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Ādaži – “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”
Rīgas plānošanas reģionā

Noslēdzies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
un Valsts reģionālās attīstības aģentūras
rīkotais konkurss “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2019”. Galveno balvu un titulu
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā
2019” ieguvusi Līvānu novada pašvaldība, savukārt titulu “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2019” Rīgas plānošanas reģiona* pašvaldību grupā un naudas balvu 15
000 eiro ieguva Ādažu novada pašvaldība.
Šogad konkurss “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2019” noritēja trešo reizi. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pašvaldī-

bas konkurēja sadalījumā pa plānošanas
reģioniem, tāpēc laureātu skaits, tāpat kā
balvu fonds, 2019. gada konkursā krietni
pieauga, sasniedzot 132 000 eiro. Konkursā tika vērtētas visas Latvijas pašvaldības,
to salīdzināšanai tika ņemta vērā gan
pieejamā informācija par pašvaldībām,
gan iesniegtā informācija – statistikas
dati, demogrāfiskie rādītāji, pakalpojumu
skaits un atbalsts, ko pašvaldības sniedz
ģimenēm ar bērniem, kā arī iedzīvotāju
balsojuma rezultāti. Konkurss norisinājās 3 kārtās. Lielāku punktu skaitu varēja
saņemt tās pašvaldības, kas aizpildīja pie-

teikuma anketu un aktīvi piedalījās konkursa informatīvajā kampaņā.
Otrajā kārtā tika 25 pašvaldības, trešajā
– 10, tostarp Ādažu un Stopiņu novadi.
Konkursa komisija šīs pašvaldības apmeklēja klātienē, dodot iespēju katrai no
pašvaldībām izcelt labākos piemērus, kā
tās spēj piesaistīt iedzīvotājus, uzlabot
dzīves kvalitāti, piedāvāt atbalstu dažādās dzīves jomās un situācijās. Plašāk par
to, kas ir Rīgas plānošanas reģions, kurā
Ādažu novads pārspēja citas pašvaldības
šajā konkursā, lasiet 11. lpp.
Monika Griezne

*Rīgas plānošanas reģions kā teritorija atrodas Latvijas centrālajā daļā, un tā centrs ir Latvijas valsts galvaspilsēta Rīga. Reģiona teritorijā ietilpst republikas nozīmes pilsētas Rīga un Jūrmala, kā arī 28 novadi. Plašāk – 11. lpp.

 Par to, kas novadā
noticis
pagājušā
gadā, interesējas
arī paši mazākie
ādažnieki.

Foto – ĀMMS

Foto – Baltezera baznīcas arhīvs

 Ziemassvētku dievkalpojums Baltezera baznīcā.

 Lepojamies! 2. starptautiskajā pianistu konkursā "Piano frequency" 2. vietu B
grupā ieguvis Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas audzēknis Sandis Siliņš (skolotāja
Ruta Cīrule).

 15. starptautiskajā Pētera
Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju
solistu un klavierduetu konkursā Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas solistes –
Alise Kinča ieguvusi atzinību A grupā,
Elīze Kinča – 3. vietu A grupā un
klavieru duets – Lote Kristīna Ozola
un Emīlija Dubkeviča ieguvušas 1.
vietu B grupā. Foto – ĀMMS

Foto – ģimenes arhīvs

 16. decembrī tradīciju kopas “Ābols” dalībnieki devās krāšņā Ziemas
maskošanās gājienā! Paldies par latvisko tradīciju uzturēšanu! Foto – Antra Meola

vadītāja
kolektīvu

Biruta
“Dēka”,

Krūze
kurā

nosvinējusi
vēl aizvien

 Ādažu pašvaldības policija
saņēmusi Pateicības rakstu no Valsts
policijas Rīgas reģiona pārvaldes.

Foto – Māris Vītols


Ādažu
novada
pensionāru
biedrības
savu apaļo dzīves jubileju kopā ar deju
turpina dejot, un citiem sveicējiem!

Foto – policijas arhīvs

 Sauszemes spēku Mehanizētā
kājnieku brigāde kopā ar Kanādas
Bruņoto spēku Klātbūtnes kaujas
grupas Latvijā karavīriem palīdzēja
bērniem sazināties ar Ziemassvētku
vecīti Ādažu Valdorfa sākumskolā un
Ādažu vidusskolas sākumskolā.

Foto no privātā arhīva

Foto – SzSMKBde

MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu Kultūras centra un Ādažu vidusskolas amatiermākslas kolektīvi deju koncertā
“Ziemas saulgriežus gaidot”.
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Ādažu bērnudārzs “Strautiņš” 21. janvārī aicinās 15 bērnus no 3 gadu vecuma
trīsgadīgo bērnu vecuma grupā un 2 bērnus – jaunākā vecuma grupā.
Vecāki! Lūdzu aktualizējiet informāciju www.epakalpojumi.lv līdz 20. janvārim!

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
“Strautiņš” 21. janvārī aicinās uzņemšanai bērnudārzā 15 bērnus no trīs
gadu vecuma trīsgadīgo bērnu vecuma
grupā un divus bērnus – jaunākā vecuma grupā.*
Tāpēc aicinām bērnu vecākus un bērnu
likumiskos pārstāvjus, kuri nav bērnu
vecāki, līdz šā gada 20. janvārim portālā www.epakalpojumi.lv vai Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā aktualizēt informāciju par bērnam izvēlēto iestādi, vēlamo mācību uzsākšanas gadu un savu

kontaktinformāciju. Īpašu uzmanību
lūdzam pievērst vecāku pieteikumā
norādītajam izvēlētajam mācību gadam, sevišķi, ja šogad bērns pašvaldības
bērnudārzu apmeklēt neplāno.
Atgādinām, ka vecāku un bērnu likumisko pārstāvju, kas nav bērnu vecāki,
atteikumu un neatbildēšanas uz uzaici-

nājumu gadījumā, pieteikums uz konkrēto iestādi datubāzē tiek anulēts.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties
ar Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru pa tālr.: 67997350
vai Ādažu bērnudārzu “Strautiņš”, tālr.:
67997458.
Jevgēnija Sviridenkova, Kancelejas vadītāja

*Informācija publicēta, pamatojoties uz domes 2017. gada 25. jūlija saistošo noteikumu
Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 25. punktu, kas nosaka, ka informācija par brīvajām
vietām pirmsskolas izglītības iestādē tiek publicēta pašvaldības tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, kā arī izvietota redzamā vietā Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā gadījumā, ja iestādē nav pieteikts pietiekams bērnu skaits.

Atvieglota energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās ar ESKO atbalstu

Ministru kabineta 17.12.2019. sēdē tika
apstiprināti grozījumi ES fondu atbalsta programmā energoefektivitātes
paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās*, kas atvieglo projektu
iesniegumu iesniegšanas kārtību un
iesniedzamos dokumentus, ja dzīvokļa
īpašnieki lemj ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu īstenošanu
uzticēt energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējam.
Izmaiņas atbalsta programmā tika rosinātas, lai sekmētu privātā sektora
investīcijas ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar energoservisa kompāniju
(ESKO) palīdzību.
Ar grozījumiem Ekonomikas ministrija
paredz šādus atvieglojumus:
1) pilnvarotai personai pirms granta
pieteikuma iesniegšanas AS “Attīstības
finanšu institūcija “Altum” (Altum) nav
nepieciešams saņemt Altum atzinumu
par energoefektivitātes paaugstināšanas
tehnisko dokumentāciju. Altum veiks
tehniskās dokumentācijas izvērtējumu tad, kad pilnvarotā persona iesniegs
granta pieteikumu;
2) pilnvarotā persona izvēlas energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju atbilstoši
Altum norādījumiem.
Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos arī noteikts – ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu nodrošina ESKO, tai arī jānodrošina,
S
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ka būvkomersants, autoruzraugs, būvuzraugs un citi piegādātāji, kas veiks
energoefektivitātes projekta īstenošanu,
atbilst Altum norādījumiem. Tāpat noteikts, ka ESKO kā pakalpojuma piegādātājam jābūt noteiktam atlases rezultātā,
taču vienlaikus ESKO var būt būvdarbu
veicējs.
Savstarpējā sadarbība ar ESKO notiek
saskaņā ar energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (angļu valodā – Energy Performance Contracting, turpmāk – EPC).
ESKO projektu princips balstās uz to,
ka investīcijas tiek tiešā veidā atgūtas no
enerģijas izmaksu ietaupījumiem, un visa
EPC līguma laikā tiek sniegtas garantijas
siltumenerģijas ietaupījumam, kā arī visu
uzstādīto iekārtu darbībai. EPC nozīmē
nolīgt izpildītāju (ESKO) ar mērķi uzlabot ēkas energoefektivitāti un sasniegt
noteiktu enerģijas ietaupījumu, kas sedz
visus (vai daļu) atjaunošanas darbiem nepieciešamos ieguldījumus.
Atgādinām, ka Ādažu novada dome sadarbībā ar trim citām Latvijas pašvaldībām (Jūrmalas pilsēta, Tukuma un Bauskas novadi), kā arī vairākiem sadarbības
partneriem (SIA “EKODOMA”, Ēku saglabāšanas un energotaupīgas birojs, Funding
for Future B.V, Rīgas Tehniskā universitāte)
īsteno projektu “Accelerate SUNShINE”,
kura mērķis ir demonstrēt ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, tajā skaitā apvienojot vienā projektā vairākus objektus un
savstarpēji sadarbojoties vairākām pašvaldībām. Pašvaldība, atbalstot iedzīvotājus atjaunot savas daudzdzīvokļu ēkas,
vēlas pievērst iedzīvotāju uzmanību ēku
visapt verošai
atjaunošanai,
izmantojot EPC
līgumu.
@Adazu_novads

Ar renovāciju parasti saprotam ēkas fasādes vizuālos uzlabojumus un ārsienu siltināšanu, taču šīs darbības nepagarina ēkas
mūžu jeb kalpošanas laiku, tikai īslaicīgi
– aptuveni uz 5 līdz 10 gadiem, uzlabojot
ēkas vizuālo izskatu. Savukārt visaptveroša ēkas atjaunošana, slēdzot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, paredz
uzlabot visus ēkas konstrukciju un inženiertīklu elementus, t.sk. veikt kompleksus ārsienu, jumta un bēniņu konstrukciju
siltināšanas darbus, ja nepieciešams, arī
apkures sistēmas elementu nomaiņu. Tās
galvenie mērķi ir nodrošināt iedzīvotājiem
komfortu, samazināt enerģijas patēriņu
par aptuveni 50–60%, uzlabot ēkas vizuālo
izskatu un palielināt dzīvokļa un ēkas tirgus vērtību. Visaptveroši atjaunota ēka saglabās savu vizuālo izskatu un energoefektivitāti arī turpmākos 20 gadus.
Raksts tapis pēc informācijas Ekonomikas
ministrijas tīmekļvietnē www.em.gov.lv
un projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības
programma “Apvārsnis 2020”, projekta
līgums Nr. 754080.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai 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).
Inga Pērkone

*Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākums “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

instagram.com/adazilv/
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Atvērts jauns mākslinieku rokdarbu veikals “Dāvanu istaba”
mazā Rimi ēkā, otrajā stāvā

Gaujas ielā 6, Ādažos, atvērts jauns mākslinieku rokdarbu veikals, kur iespējams
iegādāties dažādas oriģinālas dāvanas.
Veikala īpašniece Inga Šilkina stāsta:
“Viss aizsākās ar bērnu sedziņu un zābaciņu tamborēšanu, taču pie tā apstāties
negribēju. Uztamborēju rotaļlietu, somu,
grozu, glezniņu, Ziemassvētku dekorus
u.c. jaukas lietas, ko dāvināju tuviniekiem.
Rokas jau mierā nelikās, mājās plaukts
pildījās arvien biezāks... Sāku skatīties uz
savu plauktu kā uz sava iedomu veikala
plauktu… Un tā ar ģimenes atbalstu tika
atvērts veikaliņš “Dāvanu istaba”, kur ļau-

dis var iegādāt interesantas lietas/rokdarbus ikdienai un svētkiem, kā arī uz vietas
tos iesaiņot.” Bez pašas Ingas rokdarbiem
veikaliņā ir pieejami arī citu, starp citu –
arī Ādažu novada iedzīvotāju – rokdarbnieku/meistaru darbi. “Tēlnieka Ronalda
Jaunzema (Ādaži) brīnišķīgie svečturi,
piestas, foto rāmji u.c. darbi, keramiķes–
mākslinieces Zigrīdas Tauriņas (Berģi)
interesantie izstrādājumi, Zip Mama
(Ādaži) radītās kleitas jaunajām māmiņām, KidDo Toys (Stapriņi) bērnu izšūšanas komplekti, “Māla darbnīca” (Garkalnes nov.) radītās ziepes ar mālu bez

Veselības veicināšanas aktivitātes janvārī
Janvārī tiek īstenotas vairākas veselības
veicinošās aktivitātes, kas notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu:
• Tematiskais vakars pieaugušajiem ģimenes psihoterapeites Ainas Poišas vadībā “Mīlestībai vajadzīga palīdzība”.
• Tematiskais vakars pieaugušajiem kognitīvi biheiviorālās psihoterapeites Diānas Zandes vadībā “Pozitīvu savstarpējo
attiecību veidošana ģimenē, darbā un ikdienas dzīvē”.
• DVD demonstrācija Ādažu vidusskolas

7.–12. klašu skolēniem “Dzīves derīguma
termiņš” par atkarību tēmu.
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Ādažu novadā” 2017.–2020.
gadam tuvojas noslēgumam, taču šobrīd
izsludināti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos, kas paredz, ka ar ESF līdzfinansējumu būtu iespējams turpināt veselības veicināšanas aktivitāšu īstenošanu pašvaldībās līdz 2023. gadam. Plašāka
informācija būs zināma šā gada marta

Piedalies aptaujā par ielas nosaukumu!

