu), viens no dienvidu–
ziemeļu ceļa atzarojumiem nogriezās gar
Baltezera rietumu galu, kur Gauju varēja
šķērsot ar Zāmuela prāmi (Samuel Fahr),
lai gar Dūņezera un Lilastes ezera rietumu
galu, apmēram tagadējās Lilastes stacijas
vietā, savienotos ar smilšaino jūrmalas
ceļu no Vecāķiem. Otrs ceļa atzars no Bukultu dambja devās taisnā virzienā uz Iļķenes pārceltuvi pāri Gaujai uz Tērbatu un
Pēterburgu.
Līdz 20. gadsimtam krogs nozīmēja ko
vairāk nekā tikai ceļotāju apstāšanās vietu. Krogi bija pirmās sabiedriskās celtnes
1 2

grāfam Manteifelim Remberģē, 3 krogus
Carnikavas pusē un vēl pa vienam Zušu,
Riekuļu (Rīkuļu), Bērziņa, Romāna, Helēnas Steinbergas, J. Vīksnes, Tetera krogam,
kā arī Kārkliņa krogu zirgu pasta stacijā.
Garkalnes krogs triju ceļu krustcelēs
Garkalne 18./19. gs. mijā atradās triju ceļu
sadurā: tā sauktais Alūksnes ceļš, kas tālāk gāja caur Mālpili, Nītauri, nogriezās
šeit Cēsu ceļa austrumu virzienā. Rietumu virzienā pie Iļķenes nogriezās ceļš uz
Valmieru un tālāk uz Tērbatu. Tāpēc pie
Garkalnes jeb Langenbergas kroga saplūda braucēji no trim ceļiem. Te varēja
apstāties, lai atvilktu elpu un atpūtinātu
ceļā nogurušos zirgus. 18. gadsimta beigās
šī vieta bija ieguvusi viesnīcas raksturu.
Zviedru laikos Garkalnē uzcelta arī pasta
stacijas mūra ēka. Attīstoties tranzītceļam,

braucēji dodas uz ļķenes pārceltuvi. (No J. K. Broces krājuma “ onumente ”

(Bergs) krogā, Dragūnu krogā, Jaunā Mārtiņa krogā, Konrada krogā, Lielajā krogā
pie dambja, Lielā tilta krogā, Mengdena
krogā, Vecajā krogā, Iļķenes krogā, Muižas krogā, Štāles krogā, krodzinieka Staperinga, krodzinieka Kukaiņa, krodzinieka
Vārnas (Warne) un krodzinieka Venda
(Vend) krogā.
22 kroģēšanas vietas un Līlastes krogs ar
18 istabām
Ap 1894. gadu Ādažos, pēc vācbaltu valodnieka un etnogrāfa Augusta Bīlenšteina apkopotajām piezīmēm, darbojušās
aptuveni 22 kroģēšanas vietas – viens otrs
“krogs simtgadnieks”, pamainījis savu nosaukumu, turpināja dzīvi, reizē neliedzot
uzsākt darbošanos arī “jaunākiem amata
brāļiem”: Tilta, Dambja, Baložu, Mūra,
Sužu, Lielloka, Elsiņkroga, Vadžu, Vimbu,
Venču, Žagaru, Vārtu, Ķikuļu, Kauču, Pļavas, Vārnas, Dūņu, Štāles, Langenberges
un Līlastes krogam ar 18 istabām. Turpmākajos gados klāt nākuši vēl divi – Rusova un Jaunštāles krogs.
1892. gada Ā. Krēgera adresu grāmata rāda
baronam Kampenhauzenam piederošus 4
krogus Ādažu muižā, to skaitā Pikura kroģēto zirgu pasta stacijā, 2 kroga vietas J.
Daugulim piederošajos Alderos, 4 krogus

