
2018. gada februāris www.adazi.lv
Nr. 

205

Nolemj sākt būvēt skolu un ielu gar to

facebook.com/adazilv @Adazu_novads

Ādažu novada dome ārkārtas sēdē lēma 
slēgt līgumu par Ādažu vidusskolas sā-
kumskolas pirmās kārtas būvniecību par 
10,5 milj. eiro bez PVN jeb 1422 eiro/m2 
un ielas (Attekas ielas turpinājuma) gar 
skolas jaunās ēkas izbūvi par 1,27 milj.
eiro bez PVN. Šobrīd ar būvnieku izde-
vies vienoties par būvniecības izmaksu 
samazinājumu, aizstājot materiālus ar 
analogiem un izslēdzot atsevišķus dar-
bus. Panākts projekta pirmās kārtas iz-
maksu samazinājums par 1,6 miljoniem 
bez PVN. Pirmās kārtas būvniecība 
praktiski nozīmē īstenot 70% no plānotā 
projekta apjoma, atliekot otrās un trešās 
kārtas izbūvi līdz 2023. gadam. Plānojot 
skolas paplašināšanu, jau sākotnēji tika 
ieplānota iespēja būvēt skolas jauno ēku 

3 kārtās: 1. kārta – 32 mācību klases un 
atbalsta personāla bloks, 2. kārta – mul-
tifunkcionālā zāle un 3. kārta – speciālo 
priekšmetu klases. Šāds projekta sadalī-
jums kārtās deva iespēju izvērtēt pašval-
dības rīcībā esošās �nanses un tikai tad 
pieņemt pamatotu lēmumu par nepiecie-
šamo būvniecības apjomu. 
Dome noraidīja priekšlikumu atlikt sko-
las būvniecību, jo jau 2015. gada septembrī 
dome uzklausīja SIA “AC Konsultācijas” 
pētījuma gala ziņojumu, kas prognozē, ka 
skolēnu skaits ar katru gadu palielināsies, 
un 2022./2023.m.g. Ādažu vidusskolai būs 
jānodrošina izglītības iegūšana vismaz 
1630 bērniem, bet jaunākās prognozes 
rāda vēl lielāku bērnu skaita pieaugumu, 
kas var sasniegt 1889 bērnus. Un vislielā-

kais skolēnu pieaugums  sagaidāms tieši 
sākumskolas posmā.
Skolas pirmās kārtas izbūve ne vien no-
drošinās Ādažu novada iedzīvotājiem 
vispārējās izglītības iestādes pakalpo-
juma pieejamību novadā, bet arī turpi-
nās veidot Gaujas ielu un Attekas ielu kā 
telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu 
vietu Ādažos. Tāpat projekta tehniskā 
speci�kācija paredz prasību – piekļūšanu 
pie jaunās skolas ēkas un izbraukšanu ar 
autotransportu risināt tā, lai izvairītos no 
sastrēgumu veidošanās, paredzot iespēju 
vecākiem ērti pārvietoties, neradot trau-
cējumus apkārtējiem. Skolas jaunā ēka ir 
paredzēta 1.-4. klašu skolēniem, bet esošo 
Ādažu vidusskolas ēku turpinās izmantot 
5.-12. klašu skolēni. →  7. lpp.
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 3. februārī Ādažu Kultūras centrā vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sānsolītis" organizēja koncertu "Sanāciet, sasadancojiet!", 
kurā piedalījās deju kolektīvi no Mālpils, Skultes, Inčukalna un Ādažiem.

 6. februārī Ādažos notika Latvijas Pašval-
dību savienības valdes sēde, kurā tika 
diskutēts par pašvaldību funkcijām piešķir-
tās zemes aizlieguma atsavināt atcelšanu.
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 Ādažu uzņēmēji Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iepazīstas ar 
VID darbības jaunumiem.

 Ar vai bez slidām – dabīgā ledus slidotava Ādažu sporta stadionā priecē visus!

 Jau vairākus gadus Ādažu vidusskolā,  
Kadagas bērnudārzā un Ādažu bērnudārzā 
bērni svin ziemu, atzīmējot Pasaules 
Sniega dienu ar dažādām jautrām āra 
aktivitātēm.

 26. janvārī Taipejas misija Latvijā rīkoja 48. Pasaules bērnu zīmējumu konkursa 
laureātu apbalvošanu, viņu vidū 6 laureāti no Ādažu Mākslas un mūzikas skolas. 
Sudraba godalgas saņēma Marta Šmita un Noela Lubgāne. Kristiāna Gudermane, 
Luīze Vaiskoviča, Matīss Rudzītis un Jurģis Klāvs Keisels saņēma Atzinības rakstus. 

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi piedalījās 23. Starptautiskajā 
jauno pianistu konkursā Valmierā. 3. vietu 
ieguva Sandis Siliņš. Atzinības rakstus 
saņēma Kristaps Lāss un Elizabete Šinkūna.

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas arhīvs
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Foto – Ādažu vidusskolas un Kadagas PII arhīvs
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Ādažu novada pašvaldības 2018. gada budžeta prioritātes – skolas jaunās ēkas 
būvniecība, Attekas ielas pagarinājuma izbūve, pretplūdu projekta īstenošana, 
Laveru ceļa un Muižas ielas izbūve

Ādažu novada dome pieņēmusi 2018.
gada budžetu. Aizvadītais gads noslēgts 
ar �nanšu līdzekļu atlikumu 2,2 milj. ap-
mērā. Par budžeta prioritārajām jomām 
2018. gadā ir noteikta izglītība (56,03%) 
un infrastruktūras uzlabošana (21,52%) 
budžeta līdzekļu. 
2018. gada būtiskākie pašvaldības dar-
bi būs: 
• Skolas jaunās ēkas būvniecības uzsāk-
šana; 
• Attekas ielas pagarinājuma izbūves uz-
sākšana; 
• Gaujas pretplūdu projekta īstenošana – 
tiks uzsākta dambja gar Gauju pie Car-
nikavas tilta pārbūve;
• Laveru grants ceļa izbūve;
• Muižas ielas pārbūves pabeigšana;
• Dienas centra projektēšana;
• Publiskās tualetes izveidošana Līgo 
laukumā.

Izglītība
Lielākā daļa no budžeta līdzekļiem 
(56,03%) novirzīti izglītības sek-
toram. Izdevumi izglītībai plāno-
ti 15 086 229 EUR apmērā. No tiem 
1 466 221 EUR – Ādažu pirmsskolas iz-
glītības iestādei, 802 747 EUR – Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādei “Mežavē-
ji”, EUR 2 983 613 – Ādažu vidusskolai, 

EUR 920 247 – Ādažu Mākslas un mūzi-
kas skolai, 365 589 EUR – Ādažu Bērnu 
un jaunatnes sporta skolai, 245 000 EUR 
– citām pašvaldībām, ja bērni no Ādažu 
novada apmeklē izglītības iestādes citos 
novados. Bērnu uzturēšanai privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs atvēlēti 
1 473 169 EUR budžeta līdzekļu. 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestā-
dē plānots rekonstruēt ugunsdrošības 
sistēmu, labiekārtot teritoriju un veikt 
remontdarbus, notiks tehnisko risinā-
jumu projektēšana ēkas energoefekti-
vitātes uzlabošanai, kā arī turpināsies 
peldbaseina remontdarbi. Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādē paredzēts 
renovēt jumta segumu, iegādāties rotaļ-
laukumu aprīkojumu. Ādažu vidussko-
lā šogad plānots izbūvēt divas uzbrauk-
tuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
izremontēt 11 klases, rekonstruēt ven-
tilācijas sistēmu skolas virtuvē, kā arī 
iegādāties mēbeles. Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolā tiks organizēts jauno 
komponistu konkurss “Skaņu raksti 
Ādažos”, kā arī iegādāti jauni mūzikas 
instrumenti. 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošana
Nākamā lielākā daļa no budžeta līdzek-
ļiem (21,52%) jeb 5 792 588 EUR atvēlēta 
pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai – zāles pļaušanai, sniega 
tīrīšanai, atkritumu savākšanai, ielu un 
ceļu uzturēšanai. Tāpat paredzēts atjau-
not Muižas ielu, izbūvēt Attekas ielas 
pagarinājumu, īstenot Gaujas pretplū-
du projektu, izbūvēt Laveru grants ceļu, 
projektēt Ataru ceļa rekonstrukciju, pro-
jektēt un izbūvēt apgaismojumu Podnie-
ku ceļam, izprojektēt Mežaparka ceļu, 
izbūvēt publisko tualeti Līgo laukumā, 
atjaunot grants ceļu segumu ielām. 20 
000 eiro atvēlēti atbalsta konkursa iedzī-
votāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēse-

li”, kura ietvaros tiek atbalstīti pasāku-
mi novada teritorijas labiekārtošanai, 
ēku remontiem, izglītojošu, kultūras, 
sporta un sociālo pasākumu attīstībai. 
11 000 eiro atvēlēti jaunākā vecuma bēr-
nu rotaļu laukuma izveidei Garkalnē.
Kultūras un sporta dzīves nodrošinā-
šana
4,07% no budžeta līdzekļiem jeb 
1 096 200 EUR paredzēti kultūras un 
sporta dzīves nodrošināšanai novadā, 
tai skaitā bibliotēkas un muzeja uzturē-
šanai, kultūras un sporta pasākumu or-
ganizēšanai. Sporta centrā paredzēta ap-
gaismojuma nomaiņa cīņu, peldbaseina  
un aerobikas zālēs, peldbaseina seguma 
nomaiņa un peldbaseina grīdas remon-
tdarbi, ventilācijas sistēmas atjaunošana 
sporta zālē un baseinā, kā arī balkonu 
konstrukciju remonts. Kultūras dzīvē 
viens no ievērojamākajiem notikumiem 
būs Ādažu Kultūras centra kolektīvu 
piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos, 
kā arī, protams, ikgadējie novada svētki 
– Gaujas svētki Ādažos. 
6,02% pašvaldības budžeta līdzekļu pa-
redzēts iemaksāt Pašvaldību �nanšu iz-
līdzināšanas fondā, vispārējiem valdības 
dienestiem paredzēti 4,31% budžeta lī-
dzekļu, kredīta pamatsummas apmaksai 
– 3,39% budžeta līdzekļu, sociālajai aiz-
sardzībai – 2,25%, sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai – 1,43%, un 0,30% paredzēti 
sabiedrības informēšanai. 0,19% budže-
ta līdzekļu atvēlēti rezerves fondam – 
neparedzētiem gadījumiem. 
Lai arī pašvaldības budžets ir relatīvi 
liels, tomēr nozīmīgākajiem un �nansiāli 
apjomīgākajiem investīciju projektiem 
(skolas jaunās ēkas būvniecība, Muižas 
ielas rekonstrukcija, pretplūdu projekta 
īstenošana, Dienas centra projekta īste-
nošana), pašvaldība paredz ņemt aizņē-
mumu Valsts kasē 5 733 732 eiro apmērā.

Māris Sprindžuks

Pieņemts lēmums par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā” pieteikuma precizēšanu
2018. gada 6. februāra Ādažu novada do-
mes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums 
par projekta “Novērst plūdu un krasta 
erozijas risku apdraudējumu Ādažu no-
vadā, 1. daļa” pieteikuma precizēšanu. 
Projekta 1. daļas ietvaros plānots realizēt 
Ādažu centra poldera esošā dambja un 
krājbaseina atjaunošanu, centra poldera 
sūkņu stacijas pārbūvi, kā arī  krastu stip-
rinājumu izbūvi posmā no A-1 līdz Kada-
gas tiltam izskalojuma vietās.

Projekta 1. daļas ietvaros netiks īstenota 
Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gau-
jas labā krasta nostiprinājums dēļ plānotā 
sadārdzinājuma uz būvdarbiem, negatīvā 
atzinuma no Valsts vides dienesta Lielrī-
gas reģionālās vides pārvaldes, kā arī tā-
pēc, ka viens no zemes īpašniekiem, kura 
īpašumu šķērso plānotā aizsargdambja 
trase, nesaskaņo dambja izbūvi.
Papildu tika pieņemts lēmums par pro-
jekta “Novērst plūdu un krasta erozijas 

risku apdraudējumu Ādažu novadā, 2. 
daļa” uzsākšanas atlikšanu uz 2019. gadu, 
ņemot vērā projekta 1.daļas plānoto sa-
dārdzinājumu, kā arī domes uzņemto 
saistību apmēru dēļ esošajiem un plāno-
tajiem ES fondu projektiem.

