2014. gada septembris

Ādažu novada dome

NEIZSĪKSTOŠA MĪLESTĪBA
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Biruta Virkava Ādažos bērnus skolojusi
teju pusgadsimtu – 49 gadus, darbam
atdodot visu savu dzīvi. “Darba bija ārkārtīgi daudz,” viņa tagad atzīst.

4. lpp.

www. adazi. lv
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PĀRVĒRST MAZO PASAULĪTI
Fizikas un dabaszinību skolotājs Raivis
Pauls ar savu atraktivitāti, degsmi, izdomu un neformālajām izglītības metodēm
bērnos un jauniešos rada interesi par
jomu, kas agrāk šķitusi grūti apgūstama.

10. lpp.

Foto – Gints Bērziņš, Aija Valtmane

Ādažnieki sacenšas novada Sporta dienā

Silta laika un spožas saules lutināta
Ādažu novada Sporta diena aizritēja ar
aizraujošām sacensībām dažādos sporta
veidos un izdomas bagātām atrakcijām
vismazākajiem sportistiem. Sporta dienas
dalībniekiem bija iespēja cīnīties par Ādažu novada kausu gan basketbolā un pludmales volejbolā, gan arī spēka divcīņā un
veloorientēšanās sacensībās, kurās divās
distancēs varēja doties gan pieaugušie, gan
bērni. Pasākuma organizatori bija sarūpējuši saturīgu velomaršrutu, lai sacensības
būtu vēl interesantākas un neparastākas.

13 komandas piedalījās pludmales volejbolā, septiņas – basketbolā, 34 sportisti
18 svara kategorijās sacentās spēka divcīņā, bet visvairāk interesentu startēja
veloorientēšanās sacensībās – veselas 18
komandas! Bērnus iepriecināja jautrā un
atraktīvā Pepija Garzeķe, kura bija parūpējusies par to, lai ne mirkli nebūtu garlaicīgi – visas dienas garumā vismazākie
sporta spēļu dalībnieki piedalījās dažādās
stafetēs un rotaļās. Pludmales volejbolā sievietēm uzvarēja komanda “Turbo
zaķi”, vīriešiem – “Abi labi”, basketbolā

vīriešiem – komanda “Jauktie” un zēnu
grupā – “Ādaži”, veloorientēšanās īsajā distancē pirmo vietu izcīnīja komanda “Dille
dille”, bet garajā distancē – “Lauku ūbeles”,
spēka divcīņā sievietēm uzvarēja Valērija
Nekrasova, vīriešiem – Maksims Popovs,
jauniešiem – Sandis Barops, junioriem –
Jānis Kravalis, senioriem – Arnis Mazurs.
Sirsnīga pateicība pasākuma atbalstītājiem – “Emerald Baltic”, “Latfood” (“Ādažu čipsi”), “Gandrs”, “Port Hotel”, “Aldaris”,
“Spēka pasaule”, Marikai Ģedertei, “Gatineau”, restorānam “Četri krasti”.

Foto – Monika Griezne

Foto – Artis Brūvers

RUBRIKA BILDĒS
MĒNESIS

 Pie Kadagas 11. mājas uzstādīta uzbrauktuve cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Domes priekšsēdētājs un Sociālā dienesta
vadītāja ieradušies apciemot ģimeni, kuru ikdienu tā padarīs
daudz vieglāku.

 Piecas no savām gleznām mākslinieks Rolands Bruno Butāns
dāvina Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
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Foto – Monika Griezne

 Arī šogad 1. septembrī pa ceļam uz
skolu bērnus priecēja lielās lelles, kas
cienāja ar saldumiem.

 Ādažu novada domes deputāte Ilze
Pētersone tiek pie īpašas dāvanas par
lielisko sniegumu Latvijas pašvaldību
darbinieku sporta spēlēs.

Foto – Monika Griezne

Foto – Monika Griezne
Foto – Monika Griezne

Foto – Monika Griezne

 Mākslinieks Rolands Bruno Butāns
Ādažu novada domei dāvina vienu no
savām gleznām.

Foto – Monika Griezne

 ASV
militārie
inženieri
uzstāda
automātiskos vārtus
Ādažu
vidusskolas
žogam.

ASV vēstniecības Ekonomikas un politikas nodaļas vadītāja
Debora Millere un domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
atklāj žoga būvniecības projekta piemiņas plāksni.
 Lūk,
cik jauku
darba vidi
Ādažu
vidusskolā
bērniem
izveidojusi
Aina
Balode,
pie kuras
skolēni
var apgūt
floristikas
mākslu.

 Pirmklasnieku braši skaitītās dzejas
rindas iepriecina arī Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Balzānu.

Foto – Normunds Mežiņš

Foto – Normunds Mežiņš

 Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna Miķelsone,
projektu vadītāja Kristīne Berķe un ainavu arhitekte Māra Rugaine – Murāne veido
1. septembra svētku dekorus. Darbos palīdz arī ģimenes locekļi.

Foto – Monika Griezne

Foto – Monika Griezne

 Šogad Ādažu vidusskolas pirmajā klasē mācības uzsāk
169 pirmklasnieki.