vecās pasta stacijas vietā atkal tikusi uzcelta jauna ēka, bet vecās celtnes materiāli
tika izmantoti Garkalnes baznīcas būvei
(ap 1740. gadu).
Garkalnes kroga ēka bijusi veidota pildrežģu būves tehnikā – nesošās konstrukcijas
veidotas no koka statņiem, un to starpsienas aizmūrētas ar māla ķieģeļiem un laukakmeņiem. Kā stāsta vēstures dokumenti, ceļiniekiem izbūvētās istabas bijušas
labi uzkoptas un ziemā silti izkurinātas.
Smalkāki viesi tikuši izmitināti tā sauktajā
“vācu galā”. Lai kungu un zemnieku zirgi
nebūtu jānovieto vienā telpā, bija ierīkotas
divas stadulas. Garkalnes krogam bijis arī
kārtīgs pagrabs – ar plašām velvēm visdažādāko labumu glabāšanai, ar kuriem pamielot izsalkušos ceļiniekus un viesus.
Sākotnēji Garkalnes krogs piederējis Remberģes muižai, kuras sākumi meklējami
16. gadsimta otrajā pusē, kad Rīgas rātskungs Gerhards Ringenbergs (latviskotais
uzvārds – Remberģis) saņēma 10 zemnieku sētas kā dāvinājumu par pakalpojumu
poļu varai un izveidoja te nelielu muižiņu.
Carienei Katrīnai II nepakļaujas un skolas vietā uzbūvē krogu
Par Garkalnes kroga celtniecību vēsturē palicis kāds interesants stāsts. Kad 1765. gadā
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cariene Katrīna II visai Vidzemes bruņniecībai uzdevusi gādāt par jaunu skolu celšanu zemnieku bērniem, arī Remberģes un
Vesterrotes īpašnieks grāfs A. Manteifels,
klausot valdības priekšrakstiem, apkārtnes
zemniekiem licis savest kokmateriālus skolas būvei. Carienes izdotajam rīkojumam
nekādi tālāki norādījumi neesot doti, un
barons nolēmis, ka no atvestajiem kokiem
labāk uzcels krogu. Tā tapis Garkalnes
krogs. Pēc laika gan muižā esot ieradušies
skolu vizitatori pārlūkot Remberģes un
Vesterrotes zemnieku lasītprasmi. Brīnījušies, ka skola nav uzcelta, bet ar šo faktu
samierinājušies, jo izrādījies, ka zemnieki
pratuši lasīt arī bez skolas.
Zīmīgi, ka Vidzemes konsistorijas rīkotajās baznīcu vizitācijās (darbības pārbaudēs) komisijas locekļi bieži konstatēja, ka
arvien vairāk zemnieku ne tikai labi zina
baušļus un Svētos rakstus, bet spēj tos arī

izskaidrot. Un vislielāko pārsteigumu sagādāja fakts: ja agrāk labākas zināšanas
bija novērojamas tikai pie vīriešu kārtas
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19. gadsimta sākumā cauri Garkalnei pa
Rīgas-Tērbatas-Pēterburgas ceļu ripoja
zirgu diližansi ar pasažieriem. Līdz ar Rī-

Langenberges (Garkalnes krogs) un Vesterrotes kapela (vēlāk saukta, Garkalnes baznīca). 1
. gads. (No J. K. Broces krājuma “ onumente ” L Akadēmiskajā bibliotēkā)

pārstāvjiem, tad tagad strauji pieauga to
sieviešu skaits, kuras prot lasīt un arī dot
skaidrojumus. Apstāklis par Ādažu zemnieku lasītprasmi norāda un apstiprina
hernhūtiešu* ietekmi uz situāciju zemnieku izglītotībā.

gas-Pleskavas dzelzceļa izveidošanu 1899.
gadā, kā arī telefona un telegrāfa rašanos,
Garkalnes kroga nozīme mazinājās. Ēkas
centrālā daļa ir saglabājusies, un šodien tā
ir pārbūvēta un apdzīvota ģimenes māja.
Elita Pētersone

*Hernhūtieši – Protestantisma virziena piekritēju brāļu draudze, kas atzina, ka cilvēka un Dieva attiecībās nav vajadzīga starpniece – baznīca;
visi cilvēki Dieva priekšā ir vienlīdzīgi. Pirmie misionāri Latvijā ieradās 1729. g. Viņu sludinājumi deva garīgo mierinājumu latviešu zemniekiem,
hernhūtieši viņus izglītoja – mācīja lasīt, rakstīt; dibināja skolas. 1743. g. šī kustība tika aizliegta, bet 1764. g. Katrīna II atļāva darbību atjaunot.
Rakstā izmantoti:
A. Teivens. Latvijas lauku krogi un ceļi, Rīga: Māksla, 1995.; Pāvulāns, V. Satiksmes ceļi Latvijā XIII–XVII gs., Rīga: Zinātne, 1971.; J. K.
Broce, Zīmējumi un apraksti. 3. sēj., Zinātne, 2002.; Vičs, A. Iz latviešu skolu vēstures. (Vidzeme no 1700. līdz 1800. g.). Rīga: Zvaigzne, 1992.