Laura Indriksone
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“Ar pielāgošanos, izpatikšanu, nebei-
dzamām lomām, spēlējot dzīves teātri, 
var gluži vai nosmakt. Vienā brīdī mēs 
nogurstam. Beidzam izlikties, tēlot, lai 
nāktu mājās pie sevis,” atzīst mūziķe, 
gongu skaņu un pašizaugsmes meistare 
Dace Straume. Viņa Ādažos izveidojusi 
īpašu sajūtu vietu, kur satikties dažā-
du cilvēku radošajām pasaulēm. Vietu, 
kur būt kopā dzejas un muzikālajos 
vakaros, kur ļauties meditācijai dzie-
dinošo gongu skaņās, kur ļauties glez-
nošanas prasmēm un kur vienkārši būt 
tajā, kas aicina. Dace vietai devusi vār-
du – “Saules nams”*. Taču līdz “Saules 
nama” radīšanai bijis jānoiet garš ceļš.

Dzīvē bijāt daudz sasniegusi, arī spēju-
si sevi materiāli labi nodrošināt... Kas 
lika pārvērtēt līdzšinējo dzīvi? 
10 gadus strādāju pedagoģijas un psi-
holoģijas jomā, bet tad radikāli mainīju 
jomu un sāku darboties �nanšu sfērā. Tā 
bija aktīvā pārdošana un bizness  starp-
tautiskā līmenī. Sākot no pārdošanas 
aģentes līdz pārdošanas direktorei, va-
dot arī dažādas personāla apmācības un 
darbojoties personālatlasē. Kad arī šajā 
jomā izzināju sistēmu un procesus, vienā 
brīdī sev jautāju – ko vēl? Jo bija tā izjū-
ta, ka varēt es varētu visu, bet, vai to pa-
tiešām vēlos. Jaunu mašīnu? Varētu, bet 
negribu. Arvien godīgāk sāku uzdot sev 
jautājumu, kas es esmu un kāds ir mans 
uzdevums šeit, uz zemes. Kāpēc esmu 
šeit atsūtīta? Šie jautājumi ļoti organiski 
parādās, kad cilvēks ir izdzīvojies pa da-
žādām sistēmām, kas iedod ļoti stingrus 
rāmjus, kur drīksti darīt tā, bet ne citā-
dāk. Un tad, kādā brīdī, saproti, ka šajā 
sistēmā esi apslāpējis savu iniciatīvu, 
savu radošumu, savu realizēšanos sirds 
līmenī. Piemēram, kad strādāju banku 

sistēmā, bija tāda iedvesma ierosināt – 
varbūt darām sapulcēs kaut kā citādāk, 
bet sistēmu radošums neinteresē. Ja tik 
ilgus gadus esi apslāpējis savu radošumu, 
tas tiecas izpausties. Aizbraucu uz Jura 
Rubeņa retrītu*, kura tēma bija “Otrā 
piedzimšana”. Un “otrā piedzimšana” 
manī sāka notikt. Es sapratu, ka tā ne-
būs sistēma, bet gan vieta bez laika, bez 
nosacījumiem, bez kritērijiem un uzstā-
dījumiem. Tā būs īpaša sajūtu vieta, kur 
satikties cilvēku pasaulēm – viņu rado-
šumam, būtībām, izpausmēm. Šī vieta ie-
drošina būt tiem, kas mēs esam patiesībā. 
Atbraucot šeit apskatīt telpas un ieraugot 
uz grīdas linolejā izgriezto sauli, sapratu, 
ka šī būs tā vieta. Agrāk šeit bija gald-
niecība. Meistari, būdami radoši, nevis 
izmeta linoleja atgriezumus, bet izvei-
doja šādu skaistu sauli. Tas ir radošuma 
sākums, jo galdniekam taču neviens ne-
liek ko tādu veidot. Kāpēc saule? Pie tās 
tiecas visi, tā iemieso mīļumu, siltumu, 
saule iegriež, iedvesmo, rada, nomierina.  
Tā šeit, “Saules namā”, griežas notikumi, 
cilvēki, vakarēšanas, kopā būšanas. Tas 
ir bezgalīgs stāsts! 

Būtība
Vai bija bail pamest iesākto? 
Protams, dzīves laikā mēs vispār regulāri 
cīnāmies paši ar savām iedomu bailēm. 
Apzinājos, vai nu savu dzīvi vadīšu es 
pati, vai bailes. Tas bija stingrs nē bailēm 
un uzdrīkstēšanās ticēt tam, ko jūtu. Sa-
tikt sevi sevī, nenodot sevi. Sadarboties 
ar savu intuīciju, iekšējo izzināšanas 
ceļu, savu sajūtu pasauli, ļaušanos un 
paļaušanos realizēties. Dzīvoju, lai būtu, 
nevis gūtu.
Raidījumā “Saknes debesīs” minējāt, 
ka atmošanās jeb šī “otrā piedzimšana” 
sākās, kad kāds jums pajautāja: “Dace, 

cik minūtes dienā tu esi laimīga?” 
Sevis izdzīšanas brīdī šis jautājums manī 
uzšķērda sāpīgu brūci. Es nebiju sev de-
vusi laiku pat apdomāt, vai ar visu gūto, 
sasniegto jūtos laimīga. Jā, tas vēl bija 
biznesa laiks, kad katru dienu atrados 
citā pilsētā, jo bija lieli karjeras izaicinā-
jumi, ko arī veiksmīgi sasniedzu. Savu-
kārt, ja tajā laikā pajautātu, kāds šogad 
bija rudens? Kādi notikumi manā dzīvē 
ir devuši piepildījuma sajūtas? Meklējot 
atbildi, es apstājos un sajutu grūtības at-
cerēties vispār jebkādas sajūtas, piepildī-
jumu. Prāts diktē priekšā saukt atbildes: 
plāni bija sasniegti, bija daudz darba un 
nekam citam nav laika. Banāli sakot, 
mana patiesā būtība bija palikusi novār-
tā. Tas viss, kas piepilda manu esību. Biju 
karjeriste ar ļoti lielām ambīcijām, mēr-
ķiem. Ir viens dzīves posms, kad daudz 
kas jāiemācās, jāsaprot, bet, izejot tam 
cauri, sasniedzam nākamās durvis, kas 
jāatver. Un tām atkal priekšā ir gaitenis, 
kam atkal jāiet cauri, līdz nākamajām 
durvīm. Bieži vien mēs tās neatveram, 
bet ejam atpakaļ. Bet gaiss gaitenī ir tik 
sasmacis, ka var nosmakt.  Ja viss ir zi-
nāms, izdarīts, saprotams, tad ieslīgstam 
neapmierinātībā, upura lomā un citu 
vainošanā. Patiesībā ir jāatļauj sev at-
vērt jaunas durvis. Tā kā ikdienā daudz 
tiekos un strādāju ar cilvēkiem, viens no 
biežāk uzdotajiem jautājumiem ir: “Ko 
man darīt? Kas es esmu?” Un tie ir cil-
vēki, kuriem ir darbs, taču tas nesniedz 
gandarījumu. Ja darbs aizrauj un to dara 
no sirds, tad visiem ir interesanti. Noticēt 
sev un savam potenciālam – tā mūsdie-
nās ir liela māksla, un to apzināti mācī-
jos. Nemeklēt apstiprinājumus ārpusē, 
bet sadarboties ar pašu galveno dzīves 
meistaru – sevi.

Kas ir cilvēks? Meistars.
Ja nebūtu sev ticējusi, jūs taču nebūtu 
guvusi tik lielus panākumus… 
Vairāk tomēr biju atkarīga no citu uz-
slavām. “Dace, tu to vari!” “Dace, tev 
ļoti labi sanāk!” “Dace, tik labi kā tu ne-
izdarīs neviens!” Mani ļoti baroja citu 
uzmundrinājumi, biju no tiem atkarīga. 
Gribot izpatikt citiem, aizmirsu sevi. 
Mēs esam tik unikāli un daudzpusīgi. 
Tikai tad, kad sev noticam, apjaušam, 
ka varam apgūt tik daudz ko bez tā, kas 
ir papīrā ierakstītā izglītība.  Piemēram, 
šūt, gleznot, iemācīties dejot, slidot, vei-
dot no māla, dziedāt, rakstīt, kompo-
nēt… Atvērt savu radošumu… Cilvēks 
ir meistars. Man patīk vārds “skolmeis-
tars”, kas ir nevis skolotājs vai audzinā-
tājs, bet meistars prasmēs, kas viņam 
dotas. Skolas laikā koris dziedāja manu 
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dziesmu, bet pati biju aiz-
mirsusi, ka protu kompo-
nēt un dziedāt. Atcerējos, 
ka jaunībā biju rakstījusi 
mūziku. Bērnudārzā biju 
pamanīta ar piedalīša-
nos dažādos ansambļos. 
Pirmā skola, ko pabei-
dzu, bija mūzikas skolas 
kokles klase. Skolas laikā 
piedalījos dažādos koros, 
ansambļos, konkursos. 
Vēlāk strādāju bērnudār-
zā. Arī tur, kamēr bērni 
gulēja diendusu, aicināju 
savas kolēģes kopā dzie-
dāt. Izveidoju ansambli 
un dziedājām. Un tas ir 
līdzīgi tam, kas šobrīd notiek “Saules 
namā”, kur ir iespēja tikties dažādu cil-
vēku pasaulēm. “Saules namā” cilvēks 
var atvērt savu radošumu. Citi tajā var 
ienākt, satikt iedvesmu savam jaunajam 
sākumam un turpinājumam būt. 
Kas atturēja turpināt mūzikas studijas?
Tas ir tas pats stāsts par durvju neatvēr-
šanu. Es vēlējos kļūt par mūzikas skolo-
tāju, bet, aizbraucot līdz augstskolai ar 
savu kokli, nespēju atvērt durvis, kur 
bija jākārto solfedžo eksāmens.  Nebija 
neviens, kas teiktu: “Dace, ej!”  Bailes 
bija tik lielas, ļāvu tām sevi uzvarēt. Pēc 
tam sēdēju gaitenī un raudāju. Pienāca 
kāda sieviete, jautājot, kas noticis. Atbil-
dēju, ka nevaru braukt mājās, jo nekur 
neiestājos. Viņa teica – nekas, nāciet, te, 
blakus kabinetā. Un tā es izmācījos par 
pirmsskolas un sākumskolas skolotā-
ju, mūziku atstājot otrajā plānā. Bailes 
lika domāt, ka no manis nekāda mūziķe 
nesanāks. Pagāja 20 gadi, līdz atgriezos 
pie tā, kas esmu. Man vienkārši bija jā-
iziet cauri savām dzīves pieredzēm, lai 
iemācītos būt cilvēks. Iziet cauri dažādi 
daudzpusīgiem dzīves notikumiem, cau-
ri sāpēm, ciešanām, grūtībām, šaubām, 
bailēm, vainas apziņai, pielāgošanos. Tā 
es mācījos. Tagad es zinu, ko man nozī-
mē grūti, man sāpīgi, man neatbilstoši. 
Tāpat es zinu, kas ir padošanās un pie-
lāgošanās.
Biznesa vide ļāva apzināties, cik stipra 
esat… 
Jā, jo arī mani vadītāji bija izteikti līde-
ri, tā ir dāvana un laba mācībstunda, 
ja blakus ir ļoti zinoši un spēcīgi līderi. 
Viņi prasīja daudz, un es darīju daudz. 
Reizēm komandā bija 30 līdz pat 60 cil-
vēki. Devu ļoti daudz no sevis – aizstāvē-
ju viņus, izglītoju, devu savas zināšanas, 
pieredzi un daudz arī prasīju. Mēs esam 
bijuši ļoti noderīgi viens otram, taču vie-
nā brīdī, ja tā drīkst teikt, noguru dresēt 

cilvēkus. Ritms ir ļoti ātrs. Ir kritēriji, 
mērķi, plāni, cipari... Ne vienmēr bija 
laiks nodarboties ar cilvēka izaugsmi tā, 
kā es to jutu. Laiks ir ļoti ātrs. Kad vajag? 
Vakar. 
“Saules namā” aicinu cilvēkus sadar-
boties, mijiedarboties un draudzēties 
saskaņā ar viņu būtību, talantiem, pras-
mēm, spējām. Satiekas atklāsmes un ta-
jās piedzimst kas jauns, katram savs. 
Es beidzot varu atļauties darīt tikai to, 
kas man patīk. Es noguru pierādīt kā-
dam, ka varu. Un, kāpēc vispār kādam 
kas jāpierāda? Nav. Nevienam. 
Arī sev nē?
Nē, arī sev nekas nav jāpierāda. Būtiska 
ir saskaņa ar sevi. Dzīvot viegli!