 Jaunais volejbola laukums
Ataros sagādā prieku kā lieliem,
tā maziem.
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Ādažu novada dome aicina
izvirzīt kandidātus balvu pasniegšanai par ieguldījumu novada attīstībā
Tuvojoties Latvijas
Republikas proklamēšanas 96. gadadienai,
Ādažu novada dome
aicina izvirzīt kandidātus balvu pasniegšanai
par ieguldījumu novada attīstībā. Balvu
pasniegšana notiks Valsts svētku sarīkojumā 2014. gada 15. novembrī Ādažu
Kultūras centrā.
Ādažu apbalvojumu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā.
Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt fizisku (ne

mazāk kā 5–10 personas) personu grupa
vai juridiska persona, sniedzot šādas ziņas par apbalvojamo:
1. vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts;
2. 
nozīmīgāko darbu vai nopelnu
apraksts, par kuriem ierosina
apbalvojuma piešķiršanu (bez
pamatojuma kandidatūra netiks
izskatīta);
3. citu personu atsauksmes par apbalvošanai ierosināto personu;
Iesniedzēja – fiziskās vai juridiskas
personas datus, tālruņa nr.

Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu Jūsu izvirzītajam kandidātam
lūdzam iesniegt līdz š. g. 6. oktobrim
rakstiski:
Ādažu novada domē Klientu centrā;
vai pa pastu: Gaujas ielā 33A, Ādaži,
Ādažu novads LV-2164,
vai elektroniski: dome@adazi.lv.
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks izskatīti Ādažu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā un apstiprināti ar Domes lēmumu.
Informācija:
Tālr. (+371) 67997350
www.adazi.lv

Ja veselības stāvokļa dēļ vēlētājs nevar
ierasties balsošanas telpās, viņa aprūpētājs var pieteikt balsošanu, iesniedzot
rakstveida iesnieguma Ādažu novada
domē no 29. septembra līdz 4.oktobrim
Gaujas ielā 33A, Ādažos.
Iecirkņa komisijas darba laiks:
Pirmdien, 29. septembrī: 17.00–20.00
Otrdien, 30.s eptembrī: 8.00–11.00
Trešdien, 1. oktobrī: 17.00–20.00

Ceturtdien, 2. oktobrī: 9.00–12.00
Piektdien, 3. oktobrī: 10.00–16.00
Vēlēšanu dienā, 4. oktobrī: 7.00–20.00
Plašāku informāciju par vēlēšanu tiesībām un balsošanas iespējām var apskatīt: http://www.cvk.lv/pub/public/
Vēlēšanu iecirknis Ādažu novadā
Nr. 777 atrodas Gaujas ielā 33 A, Ādažos.

norēķinu sistēmā būs uzlabojumi – iedzīvotājiem, pašvaldības komunālo pakalpojumu maksājumus veicot pastā, komisijas maksu segs pašvaldība.
Priecē, ka domes darbs kļuvis atklātāks – domes sēdes kopš augusta tiek
ierakstītas audioierakstā, kas pieejams
interneta vietnē www.adazi.lv.
Tiek sākts darbs pie 2015. gada budžeta izveides, kurā plānotas investīcijas
un uzturēšanas darbi nākamajam gadam. Tādēļ aicinu tos ādažniekus, kuri
vēl nav pauduši savu viedokli aptaujā par
domes darbu un ugunsdzēsības pakalpojumiem, paveikt to līdz 15. oktobrim,
jo tieši iedzīvotāju redzējums par problēmām un veicamajiem risinājumiem ir
ļoti nozīmīgs, plānojot ierobežotos resursus un darbus.
Aicinu domāt arī par atpūtas un sporta laukumu iekārtošanu Ādažu ciemos.
Pateicoties aktīvai iedzīvotāju līdzdalībai,
izveidoti Upmalu un Ataru ciemu sporta laukumi. Labiekārtota Vējupes pludmale. Šobrīd norit darbs pie Garkalnes
sporta laukuma un Ataru pludmales plānošanas. Uzsākts Kadagas ciema detālais
plānojums, lai noteiktu ciemata attīstībai

un iedzīvotājiem nepieciešamo teritoriju
attīstību. Tieši iedzīvotāju aktīva nostāja
un iesaiste savu ciematu labiekārtošanā
ļauj ātrāk un efektīvāk izveidot tik ļoti
nepieciešamo labiekārtojumu mūsu ciemos. Oktobra “Ādažu Vēstīs” sniegsim
izvērstu izklāstu par pieejamajiem pašvaldības instrumentiem – nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides, iedzīvotāju
biedrību iniciēto projektu atbalstu u.c.
iedzīvotāju līdzdalības veidiem un projektu finansēšanas variantiem.
Tuvojas Saeimas vēlēšanas 4. oktobrī.
Būsim aktīvi un piedalīsimies Saeimas
vēlēšanās, lai tādējādi līdzdarbotos mūsu
valsts veidošanā. No tā, kādus sabiedrības priekšstāvjus izvēlēsimies, atkarīga
mūsu valsts nākotne. Lai nodrošinātu
iespējas nobalsot, Ādažu dome šobrīd
strādā pie speciāli norīkotu autobusu
kustības vēlēšanu dienā, atvieglojot iedzīvotāju nokļūšanu vēlēšanu iecirknī
no attālākajiem Ādažu ciemiem. Precīzāka informācija par maršrutiem un
kustības grafiku būs pieejama mājaslapā
www.adazi.lv.