A1 autoceļš Rīga (Baltezers) – gaunijas robeža (Ainaži),
ko tautā sauc par allinas šoseju, kā tranzītiela š ērso
Ādažu novada Baltezera ciemu.
Atbilstoši Adresācijas noteikumiem minētajai ielai ir jāpieš ir nosaukums, tādēļ Ādažu novada būvvalde veic
aptauju par ielas iespējamo nosaukumu un aicina iedzīvotājus līdz 2020. gada 28. februārim iesniegt Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā ( aujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 216 )
priekšlikumus par ielas nosaukumu, aizpildot aptaujas

krāsvielām u.c. jaukas lietas,” stāsta Inga,
piebilstot, ka veikala sortiments vēl tiek
papildināts. Gaidāmas spēles no Tukuma,
ādas izstrādājumi no Berģiem u.c. darbi.
Arī pati Inga vēl grib izmēģināt roku sojas
sveču gatavošanā. Ja pircējs uz vietas veikalā neatrod vēlamo, ir iespēja to izgatavot pēc pasūtījuma. Plašāka informācija:
e-pasts: davanuistaba@inbox.lv, FB lapa:
#dāvanuistaba
Darba laiki:
Darba dienās 11.00–19.00
Sestdienās 11.00–16.00
Svētdienās 11.00–14.00
sākumā. Lūdzu sekojiet līdzi projekta
aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem
Ādažu novada domes tīmekļvietnē un
facebook.com kontā.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Inita Henilane

anketu vai balsojot tīmekļvietnē www.adazi.lv.
Vienlaicīgi Ādažu novada pašvaldība turpina darbu pie adresācijas objektu sakārtošanas tajās novada ciemu daļās,
kurās ir ielas, jo apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai
ēkai ir jāpieš ir numurs ar piesaisti ielas nosaukumam.
Līdz 2 2 . gada aprīlim Baltezera ciemā parādīsies tādas
jaunas ielas kā Dreimaņu, Mežrozīšu, Lībiešu, aunspriešļu
un pleju iela.
Pēc ielas nosaukumu pieš iršanas tām piegulošie nekustamie īpašumi saņems adresi ar attiecīgās ielas numuru.

Balso par ielas nosaukumu!
(A1 šosejas Baltezers‒Ainaži
posms Baltezerā)
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Atvērta dienesta viesnīca Muižas ielā 5

Ādažos, Muižas ielā 5, atvērta dienesta viesnīca, kur uzņēmumu vadītāji var rezervēt istabas saviem darbiniekiem.
No viesnīcas līdz tuvākajai autobusa pieturai ir 300 metri,
bet līdz Ādažu centram – 2 kilometri. Pie jaunās viesnīcas ir
arī autostāvvieta. Viesnīcā labiekārtoti divvietīgi, trīsvietīgi
un četrvietīgi numuriņi. Katrā istabā pieejams bezmaksas
Wi-Fi pieslēgums, kā arī ledusskapis, tējkanna un gultas ve-

ļas komplekts. Koplietošanas virtuvē ir TV, elektriskās plītis,
mikroviļņu krāsnis, gludekļi un kafijas aparāts. Iedzīvotāju
drošībai ir apsardze un visās koplietošanas telpās – video novērošana, iekļūšana viesnīcā iespējama tikai ar kodu – čipu
palīdzību. Plašāk par pakalpojumu iespējams uzzināt, zvanot pa tālr. 29511470.
SIA “Ādažu īpašumi”

Atvērts bērnu izklaides centrs Anventureland
bijušā Ādažu Sporta kompleksa telpās, Pirmā ielā 42

SIA Super Party, kas Ādažos jau divus gadus nodarbojas ar piepūšamo atrakciju
nomu, ir atvēris bērnu izklaides centru Adventureland. Centrs ir ierīkots bijušā Ādažu Sporta kompleksa telpās, Pirmā ielā 42. Centrā iespējams sarīkot bērnu ballītes un
citas svinības. Šobrīd bērnu izklaidei ir izvietotas divas lielas piepūšamās atrakcijas,
bet nākotnē ir plānots visu sporta zāli piepildīt ar milzu stacionārajām atrakcijām un
dažādām izklaidēm visu vecumu apmeklētājiem. Paralēli vasaras sezonā svētkus iespējams svinēt zirgu stallī Ādažos labiekārtotā piknika vietā, ar vizināšanos uz zirga,
ekskursiju pa stalli un citām izklaidēm. Plašāka informācija pieejama tīmekļvietnē
www.superballite.lv, kā arī Facebook lapā Superballite.
Laila Radionova

Ādažu sākumskolas bibliotēkai dāvina grāmatas

Zinātkāre rodas agrā bērnībā un svarīgi to uzturēt un attīstīt, tāpēc biedrība “Ādažu
uzņēmēji” rīkoja akciju “Grāmatas Ādažu sākumskolas bibliotēkai”. Paldies pirmajiem
atsaucīgajiem Ādažu uzņēmējiem – SIA “Ādažu Metāls”, “Pelegrin”, “Eigers”, “Ādažu
Namsaimnieks”, kā arī paldies Ādažu militārās bāzes pārstāvjiem, Ādažu pašvaldības
policijai un Ādažu novada domei par grāmatām. Ādažu sākumskolas bērni saņēma
Ziemassvētku pārsteigumu. Jaunās skolas bibliotēkas plauktos iegūla labu ļaužu dāvinātās grāmatas. Arī jūs varat būt viens no viņiem, dāvājot vienu vai vairākas grāmatas
bērniem. Atcerieties, kad sākāt iet skolā? Kuras bija tās lietas, par kādām visvairāk
gribējāt izlasīt grāmatās? Lai rodas zinātkāre un turpinās pasaules izzināšana!
Biedrība “Ādažu uzņēmēji”

Pirmsskolas “Patnis” ģimenes iesaistās labdarības akcijās
Bērni ir mūsu nākotne. Arī pirmsskolā
“Patnis” mēs to ļoti labi apzināmies un
esam atbildīgi par to, kādas vērtības iemācām mūsu bērniem. Tāpēc ik dienu
domājam par to, kā veicināt bērnos empātiju, spēju rast prieku, dodot un palīdzot citiem.
Decembrī aicinājām “Patņa” bērnu ģimenes iesaistīties labdarības akcijā, kuras laikā ikvienam bija iespēja sarūpēt
kādu svētku pārsteigumu Ādažu pansijas
sirmgalvjiem. Ar patiesu prieku vērojām,
cik ļoti tajā iesaistījās bērni. Cik aizrautīgi viņi stāstīja, ko kopā ar vecākiem sarūpējuši. Bet vēl īpašāka bija diena, kad
visas dāvanas tika nogādātas uz pansiju.
Skolas grupas mazie rūķi ar priekā saS
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trauktām sirsniņām un patiesu lepnumu
devās ciemos uz pansiju, lai līdz ar dāvanām sniegtu arī svētku koncertu. Ir grūti
vārdos aprakstīt, kāds abpusējs siltums
izstaroja starp šīm divām tik dažādajām
paaudzēm – sirmgalvjiem un mazajiem.
Savukārt oktobra sākumā mēs “Patņa”
ģimenes aicinājām atbalstīt dzīvnieku
patversmes “Ulubele” iemītniekus. Domājot par labajiem darbiem, tieši bērni
bija tie, kuri ierosināja, ka palīdzība būtu
nepieciešama pamestajiem suņiem un
kaķiem. Mūsu sirdis kārtējo reizi sasildīja tas, cik daudz tika sarūpēts un cik
ļoti bērni gatavojās, lai to visu nogādātu
patversmē.
Milzīgs paldies ikvienam, kas iesaistījās
@Adazu_novads

šajās akcijās! Mēs kārtējo reizi sajutām,
kāds spēks ir mūsu bērnu ģimenēs. Un
to, cik sirsnīgi, līdzjūtīgi, ar milzīgu vēlmi iepriecināt ir mūsu bērni. Mēs esam
droši par mūsu nākotni!

instagram.com/adazilv/

Inga Grigaļuna
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Ādažos norisinājies pirmais Carcassonne tunīrs

Turnīrā tika izspēlēti trīs raundi, piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki. Pirmo vietu
ieguva Ričards Krastiņš, 2. vietu godam
nopelnīja Linards Sprindžuks, savukārt
apbalvojumu par 3. vietu saņēma Rūdolfs
Pētersons. Uzvarētājiem būs iespēja piedalīties Carcassonne spēles Latvijas turnīrā.
Visi dalībnieki ar patiesu interesi un aizrautību iesaistījās cīņā, katrs izstrādājot
savas individuālās stratēģijas. Dalībnieki
atzina, ka šāda veida sociālos pasākumus

Ziemas pasaka ādažniekiem
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27. decembra rīts Ādažu Līgo
laukumā sākās ar neierastu
rosību. Vairāki jaunieši kopā
ar SIA “Tenttex” speciālistiem uzstādīja skaistu kupola
tipa telti, kas vēlāk tika izgaismota un rotāta. Pēcpusdienā, kad iestājās krēsla un
sāka satumst, telts atdzīvojās.
Ar sirsnīgu Māra Liepiņa un
viņa dēliņa koncertu tika
atklāts 2 dienu pasākums –
svētku radošās darbnīcas “Ziemas pasaka
ādažniekiem”. Ikviens varēja apmeklēt sev
interesējošās darbnīcas un izgatavot ko sev
vai saviem mīļajiem. Tika gatavoti dažādi
svētku rotājumi, gaismas laternas, stikla
trauki, putnu barotavas, dekorētas piparkūkas. Telts gaismiņas, mūzika un noskaņa
pievilināja neparasti daudz apmeklētāju.
28. decembrī, gatavojot telti radošajām
darbnīcām, mazi, nosaluši, zinātkāri bērnu deguntiņi spiedās pie caurspīdīgās telts
sienas, lai saskatītu, kādus brīnumus gata-

vosim! Nepagāja piecas minūtes pēc telts
atvēršanās, kā radošās darbnīcas jau ritēja
pilnā sparā. Katrs ko izgatavoja vai palīdzēja otram! Radošais gars bija pārņēmis
ikvienu! Aktīvā rosībā aizritēja abas svētku
telts dienas. Savukārt otrās dienas vakarā
svētku telts pārvērtās. Gaismiņas nodzisa,
to vietā uzradās gaismu lentes, kas tika ievilktas gan teltī, gan apkārt tai. SIA “Telpnīca” dronu pilotēšanas treneris Jurijs
Masaļskis ar vairākiem dronu pilotiem
pārvērta telti par interesantu dronu bāzi.
Mazie droni kā kosmosa kuģīši pārvietojās gan pa telti, gan apkārt tai. Mazliet sirreāli, neierasti un aizraujoši! Liels paldies
jauniešiem – Jurijam Masaļskim, Annai
Riekstiņai, Natanam Katam, Katrīnai Rainai Kalniņai, Kristeram Prikulim, Artim
Kirķim, Patrikam Legzdiņam, Mārcim
Rubenim, Endijai Klaucānei, Kristai Kirķei – par dalību pasākuma organizēšanā.
Īpašs paldies Inārai Briedei, SIA Telpnīca,
Mārim Liepiņam un Artūram Vanaģelim