Muzikālās receptes
Kā jūsu dzīvē parādījās gongs? 
Vēl biznesa laikā mana vadītāja mums, 
citiem vadītājiem, veidoja dažādus in-
teresantus seminārus. Uz vienu no tiem 
viņa bija uzaicinājusi gongu skaņu meis-
tarus no Lietuvas. Es klausījos gongu 
skaņās, un mans ķermenis kliedza caur 
sajūtām – beidzot esmu satikusi to, ko 
meklēju, lai gan nezināju, kas tas ir. Tā es 
iegādājos pirmo gongu. Un mājās, atnā-
kot no darba, klusi spēlēju, lai noņemtu 
spriedzi, traucējošās emocijas un harmo-
nizētu sevi, lai satiktu savu iekšējo mie-
ru. Toreiz nebija nekādas domas par to, 
ka spēlēšu citiem. Savā izdegšanas laikā 
sapratu, ka gribu būt vesela, vēlos piedzī-
vot mieru, mazināt trauksmi. Un izmai-
ņas sāka notikt. Sāku apzināties, ka gon-
gu skaņu procesā varu dziedāt, veidot vēl 
kādas skaņas ar citiem instrumentiem… 
Atcerējos kokles spēli… Gongu skaņas 
mani mainīja.
Kā to izskaidrot?
Ir daudz zinātnisku pētījumu par to, kā 
skaņa var dziedināt, bet, vienkārši sakot, 
skaņa ir smalkākais juveliermeistars, 
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kas aizskar cilvēka dvē-
seli. Skaņa ir vibrācija. 
Tāpat kā cilvēks. Kad ne-
bija medicīnas, cilvēkiem 
izrakstīja muzikālās re-
ceptes. Nenāk miegs? Pa-
klausieties �autu. Ja bija 
kādas problēmas ar sirdi, 
ieteica klausīties sirds 
instrumentus, piemēram, 
vijoli, kokli, akordeonu. 
Ejam mežā klausīties put-
nu dziesmas, ūdens čalas, 
koku šalkoņu, sajust zemi 
un debesis! Arī dabas 
skaņas dziedina. Esmu 
laimīga, ja ar skaņas pa-
līdzību cilvēks atrod izeju 

kādām savām dzīves likstām – veselības 
vai emocionālām problēmām. “Saules 
namā” ir koklēšanas vakari, kur cilvēki 
mācās spēlēt un dziedāt, pat ne mācās, 
bet ļaujas sadziedāties, ir dzejas un sa-
jūtu vakari kopā ar dzejniekiem, muzi-
kāli vakari, kad mūziķi labprāt atbrauc 
un dalās ar savu radošumu, atklāsmēm. 
Dejas, pašizaugsmes, kopā sanākšanas 
notikumi. Muzikālas vakariņas. Piemē-
ram, vakariņas čella skaņās. Šī ir vieta 
radošumam, iedvesmai un esamībai. Ja 
iztēlojos, ka dzīvošu mūžīgi, vai tad visu 
laiku darīšu vienu un to pašu? Nē taču. 
Ikviens cilvēks ir dižs, un šis diženums 
atveras brīdī, kad dari to, kas tev sagādā 
piepildījumu, un ļaujies arī citiem to pie-
dzīvot. 
Kas notiek jūsos, kad radāt gongu me-
ditācijas?
Es vienkārši jūtu. Cilvēkus, vidi, mirkli, 
jūtu, ko cilvēki, kuri atbraukuši klausī-
ties gongu skaņās, ir atveduši uz “Sau-
les namu”. Radīšanas brīdī es vienkārši 
esmu un nedomāju. Tas viss ir pa īstam. 
Es esmu kopībā ar… Atverot sirdi, es mē-
ģinu dot tā, kā es to jūtu. Cik skaļi, cik 
plaši… Tam nav scenārija, notis, konkrē-
ta taktsmēra. Apzināti ļaujos improvi-
zācijas mākslai. Reizēm skaņa var izcelt 
bailes, trauksmi, dusmas, jo skaņa atspo-
guļo visu, kas mūsos ir. Skaņa izkustina 
un parāda to, kas nav vajadzīgs un aicina 
doties tālāk. Kad kaut kas ir aizgājis, ir 
vieta ienākt jaunajam. Ļaušanās, atvērša-
nās piedzīvot sevi.

Monika Griezne

Pašas veidotā kokle no oša. Kokli izveidoju sevis meklējumu laikā. Grebt 
kokli no oša koka arī ir liels izaicinājums,  atzīst Dace.

* Aizbraukt uz “Saules namu” iespējams 
pa ceļu, kas ved uz Baltezera kokaudzēta-
vu. Pa šo ceļu braukšana tikai taisni, līdz 
kreisajā pusē iebrauktuve mājās “Bēr-
zulejas”. Plašāka informācija – “Saules 
nama” Facebook lapā. 
** Retrīts – garīgās attīstības seminārs, 
nometne.
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Tikšanās laikā klātienē iepazīstas ar plānoto Dienas centra izveides vietu 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Mā-
ris Sprindžuks 27. janvārī aicināja Ādažu 
novada iedzīvotājus uz tikšanos pie So-
ciālā dienesta ēkas Gaujas ielā 13/15, lai 
apskatītu dabā plānoto rehabilitācijas 
centra bērniem ar funkcionāla rakstura 
traucējumiem un dienas aprūpes centra 
pieaugušajiem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem teritoriju, un meklētu labākos 
risinājumus centra izveidei un pakalpo-
jumu organizācijai. 
Tikšanās bija mazāk apmeklēta nekā 

pirmās divas reizes, tomēr 
klātesošajiem tika izrādīta 
plānotā Dienas centra teri-
torija Attekas ielā 39.
Kā ziņojām iepriekš, galve-
nie kritēriji Dienas centra 
veidošanai Attekas ielā 39 ir:
1) sabiedriskā transporta 
pieejamība;
2) potenciālo klientu dzīves 
vieta (13 pieaugušie un 18 
bērni dzīvo Ādažu ciemā);

3) vides infrastruktūras pieejamība, jo 
vairākumu klientu pavada asistenti, bet 
daļa pārvietojas invalīdu ratiņos;
4) medicīnisko un citu pakalpojumu 
tiešs tuvums (slimnīca, aptieka, Sociālais 
dienests);
5) ekonomiskie apsvērumi (inženierko-
munikāciju, ceļu infrastruktūras esamī-
ba, pār�nansējuma un domes �nansēju-
ma apmēri) u.c. kritēriji.
Paldies visiem, kas atnāca uz tikšanos, 
lai apskatītu dabā Dienas centra plāno-

to izveides vietu! Ja ir kādi papildu jau-
tājumi tiem, kuri nevarēja ierasties, lū-
dzam sazināties ar Sociālo dienestu pa 
tālr. 67997977 vai nākt uzdot jautājumus 
klātienē Sociālā dienesta darba laikā (ap-
meklētāju pieņemšanas laiks pirmdiena, 
plkst. 10:00-13:00, 13:45-18:00 un ceturt-
diena, plkst. 8:00-13:00, 13:45-17:00), 
Gaujas ielā 13/15.

Par turpmāko Dienas centra projekta at-
tīstības gaitu turpināsim informēt iedzī-
votājus pašvaldības mājaslapā, sociālajos 
tīklos un informatīvajā izdevumā “Āda-
žu Vēstis”.

Laura Indriksone

Ziņo ātri un ērti par notiekošo novadā sava viedtālruņa mobilajā aplikācijā Mobio

Ādažu novada pašvaldība efektīvākai 
komunikācijai ar iedzīvotājiem ieviesu-
si jaunu, mūsdienīgu rīku – bezmaksas 
aplikāciju Mobio viedtālrunī vai planšet-
datorā, piedāvājot iedzīvotājiem aktīvi 
iesaistīties novada uzlabošanā, ar apli-
kācijas palīdzību ziņojot par problēm-
jautājumiem novadā. Nolūzis koks, ielu 

apgaismojuma traucējumi, nelegāla iz-
gāztuve, nepareizi novietota automašīna, 
netīrīts ceļš, sabiedriskās kārtības pārkā-
pumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai 
videi – �ksē notikušo, nofotografējot, 
informē pašvaldību un seko līdzi risinā-
jumam turpat mobilajā aplikācijā! Ja zi-
ņojumu sūtīsi no �ksētās vietas, aplikāci-
ja automātiski noteiks foto uzņemšanas 
vietu* un ziņojums nonāks pie atbildīgā 
dienesta. Uzdevuma izpildei būtiskākais 
parametrs ir precīzu koordinātu norā-
dīšana. Izvēloties sadaļu Valsts ceļi, ie-
spējams sūtīt ziņu arī par valsts nozīmes 
autoceļiem. 
Aicinām ziņot pašvaldībai par kļū-
dām aplikācijas darbībā, sūtot e-pastu 

sid@adazi.lv vai zvanot Saimniecības 
daļai pa tālr. 67996265.  
Pašvaldība ziņojumus izskatīs un risinās 
darba laikā. Ārkārtas gadījumos un ne-
atliekamās situācijās, kas prasa tūlītēju 
rīcību, lūdzam informēt operatīvos die-
nestus vai zvanīt 112.
Lai kļūtu par Mobio lietotāju, aplikācija 
Mobio bez maksas jāinstalē mobilajās ie-
rīcēs Apple Store vai Google Play.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

*Iphone lietotājiem aicinām pārliecinā-
ties, ka esat atļāvuši mobilai lietotnei 
piekļūt savai atrašanās vietai, pretējā ga-
dījumā aplikācija �ksētos attēlus ļaus no-
sūtīt, bet tie nebūs apskatāmi adresātiem. 

Domājot par Ādažu vidusskolas papla-
šināšanu, tika izskatīti dažādi scenāriji 
– piebūve pie esošās Ādažu vidussko-
las ēkas, būvniecība pilnīgi jaunā vietā 
Kadagā, Podniekos vai Ādažu centrā. 
Skolas novietojuma meklējumos tika 
iesaistīti gan pašvaldības darbinieki, 
gan deputāti, gan neatkarīgi izglītības 

jomas pētnieki. Visbeidzot pārliecinoši 
tika izvēlēta vieta Ādažu centrā, jo tie-
ši šeit vēsturiski izveidojusies izglītības 
infrastruktūra – bērniem pēc skolas ērti 
pieejama Mākslas un mūzikas skola, 
Sporta skola. Arī, ja ģimenē ir vairā-
ki skolēni, to atvešanai uz skolu un no 
skolas, kas nav vienā vietā, nav jāizbrauc 

lieki kilometri.
Projektējamās sākumskolas pirmās 
kārtas platība ir 7 405m2. Tās plānotā 
kapacitāte ir 800 skolēnu (ja klasē ir 25 
skolēni). Skolas jaunā ēka  izprojektēta 
ar augstiem energoefektivitātes rādītā-
jiem, lai samazinātu ēkas ekspluatācijas 
izmaksas.

1. lpp. → Sāks būvēt skolu un ielu gar to

No 12. februāra atklāts jauns reiss maršrutā Baltezers – Alderi – Ādažu skola
Sakarā ar iedzīvotāju ierosinājumu no 2018. gada 12. februāra maršrutā Nr.5269 Baltezers–Al-
deri–Ādažu skola atklāts viens jauns reiss. Turpmāk autobuss darbadienās no pieturvietas Bal-
tezers (Dreimaņu iela) izbrauks arī plkst. 7.40, un šis reiss tiks izpildīts skolēnu mācību gada 
laikā.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un 
ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu 
skaita.
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Ādažu komanda – pirmie šahā!
Mālpils sporta kompleksā 4. februārī 
notika kārtējās Pierīgas novadu sporta 
spēles šahā. Tajās pavisam piedalījās 8 
komandas no Mālpils, Salaspils, Āda-

žiem, Saulkrastiem, Inčukalna, Siguldas 
un Ķekavas. Katrā komandā spēlēja trīs 
vīrieši un viena sieviete. Apdomas laiks 
katram dalībniekam bija 12 minūtes uz 

visu partiju; par katru izdarītu gājie-
nu tika papildu pieliktas 5 sekundes, 
kas sola visai spraigu partiju norisi. 
Par uzvaru komanda ieguva 2 punk-
tus, par neizšķirtu – 1 punktu.
Pirmās vietas liktenis izšķīrās pē-
dējā kārtā, kad tikās Ādažu novada 
un Inčukalna novada komandas. 
Ādaži pārspēja Inčukalnu, un ar 11 
komandas punktiem izcīnīja tīru pir-
mo vietu.   Ādažu novada komandā 
galdiņu secībā spēlēja: J.Grasis, J. Ag-
afonovs, U. Melderis un I. Ķempele. 
Otrajā vietā palika Inčukalna novada 

komanda ar 10 punktiem, bet trešo un 
ceturto vietu dalīja Mālpils un Siguldas 
komandas ar 7 punktiem. Pēc papildu 
rādītājiem sekmīgāki bija Mālpils pār-
stāvji. Ādažu pārstāvji J. Agafonovs un 
U. Melderis bija arī labākie pie otrā un 
trešā galdiņa.

FIDE meistars Jānis Grasis

Bērnus rindai bērnudārzā var pieteikt arī elektroniski!
Līdz šim ādažnieki, lai pieteiktu pirms-
skolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldī-
bas bērnudārziem, izmantoja Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra (VPVKAC) pakalpojumu. Ar 2018. 
gada 1. janvāri to var darīt arī elektro-
niski, izmantojot jauno e-pakalpojumu 
“Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” por-
tālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem 
veikt izmaiņas savā pieteikumā un apska-
tīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu.
SVARĪGI! 