12. Saeimas vēlēšanas
2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks
kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās jāievēl 12. Saeima. Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu apgabalos, un tajās
jāievēl 100 Saeimas deputāti.
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi
būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās
vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Jolanta Stērniniece
Ādažu Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Godātie ādažnieki!
Septembris ienesis jaunu ritmu ne tikai katram savā ģimenē, bet arī novada
dzīvē – ar agriem rītiem, noslogotākām
ielām, ar skolas laiku.
Domes administrācija strādā pie šajā
gadā plānoto teritorijas labiekārtošanas
darbu pabeigšanas. Laika apstākļi kļūst
rudenīgi – laicīgi jāpabeidz ūdenssaimniecības un asfaltēšanas darbi Gaujas
ielā, bērnudārzu un skolas jumtu remonti, caurteku un melioratīvo grāvju kopšana, pretplūdu dambja rekonstrukcija un
citi darbi.
Iedzīvotāju ērtībai būtiskas izmaiņas
tiek veiktas, lai uzlabotu domes administratīvo pakalpojumu pieejamību un atvieglotu norēķinu iespējas interneta vidē
un Klientu apkalpošanas centrā. Lai samazinātu klienta laika patēriņu, oktobrī
Klientu apkalpošanas centrā būs iespēja
vienuviet apmaksāt jebkuru pašvaldības
pakalpojumu – nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vai kapitālsabiedrību
(“Ādažu Ūdens”, “Ādažu Namsaimnieks”)
pakalpojumus. Klientu apkalpošanas
centrā būs bankas karšu terminālis, tādējādi mazinot nepieciešamību pēc norēķiniem skaidrā naudā. Arī skaidras naudas
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Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks
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Neizsīkstoša
mīlestība
“Skolotāj! Manu skolotāj! Ja vien Jūs
zinātu, cik mīļa man esat! Neizsīkstoša mīlestība pret katru. Tieši tā padara
Jūs tik neatkārtojamu, mīļu un starojošu. Ja man simboliski vajadzētu Jūs
uzzīmēt, es zīmētu sauli un smaidu,”
šos sirsnības pilnos vārdus latviešu
valodas un literatūras skolotājai Birutai Virkavai rakstīja kāds skolēns, kad
beidza pamatskolu un devās mācīties
tālāk, uz Rīgu. Biruta Virkava bērnus
un jauniešus Ādažos skolojusi teju
pusgadsimtu – 49 gadus, pieredzot gan
sirdi aizkustinošus un mīļus, gan arī
mazliet sāpīgus brīžus. Taču sāpīgais
no atmiņām padziest viegli un ātri, jo
Biruta Virkava ir optimiste: “Kāda jēga
dzīvošanai bez prieka? Priecājos par
katru mazumiņu!” Arī tagad, esot pensijā, uzskats par to, kādām jābūt skolotāja un skolēna attiecībām, nav mainījies: “Man gribētos, lai skolēns justos
brīvi un skolotājam varētu pateikt to,
ko nevar uzticēt nevienam.”
Biruta Virkava savās mājās sagaida ar
karstu kafiju un sarūpētiem cienastiem.
Mūsu sarunu ik pa mirklim pārtrauc
smiekli par skolotājas pieņemtajiem minčiem. Izstrādājot dažādus pigorus un ik
pa brīdim smīdinot, tie lido te uz vienu,
4

Foto – šeit un citviet rakstā no privātā arhīva

te – otru pusi. Jau
sarunas sākumā
jaušams, ka Biruta
Virkava pret apkārtējo pasauli nemaz nav vienaldzīga – par daudz ko
sāp sirds. Īpaši –
par cilvēka cietsirdību, nejūtību un
vēsumu. “Man tiešām jāapskauž tie,
kuri spēj nejust.
Tie cilvēki laikam
ir ļoti laimīgi. Bet
es nevaru. Man
tā sāp sirds, kad
redzu pamestus,
vientuļus minkas.
Katru rītu man
viens kaķītis visu
laiku skrēja pretī.
Kamēr ārā nebija
auksti, es vēl biju
mierīga, bet, kad
solīja, ka naktī būs
mīnuss 30, nevarēju gulēt. Visu
laiku domāju. Un
tā kādā naktī, kad
ārā tiešām bija mīnuss 30, saģērbos
un gāju meklēt to minku. Atradu, ieliku
azotē un nesu uz mājām,” stāsta skolotāja.
“Vai negribēja mukt prom? Tomēr – ielas
minka,” saku. “Nē, gluži otrādi – pieglaudās un pavisam mierīgi sēdēja, kamēr tikām līdz mājām.” “Vai cilvēka cietsirdībai
tiešām nav robežu? Es nevaru to saprast,”
prāto Biruta Virkava. Tikpat ļoti viņa neizprot mūžīgi neapmierinātus, sabozušos
ļaudis, kuri pārtiek no negatīvām emocijām: “Es nekādi nevaru saprast pensionārus. Zvana uz Latvijas Radio un lamājas:
“Viss – slikti!” Esmu piedzīvojusi pēckara
laiku, un pat tad – nevajadzēja tā žēloties.”
“Un arī slimības rodas no negācijām. Kad
biju jauna, 20 gadus negāju pie ārsta vis-

tajā iekrīt. Esmu to redzējusi tik burtiski,
cik vien iespējams. Pat grūti aptvert, cik
ļoti!”