Veiks meža izstrādes darbus pie Baltezera ciema

SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus Baltezera ciemata 6. Minētie darbi visā darbu posma teritorijā var norisināties arī
tuvumā Garkalnes novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu eko- vienlaicīgi, vai uz laiku apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem lailoģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu kapstākļiem.
ilgtermiņā. Darbi tiks veikti atbilstoši Garkalnes novada terito- Ierobežojumi
rijas plānojumam meža teritorijā “Saimnieciskie meži” (M), kur Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā
nav noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. Krājas kopša- teritorijā (171.kv. un 172.kv.), kur norādīti attiecīgie cirtes veinas cirtes nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgāka- di, būs spēkā sekojoši ierobežojumi:
jiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos 1. Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā
stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem notu- teritorijā, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;
rīgāka mežaudze, kailcirtes tiks zāģētas teritorijās, kur mežau- 2. Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes tedzēm ir atbilstošs galvenās cirtes vecums. Meža izstrādes darbu ritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.
laikā tiks cirsti koki krājas kopšanas un kailciršu veidā. Zarus un Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA “Rīgas meži” darbicitus ciršanas atlikumus darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas niekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas
paredzēts no meža izvest, atstājot no zariem tīru un sakoptu vidi. darbu veikšanā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
Meža izstrādes darbi Baltezera ciema tuvumā tiks veikti 58 ha
SIA “Rīgas meži”
lielā platībā. Informācija par notiekošajiem un plānotajiem darbiem tiek publicēta SIA “Rīgas meži”
mājaslapā, ievietota Garkalnes novada domes mājaslapā un novada laikrakstā, kā arī informatīvos
plakātos pie ziņojumu dēļiem un pašvaldības ēkas
ziņojumu stenda. Bet teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi, dabā tiks izvietoti informatīvie stendi
un brīdinājuma zīmes.
Darbu plāns
Darbi tiks uzsākti 2019. gada janvāra vai februāra
mēnesī (atkarībā no laikapstākļiem);
Darbi tiks pabeigti 2019. gada oktobrī.
Darbi katrā posmā notiks sekojošā secībā:
1. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši
meža izstrādes transporta vajadzībām;
2. Pameža izciršana;
3. Koku ciršanas un kokmateriālu izvešanas darbi;
4. Zaru un citu ciršanas atlikumu izvešanas darbi;
eža izstrādes darbu teritorija.
5. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbi;
S
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Nacionālā skaļās lasīšanas
sacensība Ādažu bibliotēkā turpinās!
Ādažu bibliotēkā turpinās visā Latvijā uzsāktā 5.–6. klašu audzēkņu
Skaļās lasīšanas sacensība, aizgūta no
Nīderlandes, kur tā notiek jau vairāk
nekā 20 gadus, iesaistot katru gadu ap
miljonu skolēnu. Mērķis ir pilnveidot
bērnu prasmes izvēlēties piemērotu
un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un
grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām
lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt
lasītprieku.
Ādažu bibliotēkā sadarbībā ar Ādažu
vidusskolu norisinājās sacensības 1.
solis – bibliotēkas un skolas līmenī,
pēc tam tas turpināsies reģionālajā
finālā Pierīgas reģiona bibliotēkā Salaspilī. Noslēgums noritēs Nacionālajā
finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
kurā labākais Pierīgas reģiona skaļās
lasīšanas čempions un viņa atbalstītāji 2019. gada maijā dosies uz Rīgu, lai
piedalītos nacionālajā Skaļās lasīšanas
finālā, kura uzvarētājs iegūs skolai
ceļojošo kausu un uz gadu tiks iecelts
par Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu direktoru – iedvesmotāju.
Ar Ādažu vidusskolas skolotājas Vairas Baltgailes radošu atbalstu sacensība aizsākās skolā 5.–6. klasēs un
decembrī noslēdzās Ādažu bibliotēkā,
vērtējot dalībnieku uzstāšanos.
2018. gada 5. decembrī 9 dalībnieki ar
savu sniegumu aizsāka startu Skaļās
lasīšanas sacensībā. Konkursa laikā
dzirdējām aizraujošus fragmentu lasījumus no grāmatām, ko izvēlējušies
konkursa dalībnieki.

Sacensība ritēja raiti, uzdevums visiem bija izprasts un vajadzēja gaidīt
žūrijas kopīgu vērtējumu, kurā piedalījās bibliotēkas vadītāja Mirdza
Dzirniece, Ādažu vidusskolas latviešu
valodas skolotājas Dace Dambe un Ina
Zeltiņa, kā arī bibliotēkas darbinieces
Sandra Orlovska, Kristīne Ogorodņikova un Lelde Veinberga. Visvairāk
punktu un ceļazīmi uz reģiona konkursu ieguva Ādažu vidusskolas 5.g
klases skolniece Katrīna Kapitonova.
2. vietu – 5.l klases skolniece Rota Elizabete Kopštāle un 6.c klases skolnieks
Justs Alenčiks, bet 3. vietu – 6.e klases
skolniece Marta Luīze Jurgevica un 5.l
klases skolniece Amanda Ozola.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem!
Ādažu bibliotēka