3. vietas ieguvējs
Rūdolfs Pētersons.

vajadzētu organizēt biežāk.
Šis pasākums tika organizēts Jaunatnes
iniciatīvu projekta konkursa ietvaros.
Projekta īstenotājs ir Mārtiņš Mārcis Rubenis. Projekts tika īstenots sadarbībā ar
biedrību “Jaunatnes telpa GEOcreative”.
Liels paldies Ādažu novada domei par
piešķirto finansiālo atbalstu turnīra organizēšanai. Īpašs paldies priekšsēdētājam
Mārim Sprindžukam un izglītības darba
jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei.
Biedrība “Jaunatnes telpa GEOcreative”

par iespēju palīdzēt īstenot šo ideju! Liels paldies Ādažu novada
domei par piešķirto finansiālo
atbalstu projekta “Ziemas pasaka ādažniekiem” īstenošanai.

c

Ādažu vidusskolā norisinājās pirmais
Carcassonne (Karkasone) turnīrs jauniešiem. Carcassonne ir stratēģiska, vēsturiska, ļoti aizraujoša galda spēle, ko spēlē
visā pasaulē. Turnīra mērķis bija iepazīstināt Ādažu novada jauniešus ar šo spēli,
sniedzot iespēju apgūt tās noteikumus
augstā līmenī. Ar šo pasākumu uzsākta galda spēļu kultūras attīstība Ādažu
jauniešu vidū. Turnīru vadīja un tiesāja
lielākais galda spēļu ražotājs un popularizētājs Latvijā – SIA “Brain Games”.

2. vietas ieguvējs
Linards Sprindžuks.

Foto – ndija Kla cāne

1. vietas ieguvējs
Ričards Krastiņš.

Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību
“Jaunatnes telpa GEOcreative”. Pasākuma
svētku teltī izmantotais aprīkojums iegādāts Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta Nr. 19-04-AL16-A019.2202-000003
“Jauniešu biedrības “Jaunatnes telpa GEOcreative” attīstība” ietvaros.
Biedrība “Jaunatnes telpa GEOcreative”
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Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 10 gadu labākie projekti
Katru gadu, īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, pašvaldība ne tikai novērtē visu projektu rezultātus, bet arī nosaka
pašu labāko attiecīgā gada projektu, kas vēlāk tiek virzīts uz
Latvijas mēroga konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” kā Ādažu novada labākais projekts. Aicinām atskatīties un novērtēt iepriekšējo 10 gadu labākos projektus. Paldies projektu īstenotājiem,
ka veidojat Ādažus skaistākus! Kopā mēs varam!
2010. gadā – nereģistrētas iedzīvotāju grupas (NIG) “PROGRESSIO” projekts “Sportiskai
Kadagai” (projekta vadītāja
Inga Skrauce). Tika īstenots vides kvalitātes uzlabošanas projekts ar destruktīvu uzvedību
mazinošu mērķi – renovēts volejbola laukums, uzbūvēts ielu
bumbas laukums un futbola laukums.
2011. gadā – NIG “M. Rožlapas iedzīvotāji” projekts “M. Rožlapas kāpņu telpas remonts “Saulaināka nākotne”” (projekta
vadītāja Jeļena Grigāne). Garkalnes ciema
“Rožlapu” mājā tika veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts, kā arī restaurēta kanalizācijas aka.
2012. gadā – NIG “Sapņotājas”
projekts “Mīli savu māju” (projekta vadītāja Evita Kronberga).
Veikti labiekārtošanas darbi trīs
Ādažu PII grupiņās. 7. grupiņā
tika izgatavoti seši jauni plaukti,
pārkrāsotas gultiņas un veikts
kosmētiskais remonts garderobē. 8. grupiņā pārkrāsotas nojumes sienas un ieliktas jaunas
ārdurvis. 9. grupiņā pārkrāsotas nojumes sienas.
2013. gadā – NIG “Tornado”
projekts “Nāc pie manis, Pasaciņa!” (projekta vadītāja Iveta
Gailīte). Tika radīti interesanti
un koši emocionāli 9 pasaku
tēli – gailis, vilks, lācis, kaķis,
zaķis, ezis, suns, pele, Karlsons,
ar kuru palīdzību plānots bagātināt bērnu priekšstatus par tautas folkloru un literatūru, tādejādi attīstot un izkopjot bērnu
valodu, emocionālo pasauli, attīstot radošumu, nododot no paaudzes paaudzē krāto bagāto kultūras pieredzi.
2014. gadā – biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” projekts
“Telpiskā ģeometrija izglītībai
un vides dizainam” (projekta
vadītāja Dita Mālniece). Ādažu
Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS)
parkā ir uzbūvēts mūsdienīgs,
estētiski augstvērtīgs vides dizaina objekts – platoniskās ģeometrijas figūra dodekaedrs jeb
divpadsmitplaknis. Projekta vizuālais un konstruktīvais risinājums ļoti organiski iederas apkārtējā vidē. Dodekaedrs vienlaicīgi kalpo gan kā bērnu rotaļu laukuma konstrukcija, gan arī
izziņas avots telpiskuma izpratnei.
S
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2015. gadā – NIG “Ciemata
“Ķurzuļi” iedzīvotāju grupa”
projekts “Bērnu rotaļu laukums “Ķurzuļos”” (projekta
vadītāja Elita Pētersone). Kadagas ciema ciematā “Ķurzuļos” 2 lielu ozolu ielokā izveidots
jauns bērnu rotaļu laukums, ko var izmantot gan mazāki, gan
vecāki bērni (ir ierīkotas šūpoles, slidkalniņš, līdzsvara šūpoles,
vingrošanas stienis, kāpnes ar auklu tīklu, smilšu kaste, soliņi).
2016. gadā – NIG “Audzītes” projekts “Teātris bērnu priekam” (projekta vadītāja
Linda Cintiņa). Ādažu PII audzinātājas
kopā ar vecākiem uzšuva 13 fantastiskus
dzīvu būtņu tērpus – katrai bērnudārza
grupiņai kā grupiņas talismanu, lai bērnudārza organizētie pasākumi bērniem būtu
košāki un interesantāki. Kā saka pašas audzinātājas, vislielākais
prieks ir par pozitīvajām emocijām, ko izrāda bērni. Viņu vārdos
un acīs jaušams ne tikai prieks un pārsteigums, bet arī lepnums.
2017. gadā – nodibinājuma
“Dzīvo Sapņu Fonds” projekts
“Dzīvo sapņu dārzs. Daba un
Dzīvība tuvplānā” (projekta
vadītājs Jānis Kaļiņičs). Ādažu
novada Līgo parka teritorijā tika
izveidots un nepārtraukti bija pieejams kvalitatīvs brīvā laika
pavadīšanas vides objekts – “Dzīvo sapņu dārzs”, kuru vasaras
laikā apmeklēja ap 15000 viesu un pasākumu dalībnieku. Projekta ietvaros tika noorganizētas arī 4 radošās darbnīcas, 4 kino
vakari un 8 tematiskās tikšanās.
2018. gadā – Misijas baptistu
draudzes projekts “Vasaras Bībeles skola “Mājas” bērniem
veltīta Latvijas 100 gadei”
(projekta vadītāja Ilze Šterna).
Misijas baptistu draudzes organizētajā 5 dienu ilgajā pasākumā piedalījās 62 bērni vecumā no
5 līdz 10 gadiem. Pasākuma laikā bērni vairāk iepazina Latviju,
tās novadus, diskutēja un domāja par māju vērtību, par to, ko
dod Latvija un ko viņi var dot tai. Katru dienu bērniem notika 5
darbnīcas: Ciemiņbūšana – Bībeles laiks, Lustīgā pļava – spēles,
Mežpiņķeris – rokdarbi, Skattornis – video&našķi, Brīnumpurvs – eksperimenti.
2019. gadā – NIG “Skaistuma Dizaina Darbnīca” projekts
“GeoDome siltumnīcas izveide
ĀBVS” (projekta vadītājs Valdis
Špīss). ĀBVS parka teritorijā, skolas pagalmā, izveidota GeoDome
siltumnīca. Šī objekta izveide ir integrēta ĀBVS 10. klases lauksaimniecības praksē un 11. klases sociālajā praksē, kā arī turpmāk
tas tiks izmantots augu mācības un dārzkopības nodarbībās.

@Adazu_novads

Paldies ikvienam, kas iesaistās
konkursa ietvaros īstenotajos
projektos un organizētajos pasākumos!
Inga Pērkone

instagram.com/adazilv/
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Esi
dzīvs!
“Vari būt dzīvs, bet garīgi un morāli
miris šai pasaulei. Esi dzīvs pa īstam!
Mēs visi reiz nostāsimies nāves priekšā,
bet svarīgākais, kā pavadīsim šo dzīvi
un ko pēc sevis atstāsim,” pārliecināts
ādažnieks, mācītājs, trīs dēlu tēvs, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, kurš kopā ar sievu Ādažos organizē vērtīgus vakarus
pāriem, kur katrā pasākumā ir iespēja
dzirdēt kāda cita pāra dzīvesstāstu un
pieredzi par to, kā pelēkajā ikdienā atkal rast gaismu un ceļu vienam pie otra.
Kaspars ir arī idejas autors nometnēm
BPI DRAFTS*, ko organizē jau 10 gadus
un kurās 13–19 gadus veci puiši stiprina
savu fizisko un gara spēku, lai rūdītu
raksturu. “Mūsu lekciju telpa ir mežs,
dubļi un daba,” par nometnēs notiekošo stāsta Kaspars. Arī viņš pats regulāri
rūda savu miesu un garu, peldoties Vējupē ziemas sezonā. Mūsu saruna arī par
atšķirīgām mīlestības valodām, ilūzijām
un realitāti, par dvēseles mieru un cīņu
ar kaislībām.
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Kā gūt dvēseles mieru nepilnīgā pasaulē?
Šī pasaule kļuvusi ļoti strauja, esam pieraduši skriet un nenovērtēt mirkli, uzreiz
domājot par tālāko. Dvēseles miers sākas brīdī, kad esi iemācījies būt pateicīgs
par to, kas ir, nevis dzīties pēc tā, kā nav.
Mums pārāk patīk sevi salīdzināt ar tiem,
kuriem ārēji ir kaut kas vairāk, skaistāks,
un te arī mieru sākam pazaudēt. Pateicība un novērtēšana ļoti palīdz. Tāpat apstāšanās…
Un, ja tam nav laika?
Svarīgi arī, kā vērtē savu ikdienu, vienkāršus mirkļus, kuros, piemēram, bērnu
ved uz skolu. Šie mirkļi ir dzīve… Mēs

eit n citviet ra stā oto no privātā arhīva

ERS N BA
noguruši. Attiecībās tas nozīmē, ka atklāj
otrā cilvēkā personības īpatnības, kuras
sākumā neesi pamanījis un kas varbūt
otrā nemaz tik labi nepatīk. Sievas bieži
kļūst pārņemtas ar bērniem, vīrs – ar darbu. Mēs it kā esam blakus, bet patiesībā
– ļoti tālu viens no otra. Zinu, kā tas ir.
Pats to esmu piedzīvojis savā laulībā, kad
šķiet, ka esam blakus, katru vakaru esam
kopā, taču emocionāli esam ļoti tālu viens
no otra. Tad sākas rudens un ziema, kad
ir pilnīgs klusums, nekas neaug un neattīstās. Iemesls tam ir ļoti vienkāršs – egoisms, mēs pārāk daudz mīlam sevi. Pašus
tuvākos mīlēt ir visgrūtāk, jo attiecības
ar viņiem šķiet ļoti pašsaprotamas. Mēs
ar sievu redzējām, ka vairākiem pāriem
attiecībās veidojas plaisas un domājām,
ko darīt, kā palīdzēt, lai aktīvajiem ādažniekiem dotu iespēju apstāties un veltīt
laiku viens otram. Izdomājām piedāvāt
kvalitatīvus randiņus ar pievienoto vērtību, tāpēc šajos vakaros uzstājas viesi, kuri
dalās savā pieredzē, kam gājuši cauri, lai
atrisinātu problēmas ģimenē. Pāru vakaros ir svarīgi runāt arī vienam ar otru, jo
bieži gadās, ka ikdienā vīrietis savas jūtas
neizpauž.