Pēckara laiks un lauku skola
Biruta Virkava dzimusi, augusi un
skolojusies vēju pilsētā Liepājā. Pēc Liepājas pedagoģiskās skolas diploma iegūšanas norīkota uz mazu lauku skoliņu
pie pašas Lietuvas robežas – Ģeistautu
pamatskolu, kas atradās kādus 5 km no
Rucavas. “Tas bija 1951. gads. Skola izskatījās kā liela lauku māja. Aizgāju ar
vienu čemodānu. Man bija viena izejamā, viena – darba kleita, svārki un pāris
blūzītes. Kurpes bija ar brezenta virsmu,
vienīgi – krāsotas. Bērni līdz pirmajam
sniegam uz skolu gāja plikām kājām.
Skolā bijām tikai divas skolotājas – mācību pārzine un es. Uz Ģeistautiem varēja nokļūt tikai ar smago auto ar koka
kulbu. Ja samaksāja trīs rubļus, aizveda.
Ģeistautos veikala nebija. Reizi nedēļā
braucu uz Liepāju – nopirku maizi visai
nedēļai un vēl kādu pavalgu. No vietējiem iegādājos spaini kartupeļu. Katru
dienu vārījām kartupeļus, mainījām tikai
mērces. Dzīvoju vienā istabiņā, tajā pašā
skolā. Pēc kara, 1946. gadā, bija cilvēki,
kuri dabūja miltus vai siļķes, un tad ātri
uz tirgu prom. No miltiem cepa pončikus, tas bija vienīgais gardums,” atceras
Biruta Virkava. “Kara laikā dzīvojām
laukos. Pēc kara Liepāja bija sagrauta, arī
māja, kurā ar vecākiem dzīvojām. Kāds
kārums bija kā brīnums, kas nokritis no
debesīm, tādēļ arī vecākiem cilvēkiem ir
grūti saprast, kā bērni šodien var ņeckāties ar ēdienu,” stāsta skolotāja.

No Limbažiem uz Ādažiem
“Nostrādāju šajā skolā piecus gadus,
pēc tam ļoti gribēju atgriezties Liepājā,
bet tur skolotājiem darba nebija. Tad strādāju Liepājas bērnu namā par audzinātāju un paralēli mācījos Liepājas Pedagoģijas institūtā. 1960. gadā mani nozīmēja
darbam Limbažu vidusskolā, bet es gri-

Vēlāk pret mani jau bija citāda attieksme –
ka vienkārši esmu viena veca skolotāja.
pār. Vienīgā nopietnā slimība bija plaušu
karsonis. Tagad, vecumā, gan ir citādāk,”
stāsta skolotāja. Biruta Virkava dalās arī
vairākos dzīves notikumos, kas viņai licis
domāt par to, ka pār pasauli tomēr valda
taisnīguma likums: “Pastāv tomēr arī taisnīgums. Mana dzīves pieredze rāda, ka
viss nāk atpakaļ. Patiešām! Redzu to gan
tuvu cilvēku, gan arī tālāku paziņu dzīvēs.
Kas otram bedri rok, tas tiešām pats arī

bēju būt tuvāk Rīgai. Caur mātes māsām,
pazīšanos dabūju darbu Ādažos, bet bija
revīzija, kas atklāja, ka neesmu aizgājusi
uz to skolu, uz kuru biju nozīmēta. Mani
pasauca uz ministriju: “Kā tad tā? Ko esat
iedomājusies?” Bet es biju sazvanījusies
arī ar Limbažiem, viņiem savā skolā pedagogu tomēr nevajadzēja, bet Limbažu
rajonā – gan. To es negribēju. Ministrijai
teicu, ka trīs gadus nesaņēmu no institūta
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stipendiju, jo strādāju un ka man ir tiesības pašai izvēlēties skolu, kurā gribu strādāt. Un tad visiem mute bija ciet!” atceras
Biruta Virkava un turpina:
“Ādažu astoņgadīgajā skolā (pēc arhitekta Paula Kundziņa projekta 1927.
gadā celtajā, kuras šobrīd vairs nav. M.G.)

jauna, vecāki vēlējās, lai bērni tiktu pie
manis, uz vecumu jau citādāk,” atminas
skolotāja.

Nesavainot otra sirdi

lai es tā nedarot, sakot: “Kāpēc tu viņu
auklē?” Mūsdienās pastāv uzskats, ka
starp skolotāju un skolēnu jāvalda savstarpējas sapratnes atmosfērai. Es vairāk
piekrītu tam. Man gribētos, lai skolēns
justos brīvi un skolotājam varētu pateikt
to, ko nevar uzticēt nevienam. Ja viņam
kas sirdi nomāc, lai ir viens cilvēks pasaulē, kuram to izstāstīt. Tomēr, lai varētu uzticēties, ir jājūt atvērtība un atbalsts.
Jābūt drošam, ka par viņu neņirgāsies,
nesūdzēsies, lai viņš varētu rast kādu patvērumu. Ja bērns šo patvērumu rod pie
manis, es jūtos ļoti aizkustināta. Ja skolēns
ir uzticējies, tas man nozīmē ļoti daudz.
Tas ir ne tikai pedagoģisks, bet arī cilvēcīgs sasniegums. Pedagogam jābūt iejūtīgam. Vēlos izmantot iespēju un pateikties
visiem bijušajiem kolēģiem. Lai gan piecus gadus vairs nestrādāju skolā, kolēģu
sirsnīgā attieksme jūtama vēl tagad. Viņi
mani nav aizmirsuši – atceras visos svētkos un man svarīgajās dienās. Ja kādam
no kolēģiem tuvojas dzimšanas diena vai
skolā notiek kādi citi svētki, Edīte Kāna