Daiļliteratūra
• Račs, Guntars “Reiz Ziemassvētkos…” /
dzeja/
• Zigmonte, Dagnija “Pavasara krustceles”
• Žolude, Inga “1904”
• Račko, Karīna “Samaitātā”
• Kurzemnieks, Kārlis “Trīsreiz nogalināts”
• Niedra, Andrievs “Kā es atkal par latvieti
tiku”
• Railija, Lūsinda “Itāļu meitene”
• Koelju, Paulu “Hipijs”
• Restlunda, Brita “Monmartras šarms”
• Džeimsa, Rebeka “Sieviete spogulī”
• Onodibio, Kristofs “Ticēt brīnumainajam”

Daiļliteratūra bērniem

• Kļavis, Aivars “Bēgšana no čūsku valstības” /2. grām./
• Beļskis, Normunds “Vectētiņa brīnumu
lāde” /dzeja/
• Rūmnieks, Valdis “Aiztaisi logu, tēti!” /
dzeja/
• Rasela, Reičela Renē “Nikijas dienasgrāmata” /11. grām./
• Bedīls, Deivids “Vecāku aģentūra”
• Hegartijs, Šeins “Tumšmute. Haosa sākums” /3. grām./
• Valjamss, Deivids “Sliktais tētis”
• Čainani, Somans “Labā un Ļaunā skola”
/2. grām./
• Pilkijs, Deivs “Dogmens. Stāsts par diviem
kaķiem”

Uzziņu literatūra

Izstādes un pasākumi janvārī
Ādažu bibliotēkā
Abonementā

Lasītavā

• Izstāde “Cik galvu, tik prātu”
Rakstniekam Antonam Austriņam – 135
(1884–1934)
• Izstāde “Simts vienpatības gadu”
Amerikāņu rakstniekam Džeromam
Deividam Selindžeram – 100 (1919–2010)
• Izstāde “Neatdarināms un neaizmirstams”
Amerikāņu rakstniekam
Edgaram Alanam Po – 210 (1809-1849)
• Izstāde “Toreiz un tagad”
Angļu rakstniekam Somersetam
Moemam – 145 (1874–1965)
• Izstāde “Ar otu un spalvu”
Dzejniekam, gleznotājam
Voldemāram Avenam – 95 (1924)

• LNB ceļojošā izstāde “Ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt. Latgale”
• Izstāde “1991. gada 13.–27. janvāris – mūsu valsts neatkarības ceļa
maize”
20. janvāris – 1991. gada barikāžu
aizstāvju atceres diena
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Jaunu grāmatu
piedāvājums janvārī
Ādažu bibliotēkā!

• “Deviņu vīru spēks”
• Andrejevs, Georgs “Man dāvātais laiks”
• Repše, Gundega “Tuvplāni. Džemma
Skulme”
• “Latvijas leģendas” /8. grām./
• “Latviešu cimdu raksti”
• Bikova, Anna “Manam bērnam patīk bērnudārzs!”
• Vikings, Meiks “Mazā hugge grāmata”
• Naits, Fils “Apavu vīrs”

Bērnu literatūras nodaļā
• Izstāde “Vērtēsim izlasīto!”
Programmas Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija – 2018 noslēgums lasīšanas stafetē – izlasīto grāmatu
vērtēšana, anketu aizpildīšana
• “Atklāj grāmatu pasauli” – pirmā
iepazīšanās ar bibliotēku
Ā AŽU VĒSTIS 16. JANVĀRIS (215) 2019
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Aktivitātes Ataru ceļa pārbūvei

Eimuru industriālā zona

Ādažu novada dome pagājušā gada 20.
decembrī iesniedza projekta “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības
un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

Ādažu novadā”
pieteikumu Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
3.3.1. specifiskā
mērķa “Palielināt
privāto investīciju
apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai
atbilstoši attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz
vietējo uzņēmēju
vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu
atlases kārtā. Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Ādažu novadā – Eimuru industriālajā teritorijā, veicot
ieguldījumus komercdarbības attīstībai at-

bilstoši pašvaldības Attīstības programmā
noteiktajam un balstoties uz komersantu
vajadzībām. Publiskās infrastruktūras
sakārtošana projekta teritorijā ir svarīgs
priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo komersantu darbības efektivitāti un veicinātu
jaunu uzņēmumu veidošanos.
Projektā atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve
Ādažu novadā”plānots pārbūvēt brauktuves segumu Ataru ceļam posmā no Laveru
ceļa līdz autoceļam A1 un Briljantu ceļam,
izbūvēt jaunu apgaismojumu, kā arī izbūvēt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus.
Projektā plānotos Eimuru industriālās
teritorijas sakārtošanas pārbūves darbus
plānots veikt 2019./2020. gadā, piesaistot
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu 1,29 miljonu eiro apmērā.
Gunta Dundure