1. Visi pieteikumi, kas ir iesniegti VPV-
KAC līdz 2017. gada 30. decembrim, ir 
pieejami Pirmsskolu pieteikumu reģis-
trā. 
2. Informācija par jaunā e-pakalpojuma 
izmantošanu, pieteikuma iesniegšanu, 

jau piereģistrētā bērna pieteikuma apska-
ti, izmaiņām pieteikumā, kā arī 2017. gada 
25. jūlija saistošie noteikumi Nr.24/2017 
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrā-
ciju un uzņemšanu Ādažu novada paš-
valdības pirmsskolas izglītības iestādēs” 
ir pieejami pašvaldības mājaslapas sadaļā 
“Izglītība”.
3. Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, 

pieteikums sākotnēji ir jāiesniedz VPV-
KAC, papildu uzrādot bērna dzimšanas 
apliecību vai bērna personu apliecinošu 
dokumentu, kā arī jāinformē par bāriņ-
tiesas lēmumu par aizbildnības nodibi-
nāšanu un aizbildņa iecelšanu. Pēc pietei-
kuma reģistrēšanas VPVKAC, aizbildnis 
varēs izmantot e-pakalpojumu līdzīgi kā 
citi pieteicēji.
4. Kadagas bērnudārzs no 2018.gada 
1.janvāra vairs nepieņem NBS karavīru 
pieteikumus – tos var iesniegt VPVKAC 
vai portālā. Ierodoties klātienē, karavīram 
līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība un 
izziņa par dienēšanu armijā. Ja karavīrs 
bērnu rindā reģistrē elektroniski portālā, 
tad 10 dienu laikā no reģistrēšanas datu-
ma izziņa par dienēšanu armijā jāiesniedz 
Valsts un pašvaldības vienotajam klientu 
apkalpošanas centram. Pretējā gadījumā  
pieteikumu reģistrē pieteikumu reģis-
trācijas secībā un, veidojot pretendentu 
sarakstu, nepiemēro Saistošo noteikumu 
nosacījumu par prioritāro uzņemšanu.

5. Pieteikumos, kas iesniegti līdz 2017.
gada 30. decembrim un kuros nebija no-
rādīts izvēlētais bērnudārzs vai norādīti 
abi bērnudārzi, “Pirmsskolu pieteikumu 
reģistrā” tiek norādīts Kadagas bērnu-
dārzs. 
6. Vecāki un aizbildņi portālā var veikt iz-
maiņas par izvēlēto bērnudārzu, vēlamo 
mācību uzsākšanas laiku un savu kontak-
tinformāciju līdz brīdim, kad bērns tiek 
iekļauts bērnudārzā uzņemamo bērnu 
sarakstā.
Aicinām izmantot jauno e-pakalpojumu! 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
VPVKAC, zvanot pa tālr. 67997350 vai 
rakstot dome@adazi.lv!

Kancelejas vadītāja Jevgēnija Sviridenkova

Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs

Pieprasiet biļeti par braucienu sabiedriskajā transportā
Ādažu novada dome atkārtoti saņēmusi 
zvanus no cilvēkiem, ka joprojām ir ga-
dījumi, kad šoferis neizsniedz pasažie-
riem biļetes “Ekspress Ādaži” autobusos. 
Atgādinām, ka ikviena maršruta un reisa 
pieprasījums tiek mērīts pēc izsniegtā 
biļešu skaita. Aicinām pieprasīt biļeti 
par braucienu sabiedriskajā transportā. 
Tāpat pārbaudiet izsniegtajā biļetē norā-
dīto informāciju par gala pieturvietu. Ja 
nelūgsiet autobusa vadītājam izsniegt bi-
ļeti, Autotransporta direkcijai nav iespē-
jas izsekot patiesajam pasažieru skaitam 

katrā konkrētajā reisā. Direkcija diemžēl 
ir saskārusies ar gadījumiem, kad neat-
bildīgu pasažieru un autobusu vadītāju 

darbības rezultātā nākas slēgt kādu mar-
šrutu vai reisu, neskatoties uz to, ka reali-
tātē pēc tiem bijis pieprasījums. Pasažie-
rim, kurš nav iegādājies vai paņēmis no 
autobusa vadītāja braukšanas biļeti, var 
tikt piemērots naudas sods.
Ja konstatējat gadījumus, kad autovadī-
tājs nav rīkojies godprātīgi attiecībā uz 
biļešu izsniegšanu, aicinām informēt, 
rakstot uz e-pastu info@atd.lv, norādot 
maršrutu un brauciena laiku, kad biļe-
te nav tikusi izsniegta.

Ādažu novada dome

zvarētāju komandas bilde ar izcīnīto kausu. 
No labās  J.Agafonovs, I. empele, J.Grasis un 

.Melderis.

Spēles gaita…
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nodarbi. Pašā sākumā grūtāk bijis tikt 
pie atbilstošiem diegiem un izšūšanas 
shēmām. Kad Maiga sāka strādāt veikalā 
“Kumode”, uz kuru nāca arī citi rokdarb-
nieki, parādījās iespēja mainīties ar zinā-
šanām un materiāliem. Vēlāk parādīju-
šies arī franču izšūšanas diegi. “Katram 
krāsu tonim ir savs numurs, kas precīzi 
jāizšuj konkrētajā shēmā. Esmu izšuvu-
si arī tādus darbus, kuros kopumā ir 70 
krāsu diegi,” stāsta Maiga. Pēc tam iz-
šūšanas shēmas parādījušās žurnālos un 
tagad tās atrodamas arī internetā. 
30 000 krustdūrienu
Testa jautājums, ko prasījām viesiem, 
kuri bija ieradušies uz izstādes atklāšanu: 
“Cik krustdūrienu ir šajā ceriņu gleznā?” 
jautā Dace, atzīstot, ka šis ir viens no sa-
režģītākajiem mammas darbiem. “Ne-
spēju pat iedomāties,” atbildu. “30 000 
krustiņu, un to veido 80 krāsas!” atzīst 
Dace.  “Pēc šī darba pabeigšanas es teicu 
– viss, tagad gan es vairāk neko nešūšu, 
tomēr pagāja pāris dienas un atkal radās 
jauna doma, ko varētu izveidot,” stāsta 
Maiga. Lūgta raksturot mammu, Dace 
atbild, ka viņas raksturs ļoti atbilst vār-
dam. “Mamma nekad nav bārusies un 
nekad no viņas neesmu dabūjusi pērie-
nu,” piebilst Dace. “Dusmojusies esmu, 
bet nikni bārusi nē. Ja meita to neatceras, 
tas ir labi,” smejas Maiga. 

Kad bērni bijuši mazi, Maigai nav bijis ne 
laika, ne arī iespēju, lai aizrautos ar izšū-
šanu. Pie tam šī nodarbe ir arī visai dārgs 
prieks. “Piemēram, viena diega �cīte 
maksā ap 70 centiem. Un, ja nepiecieša-
mas vismaz 80 krāsas, tad tie ir 56 eiro. 
Mana mamma arī bija rokdarbniece, bet 
materiālajā ziņā apstākļi bija ļoti smagi – 
jau 16 gados aizgāju strādāt uz fabriku un 
paralēli mācījos,” stāsta Maiga. 
Cilvēki, daba un Dievs
Cilvēki ir galvenie varoņi Maigas Reiso-

9facebook.com/adazilv @Adazu_novadsS  U S

Aizvien vairāk sieviešu mūsdienās 
prieku rod dažādos rokdarbos, kas 
pārvēršas lielos mākslas darbos. Mai-
gas Reisones vaļasprieks mākslā pārtop 
jau teju 30 gadus. “Gaisma, siltums un 
mīļums,” pirmos iespaidus par Maigas 
Reisones izstādi atklāj kāda tās ap-
meklētāja. No ikkatras glezniņas staro 
mīlestība. Un tas nav nejauši. Ikviens 
darbs veidots, domājot par kādu īpašu 
un tuvu cilvēku. Izstāde “Mīlestības 
darbs krustdūrienā” Ādažos, Saules 
namā, apskatāma līdz 31. martam.* 

Izstādes sienas rotā dažādas lielākas un 
mazākas gleznas, dīvānus – Maigas Rei-
sones darinātie spilveni, senatnīgā lādē 
sarindojušās ļoti smalkas un �ligrānas 
kartītes ar dažādiem izšūtiem tēliem, kā 
arī galdauti un galda sedziņas. Jautā-
jot, kādām rakstura īpašībām 
jāpiemīt īstam rokdarbnie-
kam, cilvēkam, kurš no-
darbojas ar izšūšanu, 
Maiga atbild, ka tas 
jājautā viņas meitai 
Dacei. Un Dace 
atzīst, ka tās ir 
pacietība un mī-
lestība pret dar-
bu. “Vai nav tā, 
ka jābūt mierī-
gam un nosvēr-
tam?“ jautāju. 
“Noteikti, šīs 
īpašības man ir,” 
pavisam pārlie-
cinoši atbild Mai-
ga. “Nosvērtāku 
cilvēku savā dzīvē 
neesmu satikusi,” at-
zīst Dace, piebilstot, ka 
mammas nodarbošanās 

ir arī sava veida meditācija. Īpašs laiks, 
kad vari būt tikai ar sevi. Arī Maiga tam 
piekrīt: “Ir brīži, kad nav iespējams izšūt, 
jo šim darbam vajag mieru un klusumu. 
Mājās nedrīkst būt nekādu ķildu.”
Iedvesma no Austrālijas
Maiga Reisone 90. gadu sākumā viesojās 
pie tantes Austrālijā, kura bija rokdarb-
niece un mudināja arī viņu pievērsties 
izšūšanai. Uz šo aicinājumu Maiga gan 
skatījās pavisam skeptiski – nē, ko tādu 
gan es nekad nevarēšu. Tantei bija arī 

speciāls galds, 
lampa un pa-
l i e l i n ā m a i s 
stikls izšūša-
nai. Taču, kad 
Maigas dzīvē 

parādījās vairāk 
brīva laika, arī 

viņa nolēma pa-
mēģināt iepazīt šo 

ārkārtīgi skrupulozo, 
precīzo un arī sarežģīto 

Vaļasprieks 
pārtop 
mākslā

Vaļasprieks 
pārtop 
mākslā
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vairākas reizes no jauna nācās veidot 
Jēzus rokas. Kad to pastāstīju savai pa-
ziņai, viņa ieteica vairāk piedomāt par 
to, kāpēc tās nepadodas. Tā arī darīju 
un beigās, ar vairākiem mēģinājumiem, 
tomēr izdevās. Neprotu to ietērpt vār-
dos, bet radīt šādus darbus ir citādāk 
nekā izšūt puķes. Lielāka atbildības iz-
jūta.” Sarunas noslēgumā Maiga nolemj 
parādīt kādu dāvanu, ko sagatavojusi 
mīļam cilvēkam. Viņa attaisa nelielu 
koka futrāli, un viņas rokās iemirdzas 
pērlīšu izgaismota Dievmātes ikona. Iz-

šūšana ar pērlītēm ir īpaša, 
jo adatiņa pati – tik tieva 
un plāna kā matiņš. Skato-
ties uz šo glezniņu, es vēl-
reiz saprotu – šis patiesi ir 
mīlestības darbs. 

Monika Griezne

* Aizbraukt uz Saules namu
iespējams pa ceļu, kas ved uz
Baltezera kokaudzētavu. Pa
šo ceļu braukšana tikai taisni,
līdz kreisajā pusē iebrauktuve
mājās “Bērzulejas”. Uz izstā-

des apskati lūgums iepriekš pieteikties pa 
tālr. 26414442

Ā AŽU VĒSTIS   15. FEBRUĀRIS (205) 20181 0

N DĀ

Ādažu vidusskolas Eiropas Klubs “Mazie eiropieši” darba sesijā Strasbūrā

Ādažu vidusskolas Eiropas Klubs “Mazie 
eiropieši” 6. reizi uzvarēja Euroscola projek-
tā, kur galvenā balva ir darba sesija Eiropas 
Parlamentā Strasbūrā, Francijā. 20. janvārī 
24 skolēnu grupa ar autobusu izbrauca no 
Ādažiem, lai jau 25. janvārī būtu parlamen-
tā. Turpceļā apskatījām Vīni – Šēnbrunnas 
pili, Mumok modernās mākslas muzeju un 
vecpilsētu. Tālāk mūsu ceļš veda uz Mocar-

ta dzimto pilsētu Zalcburgu, kur apskatī-
jām Zalcburgas katedrāli un kur uzkāpām 
Hohenzalcburgas cietoksnī, no kura pavērās 
brīnišķīgs skats uz Alpu kalniem. Nākamā 
pietura bija Cīrihe, Šveice, kuru izstaigājām 
krustu šķērsu, apskatot vairākas baznīcas 
un pastaigājoties gar Cīrihes ezeru. Turpce-
ļā mūs priecēja kalnainās un zaļganās Švei-
ces ainavas. Pēc Šveices apskatījām Elzasas 

reģionu Francijā un mazās pilsētiņas, kas 
atrodas netālu no Strasbūras – Kolmāru un 
Hāgenavu. Francija mūs lutināja ar saulīti un 
+15 grādiem, kamēr Latvijā putināja. Darba 
sesija Parlamentā noritēja veiksmīgi – mūsu 
skolēni diskutēja ar citu Eiropas Savienības 
valstu skolēniem un izteica savas domas, 
idejas par tēmām, kas ir nozīmīgas Eiropas 
Savienībai – migrācija un integrācija, drošība 
un cilvēktiesības, kultūras mantojums, jau-
niešu bezdarbs un Eiropas nākotne. Skolēni 
prezentēja savas valstis; Latviju pārstāvēja  
Ludvigs Šteinbergs, kurš uz saksofona 
nospēlēja Eiropas Savienības himnu. Diskusiju 
laikā vairāki Ādažu vidusskolas skolēni uzdeva 
jautājumus lielajā plenārzāle 500 skolēnu 
priekšā, kā arī pretendēja uz iespēju pārstāvēt 
savu tēmu prezidijā. Braucēji viennozīmīgi 
atzina, ka šis ceļojums bija garš, nogurdinošs, 
bet tomēr pozitīvs, iedvesmojošs, un kurā 
guva lielu pieredzi.