Kādiem jābūt klases bērniem, lai jūs
tos sauktu par mīļiem?
Kad klases kodols ir ļoti sirsnīgs.
Bērni ir ļoti atsaucīgi uz visu. Paši
vēlas doties ekskursijās, uz teātri.
Ja skolēni novērtē
un atzīst skolotāja
darbu, pozitīvi par
viņu atsaucas, tad
skolotājam veidojas īpašs kontakts
ne tikai ar bērniem, bet arī viņu
1961. gads. Pirmais Birutas Virkavas pavasaris Ādažos.
vecākiem. Un tas
notiek tādēļ, ka
man iedeva mazu istabiņu lejā, pirmajā skolēns skolotāju ir izpratis. Ja skolēns vestāvā, kurai blakus bija mazs – melns cākiem saka: “Viņa ir mana mīļākā skolopriekšnamiņš. Manā istabiņā bija gulta tāja! Kādēļ lai vecāki neticētu?
un galds, vairāk – nekas. Trešajā stāvā Ja skolotājs ir ass, vecākiem
bija iekārtotas telpas internātam – tiem par bērnu stāsta sliktu, piebērniem, kuri dzīvoja tālu no skolas. mēram, viņš ir slinks, neko
Skolā bija tikai sausā tualete. Tā kā alga nedara, izkrata savu sirdi, tad
bija ļoti maza, pirmos gadus piestrādāju saskarsme ir pazaudēta. Skoarī pionieru nometnēs. Gājām ekskursi- lotājam jābūt diplomātam.
jās, bija interesanti. Tā kā biju latviešu Viņš nedrīkst izrādīt savas
valodas skolotāja, gribējās mācīt ne ti- emocijas ne bērniem, ne vekai līdz 4. klasei, bet vispirms bija jāai- cākiem. Pedagogs nedrīkst
zaudzina bērni līdz 4. klasei, tikai pēc savainot bērna sirdi. Cilvēki
tam varēja tikt pie audzināmajiem līdz vien esam. Mēs jau paši arī
8. klasei.”
neesam nekādi dievi. Kad padomāju, kā pati rīkojos, kad
Latvijas iepazīšanas prieks
biju savu audzēkņu vecumā,
un ekskursijas
vieglāk izprast jauniešus. Pro“Jaunībā man ļoti patika fotografēt. tams, arī tāda absolūta brīvīPati arī taisīju bildes. Jaunībā vispār biju bas izjūta ne vienmēr nāk par
ļoti enerģiska. Tā kā biju viena – bez vīra labu. Skolēni ir dažādi. Vienu
un bērniem, man daudz ko lika darīt, tā iespaido pozitīvi, bet citu –
bet es arī neatsacīju. Ļoti daudz ar kla- gluži otrādi.
ses bērniem devāmies pārgājienos un
Jūs esat strādājusi ar bērekskursijās. Daudz staigājām, devāmies niem no 20. gs. 50. gadiem
pārgājienos, izbraukājām visu Latviju. līdz pat 2009. Vai iespējams
Kad beidzās mācību gads, ar kādu man sajust, ar ko katra bērnu un
ļoti mīļu klasi veselu nedēļu gājām gar jauniešu paaudze atšķiras?
Zināt, jā, agrāk tiešām
Salacas upi. Ar kādiem 10, 11 skolēniem.
Atradām skaistas vietas, uzcēlām teltis, bija lielāka cieņa un pietāte
gulējām pat siena šķūnī. Atgriezāmies ar pret skolotāju. Kad atnācu uz
tulznainām kājām mājās, bet nākamajā Ādažiem, man bija ap 30. Vedienā man jau vajadzēja skriet pie vie- cākie kolēģi man deva padonas bijušās skolnieces uz kāzām. Tas bija mu vienmēr ieturēt distanci,
jautri! Ļoti bieži devāmies arī uz teātri. taču es tam nepiekritu. Man
Kāda skolniece, kura pati pie manis reiz vienmēr gribējies paslavēt,
bija mācījusies, gribēja, lai arī viņas bērns paglaudīt galviņu, ja zālē pienonāktu manā klasē, tieši tādēļ, ka bieži trūkst vietu, tad paņemt klē- 1955. gadā ar bērnunama audzēkņiem Liepājas Bērnu
devāmies dažādās ekskursijās. Kad biju pī. Vecākie kolēģi aizrādīja, namā.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. SEPTEMBRIS (167) 2014
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MŪSU CILVĒKS
vienmēr cenšas man par to pavēstīt. Savlaicīgi piezvana un paaicina, vai nevēlos
pievienoties. Šajos pasākumos jūtos kā
starp savējiem vēl joprojām. Edīte Kāna
ir viens no tiem cilvēkiem, kuru ļoti cienu. Gan kā izcilu pedagogu, gan cilvēku.
Viņa nekad ne par vienu skolēnu citu
kolēģu klātbūtnē nav pateikusi nevienu
sliktu vārdiņu. Viņas dziļā cieņa gan pret
kolēģiem, gan skolēniem, kā arī pret ikvienu cilvēku ir apbrīnojama. Gribu teikt
tikpat siltus vārdus par skolas direktori
Daci Dumpi – viņas uzmanība, rūpes un
interese ir vienmēr jūtama.