Biedrība “Gaujas Partnerība” aicina piedalīties LEADER projektu konkursa 4. kārtā!
Atgādinām, ka, gatavojoties nākamajai
projektu kārtai, biedrība 2018. gada nogalē veica iedzīvotāju aptauju un organizēja
darba grupas, lai gūtu secinājumus – kas
būtu jāmaina biedrības SVVA Stratēģijā,
lai to īstenotu pēc iespējas sekmīgā.
Biedrības SVVA Stratēģijas vīzija –
Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko
organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti
un resursi.
Biedrības SVVA Stratēģijas īstenošanai
noteiktas 3 rīcības:
■ 1.1. rīcība – Atbalsts lauksaimniecības
Rīcība

produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību
nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem,
produkcijas realizācijai un darbinieku
produktivitātes kāpināšanai;
■ 2.1. rīcība – Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu,
sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai;
■ 2.2. rīcība – Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Balstoties uz gūtajiem secinājumiem,
biedrība sagatavoja un 2018. gada novembrī LAD iesniedza grozījumu bied-

rības SVVA Stratēģijā. 07.01.2019. SVVA
stratēģiju atlases komiteja pieņēma lēmumu “Par sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas grozījumu saskaņošanu un papildus atbalsta piešķiršanu”,
ar kuru biedrības “Gaujas Partnerība”
iesniegtie grozījumi biedrības SVVA
Stratēģijā tika apstiprināti un Ādažu
novadam tika piešķirts papildus ELFLA
finansējums.
Apstiprinātie biedrības SVVA Stratēģijas
grozījumi paredz, ka maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1. rīcībā – 30 000 EUR, 2.1. un 2.2.
rīcībā – 40 000 EUR, savukārt atbalsta
apmērs katrai no rīcībām ir:

Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu LAP apakšpasākumā)

Atbalsta apmērs kopā (euro)

1.1. rīcība

50,00%

216 680,65 EUR

2.1. rīcība

24,04%

104 167,47 EUR

2.2. rīcība

25,96%

112 513,18 EUR

Kopā

100%

433 361,30 EUR

Visus interesentus aicinām piedalīties 4. atklātajā konkursa kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaikārtā, kurā tiek izsludināta pieteikšanās uz 179 786,72 EUR, tu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
t.sk., 1.1. rīcībai – 29 672,46 EUR, 2.1. rīcībai – 80 000,00 EUR, Vairāk informācijas – www.gaujaspartneriba.lv. Konsultācijas
2.2. rīcībai – 70 114,26 EUR.
saistībā ar projektu iesniegumu gatavošanu sniedz ELFLA adGatavojot projekta iesniegumu un citus dokumentus, īpašu ministratīvā vadītāja Gunta Dundure (mob.: +371 26566190,
uzmanību aicinām pievērst ar iepirkumiem un īpašumtiesī- e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv). Vispārīgiem jautājumiem
bām saistītajiem jautājumiem. Atgādinām, ka kopā ar projek- lūgums rakstīt uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv.
ta iesniegumu jāiesniedz arī “Atbalsta pretendenta pašnovēr- Aicinām visus interesentus piedalīties 4. konkursa kārtā!
EIROPAS SAVIENĪBA
tējuma veidlapa” par projekta atbilstību
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai
lauku attīstībai
rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai
aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana no-

tiks no 2019. gada 1. marta līdz 2019.
gada 1. aprīlim.
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir 179 786,72 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1. rīcībā – 30 000 EUR,
2.1. un 2.2. rīcībā – 40 000 EUR.
Projekta īstenošanas termiņš.
Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15%
no projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads no LAD
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcības un to apraksti
Stratēģijas mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (216 680,65 EUR)
Rīcība

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai
un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs

29 672,46 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

70 %; 80 %, ja ir kopprojekts

Atbilstošā
13.10.2015. MK
Noteikumu
Nr.590 5. punktā
minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās
iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā
veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:
■ jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
■ jaunu uzņēmumu veidošana;
■ esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
■ produktu ražošana un pārstrāde;
■ jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
■ jaunu realizācijas veidu ieviešana;
■ esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami
bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

Rezultatīvie
rādītāji

Radīti jauni produkti/pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti/pakalpojumi
Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
Izveidotu/labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits
Apmācīto darbinieku skaits

Stratēģijas mērķis M2 Vietējās teritorijas sakārtošana (104 167,47 EUR)
Rīcība

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs

80 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%
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Atbilstošā
13.10.2015. MK
Noteikumu
Nr.590 5. punktā
minētā darbība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas un kultūras objektu
pieejamību un izmantošanas kvalitāti, sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un drošas dzīves vides attīstību
VRG darbības teritorijā, piem.:
■ dabas objektu sakopšana;
■ kultūras objektu sakārtošana;
■ vietējās teritorijas intereses objektu atvēršana sabiedrībai, pieejamības uzlabošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu
un/vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot izglītības iestādes vai teritorijas, kas atrodas publiskās
apbūves/sabiedrisku iestāžu zonējumā).