it kā dzīvojam paralēlas dzīves – ilūzijā
un realitātē. Bieži neapmierina ikdienas
realitāte, visi gaida piektdienu un vairākumam nepatīk pirmdienas. To mēs arī
nepārtraukti dzirdam radio – ir jau trešdiena, drīz būs piektdiena!
Pagaidiet! Kam īsti mēs
dzīvojam?
Piektdienai?
Mēs dzīvojam pirmdienā,
otrdienā, brīdī, kad bērnu
vedam uz treniņu. Tā ir
mūsu dzīve. Kāpēc mēs to
nespējam izbaudīt? Ne velti Dievs ir iedibinājis tādu
ritmu cilvēkā, lai viņš ne
tikai pūlētos un strādātu,
bet arī atpūstos, tomēr interesanti, ja skatāmies Bī- BP DRA S nometnē.
belē, Dievs septītajā dienā iedibina atpūtu, Sava mīlestības valoda
lai mēs atpūstos pirms darba. Nevis jā- Kādu padomu sniegtu tiem, kuri neaizstrādā, lai atpūstos, bet jāatpūšas, lai strā- ies uz šo pasākumu, bet varbūt izlasīs šo
dātu! Es priecājos par pirmdienām – tā ir rakstu?
mana dzīve! Es to izbaudu! Tāpat svarīgi Realitātes apzināšanās ir sākums probapzināties, ka visu nekontrolējam. Ir kāds lēmas risinājumam. Svarīgi neignorēt
augstāks spēks, kas ir pāri visam, un, tikai problēmas, bet atzīt tās. Vīram tas nouzticoties, iestājas miers. Līdzīgi kā bērns zīmē ieraudzīt, ka sieva jau kādu laiku
uzticas vecākiem. Ir kāds lielāks un vare- ir nelaimīga, bet sievai ieraudzīt, ka vīrs
nāks, kas zina labāk un aizver durvis īstajā jūtas nenovērtēts un neignorēt to. Svarīgi
brīdī. To apzinoties, varam dzīvot paļāvī- ir pamanīt otra vajadzības. Bieži arī sieva
bā un mierā. Mēs bieži pārstrādājamies vīram savas vēlmes neizsaka tieši, bet apun pārcenšamies, un tad cieš attiecības ar linkus. To var ignorēt, vai arī sākt pievērst
bērniem un arī vīra un sievas attiecības.
tam uzmanību. Gerija Čepmena grāmata
“Piecas mīlestības valodas” vēsta par to,
Blakus, bet tālu
Kāpēc kopā ar sievu veidojat pāru va- ka katrs runājam savā mīlestības valodā. Kādam mīlestības izpaušana nozīmē
karus?
Pāriem, kurus laulāju, saku, ka attiecībās iespaidīgu dāvanu pirkšanu, citam tie ir
ejam cauri vairākām sezonām – pavasa- vārdi, saruna, vēl kādam – pieskārieni.
rim, kad viss ir skaisti, viss plaukst un zeļ, Bieži gadās, ka šīs mīlestības valodas nesavasarā viss notiek tik strauji un visa kā ir krīt. Laulībā jāiemācās runāt otra cilvēka
tik daudz, ka reizēm tās beigās jūtamies mīlestības valodā, kas pašam nav dabiska.
Ā AŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (226) 2020
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Kopā ar sievu lzi un trīs dēliem
Stefanu un Rūbenu.

Marku,

Sanāk lauzt sevi…
Protams, mīlestība ir egoisma laušana.
Bieži jaucam mīlestību ar emocijām, izjūtām, bet patiesā, īstā mīlestība ir tāda,
kurā varbūt pat nav emociju. Tā ir kas
vairāk par emocijām. Tā ir rīcība. Kad,
laužot egoismu, sāc apliecināt mīlestību,
parādās emocijas arī pašam. Bībele ir
teikts: “Sievas, esiet paklausīgas saviem
vīriem [..], vīri, mīliet savas sievas!” Šo
frāzi par paklausību bieži pārprot, bet
patiesībā tā nozīmē cieņu un uzticību, gatavību sekot. Vīrietim ir svarīgi, ka viņu
ciena. Tad viņš jūtas novērtēts. Gan ģimenē, gan citu cilvēku klātbūtnē. Ja vīrieša
cieņa tiek sagrauta, viņš vairs nejūtas kā
vīrietis. Mana sieva daudzos jautājumos ir
gudrāka par mani, bet viņas cieņas izpaušanu redzu tajā, ka viņa ļauj man pieņemt
lēmumu un arī kļūdīties. Pieļaujot kļūdas,
pēc tam jau dodos lūgt padomu sievai.
Sieviete ir ļoti ietekmīga, tomēr lēmuma
pieņemšanu ir vērts uzticēt vīrietim, jo
tad viņš jūtas kā vīrietis. Sievietei svarīga emocionālā saikne, ja viņa jūt, ka viņu
mīl. Un vīram sieva jāmīl tā, kā Kristus
mīlēja cilvēkus. Un, kā viņš mīlēja cilvēkus? Viņš atdeva sevi visu. Viņš ziedoja,
upurēja sevi. Tā vīram jāmīl sava sieva, kā
visdārgākā pērle.
Mežs, dubļi, daba
Kāpēc likās svarīgi veidot nometnes
puišiem no 13–19 gadiem?
Vērojot tēvus, ģimenes, redzot, cik bieži
tēvi pamet ģimenes un pat ignorē savus
bērnus, radās doma palīdzēt puišiem izaugt par kārtīgiem vīriešiem – vīriem,
tēviem, nevis memļekiem. Par cilvēkiem,
kuri šo sabiedrību stiprina, nevis grauj.
Arī draudzē mēs aizdomājāmies par to,
kur ir vīri, tēvi? Pirms Latvijā parādījās
Ričarda Rora grāmata “Ādama atgriešaS

U S

facebook.com/adazilv

nās”, mēs jau bijām sākuši organizēt no- arī to, kas nav mums veselīgs. Ļaušanās
metnes. Pusaudžu vecums ir ļoti būtisks, kārdinājumiem liecina par rakstura vājujo daudzi šajā laikā nonāk dzīves krust- mu. Ne velti šajās jauniešu nometnēs strācelēs un pieņem būtiskus lēmumus. Do- dājam ar puiša raksturu. Lai mainītos un
mājām, kā palīdzēt, lai, stāvot krustcelēs, izaugtu par nobriedušu cilvēku, vajadzīgs
jaunietis tālāk dotos pareizā virzienā. Pēc ilgs dzīves treniņš. Šāds treniņš mūsu dzīpirmās nometnes ieraudzījām, kā mirdzē- vē izšķir visu.
ja puišu acis pēc veiktajiem uzdevumiem. Kāpēc visās reliģijās atteikšanās no kārMūsu lekciju telpa ir mežs, dubļi, daba, dinājumiem un kaislībām vienmēr tiek
kur puišiem ir iespēja izjust vīrišķību vērtēta augstāk par ļaušanos tām?
pilnīgi citādāk. Puiši jārauj nost no da- Jo neveselīgas kaislības noved pie ļaunutoriem, mobilajiem tālruņiem. 10 gadus ma un destrukcijas. Pie kaut kā sabojāta.
organizējot DRAFTA nometnes, redzam, Kāpēc Dievs devis 10 baušļus? Ne tāpēc,
kāda enerģija ir viņos. Vairāki puiši nāca lai tos iekaltu no galvas, Dievs tos devis
no ģimenēm, kurās vecāki bija šķīrušies, kā labu sākuma pozīciju dzīvei. Agrāk
un tēvi nelikās par viņiem ne zinis. Viņi vai vēlāk dzīve piespiedīs nonākt pie šiem
nāca klāt un teica – man nav tēva, no kura secinājumiem. Dievs saka priekšā, ko nemācīties, kādam jābūt vīrietim. Daži at- vajag darīt un kas nenovedīs pie laba izbrauc samulsuši, citi – bravūrīgi, un tad nākuma. Destruktīvās kaislības ir ērtas
mēs viņus nedaudz “laužam”. Nometnēs un viegli paņemamas, bet gandarījuma
uzdevumi veidoti tā, lai vilktu paralēles izjūtas nebūs. Tās ir viltus dievi. Timotijs
ar dzīvi. Piemēram, ir tāds uzdevums, kur Kellers grāmatā “Viltus dievi” stāsta, ka
jānes baļķis pāri upei, nonākot dubļos, bet arī neveselīgas attiecības ir viltus dievs,
tāda jau būs arī dzīve. Viss vienmēr nebūs tāpat kā mantkārība u.c. Pirms runājam
perfekti. Kā pusaudzim, par kuru mam- par šo tēmu ar puišiem nometnēs, spēlēma rūpējas un gādā, viss šķiet lieliski, bet jām futbolu. Bija tiesnesis, kurš patiesībā
dzīvē reizēm tā esi izmētāts pa dubļiem, šo spēli netiesāja, bet puiši to nezināja. Ar
ka šķiet – nav spēka, tomēr cilvēka vērtība laiku viņi piefiksēja, ka tiesnesis nereaģē
un kodols nemainās – jādodas tālāk! Pie un viņi var darīt, ko vien grib, lai tikai
pēdējiem uzdevumiem daudzi puiši no- panāktu mērķi. Ko darīja puiši – viens
metnē jūtas pārskrēja ar bumu roguruši, ir iespēja
kās, otrs viņu noizvēlēties – izstāķēra un gāza zemē,
ties vai doties līdz
trešais vispār aizgalam. Ja izstājies,
nesa prom vārtus.
tiec pie tālumā
Kādā brīdī viens
redzamā banketa
no spēlētājiem piegaldiņa ar dzēnāca klāt, sakot:
rieniem un ēdie“Šis nav futbols,
niem. Ir čaļi, kuri
bet bardaks!” Un
nolemj padoties,
mēs jautājam – vai
bet superīgi redzēt Kopā ar sievu lzi Camino de Santjago ( ēka- jūs izbaudījāt šo
pārējo reakciju, ba ceļa svētceļojumā Spānijā).
spēli? Atbilde bija
kuri saka – mēs tevi aiznesīsim, neļausim nē, spēle bija galīgi garām! Dievs nosaka
izstāties! Īstie draugi palīdz tikt līdz mēr- robežas ne jau tāpēc, lai mūs ierobežotu,
ķim. Savukārt banketā patiesībā nekas apspiestu vai sāpinātu, bet gan, lai pasarnebija īsts – tukšas čipsu pakas, dzērieni gātu. Dievs devis robežas, lai mēs izbauar jūras ūdeni, ēdiens no smiltīm. Dzīvē ir dītu šo spēli, ko saucam par dzīvi. Puiši
daudz viltus kārdinājumi, ātrās iespējas, pēc nometnes atzīst, ka šādi piedzīvotie
kas patiesībā ir tukši solījumi. Alkohols, brīži ilgi paliek atmiņā. Īpaši viens no
narkotikas, viegli iegūta nauda… Ērtāk, nometnes pārbaudījumiem, kad 2 naktī
vieglāk, bet gandarījuma nav.
bija jāceļas un jādodas tālāk. Pirmā apstāšanās vieta – kapi. Vedām uz šo vietu ar
Viltus dievi
Tomēr, kāpēc tik viegli paklupt kaislību domu, ka neviens nezinām, cik daudz laika mums atvēlēts. Jautājums, kā izmanto
un dažādu citu kārdinājumu priekšā?
Varbūt nejūtamies līdz galam piepildīti, šo Dieva doto dzīvi. Vari būt dzīvs, bet gamīlēti, meitenes ļoti bieži iekrīt nevese- rīgi un morāli miris šai pasaulei. Esi dzīvs
līgās attiecībās, jo nav jutušās mīlētas. pa īstam! Mēs visi reiz nostāsimies nāves
Nepareizie/sliktie piedāvājumi pie mums priekšā, bet svarīgākais, kā pavadām šo
atnāk ļoti ātri. Mūsos katrā ir ielikts ra- dzīvi un ko pēc sevis atstāsim.
došums un impulss pēc attīstības, bet ne
vienmēr protam to labi pārvaldīt, tāpēc,
alkstot pēc jaunām iespējām, paņemam
@Adazu_novads