Sirdsmīļā klase
Vai ir kāda klase, kas īpaši palikusi
sirdī un prātā?
Jā, pati pirmā audzināmā, kad vispār
sāku strādāt Ādažos, un vēl viena – bijusī skolotājas Līvijas Egles klase, kuru
paņēmu pie sevis audzināšanā no piektās
klases. Kad skolotāja Līvija Egle slimoja,
es dažkārt gāju viņu aizvietot. Jau toreiz
jutu, ka šajā klasē bērni ir ļoti sirsnīgi un
atraisīti. Jau tad man šie skolēni tiešām
ļoti patika. Viņos bija tāda īpaša labestība. Es biju ļoti laimīga ar viņiem. Tie bērni, kuri mācījās pie skolotājas Līvijas Egles, vienmēr bija tādi ļoti sirsnīgi un mīļi.
Tas vēlreiz parāda, cik ļoti liela nozīme ir skolotāja personībai...
Jā, tiešām, tas ir talants. Viņas audzinātie bērni ir ne tikai interesanti un sirsnīgi, bet arī patstāvīgi. Atceros, kā reiz
redzēju, ka pirmās klases skolēns pats iet
ar tējkannu pēc ūdens. Ieraugot mani,
viņš paziņoja, ka visiem vāra tēju. Liela
nozīme arī tam, vai klasē ir pozitīvs, labestīgs līderis. Tāds klases kolektīvā var
ienest pārmaiņas. Šajā klasē bija tādas
meitenes, kuras palīdzēja un pēc stundām mācījās kopā ar tiem, kuriem matemātikā galīgi negāja.

Un šie gaišie vārdi, kurus Jums parādīju (šā raksta ievadā M.G.), nāca no
cilvēka, kurš mācījās šajā manā mīļajā
klasē. Šī vēstule man ir kā svētbilde. Tā
ir pateicība visam manam darba mūžam. Nevienu dienu neesmu nožēlojusi,
ka visu mūžu esmu nostrādājusi skolā.
Reizēm atnāk jaunie skolotāji un saka –
nē, man te riebjas, iešu strādāt, kur vairāk maksā! Man tāda doma nekad nav
bijusi.
Vai Jums bijušas kādas īpašas metodes, kā klases kolektīvu saliedēt?
Piemēram, iedevu katram lapu, uz tās
visiem jāuzraksta, kura cilvēka uzvedība
klasē nepatīk, kura – gluži otrādi – iedvesmo un sagādā pozitīvas emocijas.
Aptaujas bija anonīmas. Jautāju arī, kāds
bijis lielākais pārdzīvojums, kad skolotājā jūtas vīlies. Pēc tam to visu kopā

Skolotājs nedrīkst savainot bērna sirdi. Cilvēki
vien esam. Mēs jau paši arī neesam nekādi dievi.
pārrunājām. Tie, kuri vēlāk uzzināja, ka
viņu uzvedība citiem sagādā ciešanas,
sākumā apvainojās, bet beigās tomēr
centās laboties. Ne jau vienmēr viss bijis ideāli. Viens otrs manis dēļ varbūt
arī bijis sarūgtināts. Reizēm tagad skolēni pienāk klāt un jautā: “Labdien, vai
Jūs zināt, kas esmu?” Diemžēl dažkārt
vārdus esmu aizmirsusi, bet, ja paši atzīstas, kā sauc, tad atminos. Satiekoties
parasti saku: “Priecājos, ka esat palikuši
Latvijā, neesat aizbraukuši.” Man ļoti sāp
sirds par tiem audzēkņiem, kuri pametuši Latviju, lai pelnītu maizi smagā darbā
ārvalstīs. Tad es saku: “Paldies, ka dzīvo
Latvijā!”

Skolotājs – seniors

Kā, strādājot skolā, panācāt, ka Jūs
ciena?
Ir jau arī bijušas situācijas,
kad neciena, bet es tomēr beigās panāku, ka pāridarītājam ir
jānokaunas. Īsi pirms pārtraucu strādāt skolā, vēl turpināju
tajā darboties ar pagarināto
grupu. Piebraucu, noliku savu
auto un gāju gar skolu. Tajā laikā parasti bija starpbrīdis. No
trešā stāva kaut kādi vecāko
klašu puikas kliedza, mēdījās.
Vairākas dienas gāju garām, un
atkal – tas pats ļembasts. Man
bija kauns iet garām. Vispār
vecākiem pedagogiem skolā ir
grūti. Attieksme pret pedagogu – senioru ir nievājoša. Tā
20. gs. 70. gadi. Foto no raksta par skolotāju Birutu
nav tikai skolā, bet sabiedrībā
Virkavu izdevumā “Skola un Ģimene”.
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Skolotāja Biruta Virkava 34 gados. Foto
uzņemts Rīgas fotosalonā 1964. gadā.