Kluba prezidente Elīza Kubuliņa

nes darbos, jo tieši tie atainoti visbiežāk. 
“Redziet, glezna ar meitenēm uz velosi-
pēdiem! Ieraugot šo shēmu, gribēju to 
izšūt, jo iztēlojos, ka tās ir manas mei-
tas!” Pirmo gleznu ar cilvēka seju Maiga 
izveidoja, domājot par savu vecāko mei-
tu, jo izšūšanas shēmā saskatīja zināmu 
līdzību ar viņu, un tā, palēnām, tapa arī 
citi darbi, kuros galvenais tēls ir cilvēks.  
Lai izveidotu seju, jāizšuj divreiz mazāks 
krustiņš nekā citviet. Un tad nepiecie-
šams arī palielināmais stikls. Ir arī tādi 
izšuvumi, kas top pat septiņus mēnešus, 
jo dienas laikā ar izšūšanu var nodarbo-
ties pāris stundas, bet ne vairāk, jo smal-

kais darbs prasa īpašu re-
dzes piepūli. 
Pašai autorei īpaši mīļa ir 
glezniņa ar vizuļojošu eze-
ru. Tas viņai atgādina Bal-
tezeru, kur bērnībā tēvs 
vizinājis ar laivu. Meitai 
Dacei ļoti patīk zirgi, tā-
pēc tapušas daudzas glez-
nas arī ar zirgiem. Maigas 
Reisones gleznas ir kā ar 
otu gleznotas, radot grūtī-
bas noticēt, ka skaistais re-
zultāts 

panākams ar diegu 
un adatu. 
Pavisam īpaša no-
skaņa ir stūrītī ar 
izšūtajām svētbil-
dēm. Te redzam 
Jēzus un Diev-
mātes portretus. 
Esat ticīga? “Kurš 
tad nav?” atjautā 
Maiga un turpi-
na: “Dievam jātic. 
Es neeju regulāri uz baznīcu, 
bet Tēvreizi noskaitu katru vakaru. Ar 
Jēzus tēla izšūšanu klajās ne tik viegli, 

ERS N B

Ādažu poliklīnikā darbu sākusi sāls istaba
Ādažu poliklīnikā darbu sākusi sāls istaba – haloterapija. Apmeklētāji tiek gaidīti no plkst. 10.20 – 19.20 
ik stundu, katra seansa ilgums ir 40 minūtes. Sāls terapijas laikā attīroties organismam, atjaunojas aizsarg-
šūnas. Līdz ar to – cilvēks mazāk slimo. Sāls istabas apmeklējums ir pielīdzināms vairākām pastaigām gar 
jūru. Sāls terapijas apmeklējumi ir ieteicami: nervu sistēmas relaksācijai; imūnās sistēmas stiprināšanai; 
saaukstēšanās slimību pro�laksei; klepus simptomu mazināšanai’; alerģijas simptomu atvieglošanai; bron-
hiālās astmas pro�laksei; vielmaiņas uzlabošanā, bezmiega gadījumā, u.c. Haloģenerators izpūš gaisā sauso 
sāls aerosolu, veidojot sāls alas mikroklimatu. Sāls istaba ir efektīga un dabīga metode, kas piemērota gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Tālrunis plašākām uzziņām (vietu rezervēšanai) – 24986996.
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Lielākais Gaujas koka tilts – Ādažu pagastā
2. fotogrā�jas stāsts
Jaunais, lielais koka tilts pāri Gaujai  nāks gatavs pēc pāris nedēļām! (Latvijas Kareivis. 29.08.1926).  
Drīzumā iesāks šoseju jaunbūves uz Rīgas-Ādažu ceļa! (Latvijas Kareivis. 27.03.1927.)

Latvijas brīvības izcīnīšana un starptautiskā atzīšana pēc Pirmā 
pasaules kara bija liels notikums un reizē arī sākums smagam 
darbam, lai atjaunotu kara laikā izpostīto zemi. Lai uzlabotu 
transportlīdzekļu pārvietošanos no Rīgas uz Saulkrastiem, pāri 
Gaujai Ādažu pagasta teritorijā* tapa jauns tilts. 1926. gadā uz-
celtais koka kopņu** tilts bija lielākais koka konstrukcijas tilts 
pāri Gaujai.  Būvdarbos tika iesaistīti arī daudzi vietējie ādaž-
nieki. Pēc tilta atklāšanas turpinājās darbs pie šosejas uzlabo-
šanas, izveidojot plienakmens šķembu segumu. Diemžēl darbi 
pie šosejas uzlabošanas ilga vairāk nekā desmit gadus, jo valstij 
trūka līdzekļu. Vidzemes jūrmalu šai laikā ērti bija sasniegt ar 
kuģīšu satiksmi. Diemžēl elegantā koka kopņu tilta mūžs bija 
ļoti īss – to nopostīja 1944. gadā, Otrā pasaules kara laikā.
*Rīgas – Tallinas ceļā pāri Gaujai)
**kopne - nesošais (pārsedzošu būvkonstrukciju) elements)

oto no laipni atvēlētās vēsturnieka E. Jeme janova privātās kolekcijas Ādažu muzejam.

Tagad atkritumu šķirošanas punktos novadā var atbrīvoties no
koku lapām un citiem bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem
Piesaistot Eiropas Savienības līdz�nansēju-
mu, Ādažu novadā paplašinātas atkritumu 
šķirošanas iespējas.  Šobrīd šis ir viens no re-
tajiem novadiem Latvijā, kurā iedzīvotājiem 
ir iespēja šķirot arī bioloģiski noārdāmos 
atkritumus publiski pieejamos konteineros. 
Konteineros bioloģiski noārdāmajiem atkri-
tumiem drīkst izmest: mizas, serdes, vārītu 
olu čaumalas u.c., kā arī dārza atkritumus 
(zāli, koku lapas). Šajos konteineros ne-
drīkst izmest termiski neapstrādātus gaļas 
un zivju produktus, kā arī atkritumus ne-
drīkst izmest maisiņos (izņemot bioloģiski 
noārdāmajos vai papīra). Šādi nosacījumi ir 
tādēļ, lai konteineru saturs nesmirdētu un 

tajā nerastos cilvēka veselībai kaitīgas bak-
tērijas un savāktos atkritumus varētu nodot 
kompostēšanai. Vieglajam iepakojumam 
paredzētajos konteineros drīkst izmest: tīru 
un sausu plastmasas iepakojumu – PET 
pudeles, kosmētikas un higiēnas produktu 
iepakojumu, plēves, maisiņus, skārdenes, 
kartona iepakojumu, papīru, avīzes, grāma-
tas. Stikla iepakojumam paredzētajos kon-
teineros drīkst izmest: tīras un sausas stikla 
pudeles un burkas. Projekta “Atkritumu da-
lītās savākšanas punktu izveide un pilnvei-
de Ādažu novadā” (projekta identi�kācijas 
Nr.5.2.1.1/17/A/007) kopējās izmaksas ir 29 
745,70 EUR, projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas 29 143,00 EUR, no tām Kohēzijas 
fonda atbalsta apjoms 12 065,55 EUR un pri-
vātais �nansējums 17 077,45 EUR. Projekta 
mērķis ir izveidot vienu jaunu un papildi-
nāt 36 esošos atkritumu dalītās savākšanas 
punktus Ādažu novadā, lai savāktu 368 t 
dalīti vāktu sadzīves atkritumu vidēji gadā. 
Informācija par publiski pieejamajiem punk-
tiem ar konteineriem šķirotajiem atkritu-
miem pieejama pašvaldības mājaslapā sadaļā 
“Jaunumi”, “Šķiroto atkritumu laukums”.

L I I 100

Pašvaldības policija aicina īpašniekus parūpēties
par atbilstošām adreses numura zīmēm pie saviem īpašumiem
Ādažu pašvaldības polici-
ja atgādina, ka kopš 2013. 
gada 22. oktobra Ādažu 
novada saistošie noteiku-
mi Nr.30 “Par teritoriju 
kopšanu un būvju uztu-
rēšanu” paredz nekustamo 
īpašumu īpašniekiem pie 

saviem īpašumiem izvietot adreses numura 
zīmes pēc pašvaldības apstiprināta parauga.
• pie namiem no piegulošā ceļa redzamās vie-
tas 2 – 3 m augstumā, ja ēka atrodas ne tālāk 
kā 10 m no ceļa;
• uz žogiem vai stabiem no piegulošā ceļa re-
dzamās vietās 1,5 -2 m augstumā, ja ēka atro-
das tālāk kā 10 m no ceļa.

Lūdzam iedzīvotājus laicīgi parūpēties par 
atbilstošām adreses numura zīmēm un negai-
dīt, kad pašvaldības policija to aicinās izdarīt, 
jo par šo saistošo noteikumu neievērošanu ir 
paredzēts administratīvais sods no brīdinā-
juma līdz 350 euro, bet juridiskām personām 
līdz 1400 euro.

Ādažu pašvaldības policija



Dodot mājām otru dzīvi, Ādažu novadam iespēja kļūt par pirmo zaļo salu !

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo 
daudzdzīvokļu mājās. Daudzi ir iegul-
dījuši līdzekļus savu dzīvokļu remon-
tos un uzlabošanā, taču, kas notiek ar 
pašu ēku? Latvijas iedzīvotāji dzīvo 
ēkās, kuru ekspluatācijas termiņš tuvo-
jas beigām. Kāds būtu risinājums? Celt 
jaunas mājas vai atjaunot jau uzceltās? 
Vai mūsu mājas ir drošas un kam par to 
būtu jārūpējas?
Lai veicinātu energoefektivitātes paaug-
stināšanu daudzdzīvokļu ēkās un iedzī-
votāju mājokļi kļūtu drošāki, siltāki un 
pievilcīgāki, Ādažu novads ir iesaistījies 
projektā “Accelerate SUNShINE”. Pro-
jekts ir saņēmis �nansējumu no Eiro-
pas Savienības Pētniecības un inovāciju 
programmas “Apvārsnis 2020”, granta 
līguma Nr.754080.
Pašvaldība ar savu piemēru, kvalitatīvi 
atjaunojot publiskās ēkas, gan atbalstot 
iedzīvotājus atjaunot savas daudzdzīvok-
ļu ēkas, vēlas pievērst savu iedzīvotāju 
uzmanību ēku atjaunošanai. Jau šobrīd 
Ādažu novada dome aktīvi darbojas pie 
jaunu saistošo noteikumu izstrādes, kas 
paredzēs lielāku atbalstu tiem dzīvokļu 
īpašniekiem, kas atjaunos savas mājas, 
noslēdzot energoefektivitātes pakalpoju-
ma līgumu (EPC). Atbalsts tiks piešķirts 
energoauditu un tehniskās dokumentā-
cijas izstrādei. Arī nekustamā īpašuma 