Rezultatīvie
rādītāji

Sakārtotu dabas un kultūras objektu skaits
Pieejamo pakalpojumu skaits

Stratēģijas mērķis M3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (112 513,18 EUR)
Rīcība

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

Atbalsta apmērs

70 114,26 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

Atbilstošā
13.10.2015. MK
Noteikumu
Nr.590 5. punktā
minētā darbība

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, tādā veidā
sekmējot viņu iespējas radoši attīstīties, iegūt jaunas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot veselību, piedalīties novada kultūras dzīvē, saņemt sociālo palīdzību, kā arī veicināt novada teritorijas labiekārtošanu (piem., izveidot centrus sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).

Rezultatīvie
rādītāji

Jaunu centru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai skaits

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam bas stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā
vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, specifiskajam kritērijam, kas nav ie- rādītāja lielums, atbilstoši katrai rīcībai
piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kri- skaitīts maksimālajā iegūstamo punktu noteiktajam rezultatīvajam rādītājam.
tērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2. skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta
Minimālais punktu skaits, kas projek- pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem pašnovērtējuma veidlapa par projekta
atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu punktiem pamata vērtēšanas kritērijos).
atzinumu, ir 10. Ja vairāki projekti ir ie- Projektu izvērtēšanai nepieciešamā tiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu
guvuši vienādu punktu skaitu, priekšro- informācija, kas jāiesniedz projekta ie- vērtēšanas kritērijiem, norādot katram
ka tiek dota atbalsta pretendentam, kas sniegumā sadaļā “Papildu informācija, kritērijam atbilstošo punktu skaitu un
ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstī- pamatojot punktu skaita atbilstību.
Iepazīties ar pilnu sludinājuma tekstu, vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbilKontaktinformācija:
des uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu nova■ Gunta Dundure,
dā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības
ELFLA administratīvā vadītāja
“Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv.
(mob.: +371 26566190,
e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
■ vispārīgiem jautājumiem:
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
gaujaspartneriba@inbox.lv.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 10.01.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/28, Dzintāram Bičkam, adresē Īvju iela
4, Stapriņi, Ādažu novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts personām,
uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
S

U S
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Ādažu novada domes kārtējā sēde (27.12.2018.)

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), S.Kuzmina-Žuravļova
(S), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure
(RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma Podnieku
ielā 6 detālplānojuma projektu, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Gaujaspūces”.
Lēmums: Atcelt domes 2013.gada 22.oktobra lēmumu Nr.231. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam “Gaujaspūces”, ar mērķi
pamatot nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18, ar mērķi
pamatot nekustamā īpašuma sadalīšanu saskaņā
ar spēkā esošo detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem “Meistari” un “Katlapegles”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem “Meistari” un “Katlapegles”, ar mērķi pamatot zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši”, Divezeru ciemā, un
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un “Gaujmaļi”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un “Gaujmaļi”, un piekrist zemesgabalu savstarpējo robežu
pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2 un piekrist
zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par nekustamo īpašumu “Ozoli 5” un “Ozoli 6”
apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamos īpašumus “Ozoli 5” un “Ozoli 6”, Garkalne.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu iegādi un
izdošanu.
Lēmums: Iegādāties teksta un ilustratīvos materiālus grāmatai “Senie Ādaži” 3990 EUR apmērā
(bruto) no autores Elitas Pētersones, noslēdzot

autoratlīdzības līgumu. Iegādāties 6 tematiskas
ilustrācijas grāmatas “Senie Ādaži” noformēšanai
1753,50 EUR apmērā (bruto) no autora Jura Nikiforova, noslēdzot autoratlīdzības līgumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu.
Lēmums: Piešķirt Ādažu vidusskolas direktorei
D.Dumpei prēmiju 75% apmērā no viņai noteiktās
mēnešalgas.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – 1
(A.Keiša (LZS)).
11. Par remontu pašvaldības īpašumā “Alderi 2” – 1.
Lēmums: Uzdot Saimniecības un infrastruktūras
daļai iekļaut tās 2019.gada budžeta tāmes projektā
7266,47 EUR, ieskaitot PVN, domes dzīvokļa Nr.1,
kas atrodas “Alderi 2”, Alderi, remontdarbu veikšanai.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” –
nav, (M.Sprindžuks (RA) atstāja sēdi).
12. Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti.
Lēmums: Pasūtīt kopīgu pētījumu ar Carnikavas
novada pašvaldību “Par autoceļa A1 attīstības un
nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti” autoceļa A1 posmā no ceļa uz Baltezera kokaudzētavu līdz
tiltam pār Lilastes upi.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – nav.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst V.Z. nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 4636,32 EUR apmērā par nekustamo īpašumu – zemi, “Vāverītes”, Baltezers.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – nav.
14. Par grozījumiem domes 2018.gada 4.septembra
lēmumā Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un
nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.201 “Par maksas pakalpojumu
cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – nav.
15. Par grozījumiem domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.200 “Par pakalpojumu cenas un
nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības
iestādē “Strautiņš””.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.200 “Par pakalpojumu cenas un
nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš””.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – nav.
16. Par pašvaldības zemesgabala Pirmā iela 29A
nomas termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Grozīt 2015.gada 14.septembra līgumu
Nr.JUR 2015-09/763 par zemes nomu daudzdzīvokļu
mājas Pirmā iela 27 iedzīvotāju personīgo transportlīdzekļu novietošanai un pagarināt tā 2.1.punktā noteikto nomas termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
17. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt E.O. nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” mazdārziņu, bez apbūves tiesībām, personiskas palīgsaimniecības uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

18. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres
līguma pārjaunojumu.
Lēmums: Noslēgt ar īrnieku M.G. dzīvojamās telpas pārjaunojuma līgumu par īpašuma īri “Smilškalni -1” Divezeri, nosakot īres termiņu – līdz 2019.
gada 3.decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt G.S. līdz 2030.gada 31.decembrim
nomā 1/2 domājamo daļu no pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Āņi 2”, Āņi, ēku uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
20. Par grozījumiem domes 2018.gada 29.maija
lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam
2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2018.gada
29.maija lēmumā Nr.131 un izteikt tā 1.punktu jaunā redakcijā: “1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam
2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības (pielikumā), un tā īstenošanai
nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem saskaņā ar Lēmuma 1. un 2.tabulu.”
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – 1
(A.Keiša (LZS)).
21. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu.
Lēmums: Slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Ādažu Ūdens” par reģistra izveidi un uzturēšanu par
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām decentralizētām kanalizācijas sistēmām līdz 2027.
gada 10.oktobrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
22. Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam
“Vējpriedes”.
Lēmums: Atcelt domes 2017.gada 2.novembra protokolēmumu Nr.22 p.1.3. “Par pašvaldības īpašuma “Vējpriedes” zemes daļas piešķiršanu nomā”.
Nodibināt apbūves tiesību SIA “Divi S” uz domei
piederoša zemesgabala daļu 6500 kvadrātmetru
platībā “Vējpriedes”, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
23. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu “Kadaga
11” dz. 54.
Lēmums: Izbeigt starp iesniedzēju un SIA “Ādažu
Namsaimnieks” noslēgto īres līgumu par dzīvokļa
īri “Alderi 2”, Alderi. Izīrēt K.R. un viņas ģimenes
locekļiem domei piederošu labiekārtotu divistabu
dzīvokli “Kadaga 11” dz.54, Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
24. Par amatu savienošanas atļauju O. Feldmanim.
Lēmums: Atļaut Oskaram Feldmanim savienot
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka amatu un
domes Administratīvās komisijas locekļa amatu
ar brīvprātīgā mentora darbu biedrībā “Biedrība
“Mentor Latvia””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
25. Par noteikumu “Kārtība, kādā iestādes ievieto
informāciju internetā” projektu
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.18 “Kārtība,
kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Nr.29/2016 “Saistošie noteikumi par aprūpes
mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu
novada pašvaldībā””.
Nr.39/2018 (27.11.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.””
Nr.42/2018 (27.12.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2018

“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam””.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības
tīmekļa vietnē 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.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” (Nr.214) izdots pielikums (Nr.211), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.34/2018 (23.10.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un
būvju uzturēšanu””.
Nr.35/2018 (27.11.2018.) “Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos
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Ā AŽU VĒSTIS 16. JANVĀRIS (215) 2019

A I
ĀDAŽU NOVADA DOME AICINA
DARBĀ BŪVINSPEKTORU
Prasības pretendentiem:
• augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
• kontroles tiesības, kas reģistrētas būvinspektoru
reģistrā;
• būvuzraudzības sertifikāts, būvprakses sertifikāts
atbilstošā nozarē;
• pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību,
būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu,
dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
• praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
• izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
• prasme strādāt ar biroja programmatūru un specializētajām programmām;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas
svešvalodas zināšanas;
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi
noteiktā termiņā;
• atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
• komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt
konfliktsituācijas, publiski uzstāties un argumentēt
pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības, kā arī spēja
saglabāt konfidencialitāti.
Galvenie amata pienākumi:
• kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
• apsekot būvniecības objektus un sastādīt atzinumus par tiem;
• organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā,
kontrolēt aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā
norādīto atlikto būvdarbu pabeigšanu termiņā;
• izsniegt izziņas par jaunbūves tiesisko statusu un
būves neesamību;
• izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes;
• apturēt būvniecību, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam;
• sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībā amata kompetences jautājumos;
• pieņemt apmeklētājus amata kompetences jautājumos.
Par priekšrocību tiks uzskatīts:
• praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
• iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē.
Piedāvājam:
• atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
• sociālās garantijas;
• bruto algu 1482,00 EUR (profesijas kods 2422 54)
Pretendentam jāiesniedz:
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• CV, motivācijas vēstule;
• atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada
4. februārim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pasta
adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996490.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16
20. februārī plkst. 13.00

LAI LEPNI PLĪVO LATVIJAS KAROGS!