vispār. Pārmest bērnam, ka viņš tāds izaudzis, laikam nav jēgas. Tam tomēr ir
dziļāks iemesls. Atceros, kā man svieda
ar sniega piku. Pagriežos, šie smejas. Atceros, ka reiz, aizvietojot kolēģi, kura bija
slimnīcā, mācīju klasi, kas man agrāk
bija likusies tik mīļa... Visi skolēni bija
tik mīļi, gluži kā cālīši. Kādus trīs gadus
viņus nebiju redzējusi, bet pret mani jau
bija citāda attieksme – ka vienkārši esmu
viena veca skolotāja. Patika pretī parunāt
un pasmieties, pie sevis pasmīnēt. Tas
tādēļ, ka vecs cilvēks. Mūsu sabiedrībā
nav cieņas un iecietības pret vecāku ļaužu nevarību. Ja iekāp tramvajā, vietu nedod, ja paklūpi, pasmejas. Kāda vecāka
skolotāja vēlējās aiziet pie zobārsta skolā, saku – aizvedīšu, bet viņa – nē, tikai
tad, kad bērni neredz. Neveikli eju, kāds
rādīs ar pirkstiem, smiesies. Es, piemēram, reiz gāju uz trešo stāvu, kad viens
no augšas kaut ko uzlēja uz galvas. Vai
tā bija limonāde vai kas... Uzkāpju augšā, visi sēž un izliekas par beigtiem. Tā
ir tāda varonība – parādīt citam, redz, ko
es varu izdarīt! Man šķiet, šī necieņa nāk
no ģimenes, jo citādi – no kurienes bērnam tāda būtu?
Drīzāk esat pesimiste vai optimiste?
Skaidrs, ka optimiste! Katrā ziņā. Dzīve bijusi raiba, bet neesmu par to apbēdināta. Tikai žēl, ka tā tik ātri pagājusi.
Pārāk ātri.
Ir sajūta, ka daudz dots?
Jā, bet daudz arī saņemts. Visvairāk
atmiņā palikusi lielā sirsnība un mīlestība.
Monika Griezne
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Ataros atklāj sporta laukumu

radīt vidi, kurā būtu interesanti un aizraujoši pavadīt brīvo laiku bērniem un
pieaugušajiem. Šis projekts reizē ir arī
apliecinājums tam, ka apvienoties vienas
idejas vārdā nav nemaz tik grūti. 29. augustā Ataru iedzīvotāju biedrība organizēja šā laukuma svinīgu atklāšanu, kurā
visi sanākušie pauda prieku par to, cik
ātri sasnieguši vēlamo rezultātu. “Juriste
Dace Bormane-Sloga rakstīja projektu,

lai saņemtu līdzfinansējumu. Uzņēmējs Gundars
Bojārs vienojās

Foto – Monika Griezne

Ataros aiz nekustamā īpašuma “Mēnesgaismas” ir pļava, aiz kuras paveras
lielisks sporta laukums. To gan par pašu
saziedotajiem, gan arī Ādažu novada
domes
projekta “Sabiedrība ar
dvēseli” piešķirtajiem līdzekļiem
izveidojuši Ataru
iedzīvotāji. Laukums tapis divu
mēnešu laikā, pateicoties
Ataru
iedzīvotāju vēlmei

ar SIA “Lido”
par bezmaksas
zemes izmantošanu sporta laukuma izveidei,
sazinājās ar Ādažu novada domi, piedalījās visos laukuma izveides darbos un vienojās par smilšu piegādi. Būvuzņēmējs
Sandijs Banga veica nepieciešamos mērījumus, koordinēja visus zemes darbus,
kā arī piedalījās visos laukuma izveides
darbos, arhitekte Ilze Rietuma izstrādāja
laukuma projektu, kā arī projektēja sporta laukuma zīmi. Jurģis Rietums metināja futbola vārtus, volejbola tīkla stieņus,

kā arī sporta laukuma zīmes stabu.
Pensionārs
Igors Kupra regulāri pļauj futbola
laukuma zālienu.
Inga Bojāre krāsoja futbola vārtus un sēja futbola
vārtu sietu. Dace
Bormane-Sloga ar vīru Normundu un
dēlu Mārtiņu piedalījās smilšu izlīdzināšanā, Gundars Bojārs smiltis līdzināja
ar lāpstu un kvadraciklu, kā arī uzstādīja
volejbola sietu, Sandijs Banga grāba sienu, nosprauda mietus, līdzināja smiltis
un piegādāja materiālus, Normunds Zaharevičs piedalījās smilšu izlīdzināšanā
ar “Ņivu” un šķūri. Jānis Lauga un Armands Beiziķis ar dēliem un mēs ar dēlu
un meitu piedalījāmies siena talkā un
smilšu līdzināšanā,” atzīst Santa Batuhtina-Banga. Ataru sporta laukuma izveidē
piedalījušies arī vairāki ciema bērni.
Monika Griezne

Aicinām iesaistīties un būt aktīviem
Aicinām arī pārējos iedzīvotājus būt
aktīviem un pieteikt savus projektus nākamā gada “Sabiedrība ar dvēseli” konkursam, kā arī izmantot citas pašvaldības
sniegtās iespējas, piemēram, pašvaldībā ir

laba pieredze ar biedrības “Gaujas Partnerība” izsludināto projektu konkursu apgūšanu dažādu sabiedriska labuma projektiem. Tāpat – visiem ir iespēja pašiem
organizēt savus ciema iedzīvotājus, nākt

ar priekšlikumiem un idejām uz pašvaldību, piedalīties to finansēšanā un saņemt,
piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides un citu palīdzību no domes.