nodoklim Ādažu novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir 
iespēja saņemt atvieglojumu 50% apmē-
rā 10 gadus, ja ēka atjaunota izmantojot 
EPC līgumu.
Ko īsti nozīmē ēkas visaptveroša atjau-
nošana, un kā tā atšķiras no ikdienā 
biežāk dzirdētās “ēkas renovācijas”? 
Ar renovāciju parasti saprotam ēkas fa-
sādes vizuālos uzlabojumus un ārsienu 
siltināšanu, taču šīs darbības nepagarina 
ēkas mūžu jeb kalpošanas laiku, tikai īs-
laicīgi – aptuveni uz 5-10 gadiem uzlabo 
ēkas vizuālo izskatu. Savukārt visap-
tveroša ēkas atjaunošana, slēdzot ener-
goefektivitātes pakalpojuma līgumu, 
paredz uzlabot visus ēkas konstrukciju 
un inženiertīklu elementus, t.sk. veikt 
kompleksus ārsienu, jumta un bēniņu 
konstrukciju siltināšanas darbus, ja ne-
pieciešams, arī apkures sistēmas elemen-
tu nomaiņu. Visaptverošas atjaunošanas 
galvenie mērķi ir nodrošināt iedzīvotā-
jiem komfortu, samazināt enerģijas patē-
riņu par aptuveni 50-60%, uzlabot ēkas 
vizuālo izskatu un palielināt dzīvokļa 
tirgus vērtību. Iedzīvotājiem, iesaisto-
ties projektā “Accelerate SUNShINE”, ir 
iespēja ēku visaptveroši atjaunot ar ga-
rantiju, ko nodrošina energoefektivitā-
tes pakalpojuma līgums. Atjaunotā ēka 
saglabās savu vizuālo izskatu un ener-
goefektivitāti arī turpmākos 20 gadus. 
Nozīmīgi, ka, atjaunojot ēku, izmantojot 
EPC līgumu, tā joprojām var pretendēt 
uz programmas ALTUM sniegto atbal-
stu.
Projektu īsteno  četras Latvijas pašval-
dības – Ādažu novads, Jūrmalas pilsēta, 
Tukuma un Bauskas novadi. Projekta 
partneri: SIA “EKODOMA”, Ēku sagla-
bāšanas un energotaupīgas birojs, Fun-

ding for Future B.V, projekta koordina-
tors ir Rīgas Tehniskā universitāte.
Projekta ietvaros 2018. un 2019. gadā 
Ādažos norisināsies dažādas aktivitātes 
gan sabiedrisko, gan daudzdzīvokļu ēku 
sektorā. Ādažos jau ir notikušas 3 māju 
iedzīvotāju sapulces Pirmās ielas 31 un 
35 ēku iedzīvotājiem. Sanāksmēs iedzī-
votājiem tika skaidrotas priekšrocības 
ēkas atjaunošanā izmantojot EPC līgu-
mu salīdzinājumā ar atjaunošanas kla-
sisko variantu. Pirmās ielas 31 dzīvokļu 
īpašnieki jau ir nobalsojuši par savas 
ēkas visaptverošu atjaunošanu izman-
tojot EPC, un kā vienai no pilotēkām 
energoaudits tiek izstrādāts par projekta 
līdzekļiem. 
Aicinām Ādažu novada iedzīvotājus 
aktīvi iesaistīties un piedalīties arī citos 
projekta ietvaros organizētajos pasāku-
mos. Pirmā no aktivitātēm norisināsies 
jau aprīlī “Lielās talkas” ietvaros. Nere-
novēto daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem 
būs iespēja piedalīties konkursā, kura re-
zultātā, apkopojot datus “uzvarētājmāja” 
savā īpašumā saņems balvu – puķu kasti! 
Par konkursu informēsim Ādažu novada 
domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī in-
formēsim ēku pārvaldniekus.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par ēku visap-
tverošu atjaunošanu, sazinieties ar Āda-
žu novada domes energopārvaldnieku 
Anriju Zēbergu (anrijs.zebergs@adazi. lv) 
vai  apmeklējiet vietni www.sharex.lv, sa-
daļu Pašvaldības – Ādaži.
Kopīgiem spēkiem mēs varam sakārtot 
vidi sev apkārt un atjaunot savas mājas 
kvalitatīvi!
ESEB sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību

Ā AŽU VĒSTIS   15. FEBRUĀRIS (205) 20181 2

N DĀ

Veikta Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Inves-
tīciju plāna aktualizācija
Ar Ādažu novada domes 2018. gada 23. janvāra lēmumu Nr.12 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plā-
na un Investīciju plāna aktualizāciju” ir aktualizēts Attīstības programmas 2016.-2022. gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns, 
kas pieejami domes mājaslapā: http://www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma-2016-2022/

Inga Pērkone

Īstenots velo infrastruktūras uzlabošanas projekts

Veicinot sabiedrības iesaistīšanos aktīvā 
tūrisma un drošas velo infrastruktūras 

izmantošanā, Ādažu novada dome īs-
tenojusi LEADER projektu “Velo infra-
struktūras uzlabošana Ādažu novadā”. 
Projekta ietvaros izveidoti trīs publiski 
pieejami velo infrastruktūras objekti, 
izstrādāti bukleti par velomaršrutiem 
Ādažu novadā, kā arī  nomarķēti divi 

jauni velomaršruti.  
2018. gada janvārī Ādažu pašvaldība 
no Lauku atbalsta dienesta saņēmu-
si projekta īstenošanai plānoto Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(EL FLA)  līd�nansējumu 11 018,37 EUR.

Gunta Dundure

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests
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Projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” 
tiek vērtēts Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā

Kā iepriekš vēstījām, dome 2017. gada 
novembra beigās Centrālajā �nanšu un 
līgumu aģentūrā (CFLA) iesniedza pro-
jekta “Vispārējās izglītības iestādes mā-
cību vides uzlabošana Ādažu novadā” 

iesniegumu, lai saņemtu Eiropas Reģio-
nālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu 
Ādažu vidusskolas paplašināšanai. Āda-
žu novadam paredzētais ERAF �nansē-
jums darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” speci�skā atbalsta 
mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītī-
bas iestāžu mācību vidi” ietvaros ir 2 564 
487,00 EUR. Projekta iesniegumā tika 
plānots, ka Ādažu vidusskola tiks papla-
šināta, 1.-4. klasei būvējot jaunu mācību 
īstenošanas vietu Ādažos, Attekas ielā 
16, kā arī atjaunojot Ādažu vidusskolas 

esošo ēku, pielāgojot to 5.-12.klases vaja-
dzībām. Izvērtējot projekta iesniegumu, 
CFLA 29.12.2017. pieņēma lēmumu “Par 
projekta iesnieguma Nr. 8.1.2.0/17/I/028 
apstiprināšanu ar nosacījumu”, kas 
paredz, ka domei jāiesniedz precizēts 
projekta iesniegums. Tas jāizdara līdz 
09.03.2018.

  Inga Pērkone

Jaunais gads uzsākts ar  Uzņēmēju dienu pasākumu Ādažos
Veiksmīgi aizvadīts Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras Siguldas bizne-
sa inkubatora, Ādažu novada domes un 
Ādažu uzņēmēju biedrības organizētās 
Ādažu novada Uzņēmēju dienas. 
Seminārā klātesošie interesenti tika ie-
pazīstināti ar sociālo uzņēmējdarbību 
pasaulē un Latvijā, �nanšu institūcijas 
ALTUM atbalsta programmām un �-
nanšu iespējām uzņēmējiem. 
Informāciju sniedza arī Latvijas Inves-
tīciju attīstības aģentūra par atbalsta 

programmā – inovāciju vaučeru atbalsta 
pakalpojumiem, biznesa inkubatoriem, 

kā arī par tehnoloģiju skautiem un to 
sadarbību starp pētniekiem un uzņēmē-
jiem. 
Būtisku informāciju sniedza Valsts ie-
ņēmuma dienesta pārstāve par vairāku 
nodokļu izmaiņām 2018. gadā. 
Interesi par semināru izrādīja gan uz-
ņēmēji ar pieredzi, gan jaunie uzņēmēji, 
kuri ir uzsākuši savu biznesu, gan cilvē-
ki, kuriem ir biznesa idejas, kā arī Ādažu 
vidusskolas skolēni.

Laura Indriksone

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde izveidojusi skaistāko pūces māju
115 bērnudārzu konkurencē žurnāla “Pūcīte” organizētajā konkursā

Lepojamies! Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde izveidojusi skaistāko pūces māju 115 bērnudārzu konkurencē žurnāla “Pūcīte” 
organizētajā konkursā! 
Ādažu bērnudārza 15. grupa “Pūcītes” skolotāju Kristīnes Priedes, Ilzes Blaževičas un Elīnas Lazdiņas vadībā no sūnām, ķērp-
jiem, sēkliņām, kastaņiem, ogu kauliņiem, pupiņām un citiem dabas materiāliem izveidojuši pūces māju, par ko saņēma žurnāla 
“Pūcīte” balvas – lego, dažādus kārumus un žurnāla “Pūcīte” numuru. Visi grupas bērni kopā ar vecākiem vāca dabas materiālus, 
tēti būvēja koka māju, ko skolotāja Kristīne veselu nedēļu pēc tam aplīmēja ar savāktajiem materiāliem. Bērni žurnāla veidotājiem 
savukārt uzdāvināja pašu darinātu gleznu ar pūci un pūcēnu.

Sniega diena Ādažu bērnudārzā!
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*Piešķirt divas otrās vietas – par ziemīgās no-
skaņas dzīvokļa logu un lodžijas noformējumu 
daudzdzīvokļu mājas Ūbeļu ielā 13 pirmajā stāvā 
un par pasakaini teiksmaino noskaņu dārzā Zie-
du ielā 6 un dāvināt katram dāvanu karti 50.00 
EUR vērtībā.

Tūlīt pēc gadu mijas pašvaldības vērtē-
šanas komisija apskatīja pieteiktos ob-
jektus un, apkopojot iegūtos rezultātus, 
komisija nolēma: 
* Kategorijā “Privātās un daudzdzīvokļu 
ēkas, to priekšdārzi un piegulošā terito-
rija” – pirmo vietu piešķirt īpašumam 
Podnieku ielā 4 un 4A par mājas pagal-
mā un pieguļošajā teritorijā radīto Zie-
massvētku noskaņu gan sev, gan visiem Podnieku ielas braucējiem un gājējiem un dāvināt dāvanu karti 100.00 EUR vērtībā.

1 4 Ā AŽU VĒSTIS   15. FEBRUĀRIS (205) 2018

N DĀ

Apbalvoti konkursa “Ziemassvētku noformējums 2017” laureāti
Gadu mija dabā ir tumšākais laiks, bet katrā ciemā, pagalmā, namā šajā laikā iemirdzas spožas gaismiņu virtenes, smaržo zaļas skujas 
un košas stikla bumbas priecē gan lielus, gan mazus. Tieši šajā laikā Ādažu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus un ies-
tādes pieteikt savu namu, pagalmu, veikalu vai skatlogu dalībai konkursā “Ziemassvētku noformējums 2017”. 29. janvārī  konkursa da-
lībnieki pulcējās Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, kur Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks dalībniekiem 
pateicās par dalību konkursā un pasniedza Pateicības rakstus.
Kopumā tika saņemti 7 pieteikumi:
Kategorijā “Privātās un daudzdzīvokļu 
ēkas” tika saņemti piecu pretendentu 
pieteikumi:
• Dzīvokļa logi un balkons Ūbeļu ielā 13-9;
• Privātmājas pagalms Lauku ielā 13;

• Privātmājas pagalms Podnieku ielā 4, 4A;
• Privātmājas pagalms Ziedu ielā 6;
• Privātmājās pagalms Baltezera ielā 14.
Kategorijā “Pakalpojumu sniegšanas un 
tirdzniecības vietas” tika pieteikts viens 

objekts:
• SIA “Tehnika AZ” teritorija
Kategorijā  “Izglītības, sporta un kultū-
ras iestādes” tika pieteikts viens objekts:
• Valdorfa skolas priekšdārzs.

Podnieku iela 4 un 4A

Ziemīgas noskaņas Ziedu ielā un
Ūbeļu ielā
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Aicinājums pieteikties auklīšu kursos
Mūsu novadā ir daudz bērnu, kuriem pus-
otra gada vecumā nākas samierināties ar 
dzīves realitāti un doties uz bērnudārzu, 
jo viņu māmiņām jāatgriežas darbā. Vai 
ir varianti? Jā, ir! Piemēram, izmantot 
serti�cētas auklītes pakalpojumu un sa-
ņemt pašvaldības līdz�nansējumu auklītes 
algai 150 eiro mēnesī. Vai arī iedrošināt 
savus ģimenes locekļus apgūt 40 stundu 
profesionālās pilnveides programmu bēr-
nu aprūpes jomā un kvali�cēties auklītes 
naudiņas saņemšanai. Tas nav ne grūti, 
ne sarežģīti. 2017. gadā ar pašvaldības at-
balstu tepat pie mums – Ādažu vidussko-
lā – tika noorganizēti auklīšu kursi, kurus 
sekmīgi pabeidza 26 dalībnieki, to skaitā 2 
stiprā dzimuma pārstāvji. Jaunākajai auk-
lītei bija 23 gadi, vecākajai – 74. 
Laiku pa laikam pašvaldībā vēršas intere-
senti, kas vēlas apmācību iziet tieši Ādažos. 
Tas būs iespējams, ja tiks nodrošināts ne-
pieciešamais dalībnieku skaits (8-10), lai 
mācību pakalpojuma sniedzējs būtu iein-
teresēts noorganizēt kursus ārpus Rīgas.
Ceram, ka daudzas potenciālās auklītes – 
bērnu vecmāmiņas un vectētiņi, izlasot šo 
rakstu, pieteikties auklīšu kursiem vai vis-
maz padalīsies ar šo informāciju… 
Publicējam atbildes uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem. 