Ādažnieki, vai esat domājuši, ko vēlaties dāvināt
savai valstij, savam novadam, bērniem un nākamajām paaudzēm mūsu valsts simtgadē?
Tas varētu būt monumentāls 33 metrus augsts
Latvijas karogs pašā Ādažu centrā!
Jebkurš var piedalīties tā uzcelšanā!
2017. gada 18. novembrī Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība, Ādažu vidusskolas padome, Ādažu
uzņēmēju biedrība, biedrība “ĀdažiVelo”, biedrība
“Ādažu novada pensionāru biedrība”, “Garkalnes
Olimpiskais centrs” un biedrība “Zaļi Ādaži” vērsās Ādažu novada domē ar aicinājumu uzstādīt
monumentālu Latvijas karogu par godu Latvijas
Valsts simtgadei. Pēc vairākām diskusijām un tikšanās reizēm dažādās vietās, kur izvietot karogu,
Ādažu novada dome 2018. gada 28. augustā pieņēma lēmumu atļaut karoga izvietošanu netālu no
tilta uz Kadagu par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem. Mēs ticam, ka šāds projekts var tikt realizēts
par tautas saziedotiem līdzekļiem tāpat kā pirms
vairāk nekā 125 gadiem, kad Ādažu iedzīvotāji saziedoja līdzekļus Ādažu Tautas namam, kas godam
kalpo vēl šobaltdien. Idejas virzītājs ir Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība, kuras biedri uzskata, ka
šāda karoga esamībai ir neatsverams ieguldījums
jaunās ādažnieku paaudzes patriotiskajā audzināšanā. Pēc projekta realizācijas Ādažu vidusskolas
atbalsta biedrība nodos karogu ekspluatācijā
Ādažu domei.
Ādažnieki un citi Latvijas iedzīvotāji! Mēs taču varam,
tāpat kā mūsu senči pirms vairāk nekā 125 gadiem!
Rekvizīti ziedojumiem: Ādažu vidusskolas atbalsta
biedrība – konta numurs LV62 HABA 0551 030 713 175,
norādot mērķi “KAROGS”. Par līdzekļu izlietojumu
pilna informācija būs Ādažu vidusskolas atbalsta
biedrības Facebook mājaslapā.
”Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība” valdes
locekle Jutta Ruka, Ādažu vidusskolas padomes
priekšsēdētājs Jānis Grasis, biedrības “Zaļi Ādaži”
valdes locekle Zane Kubuliņa
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ĀDAŽU NOVADA DOME AICINA
DARBĀ TEHNISKO PROJEKTU VADĪTĀJU
Prasības pretendentiem:
• augstākā inženiertehniskā izglītība (2. līmeņa
profesionālā vai maģistra grāds), vēlama 3 gadu
pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze
projektu sagatavošanā un vadīšanā;
• spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un
noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī
izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
• labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
• teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo
aktu pārzināšana;
• spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
• komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
Galvenie pienākumi:
• veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
• sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības
un būvuzraudzības darbus;
• pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti
un ticamību;
• sekot līdzi un uzraudzīt, lai projekta projektēšanas un būvniecības periodā tiktu izvēlēti optimāli
risinājumi, kas atbilst pašvaldības prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai;
• piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi
būvniecības procesa norisei būvlaukumā un arī ar
to saistītas dokumentācijas atbilstībai normatīvos
aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
• informēt un konsultēt Ādažu novada uzņēmējus, iedzīvotājus, lauksaimniekus, kā arī nevalstiskās organizācijas par lauku attīstības jautājumiem, tajā skaitā dokumentācijas sagatavošanu
un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā;
• sagatavot un ziņot domes komitejām un domei
daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
• pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba
grupu darbā.
Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā vadībā.
Piedāvājam pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas,
algu – 1482,00 EUR (bruto).
Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas
vēstule, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.
gada 31. janvārim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai
pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni
67996461.

Paziņojums par detālplānojuma projekta
Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdē tika pieņemts lēmums
Nr. 285 “Par nekustama īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 21.01.2019. līdz
15.02.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 4. februārī plkst. 17.00
Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē GauS
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facebook.com/adazilv

jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu Būvvaldes darba
laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā,
katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu
silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada
15. februārim.

@Adazu_novads

1 9