Monika Griezne

*Plašāk par nometnēm iespējams uzzināt tīmekļvietnē www.bpiriga.lv

instagram.com/adazilv/
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Aizvadītajā gadā notikusi vērienīga daudzdzīvokļu māju atjaunošana!
2019. gadā Ādažos atjaunotas daudzdzīvokļu mājas Pirmā ielā 25, 29, 43 un Pasta
ielā 4, kā arī Pasta ielā 4 k-2. Katrā no šīm
mājām nosiltināta fasāde un cokols, pagrabs un jumts, uzstādīti individuālie siltuma skaitītāji, nomainīti logi un durvis,
uzlabota ventilācijas sistēma, kā arī nomainīts jumts. Visi šie veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās gan siltumenerģijas ietaupījumu,
gan arī būs iespējams sasniegt siltumnīcefekta gāzu samazinājumu.* Siltumenerģijas ietaupījums ļaus samazināt izdevumus par apkuri ziemas periodā. Visus
darbus līdzfinansē AS “Attīstības finanšu
institūcija Altum” (turpmāk ALTUM), izmantojot Eiropas Savienības atbalstu.

Atjaunotais nams Pirmā ielā 2 .

Krāšņi atjaunotā māja Pirmā ielā 25.

dāta un šobrīd to izskata ALTUM, turklāt
paralēli šiem darbiem jau izstrādāts arī
būvnieka atlases nolikums.
Projekta vadība
Projekta vadību visām šīm mājām nodrošina namu pārvaldnieks SIA “Ādažu Namsaimnieks”. Lielu ieguldījumu šo projektu
virzībā un pozitīva lēmuma pieņemšanā
iegulda īpašnieku dibinātās biedrības,
kuru sastāvā ir paši dzīvokļu īpašnieki.
Viņi var būt gandarīti par aktīvo iesaistīšanos dzīvojamās mājas atjaunošanas projektā, kas vainagojas ar lielisku rezultātu
– sakārtotu mājokli. Īpašnieki tagad var
regulēt savos dzīvokļos vēlamo siltuma
režīmu, baudīt sava mājokļa vizuālo izskatu un ar prieku novērtēt, kā atjaunotais
mājoklis izskatās!
SIA “Ādažu namsaimnieks”, Iveta Amoliņa

Renovētā māja Pirmā ielā 3.
Atjaunotais nams Pirmā ielā 23.

amsaimnie s arhīvs

Seko labajiem piemēriem
Izmantojot ALTUM līdzfinansējumu un
pašvaldības atbalsta programmu tehniskās dokumentācijas izstrādē, arī citu
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji iesaistījušies sava īpašuma atjaunošanā. Tā, piemēram, Pirmā ielā 33 renovācijas darbi ir
teju pabeigti. Kaimiņu aktīvā iesaistīšanās
daudzdzīvokļu māju atjaunošanas prog-

Renovētā māja Pasta ielā .

Foto Āda

Atjaunotais nams Pirmā ielā 33.

rammā, savedot kārtībā savus mājokļus,
sakārtojot apkures sistēmu, uzlabojot
komforta līmeni un samazinot maksājumus par siltumenerģiju, motivē arī blakus
māju dzīvokļu īpašniekus uzsākt renovāciju. Pirmā ielā 39, Ādažos, un Lazdu ielā
5, Ādažu novada Garkalnē, izstrādāta un
saskaņota tehniskā dokumentācija un izsludināts iepirkums, lai jau janvārī notiktu būvnieka atlases procedūra.
Ēkai Pirmā ielā 35 tiek izstrādāta tehniskā
dokumentācija, kas tuvākajā laikā tiks iesniegta saskaņošanai, lai aktīvi turpinātu
renovācijas projektu. Savukārt ēkai Pirmā
ielā 37 tehniskā dokumentācija jau izstrā-

ams “Ozoli” Ādažu novada

arkalnē.

*Saskaņā ar energoauditu siltumenerģijas ietaupījums gadā no 71–124 kWh/m2 un siltumnīcefekta gāzu samazinājums – no 90 – 125 CO2 ekv.T./gadā.

Esi pamanījis kādu problēmu Ādažos? Ziņo par to mobilajā aplikācijā Mobio!
Atgādinām, ka Ādažu novada
pašvaldībā pieejams ērts, mūsdienīgs rīks – bezmaksas aplikācija
Mobio viedtālrunī vai planšetdatorā, kas iedzīvotājiem ļauj aktīvi
iesaistīties novada uzlabošanā, ar
aplikācijas palīdzību ziņojot par
problēmjautājumiem. Nolūzis
koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve, nepareizi novietota automašīna, netīrīts
ceļš, sabiedriskās kārtības pārkāpumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai videi – fiksē notikušo nofotografējot, informē pašvaldību
un seko līdzi risinājumam turpat
mobilajā aplikācijā! Ja ziņojumu

1 0

sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski noteiks foto
uzņemšanas vietu* un ziņojums nonāks pie atbildīgā dienesta. Atzīmējam, ka uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs
ir precīzu koordinātu norādīšana. Izvēloties sadaļu Valsts
ceļi, iespējams sūtīt ziņu arī par valsts nozīmes autoceļiem.
Aicinām ziņot par kļūdām aplikācijas darbībā, sūtot e-pastu:
sid@adazi.lv vai zvanot Saimniecības un infrastruktūras daļai pa tālr. 67996265. Pašvaldība ziņojumus izskata un risina
darba laikā. Ārkārtas gadījumos un neatliekamās situācijās,
kas prasa tūlītēju rīcību, lūdzam informēt operatīvos dienestus vai zvanīt 112. Lai kļūtu par Mobio lietotāju, bezmaksas
aplikācija Mobio jāinstalē mobilajās ierīcēs Apple Store vai
Google Play.
Ādažu novada dome

*Iphone lietotājiem aicinām pārliecināties, ka esat atļāvuši mobilai
lietotnei piekļūt savai atrašanās vietai, pretējā gadījumā aplikācija
fiksētos attēlus ļaus nosūtīt, bet tie nebūs apskatāmi adresātiem.
Ā AŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (226) 2020
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Kas ir Rīgas plānošanas reģions?

Ādažiem kļūstot par Ģimenei draudzīgāko pašvaldību Rīgas plānošanas reģio-

nā, vairāki iedzīvotāji jautāja, ko nozīmē
jēdziens “Rīgas plānošanas reģions” un
kādas ir šī reģiona robežas. Rīgas plānošanas reģions ir viens no 5 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 Rī-

gas domes pārstāvji un pa 1 pārstāvim no
pārējām Rīgas plānošanas reģiona novadu
domēm (visbiežāk domju priekšsēdētāji).
Padomi vada no padomes locekļu vidus
ievēlēts priekšsēdētājs. Šobrīd šo padomi
vada Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Padomē darbojas
arī Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks. Plānošanas reģiona
uzdevums ir nodrošināt reģiona attīstības
plānošanu, koordināciju, pašvaldību un
citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.
Pēc rpr.gov.lv

* Latvijā ir izveidoti 5 plānošanas reģioni – Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales. Reģionu institūcijas ir veidojušās pēc pašvaldību iniciatīvas par kopīgu attīstības plānošanu. Plašāk par plānošanas reģioniem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
tīmekļvietnē http://www.varam.gov.lv, sadaļā “Reģionālā attīstība”, “Plānošanas reģioni”.

Florbola komanda SĀC 2019. gadā aizvadījusi rekordlielu spēļu skaitu

Aizvadītajā gadā trīs novadu
– Saulkrastu, Ādažu un Carnikavas – apvienotā florbola
komanda FBK SĀC aizvadījusi
rekordlielu spēļu skaitu – 236
spēles! FBK SĀC piedalījās Latvijas Bērnu un jaunatnes čempionātā florbolā
6 dažādās zēnu vecuma
grupās – U8, U10, U12,
U14, U16 un U18, kā arī piedalījās Latvijas čempionātā
florbolā vīriešiem 1. līgā, kurā izcīnīja augsto 4. vietu.
Komanda tika pārstāvēta arī starptautiskos turnīros
Tallinā, Valgā, Prāgā, kā arī pašmāju turnīros, kuros

izcīnītas godalgotas vietas. Par svarīgāko gada notikumu FBK
SĀC uzskatām pašu organizēto starptautisko turnīru “Salming
Cup 2019”, kas notika Ādažos. Šo turnīru atzinīgi novērtēja kā
vienu no vislabāk noorganizētajiem turnīriem Latvijā, un 2020.
gadā tas iekļauts starptautiskās federācijas kalendārā.

Paldies par sirds siltumu ikkatram un visiem, kuri sarūpēja
Ziemassvētku pārsteigumus tiem, kuriem klājas grūtāk nekā
mums. Paldies mīļajiem rūķiem – gan Ādažu Sociālā dienesta, gan “JS Meistardarbs”, “ĀdažiVelo”, Ādažu vidusskolas bērniem, vecākiem un visiem, visiem citiem! Pateicoties bērnu un
viņu vecāku labestībai, dāvanas saņēma ne tikai Sociālā dienesta klienti – novada bērni-invalīdi un vientuļie pensionāri,

bet arī dzīvnieku patversmes un labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”, kas jau 10 gadu palīdz vairāk nekā 500 bērniem
un jauniešiem no audžuģimenēm, daudzbērnu un sociālā riska
ģimenēm, bērnunamiem, kā arī ģimenēm, kurās aug īpašie bērni, lai pati ģimene atgūtu motivāciju un ticību saviem spēkiem
veidot dzīvi labāku. Lai labais turpinās!

Eglītes pušķošanu, pikošanos, dejas un jautrību kopā ar Minniju un Ziemassvētku vecīti – to visu gada nogalē piedzīvoja bērni
Sociālā dienesta rīkotajā Ziemassvētku eglītē. Šogad apmeklēt
Sociālā dienesta organizēto eglīti bija aicināti bērni ar invalidi-

tāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā un audžuģimenē
esoši bērni, kā arī bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm.

Foto – no omandas arhīva

Mārtiņš Neilands

Foto

aima ātniece

No sirds uz sirdi – labdarības akcija Ādažu novadā
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Laima Jātniece
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Foto

aima ātniece

Bērni saņem dāvanas un priecājas Sociālā dienesta rīkotajā eglītē

Monika Griezne

VĒS

RE

Kādam jābūt īstam tūristam jeb ceļošanas pieredze Ādažu apkārtnē senatnē
Daudzviet Eiropā 20. gs. 20. gados iekšzemes tūrisms tika atbalstīts, izsniedzot aizdevumus dažādu tūrisma mītņu attīstībai,
savukārt Latvijā dibināja tūrisma biedrības, rīkoja ekskursijas
un izdeva dažādus bukletus. Ādažu pusē ceļošanai vispiemērotākais laiks bija vasarā, jo rudenī, kad sākās lietus sezona, ceļi
kļuva grūti izbraucami. Izņēmums bija Baltezera apkārtne, jo
tur brauktuves bija noklātas ar izdedžiem, kas radās pēc ogļu
sadegšanas Baltezera sūkņu stacijas kurtuvēs. Izdedži Ādažu
pusē bija iegūstami gana lielā apjomā un plaši tika izmantoti
vietējo ceļu klājumos. Par valstiski ievērojamiem dabas objektiem tika pasludināti arī trīs lielie Ādažu pagasta ezeri – Baltezers, Dūņu ezers un Dzirnezers, un to salas.
20. gs. 20.-30. gados apceļot Latviju bija sava veida modes lieta, un to atbalstīja arī valdības vīri. Piemēram, Ministru prezidents Kārlis Ulmanis bija iecienījis izbraukumus ar kuģīti
no Rīgas pa Daugavas–Gaujas kanālu uz Alderiem. Ceļojumos
publicitātes nolūkā līdzi devās arī profesionāli fotogrāfi, tāpēc
ir labi saglabājušās liecības par šī laika notikumiem.