1. Kas var kļūt par auklīti? Par auklīti var 
būt jebkura persona, kas nav bērna vecāks 
vai aizbildnis. Reģistrēties var arī bērna 
pilngadīgā māsa, brālis vai vecmāmiņa/
vectētiņš, ja vien šī persona atbilst norma-
tīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Taču 
par auklīti nevar kļūt bērna māte, tēvs vai 
bērna likumīgie aizbildņi.
2. Kādos gadījumos pašvaldība sedz daļu 
auklītes algas? Ja auklīte  ir pabeigusi auk-
līšu kursus, reģistrējusies Valsts ieņēmumu 
dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības 
veicējs un reģistrējusies arī Izglītības kva-
litātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzējs, ir iespēja saņemt 
pašvaldības līdz�nansējumu. Svarīgs no-
teikums līdz�nansējuma piešķiršanai ir 
tas,  ka bērnam un vienam no vecākiem 
jābūt deklarētam Ādažu pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā. Ja visi kritēriji at-
bilst,  bērna vecākiem atliek vien nokārtot 
formalitātes  Ādažu novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A.
3. Kādu nodokļu maksāšanas veidu izvē-
lēties? VID mājaslapā www.vid.gov.lv (sa-
daļā privātpersonām – noderīgi – saimnie-
ciskās darbības veicēji) iespējams izvēlēties 
piemērotāko nodokļu maksāšanas režīmu. 
Vienkāršākais veids, lai strādātu par auk-
līti o�ciāli, ir izvēlēties patentmaksas no-

dokli, kas auklītēm ir 43 eiro mēnesī, ne-
atkarīgi no pieskatāmo bērnu skaita (max. 
5 bērni). Ja auklīte ir pensijas vecumā, ir 
iespēja maksāt samazināto patentmaksu. 
Samazinātā patentmaksa sešiem kalendāra 
mēnešiem  ir 9 eiro, bet  vienam kalendāra 
gadam – 17 eiro.
4. Vai personai ar pedagoģisko izglītību 
nepieciešami aukles kursi? Kursi nav ne-
pieciešami, bet ir jābūt apliecībai par pras-
mēm sniegt pirmo palīdzību.
Pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv sadaļā 
Izglītība/Likumi un noteikumi par izglītī-
bu, iespējams sīkāk uzzināt par prasībām 
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzē-
jiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju reģistrēšanas kārtību (16.07.2013. 
Ministru kabineta noteikumi Nr.404) un 
Ādažu novada pašvaldības līdz�nansējuma 
piešķiršanu pirmsskolas izglītības ieguvei 
(27.01.2015. saistošie noteikumi Nr.1/2015).
Aicinām izmantot pašvaldības līdz�-
nansējumu auklītes algai  un iedrošināt 
savus ģimenes locekļus apgūt 40 stundu  
profesionālās pilnveides izglītības prog-
rammu bērnu aprūpes jomā. Pieteik-
ties kursiem līdz šā gada 26. februārim  
pa tālr. 25936485 vai uz e-pasta adresi: 
ina ra. briede@adazi.lv.

Ināra Briede

*Trešo vietu piešķirt mājām Lauku ielā 13 un Baltezera ielā 14 par Ziemassvētku noskaņu gaismas dekoriem pagalmos un dāvināt 
dāvanu kartes 30.00 EUR vērtībā.

SIA “Tehnika AZ” un Ādažu Brīvā Valdorfa skola
Kategorijā “Pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas – veikali, tirdzniecības cen-
tri, tirdzniecības vietas, kafejnīcas, restorāni, aptiekas, privāti sporta klubi, poliklīnikas, 
veselības centri, skaistumkopšanas saloni, viesnīcas, viesu nami, kempingi, privāti tū-
risma un apskates objekti, privātu uzņēmumu, organizāciju biroju, ražošanas, noliktavu 
u.c. telpas un tām piegulošā teritorija” vērtēšanas komisija nolēma pirmo vietu piešķirt 
SIA “Tehnika AZ” par teritorijas noformējumu un gaismota suņa gada gaidīšanu un 
dāvināt dāvanu karti 100.00 EUR vērtībā.

Kategorijā “Izglītības, sporta un kultūras iestādes”  pirmo vietu piešķirt Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas interešu pulciņam “Skaistuma Dizaina Darbnīcas”, kas 
skolas priekšpagalmu pārvērta par gaismotu ziemas dārzu un dāvināt dāvanu 
karti 100.00 EUR vērtībā.

Priecē, ka ādažnieki labprāt dalījās Ziemassvētku brīnuma radīšanā. Ceram 
arī uz turpmāku iniciatīvu un aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmumus un 
biedrības piedalīties Ādažu novada pašvaldības rīkotajos konkursos 2018. 
gadā!

Iveta Grīviņa
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Ādažu novada dome nosaka augstākus kritērijus naudas balvas piešķiršanai
par  izcilību mācībās

Ādažu novada dome noteikusi augstākus 
kritērijus naudas balvas piešķiršanai par  
izcilību mācībās un sasniegumiem mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 
zinātnisko darbu lasījumos.

Šogad jau trešo gadu 
pēc kārtas 1. jūnijā 
tiks godināti mūsu 
novada vispārējās 
izglītības iestāžu iz-
cilākie skolēni par 
ļoti augstiem mācību 
rezultātiem. Naudas 
balvu piešķirs, sā-
kot no 7. klases, un, 
lai to saņemtu, 7.-9. 
klašu grupā sekmju 
vidējam vērtējumam 
jābūt, sākot no 8,75 

ballēm, un vērtējumam  mācību priekš-
metos – ne zemākam par 7 ballēm. 10.-12. 
klašu skolēni varēs iegūt naudas balvu, ja 
vidējais vērtējums liecībā būs augstāks par 
8,5 ballēm un vērtējums mācību priekš-

metos – ne zemāks par 7 ballēm. 
Naudas balva par godalgotām vietām mā-
cību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 
un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 
arī tiks piešķirta, sākot no 7. klases. 
Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
– Ādažu Mākslas un mūzikas skolas  un 
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
izcilāko audzēkņu apbalvošana būs skolu 
direktoru pārziņā, tādējādi dodot iespēju 
apbalvot visus izcilos audzēkņus līdzšinē-
jo 15 vietā.
Lai noskaidrotu visu iesaistīto viedokli 
par izcilnieku nominācijām, kā arī uz-
zinātu pašu skolēnu viedokli, martā ai-
cināsim  skolas padomes pārstāvjus un  
skolēnu parlamentu pārstāvjus paust savu 
viedokli.

Ināra Briede

Informācija iedzīvotājiem, kuru bērni apmeklē maksas interešu izglītības pulciņus
Kopš 2017. gada, iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi 
atgūst daļu no pārmaksātā iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa  no  summas, kas  samak-
sāta par bērnu interešu izglītību. Aizpildot 
gada ienākumu deklarāciju un iesniedzot 
attaisnojuma dokumentus čekus, kvītis, 
internetbankas izdrukas, u.c.) attaisnotajos 
izdevumos par interešu izglītības apgūšanu 

bērniem līdz 18 gadu vecumam ir iekļauja-
mi veiktie maksājumi arī par tādu pulciņu 
apmeklējumu, kurus nodrošinājusi izglītī-
bas iestāde vai citas juridiskās un �ziskās 
personas, kuras nav reģistrētas Izglītības 
iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmu-
šas attiecīgas licences. Ādažu novada paš-
valdība tāpat kā vairums Pierīgas novadu 
pašvaldību  funkciju  izdot licences  ir dele-

ģējusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldei. Lai noskaidrotu, vai jūsu bērna 
apmeklētais pulciņš ir licencēts un jums ir 
iespēja samaksu par to iekļaut attaisnota-
jos izdevumos, aicinām apmeklēt interneta 
vietnes www.ikspieriga.lv sadaļu “Licences” 
vai zvanīt Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldei – tālr. 29434080, vai perso-
nīgi doties uz Rīgu, Bruņinieku ielu 29/31. 

Uzziņai: no 2014. gada līdz 2018. gada janvārim  licences darbībai Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saņēmuši:
Nr.p.k. Nosaukums Licences Nr. Licences veids Licences darbības termiņš

1. Biedrība “Futbola klubs “Ādaži””
Nr.2
Nr.1

Nr.34/2017
Interešu izglītība

05.03.2014. – bez termiņa
11.01.2017. – 11.01.2020.
31.08.2017. – 31.08.2020.

2. Zinta Filipoviča Nr.19 Interešu izglītība 16.02.2016. -  bez termiņa
3. Ieva Gintere Nr.20 Interešu izglītība 16.02.2016. -  bez termiņa
4. Dita Vaičūne-Grīnberga Nr.21 Interešu izglītība 16.02.2016. -  bez termiņa
5. Antra Krasta Nr.34 Interešu izglītība 07.03.2016. -  bez termiņa
6. Inga Vitenberga-Piševa Nr.52 Interešu izglītība 26.08.2016. -  bez termiņa
7. Liene Šveicere Nr.63 Interešu izglītība 28.09.2016. – bez termiņa
8. Dita Vaičūne-Grīnberga Nr.64 Interešu izglītība 28.09.2016. – bez termiņa
9. Baiba Bogdasarova Nr.76 Interešu izglītība 31.10.2016. -  bez termiņa

10. Biedrība “Grand Jete” Nr.21/2017 Interešu izglītība 16.06.2017. -  16.06.2020.
11. Evita Bondere Nr.30/2017 Interešu izglītība 18.08.2017. – 18.08.2020.
12. SIA Riga International Tuition centre Nr.35/2017 Interešu izglītība 31.08.2017. – 31.08.2020.
13. Biedrība “Extreme Dance school” Nr.39/2017 Interešu izglītība 29.09.2017. – 29.09.2020.
14. SIA “ZE birojs” Nr.43/2017 Interešu izglītība 13.10.2017. – 13.10.2020.
15. Futbola skola “Garkalne” Nr.54/2017 Interešu izglītība 27.10.2017. – 27.10.2020.
16. Agnese Beķere Nr.57/2017 Interešu izglītība 03.11.2017. – 03.11.2020.
17. Andžeja Grauda bungu skolas atbalsta biedrība Nr.1/2018 Interešu izglītība 09.01.2018. – 09.01.2021.
18. SIA “Andžeja Grauda bungu skola” Nr.2/2018 Interešu izglītība 09.01.2018. – 09.01.2021.

Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede

I L B



XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētki šogad būs viens 
no visnozīmīgākajiem Latvijas 
valsts simtgades notikumiem. 
No 30. jūnija līdz 8. jūlijam 
Rīgu pieskandinās vairāk 
nekā 40 tūkstoši dalīb-
nieku no visas pasau-
les. Šajā svētku nedēļā 
mūsu valsts galvaspil-
sētā apmeklētājiem 
būs iespēja baudīt da-
žādus pasākumus, no 
kuriem 19 būs mak-
sas pasākumi un 44 – 
bezmaksas.
Mēs esam lepni, ka 
Ādažu novadu šajos svēt-
kos pārstāvēs 300 dalīb-
nieki, kuri ir apvienojušies 
10 amatiermākslas kolektīvos.
Seši mūsu deju kolektīvi: SDK 
“Sprigulis” un VPDK “Sprigulis” 
(vad. Līga Lancmane), SDK “Dēka” (vad. 
Liene Gailāne), VPDK “Sānsolītis” (vad. Rasma 
Graudīte), JDK “Rūta” (vad. Ināra Mičule un Vita Reinbooma) 
un TDA “Sprigulītis” (vad. Liene Kļaviņa) priecēs skatītājus 
deju lieluzvedumos “Māras zeme”, kuri notiks Dauga-
vas stadionā 5., 6. un 7. jūlijā.
Koklētāju ansambli “Ādažu stīgas” (vad. Māra 
Jansone-Henkuzene) dzirdēsim muzicējam 
Dailes teātra Lielajā zālē 5. jūlijā kokļu an-
sambļu koncertā “Stīgo, brālīt! Stīgo, mā-
siņ!”.

Vērienīgajā noslēguma koncertā “Zvaigžņu ceļā” 
Mežaparka Lielajā estrādē 8. jūlijā piedalīsies 

mūsu novada trīs kori: jauktais koris “Ju-
mis” (diriģenti Imants Kalniņš un Oskars 

Jeske), jauniešu koris “Mundus” (di-
riģenti Didzis Soste un Anna Paula 

Upīte) un jauktais koris “Saknes” 
(diriģenti Andra Zvejniece un Ārijs 
Ādamsons).
Visi ļoti nopietni ir strādājuši 
vairāku gadu garumā, lai apgūtu 
svētku repertuāru, vēl tikai at-
liek piedalīties kopmēģinājumos, 
pieslīpēt nianses, jo pēdējais at-
skaites punkts vēl priekšā – skates 

aprīlī, kur katra kolektīva sniegu-
mu izvērtēs profesionāla žūrija un 

dos savu svētību dalībai svētkos. Lai 
visiem veicas skatēs! Lai labi rezultāti!