Foto no acionālās bibliot as ole cijas
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Kalendārs vēsta par jauna gada sākumu, un daudzi no
mums jau sāk plānot savus šā gada brīvdienu galamērķus.
Mūsdienu Latvijas iedzīvotājiem ceļošana ir būtiska atpūtas sastāvdaļa. Vai latvieši vienmēr bijuši tik ceļotkāri? Noteikti jā, bet tādas iespējas radās vien nedaudz vairāk nekā
pirms 100 gadiem. Pasaules iepazīšana aizsākās, kad turīgākie latviešu zemnieki devās zināšanas meklēt uz Rīgu,
Pēterpili, Tērbatu un citām vietām, un zinātkārie varēja
vērot arī citu ļaužu dzīvi.

Skats uz Dūņu ezeru. Atpūtnieks Lilastes kāpas galā noraugās Rīgas–Rūjienas dzelzceļa līnijas vilciena gaitā. 2 .gs. 2 .–3 . gadi.

Vasarā – uz Ādažiem!
“Neceļojiet uz ārzemēm, pirms neiepazīstat skaistāko zemi pasaulē – Latviju”, aicināja tūrisma ceļveži pirms gandrīz 100 gadiem. Pēc Pirmā pasaules kara daudzas jaunās valstis, tostarp
arī Latvija, saskatīja iespējas papildināt karā panīkušos ienākumus jaunā uzņēmējdarbības nozarē – tūrismā. Latvija savas
nacionālās valūtas aizplūšanu mēģināja nosargāt visdažādākajos veidos, arī aicinot ļaudis iepazīt “pašmāju dabas skatus un
neaizrauties ar nevajadzīgiem ārzemju braucieniem”.
Brauciet uz Ādažu apkārtni, aicina reklāmas avīzēs un žurnālos:
“Vasaras brīvlaikā laivās, autobusos vai ar vilcienu var aizbraukt
uz Ādažu apkārtni. Tur sausie, saulainie priežu meži dod patīkamu atpūtu.”I Izdevums “Brīvā Zeme” 1937. gadā vēstīja: “Ādažu
pagasts vairāk nekā 10km stiepjas gar Rīgas jūras līci, abpus Gaujas ietekai jūrā. Pagasta ūdensbagātību sastāda sekojošas upes:
Gauja, Lielā un Mazā Jugla, Krievupe, Tumšupe, Puska, Uika,
Lilaste, Dzirnupe, Gaujas – Daugavas kanāls, un ezeri: Ķīšu,
Mazais un Lielais Baltezers, Langstiņu, Sudraba, Dūņu, Lilastes,
Dzirnezers, Sunīšu, Venču, Ataru (Ūdru) un citi, skaitā 30.”II

Autobusu saraksts Rīga–Baltezers. Valdības Vēstnesis, 1 3 .
gada 13. maijs.

1 2

Stingri aizliegts staigāt pa dzelzceļu! Pasažieri Baltezera stacijā.
2 . gs. 2 .–3 . gadi.

Divas dzelzceļa līnijas
“Īsts tūrists dzelzceļu vai citu transportlīdzekli izmanto, lai nokļūtu izvēlētajā vietā, bet tālāko maršrutu staigā kājām”, apgalvo 20.–30. gados izdotie tūrisma ceļveži. Tolaik Ādažu pagastu
šķērsoja 2 dzelzceļa līnijas, nodrošinot ērtu un lētu satiksmi
pašmāju zemes apceļotājiem. 19. gs. beigās uzceltajā dzelzceļa
līnijā “Rīga–Ieriķi” Ādažu pagastā bija 2 ceļotāju iecienītas apstāšanās vietas – Baltezera (1898. gadā šīs stacijas nosaukums
bija Weissensee, bet 1917.–1919. gadā – Eilenburg) un Ropažu
stacija. 1930. gadā izdevums “Mans Žurnāls” vēsta: “Kājas
grimst tvanošos vaivarājos, viršos un brūklenājos, kad no Baltezera stacijas brienu uz pašiem Baltezeriem. Pa labi paliek vēžiem bagātais, spožais Sidrabezers, ar krāšņām saliņām… Man
blakus ūdens pumpētava, kas ik sekundi no Baltezeru apkārtnes
gruntsūdeņiem izpumpē un Rīgai piegādā tīru ūdeni. Gar visu
ezera krastu apkārtnē izkaisītas ūdens pumpētavas akas (skaitā
ap 250). Ezera pretējā krastā – baltā Ādažu baznīca un tālāk,
Aldarmuiža. Viss nelielais ezers pilns plostiem, ko še sakārto tāļāk pludināšanai uz Ķīšezeru.”III Kilometra attālumā no Ādažu
pagasta Baltezera dzelzceļa stacijas atradās tūristu apmetne –
Baltezera paviljons. Ēkā atradās arī restorāns “Kaija”. Žurnāls
“Ilustrētā Tehnika, Motors un Sports” 1934. gadā stāstīja, ka
nakšņošana šai paviljonā maksāja 70 santīmus (1 nakts), bet apmešanās pilnā pansijā 14 dienas – 24 latus. Piedāvājumā ietilpa
arī laivu noma, makšķerēšana, pastaigu ceļi uz 8 apkārtējiem
ezeriem.
Kultūras darbinieku ciems
Pateicoties skaistajam apvidum, Baltezera pusē vasarnīcu apĀ AŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (226) 2020
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Ādažu pagastā, tai nav nekā kopīga ar Ropažu pagastu, bet viņas nosaukums maldinot publiku, kura, braukdama uz Ropažu
pagastu, izkāpj nevis Inčukalnā, bet Ropažu stacijā. Notiekot
arī sarežģījumi korespondences piegādāšanā. Tā kā pie Ropažu
stacijas esoša “pasta palīga nodaļa” jau nosaukta par Garkalni,
tad šo pašu nosaukumu proponē arī dzelzceļa stacijai.”VI Stacijas nosaukums vēl līdz 2011. gada maijam maldināja ar vilcienu
pārvietoties gribētājus, līdz stacija “Ropaži” tika pārdēvēta par
staciju “Garkalne”.
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būve sākās tūlīt pēc Pirmā pasaules kara. Te atpūtas mājas savām ģimenēm uzcēla vairāki ievērojami Latvijas ļaudis, viņu
vidū arī saldumu “karalis” Vilhelms Ķuze, velosipēdu ražotājs
Gustavs Ērenpreiss, Latvijas brīvības cīņu dalībnieks un Latvijas Bruņoto spēku ģenerālis Mārtiņš Peniķis u.c. Arī 20. gs.
50. gados Baltezera apkārtnē ļāva apmesties inteliģences un
kultūras ļaudīm, skaistā apkārtne deva daudz prieka šeit dzīvojošajiem, un pakāpeniski izveidojās par ievērojamu Latvijas
kultūras darbinieku “ciemu”.
Iecere par jaunu kūrortu Lilastē
Ja dzelzceļa līnija “Rīga–Ieriķi” darbojās jau 19. gs. beigās, tad
otra – “Rīga–Rūjiena”, kas arī šķērsoja Ādažu pagastu, bija viena no visilgāk plānotajām un būvētajām līnijām Latvijā. Tā tika
atklāta vien 1933. gadā ar domu veicināt saimniecisko rosību
Ziemeļvidzemē, tostarp attīstīt tūrisma un atpūtas iespējas. Nu
Ādažu pagasta teritorijā vilciens apstājās 3 vietās – Carnikavas
stacijā, pieturā “Garezers” un Lilastes stacijā.
Lilastes apkārtnē savulaik tika ieguldīti prāvi līdzekļi, tas bija
mēģinājums Latvijas iedzīvotājiem radīt jaunu kūrorta un atpūtas vietu. Apvidū – jūras kāpu aizmugurē, 3,5 km garumā
atradās unikāla šauru dabisku ezeru virkne, saukti Garezeri,
kur 20. gs. 30. gadu vidū ar Ādažu pagasta valdes atbalstu privāti ieguldītāji bija paredzējuši uzcelt jaunu vasarnīcu ciematu
ar 146 apbūves gabaliem IV. Liels kapitāls tika ieguldīts arī Lilastes stacijas būvē, kuru atklāja 1938. gadā. Kā vēsta izdevums
“Latvijas Kareivis”, tiem laikiem ļoti dārga un moderna celtne: “Ēkās ievērotas visas labierīcības, un pasažieriem, kā arī
dzelzceļu darbiniekiem tā sniegs lielas ērtības. Ēka tapusi pēc
arh. L. Ozoliņa projekta. [..] augšstāvā izbūvēti dzīvokļi stacijas
personālam. [..] būve izmaksājusi ap 78.000 latu.”V To, ka priežu mežam piemīt dziedinoša vērtība, cilvēki zināja jau izsenis.
“Veclaiku” ceļojuma bukletos lasām, ka “Lilastē veselīgo priežu
meža gaisu papildina arī jonizētais jūras gaiss, un tas ir īpaši
labvēlīgs veselības stiprināšanai!”.
Diemžēl turpmākie padomju okupācijas gadi kūrorta attīstības plānus pārtrauca. Garezera jaunajā ciematā izbūvētie
māju pamati mežā tika pamesti. Greznā Lilastes stacijas ēka
līdz mūsdienām nesaglabājās. Sargājot Rietumu robežu no imperiālistiem, 50 gadus Lilastes pusē “saimniekoja” militāristu
tankodroms.

Atpūtnieki gaida vilcienu uz Ropažu stacijas perona. 2 . gs.
2 . 3 . gadi.
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Ģimenes laivu braukšanai pa kanālu?
Iecienītas atpūtas vietas Ādažu pusē bijušas arī Gaujas–Daugavas kanāla apkārtnē, pie Mazā Baltezera uzceltā Rīgas pilsētas
bērnu kolonija, Tuberkulozes apkarošanas biedrības Gaujas sanatorija Iļķenē un Latvijas pagastu darbvežu biedrības atpūtas
nams Carnikavā.

Lilastes stacija. 1 3 . gads.

Ropažu vai Garkalnes stacija?
Otrajā Ādažu pagastam cauri ejošajā dzelzceļa līnijā “Rīga–Ieriķi” 20. gs. 20. gados aktuāls kļuva jautājums par Ropažu stacijas
nosaukuma atbilstību reālajai situācijai. Jau 1926. gadā Ropažu
un Ādažu pagasta padomes izteikušas priekšlikumu pārdēvēt
dzelzceļa staciju “Ropaži” Garkalnes vārdā: “Šī stacija atrodas
S

U S

facebook.com/adazilv

Latvijas Centrālās uberkulozes biedrības ekskursija pie aujas
– vietā, kur kanāls sāk savu tecējumu uz Daugavu. 1 3 . gada
25. maijs.