Maija Drunka,
Ādažu novada Dziesmu svētku koordinatore

1 7facebook.com/adazilv @Adazu_novadsS  U S

Tuvojas XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Biļetes uz pa-
sākumiem sāks tirgot 

3. martā “Biļešu Paradīzes” 
tirdzniecības vietās visā Latvijā

(arī Ādažu Kultūras centrā Gaujas ielā 
33A) un interneta veikalā
www.bilesuparadize.lv.

i ešu cenas uz maksas pasākumiem no
2,  E R līdz 6 ,  E R.

Vienā pirkumā vienam pircējam uz katru pa
sākumu būs iespēja iegādāties līdz četrām 

bi etēm.

Pilna svētku programma un
plašāka informācija

www.dziesmusvetki.lv
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D MES LĒMUMI

Rīgas plānošanas reģions sabiedriskajā transportā
vēlas ieviest elektronisko pasažieru norēķinu sistēmu
Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības 
padomes loceklis un Ādažu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks norāda, 
ka sabiedriskajā transportā reģionālajos 
pārvadājumos svarīgi ir ieviest elektronis-
ko norēķinu veikšanu ar pasažieriem. Tādā 
veidā tiktu izskaustas jebkādas pārvadātāja 
manipulācijas ar skaidru naudu, kā rezultā-
tā neuzrādās patiesais pasažieru skaits un 
pārvadātāja ieņēmumi, kas savukārt rada 
nepareizu priekšstatu par atsevišķu mar-
šrutu rentabilitāti. Šāds risinājums būtu 
solis pretī arī nepietiekamo valsts dotāciju 
risināšanai.  

Uz pirmo sēdi sanākusi izveidotā RPR sa-
biedriskā transporta darba grupa, kuru veido 
reģiona pašvaldību pārstāvji RPR attīstības 
padomes locekļa un Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja Māra Sprindžuka (LRA) va-
dībā.
Pēc darba grupas dalībnieku domām, viena 
no aktuālākajām problēmām pašlaik ir valsts 
nepietiekamais dotāciju apjoms, kā rezultātā 
VAS “Autotransporta direkcija” uzsākusi sa-

biedriskā transporta reģionālā maršrutu tīkla 
optimizāciju. “Piemēram, Rīgas plānošanas 
reģiona pašvaldībās tas piedāvā veikt sama-
zinājumu par vairāk nekā miljonu kilometru, 
kas nav pieņemami, ņemot vērā reģiona attīs-
tības tendences un potenciālu valsts mērogā,” 
pauda Sprindžuks, norādot, ka, viņaprāt, cits 
problēmas risinājums ir pilnīga pāreja uz pa-
sažieru elektronisko norēķinu veikšanu auto-
busos.
“Šādā gadījumā tiktu izskausta “ēnu” prakse, 
kad šoferis no pasažiera saņem par braucienu 
samaksu skaidrā naudā, bet šis pārvadātais 
pasažieris netiek �ksēts o�ciālajās pārvadātā-
ja atskaitēs. Rezultātā “Autotransporta direk-
cija”, neredzot patieso pārvadāto pasažieru 
statistiku un ieņēmumus, iespējams, mazāk 
rentablus maršrutus atspoguļo kā neren-
tablus. Turklāt izskaužot  ēnu ekonomiku, 
šādā veidā samazinātos valsts dotāciju ne-
pieciešamība vai arī valsts līdz�nansējumu 
varētu novirzīt reisu mazāk apdzīvotās reģio-
na vietās nodrošināšanai,” ieceri aprakstīja 
Sprindžuks.
Šobrīd pašvaldības iedzīvotāju mobilitātes 

uzlabošanā un sabiedriskā transporta plā-
nošanā nepiedalās. Izņēmums – republikas 
nozīmes pilsētas, kurām likums deleģē sa-
biedriskā transporta plānošanas funkciju un 
kurām arī pieder sabiedriskā transporta uz-
ņēmumi, bet plānošana notiek tikai pilsētas 
administratīvajās robežās - minimāli aptve-
rot apkaimes ap lielajām pilsētām.
Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības 
padome, kuru pārstāv reģiona 30 pašvaldību 
vadība, pērn nogalē nolēma izveidot tematis-
kās darba grupas reģiona interešu plašākai 
pārstāvībai valsts līmenī. Kā pirmās tematis-
kās grupas nolēma veidot sabiedriskā trans-
porta, izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
jomā, bet nākotnē to skaits varētu palielinā-
ties, ņemot vērā aktuālos jautājumus.

Inese Ozoliņa 

N DĀ

Ādažu novada domes ārkārtas (17.01.2018.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 8 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš (LZP), 
J.Neilands (RA), K.Savicka (RA).

1. Par ielas iegādi izsoles kārtībā ciematā 
“Luksti”.
Lēmums: Piedalīties maksātnespējas admi-
nistratora Kārļa Rācenāja rīkotajā otrajā iz-

solē un iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 
“Luksti” un zemes gabalu, Stapriņi, Ādažu 
novads, par iespējami zemāko cenu. 
Balsojums: vienbalsīgi (8) – “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (23.01.2018.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 9 deputāti: M.Sprin-
džuks (RA), P.Balzāns (RA), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), J.Neilands 
(RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Sa-
vicka (RA).
1. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma 
projektu nekustamajam īpašumam “Laz-
dukalni”.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma “Laz-
dukalni” detālplānojuma projekta izstrādā-
šanu.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
2. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Zaļkalni”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Zaļkalni” ze-
mes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Jaunlejupes”. 
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Jaunle-
jupes”.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
4. Par zemes vienību apvienošanu, jaunas 
zemes vienības izveidošanu un adreses un 
lietošanas mērķa noteikšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2017.gada 28.februāra 
lēmumu Nr.35 “Par zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pa-
sta ielā 1A un Gaujas ielā 3”. Atļaut apvienot 
vienā zemes vienībā nekustamos īpašumus 
Gaujas ielā 1, Pasta ielā 1A un Pasta ielā 1B. 
Piešķirt apvienotajai zemes vienībai ar ēkām 
un būvēm adresi: Gaujas iela 1, Ādaži, Ādažu 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lieto-

šanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
5. Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera 
savienojuma tīrīšana” īstenošanu.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Lilastes ezera 
un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īsteno-
šanu un tā iesnieguma iesniegšanu LVAF 
administrācijā līdz 31.01.2018. Projekta ap-
stiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īsteno-
šanai nepieciešamo domes līdz�nansējumu 
2 420 euro apmērā no domes budžeta līdzek-
ļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
6. Par nepabeigtās būvniecības objekta iz-
slēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums: Izslēgt no domes grāmatvedības 
uzskaites nepabeigtās būvniecības objekta 
izmaksas, kas veiktas par 2015.gada 14.de-
cembrī akceptētu projektu par tualetes, in-
ženierkomunikāciju tīklu un segumu izbūvi 
laukumā Gaujas ielā 7, Ādažos, par kopējo 
summu 16782.70 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem.
Lēmums: Piešķirt J.Z. nekustamā īpašuma 
atvieglojumu 90% apmērā viņam piederoša-
jiem nekustamajiem īpašumiem par iegul-
dījumu sabiedriskās infrastruktūras izbūvē 
EUR 5481.44 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
8. Par pašvaldības izmaksām privātām 
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Lēmums: Apstiprināt izmaksu apjomu 2018.
gadā vienam izglītojamajam mēnesī, ko dome 
sedz pirmsskolas izglītības programmas ap-

guvei privātā izglītības iestādē, šādā apmērā: 
bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 
- EUR 233,63; bērniem, kuri saņem obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei: no 
2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam - EUR 
212,17; no 2018.gada 1.septembra līdz 31.de-
cembrim – EUR 168,01. 
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
9. Par grozījumiem domes 22.12.2017. lē-
mumā Nr.290.
Veikt grozījumus domes 22.12.2017. lēmumā 
Nr.290 “Par Projektu uzraudzības komisijas 
izveidošanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
10. Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa 
ievēlēšanu.
Lēmums: Ievēlēt Edīti Laugu par Ādažu no-
vada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem. 
Atļaut E.Laugai savienot Komisijas locekļa/
sekretāres pienākumus ar novada bāriņtiesas 
locekļa pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
11. Par Ādažu novada Attīstības program-
mas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīci-
ju plāna aktualizāciju.
Lēmums: Apstiprināt Attīstības programmas 
(2016-2022) aktualizēto Rīcības plānu un In-
vestīciju plānu.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
12. Par pašvaldības amatpersonu un darbi-
nieku mēnešalgām 2018.gadā.
Lēmums: Noteikt atlīdzību EUR 24,48 stun-
dā par Ādažu novada pašvaldības deputāta 
darbu. Apstiprināt pašvaldības amatpersonu 
un darbinieku mēnešalgas 2018.gadā.
Balsojums: vienbalsīgi (9) – “par”.
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
21. februārī plkst. 13.00 

21. martā plkst. 17.00
Gaujas ielā 16

Pensionāru padome

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ ATVĒRTA 
JAUNA KAFEJNĪCA “ŪDENSROZE”

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži (bijušās kafejnīcas 
“Četri krasti” telpās) 

Darba laiks:
P.-C. 11.00-18.00; Pk. 11.00-20.00;

S.12.00-21.00; Sv. 12.00-18.00
Plašāka informācija: info@porthotel.lv, tālr. 23005150

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 23. janvāri sēdes lēmumu 
Nr.2 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpa-
šumam “Lazdukalni” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pa-
matot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras objektu 
izvietošanu mazstāvu apbūves zonā. Par detālplānojuma izstrādes vadī-

tāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis 
Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplā-
nojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt 
elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.205) izdots informatīvs pielikums 
(Nr.202), kurā publicēti šādi Ādažu novada 
domes saistošie noteikumi:
Nr.1/2018 (23.01.2018.) “Par Ādažu novada 
pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

Nr.2/2018 (23.01.2018.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības 
nolikums””.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-

kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu no-
vada 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.

ĀDAŽOS ATVĒRTS JAUNS AUTOSERVISS

Autoservisa pakalpojumi: mo-
tora remonts, elektro diagnos-
tika, motora siksnu maiņa, ri-
tošās daļas remonts, bremžu 
remonts, metināšanas darbi, 
eļļas maiņa, riepu maiņa, 
lukturu regulēšana un citi 
remontdarbi.
Autoserviss “Jēkabsons 
motorsport” atrodas Podniekos, 
precīzi atbraukšana ar Waze “Jēkabsons motorsport”.
Tālr. 26017161; 
Darba laiks darba dienās 08.00-18.00; sestdienās– 
pēc iepriekšēja pieraksta; svētdienās – brīvs.

Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas ko-
misija paziņo, ka 2018. gada 8. martā plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 2, Ādaži, Āda-
žu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0416 ar kopējo platību 0,5389 ha. 
Nosacītā cena EUR 135 000 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši eiro). 

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018. gada 5. martam plkst. 18.00, 
Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu 
novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izso-
les. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67996900, Volli Kukk.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notiks 
5 nedēļas no 9. februārim līdz 16.martam. Ar 
būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā 
vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerē-
tās būvniecības iespējamo ietekmi iespējams 
Ādažu pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un 
Ādažu pašvaldības būvvaldē, Gaujas iela 33A, 
Ādažos pirmdienās laikā no plkst. 10.00-13.00; 
13.45-18.00 un ceturtdienās laikā no plkst. 
08.00-13.00; 13.45-17.00.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums 
notiks 2018. gada 19. februārī no plkst. 18.00 
līdz 20.00, Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 
33A, Vēstures un mākslas galerijā.

Atsauksmju iesniegšana no 2018. gada 9. 
februāra līdz 2018. gada 16. martam darba 
laikā Valsts un pašvaldības vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā un Ādažu pašval-

dības būvvaldē, Gaujas iela 33A, Ādažos vai 
elektroniski, aizpildīto aptaujas lapu iesniedzot 
portālā www.latvija.lv, sadaļā “Iesniegums ies-
tādei” (izvēloties Ādažu pašvaldību), vai, sūtot 
e-pastu buvvalde@adazi.lv.

Būvniecības ierosinātājs:
Reliģiska organizācija “Ādažu Vissvētās 

Dievmātes “Ļaunu siržu Mīkstinātāja” ikonas 
pareizticīgo Draudze” reģ. Nr. 40801052072;
juridiskā adrese: Pils iela 14, Rīga, LV-1050;

kontakttālrunis: +371 23002778;
e-pasts: adazubaznica@inbox.lv

Būvprojekta izstrādātājs:
SIA “AUGEO GROUP” reģ. Nr. 40103886235;

juridiska adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 33 – 7, Rīga, LV-1010;

kontakttālrunis: +371 26830903;
e-pasts: info@augeogroup.lv