Protams, 100 gadu laikā iedzīvotāju gaumes un ceļošanas maršruti ir mainījušies. Ādažu pusē šobrīd tiek atjaunots senatnē tik
nozīmīgais Gaujas – Daugavas kanāls. Varbūt jau laikus padomāt par nelielas ģimenes laivas iegādi, jo tieši kanāls varētu atklāt vēl nebijušas atpūtas iespējas mūsu nākotnes brīvdienās?
Lai katram no mums šogad rodas iespēja apceļot sev vismīļākās
vietas!
Elita Pētersone

Mans Žurnāls, 01.03.1930., Nr. 3.
Lībtāls, P. Par Ādažu pagastu. Brīvā Zeme, 22.01.1937.
III
Mans Žurnāls, 01.03.1930., Nr. 3.
IV
Rīts, 05.11.1934., Nr.71.
V
Latvijas Kareivis, 26.08.1938. Nr.192.
VI
Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, 15.05.1926., Nr.12.
I

II

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Atgādinām, ka Ādažu novada iedzīvotājiem
pieejams šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums

Vēl aizvien var novērot, ka Ādažu novada iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus
izmet blakus slēgtajām atkritumu nojumēm daudzdzīvokļu māju pagalmos,
lai gan ikvienam novada iedzīvotājam ir
pieejams šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukums Ādažu novada Kadagā, “Kadagas attīrīšanas ietaisēs”. Katrs “Eco
Baltia vide” klients, uzrādot klienta numuru, gada laikā bez maksas var nodot
100kg lielgabarīta atkritumu, kā arī laikā
pēc jaunā gada nodot svētku eglītes un
adventes vainagus.
Ja dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un
jānosauc sava dzīvesvietas adrese laukuma apsargam, bet tas ir tikai gadījumā,
ja vēlaties nodot lielgabarīta atkritumus
(dīvāni, matrači, skapji, gultas u.c.). Ja
vēlaties nodot citus šķiroto atkritumu
veidus, piemēram, elektroiekārtas (piemēram, ledusskapjus), akumulatorus,
baterijas, stikla pudeles, plastmasas iepakojumu u.c., varat tos nodot, neuzrādot
personu apliecinošu dokumentu.
Tāpat 1 persona šķiroto atkritumu laukumā gadā var nodot komplektu ar
vieglajām auto riepām (neuzrādot per-

sonu
apliecinošu
dokumentu). Atgādinām, ka laukumā
ikviens Ādažu novada iedzīvotājs var
nodot nevajadzīgās
elektroiekārtas, auto
riepas, papīru, kartonu, stikla pudeles un
burkas, skārdenes,
koka
iepakojumu,
lampas, spuldzes, baterijas un akumulatorus. Iedzīvotāji laukumā nevajadzīgās
lietas var nodot bez papildu maksas.
Ja ir kādi jautājumi par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām šķiroto atkritumu laukumā Kadagā, “Kadagas attīrīšanas ietaisēs”, aicinām
sazināties pa tālr. 25632097 vai rakstīt
info@vide.ecobaltia.lv.
Ādažos – 183 publiskie šķirošanas konteineri
Ādažos izvietoti 183 publiskie šķirošanas
konteineri, kuros iedzīvotāji aicināti šķirot dažāda veida iepakojumu.
Iepakojuma šķirošana notiek divu tipu
konteineros – vienā tiek atsevišķi šķi-

rots plastmasas, kartona un metāla iepakojums, bet otrā – stikla pudeles un
burkas. Lūdzam šķirošanas konteineros
izmest tikai tīru un pēc iespējas saplacinātu iepakojumu. Tāpat Ādažos 46 vietās
ir pieejami konteineri bioloģisko atkritumu šķirošanai.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma darba laiks:
otrdienās no plkst. 8.00–16.00
trešdienās no plkst. 13.00–21.00
ceturtdienās no plkst. 8.00–14.00
piektdienās no plkst. 13.00–19.00.
sestdienās un svētdienās šķirošanas
laukums strādā no plkst. 9.00–14.00.

Izmantojiet valsts un pašvaldību pakalpojumus elektroniski!
54% respondentu
pakalpojumus saņem
klātienē
Ādažu novada domes Valsts
un pašvaldības vienotais klienValsts un pašvaldības vienotais
tu apkalpošanas centrs ( turpklientu apkalpošanas centrs
māk – VPVKAC) no 2019.
gada novembra līdz 2020. gada 6. janvārim aicināja piedalīties
elektroniskajā aptaujā, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju pieprasītākos VPVKAC pakalpojumus un novērtētu VPVKAC
darbinieku darba kvalitāti, lai, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, pilnveidotu VPVKAC darba kvalitāti un sadarbību ar
klientiem. Aptaujā iedzīvotājus lūdzām arī norādīt, kādā veidā
un cik bieži tiek pieprasīti VPVKAC pakalpojumi.
Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, secināms, ka:
1) vairāk nekā puse jeb 54% respondentu izvēlas VPVKAC pakalpojumus saņemt klātienē, 29% izvēlas pieteikt pakalpojuma
saņemšanu, izmantojot portālu Latvija.lv, un tikai 5%, izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv;
2) puse no respondentiem izmanto VPVKAC pakalpojumus retāk nekā reizi mēnesī, savukārt 22% – reizi nedēļā;
3) kā populārākos pakalpojumus iedzīvotāji norādīja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmuma dienesta
pakalpojumus, kā arī pašvaldības sniegtos pakalpojumus.

mus attālināti jebkurā laikā un dienā, taupot klienta laiku un
izmaksas, aicinām aktīvāk izmantot elektroniski pieejamos
kanālus valsts un pašvaldības pakalpojumu un pašvaldības
pakalpojumu pieprasīšanai.
VPVKAC ir iespēja saņemt atbalstu un konsultācijas par
pakalpojumu pieprasīšanu elektroniski portālos Latvija.lv
un www.epakalpojumi.lv.
Tāpat VPVKAC ir iespēja saņemt informāciju un atbalstu pakalpojumu pieteikšanā no šādām valsts iestādēm: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmuma dienesta,
Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Valsts
darba inspekcijas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras.
Vairāk informācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem
VPVKAC pieejama Ādažu novada domes tīmekļvietnē:
www.adazi.lv/pakalpojumi/valsts-iestazu-pakalpojumi/.
No 2020. gada janvāra VPVKAC ir pieejams atbalsts šādu Sociālās integrācijas valsts aģentūras pakalpojumu pieprasīšanā:
1) profesionālās piemērotības noteikšana;
2) profesionālā rehabilitācija;
3) transporta līdzekļa piemērošana.
Izsakām pateicību novada iedzīvotājiem par uzticēšanos, sadarbību un augsto novērtējumu, kā arī novēlam veiksmīgu un
panākumiem bagātu 2020. gadu!
Ādažu VPVKAC

Atbalsts un konsultācijas
Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības, kas ļauj pieprasīt pakalpoju1 4
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Reģionālajā finālā Skaļās lasīšanas sacensībā Ādažus pārstāvēs Keita Melberga

Ādažu bibliotēka jau trešo gadu atbalsta Skaļās lasīšanas sacensību. Tā tiek rīkota, lai veicinātu 5.–6. klašu bērnu interesi par

lasīšanu un grāmatām, kurā katrs dalībnieks lasa fragmentu no
paša izvēlētas grāmatas. Konkurss norisinās 3 kārtās – vietējās
skolas vai publiskajās bibliotēkās, reģionālais fināls un noslēgumā nacionālais fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ādažu
bibliotēkā sadarbībā ar Ādažu vidusskolu notika Skaļā lasīšanas
sacensība, kur 20 labākie lasītāji sacentās par iespēju pārstāvēt
Ādažu novadu Pierīgas reģionālajā finālā Salaspilī. Īpaši grūts
uzdevums žūrijai bija izvēlēties vienu, pašu labāko un atraktīvāko lasītāju! Ādažu novada Skaļās lasīšanas sacensības čempiona titulu ieguva 5.e klases skolniece Keita Melberga, pavasarī turpinot cīņu par Pierīgas reģiona čempiona godu! Lai veicas!
Kristīne Ogorodņikova

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā janvārī
Abonementā

• Izstāde “Dažs vārds ir tik bagāts…”
Dzejniekam Fricim Bārdam – 140
(1880-1919)
• Izstāde “Kā Daugava vaida”
Komponistam, diriģentam Ernestam
Vīgneram – 170 (1850–1933)
• Izstāde “Spēlēju, dancoju”

Aktrisei Lilijai Ērikai – 130 (1890–1981)
• Izstāde “Parasta dzīve”
Čehu rakstniekam Karelam Čapekam – 130 (1890–1938)
• Izstāde “Mijiedarbība diženajā un niecīgajā”
Krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam – 160 (1860–1904)

Lasītavā

• Izstāde “1991. gada 13.–27. janvāris –
mūsu Latvijas neatkarības ceļa maize”
20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena, pieminot Andri Slapiņu

Bērnu literatūras nodaļā

• Izstāde “Vērtēsim izlasīto!”
Programmas Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija – 2019 noslēgums lasīšanas stafetē – izlasīto grāmatu vērtēšana, anketu aizpildīšana
• “Atklāj grāmatu pasauli” – pirmā iepazīšanās ar bibliotēku

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā!
Jaunā gadā jaunas grāmatas, tiekamies Ādažu bibliotēkā!

Daiļliteratūra

• Priede, Laura “Vienmēr atgriezties”
• Amberga, Svetlana “Versija: TĒVI”
• Repše, Gundega “Retināts gaiss”
• Pranka, Ingūna “Klusuma kliedziens”
• Bērziņš, Māris “Aizliegtais pianīns”
• Zandis, Miks “Livonijas slazdā”
• Troja Eleonora “Savu komētu nedzird”
• Sagāna, Fransuāza “Manas labākās
atmiņas”
• Huenga, Helēna “Skūpstu koeficients”
• Devero, Džūda “Attaisnotā slepkavība”
• Ērnestama, Marija “Mīlestībai nav
brīvdienu”
• Tučkova, Kateržina “Balto Karpatu
dievietes”
• Fainders, Džozefs “Nāves viesulis”

Daiļliteratūra bērniem

• Kronbergs, Juris “Laika bikses”
• Valters, Edgars “Kaķītis un ūpītis”
• “Ziemassvētku gaidās”
• Ēvreoss, Hokons “Melne”
• Brosa, Helēna “Labākās draudzenes”
• Zīgners, Ingo “Mazais Pūķis Kokosrieksts spoku pilī”
• Madejska, Eva “Karalis”

Uzziņu literatūra

• “Latvijas leģendas” /9. gr./
• Guļevska, Lia “Romans Lācis. Sirds Cilvēks”
• Danilāns, Anatolijs “Dakteri un šamaņi”
• Margēviča, Agnese “Brālība2”
• Lapsa, Lato “Brūnās Jaunavas bērni Svētās Nāves ēnā”
• Filjoza, Izabella “Bērns grib mani nokaitināt”
• Šarma, Robins “Klubs "Plkst. 5 no rīta”
• Hants, Vinsents “VDK un Latvija”
• Blūms, Jānis “Pazudušā karavīra atmiņas”

PUBLICĒTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis”
(Nr.226) izdots pielikums (Nr.221), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.28/2019 (26.11.2019.) “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un
uzturēšanas kārtību.”
Nr.40/2019 (17.12.2019.) “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu
Gaujā un Braslā.”
Nr.41/2019 (17.12.2019.) “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanas kārtību.”
S

U S
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Nr.42/2019 (17.12.2019.) “Grozījums 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.”
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.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Ja īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai
2020. gadā turpinās decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas
paredz reģistrēt īpašumā vai valdījumā
esošo kanalizācijas sistēmu un noteikt
notekūdeņu izvešanas biežumu.
SIA “Ādažu Ūdens” turpina atbildēt uz
iedzīvotāju jautājumiem par to, kāpēc
normatīvajos aktos ir izvirzītas prasības
decentralizētajām sistēmām. Lūk, pamatojums:
• iedzīvotāju sūdzības un iesniegumi par
vides piesārņojumu, ko izraisa nesakārtotas un nefunkcionējošas kanalizācijas
sistēmas;
• nepieciešamība pēc vienlīdzīgas pieejas,
regulējot gan centralizēto, gan decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu;
• Eiropas Komisijas pastiprinātā interese
par to, kā Latvijā tiek nodrošināta decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto
notekūdeņu apsaimniekošana.

Atgādinām, ka pašvaldības saistošajos
noteikumos ir paredzēta administratīvā
atbildība, ja
• īpašnieks nereģistrē sistēmu;
• netiek veikta asenizācija un nosēdumu
izvešana atbilstoši noteiktajam biežumam;
• attīrīšanas iekārta nestrādā, tvertnes
nav hermētiskas, nav veikta tehniskā apkope;
• īpašnieks nenodrošina minimālo atbilstību prasībām;
• īpašnieks nespēj pierādīt, ka sistēma tiek
apsaimniekota atbilstoši prasībām (izvešana, tehniskās apkopes u.c.)
Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos
Jaunumi un izmaiņas ir arī Ministru
kabineta noteikumos, kas paredz, ka
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim
nodrošina decentralizētās kanalizācijas
sistēmas atbilstību vides aizsardzības
prasībām. Ja šajā termiņā decentralizē-

tās kanalizācijas sistēmas atbilstība minētajām prasībām nav nodrošināta un
attiecīgajam nekustamajam īpašumam
piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma,
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt SIA
“Ādažu Ūdens” klientu apkalpošanas
speciālistei Rūtai Ķuzei, tālr. 25771955,
e-pasts: udensadazi@inbox.lv. Ar Ādažu novada pašvaldības izstrādātajiem
saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes 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.

Pirmreizējais Sistēmas reģistrācijas iesniegums
1. Objekta adrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits

.......................

3. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs
. Esošais prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī

 ir

 nav

. . . . . m3

5. zvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī

. . . . . m3

(krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā).

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids
Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka

par 5 m3 diennaktī


Septi is ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septi a vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu in ltrācijas sistēmu
( ltrācijas laukiem, apakšzemes ltrējošām drenām, smilts grants ltriem, ltrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts,
atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem



otekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.



Cits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)

. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana


Līgums par īpašumā esošo A apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un vai līgums par uzkrāto septisko
tvertņu dūņu un vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu



Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu



Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem



etiek nodrošināta

. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu nosēdumu šī brīža
izvešanas biežums

. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
tvertnes (bedres) tilpums
3m3



1 mēnesī vai biežāk





1 2 mēnešos



3 līdz 5 m3



1 ceturksnī



5 līdz 1 m3



1 gadā un retāk



11. Kad veikta iepriekšējā apkope

1 m3

1 . Cik bieži tiek veikta regulārā apkope
lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām


1 mēnesī vai biežāk



1 ceturksnī



1 gadā

 retāk nekā 1 gadā
.....................................................................
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem

13. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem



jā (atbildiet uz 13. jautājumu)



2 2 . gada laikā



nē



pēc 2 2 . gada

Datums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ālruņa numurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e pasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objekta īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aizpildīts iesniegums jānogādā SIA “Ādažu Ūdens” birojā, Gaujas ielā 16, Ādažos. Iesniegumu var ievietot arī SIA “Ādažu Ūdens” pastkastītē, Gaujas ielā 16!
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D MES LĒM MI

Ādažu novada domes kārtējā sēde (17.12.2019.)

Sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone
(RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP),
S.Kuzmina-Žuravļova (S), P.Pultraks (RA),
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers
(LZS), E.Verners (RA).
1. Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu.
Lēmums: Aicināt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas
komisiju izvērtēt potenciālās negatīvās sekas, ko radītu Garkalnes novada pievienošana apvienotajam Stopiņu novadam un
atbalstīt vienota novada izveidi pašreizējo
Garkalnes, Ādažu, Carnikavas, Saulkrastu
un Sējas novadu ietvarā. Aicināt organizēt Garkalnes iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji izvēlas Ādažus
vai Stopiņus kā pakalpojumu centru.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Lēmums: Ievēlēt Terēzu Beātu Rutkovsku
par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku uz pieciem gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
3. Par dalību apmācību programmā projekta "Medijpratība skolām" ietvaros.
Lēmums: Piedalīties Izglītības attīstības
centra organizētajā apmācību programmā
projekta "Medijpratība skolām" ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
4. Par naudas balvām pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.
Lēmums: Apbalvot ar naudas balvām pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus: Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas direktori K.Savicku par profesionālu skolvadības darbu,
starptautiska mēroga profesionālās ievirzes izglītības pasākumu organizēšanu un
atbalstu audzēkņu radošo talantu izpausmēm; Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktori D.Puķīti par profesionālu
iestādes vadīšanu, atbalstu audzēkņu dalībai valsts mēroga starptautiskās sacensībās
un veiksmīgu skolas akreditācijas procesa
organizēšanu; Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" vadītāju S.Breidaku par profesionālu darbu iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanā ēkas
siltināšanas projekta laikā un divu jaunu
grupiņu izveidi; Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju I.Kuzņecovu par
profesionālu iestādes darbības nodrošināšanu un jaunas bērnu grupiņas izveidi.
Balsojums: "par" – 12 (P.Balzāns (RA),
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS),
R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA),
M.Sprindžuks (RA), E.Šēpers (LZS)),
S
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"pret" – nav, "atturas" – nav, "nebalso" – 1
(K.Savicka (RA)).
5. Par piekrišanas sniegšanu virszemes
ūdeņu ieguvei no Mazā Baltezera.
Lēmums: Piekrist, ka SIA "Rīgas ūdens"
veic virszemes ūdeņu ieguvi no Mazā
Baltezera atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
6. Par medību tiesību līgumu slēgšanu.
Lēmums: Nodot pašvaldībai piekrītošās
medību tiesības biedrībai "Mednieku klubs
"Laveri"" un biedrībai "Mednieku klubs
"Asni"". Noteikt medību tiesību līgumu
termiņu – līdz 2029. gada 31. decembrim.
Juridiskajai un iepirkuma daļai 30 dienu
laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās sagatavot
medību tiesību līguma projektus, iekļaujot
tajos nosacījumus, ka biedrībām ir pienākums pēc pašvaldības pieprasījuma veikt
bebru izmedīšanu pašvaldībai piederošajās un piekrītošajās ūdens tilpnēs.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
7. Par publiskas slidotavas un slēpošanas
trases izveidošanu uz mākslīgās ūdenstilpnes "Vējupe" daļas.
Lēmums: Piekrist, ka SIA "DIVI S" bez
atlīdzības un ar saviem resursiem izveido
slidotavu un slēpošanas trasi uz pašvaldībai piekrītošās mākslīgās ūdenskrātuves
"Vējupe" daļas, kā arī veic slidotavas un
slēpošanas trases uzturēšanu un noteikumu ievērošanas uzraudzību no 2020. gada
2. janvāra līdz 31. martam.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
8. Par atteikumu atcelt domes 2019.gada
23.jūlija lēmumu Nr.134.
Lēmums: Atteikt atcelt domes 2019.gada
23.jūlija lēmumu Nr.134 "Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam
īpašumam "Pliči" (Āķu iela 1)".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
9. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā
25B detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Papildināt nekustamā īpašuma
Kanāla ielā 25B detālplānojuma īstenošanas kārtību ar 1.9. un 1.10. punktu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Dzirnas" (Koku iela 2).
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma "Dzirnas"
zemes vienībai, Ādažu ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Bārdu ielā 4
zemes vienībai, Ādažu ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
@Adazu_novads

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Rīgas gatvē 92.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Katlapu ielā 1
zemes vienībai un nekustamā īpašuma
Rīgas gatvē 92 zemes vienībai, Ādažu ciemā, un piekrist zemes vienību savstarpējo
robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā 2.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baltkrastu ielā
2 zemes vienībai, Baltezera ciemā, un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
14. Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā
Nr.18.
Lēmums: Veikt grozījumu domes
29.01.2019. lēmumā Nr.18 "Par lokalplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp
Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi", izsakot tā lemjošās daļas 6. un 7.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
15. Par izstāšanos no biedrības "Vidzemes tūrisma asociācija".
Lēmums: Izstāties no biedrības "Vidzemes
tūrisma asociācija".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
16. Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes "Strautiņš" struktūrā.
Lēmums: Apstiprināt ĀPII jaunu logopēda
amatu, sākot ar 2020. gada 1. februāri.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
17. Par grozījumiem domes 28.11.2017.
lēmumā Nr.291.
Lēmums: Veikt grozījumu domes
28.11.2017. lēmumā Nr.291 "Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada
pašvaldībā" un izteikt tā pielikumu "Ādažu novada pašvaldības amatu saraksts ar
degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei" jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
18. Par Baltezera kapiem.
Lēmums: Atbalstīt papildu štata vietu
Baltezera kapu sakopšanai, nepieciešamo
finansējumu iekļaujot pašvaldības 2020.
gada budžetā.
Balsojums: "par" – 13 (P.Balzāns (RA),
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS),
R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA),
M.Sprindžuks (RA), E.Šēpers (LZS),
E.Verners (RA)), "pret" – nav, "atturas" –
nav, (L.Pumpure (RA) atstāja sēdi).

instagram.com/adazilv/
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Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
5. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 5. 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 notiks no 2020. gada
17. februāra līdz 2020. gada 17. martam.
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta
dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login.

Piektajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 29 452,29 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.
rīcībā – 30 000 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 (246 132,94 EUR)

Rīcība

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

Atbalsta apmērs

2

Maksimālā atbalsta
intensitāte

52,2 E R
, 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. . darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VR darbības
teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VR darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu),
kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15
), 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
zņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
zveidotu labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits
Apmācīto darbinieku skaits.

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši
kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 3. Minimālais punktu
skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 12. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis
lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1
tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata
vērtēšanas kritērijos).
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas
sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1. rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts. Jāiesniedz
arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par pro1 8

jekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai
noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram
kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, vērtēšanas kritērijiem un saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības
“Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā
ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības
“Gaujas Partnerība” tīmekļvietnē: www.gaujaspartneriba.lv.
Kontaktinformācijai:
• Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja
(mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
• vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16
19. februārī plkst. 13.00

SENIORU SKOLA

Gaujas ielā 16
12. februārī plkst. 11.00
Tēma:
Dārza darbi pavasarī
Kontaktpersona Biruta Krūze, tālr. 29444371

ĀDAŽU NOVADA DOME
AICINA DARBĀ:
• Spectehnikas (frontālā iekrāvēja) vadītāju;
• Logopēdu pirmsskolas izglītības iestādē
“Strautiņš”;
• Pirmsskolas izglītības sporta skolotāju –
peldēšanas treneri Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādē;
• Vecāko inspektoru pašvaldības policijā;
• Pirmsskolas izglītības skolotājas iestādē
“Strautiņš”;
• Būvinspektora palīgu;
• Vecāko grāmatvedi (pamatlīdzekļu un
materiālu uzskaites grāmatvedi) Grāmatvedības daļā.
Plašāka informācija pa tālruni 67511520 un
tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Vakances”.

KĻŪDAS LABOJUMS

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un lmēšana. otoattēli un video tiks izmantoti ar projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” saistītiem mēr iem.

“Ādažu Vēstis” 225. numurā, 13. lpp. nekorekti minēts apbalvojuma “Gada ādažnieks”
laureāta nominācijas nosaukums.
Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Everita Kāpa apbalvojumu
“Gada ādažnieks” saņēma nominācijā “Pārvaldes darbs”.
Atvainojamies!
“Ādažu Vēstis”

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu
Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas
deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits
apturēja Saeimā 2019. gada 19. decembrī pieņemto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un
“Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas
vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt,
ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24
mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz
atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja
līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem
līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz
četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas

paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir
palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes
vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši likumam
„Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” laikā no 16. janvāra līdz 14. februārim rīko parakstu vākšanu
tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto
likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu. Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem,
vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.
Piedalīties parakstu vākšanā varēs Latvijas
pilsoņi no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, derēs gan Latvijas pilsoņa pase,

gan Latvijas pilsoņa apliecība. Parakstīties par
apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai
varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā
un ārvalstīs. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā,
būs iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā
atrašanās vietā, nogādājot iesniegumu Vēlēšanu komisijai. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas
dienā, 14. februārī.
Ādažu novadā parakstīties būs iespējams
Ādažu novada domes ēkā Ādažos, Gaujas ielā
33a Ādažu Kultūras centra telpās pirmdienās,
trešdienās, piektdienās un svētdienās laikā
no pl. 9.00–13.00 un otrdienās, ceturtdienās,
sestdienās no pl. 15.00–19.00.
Ādažu novada Vēlēšanu komisija

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:
09.01.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/21, Tatjanai Kušlei adresē Baltezera iela 28, Baltezers; 09.01.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/22,
Mihailam Dunderam adresē Kanāla iela 48, Alderi, pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu.
S
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facebook.com/adazilv

Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu
novada domes 232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo
aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164)
viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots
administratīvais akts.

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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