Kristīne Berķe

Foto – lvportals.lv

Piedalieties aptaujā par Ādažu novada domes darbu
un ugunsdzēsības pakalpojumiem
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Vēlaties uzlabojumus novadā? Šķiet,
ka ir jomas, par kurām dome ir aizmirsusi, vai neredz problēmas? Jums ir iespēja ietekmēt notiekošo Ādažu novadā,
paužot savu viedokli interneta vietnē
www.adazi.lv gan par Ādažu novada domes darbu, gan arī ugunsdzēsības pakalpojumiem. Savu viedokli varat paust arī,

aizpildot anketas, kas publicētas jūlija
izdevumā “Ādažu Vēstis” vai atrodas pie
anketu urnām domes Klientu apkalpošanas centrā, kafejnīcā “Četri krasti” (Gaujas ielā 33A), “Ādažu Namsaimnieks”
un SIA “Ādažu Ūdens” Gaujas ielā 16,
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, Alderos – veikalā, Baltezerā picērijā.
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PAZIŅOJUMI/NOVADĀ

Paziņojums par lokālplānojuma
publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes
2014. gada 26. augusta lēmumu Nr.197
“Par Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu “Kalnatari” un
“Dižatari” lokālplānojuma redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 2014 .gada 15. septembra līdz
13. oktobrim publiskajai apspspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar
to var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā katru darba dienu būvvaldes
darba laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks
2014. gada 22. septembrī plkst. 17.00
Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā
33A, Ādažos, Ādažu novadā. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par
izstrādāto lokālplānojuma redakciju
lūdzam iesniegt Ādažu novada domē,
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā katru darba dienu domes darba
laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta
adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv līdz
2014. gada 13. oktobrim.
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Foto – Monika Griezne

Ādažu novadā skolēnu skaits turpina pieaugt

Ādažu vidusskolā 2014. gada 1. septembrī, salīdzinot ar pērnā gada 1. septembri,
skolēnu skaits palielinājies par 100. Šajā
mācību gadā atvērtas septiņas pirmās klases. Kopā uzņemti 169 pirmklasnieki. 2014.

gadā Ādažu vidusskolā 9. klases pabeidza 58
skolēni. 35 jeb 60% turpina mācības tepat,
tādēļ Ādažu vidusskolā izveidotas divas 10.
klases ar 36 skolēniem; viens skolēns atnācis no citas skolas. Septiņi izglītību turpina
citās vidusskolās, tai skaitā valsts ģimnāzijās; divi – mākslas un mūzikas vidusskolās;
13 – arodskolās, koledžās un profesionālās
vidusskolās; viens skolēns ar ģimeni devies
uz ārvalstīm. Pirmā klase Valdorfa skolā
šajā mācību gadā ir viena, tajā mācās 24
audzēkņi. Šīs skolas 10. klasē šogad ir par 4
audzēkņiem vairāk nekā pērn.
Dace Dumpe, Kerola Dāvidsone

skolēni līdz 12. klasei.
Lasīšanai un vērtēšanai tiek piedāvātas 20
dažādu izdevniecību
grāmatas. Visi, kas vēlas iesaistīties projektā
un kļūt par lasīšanas ekspertiem, tiek aicināti pieteikties mūsu bibliotēkā.
Cilvēki pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt.
Gadu gaitā “Bērnu žūrija” ir pierādījusi, ka
bērni grib domāt, tātad – lasīt!”
Gaidām žūrijas ekspertus bibliotēkā!

Jau 13. gadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs aicina bērnus un jauniešus visās Latvijas bibliotēkās
piedalīties aizraujošajā un nu jau par lasīšanas tradīciju kļuvušajā projektā “Bērnu
un jauniešu žūrija”. Trešo gadu pēc kārtas
lasīšanas maratonā tiek aicināti piedalīties
arī pieaugušie.
Ādažu novada bibliotēka piedalās šajā
projektā jau 11. gadu. Sākot no pašiem mazākajiem lasītājiem, katrai vecuma grupai
jāizlasa 5 grāmatas un tās jānovērtē. Grāmatu ekspertu lomā arī šogad tiek iesaistīti

Sandra Orlovska

Ādažu novada domes sēdes – turpmāk arī audioierakstos
Vēlaties uzzināt, kurš deputāts domes sēdēs vispārliecinošāk aizstāv iedzīvotāju intereses? Kuram ir visspēcīgākie argumenti? Lai
nodrošinātu atklātību un caurspīdīgumu,
kā arī ikviens novada iedzīvotājs un jebkurš
cits interesents varētu iepazīties ar deputātu

viedokļiem, pieņemot lēmumu, turpmāk
visas domes sēdes būs pieejamas audioierakstos Ādažu novada mājaslapā, sadaļā
“Pašvaldība” – “Dome” – “Domes sēžu audioieraksti”. Precīza saite uz interneta vietni:
www.adazi.lv/page/1182

Noslēgusies otrā vasaras nometne bērniem
No 11. – 22. augustam aizritēja jau otrā
Ādažu novada domes organizētā vasaras
nometne bērniem, kuras laikā tās dalībnieki gāja dažādos tuvākos (4 km) un tālākos (10 km) pārgājienos, daudz peldējās,
veidoja iespaidīgas smilšu skulptūras un
milzu mandalu pludmalē, vingroja smiltīs, saņemot vērtīgu smilšu terapijas devu.

Katru rītu nodarbojās ar fizioterapiju un
koriģējošo vingrošanu, palīdzot ķermenim
atmosties un veidoties pareizi. Ķēra sapņus
pašu darinātos sapņu ķērājos, veidoja savas
laimes pogas, aplūkoja Rundāles pili, iepazinās ar Iecavas labirintiem, brauca ar laivu,
pārvarēja šķēršļu joslas piedzīvojumu parkā
“Tarzāns”, spēlēja tautas bumbu, iemācījās
un aizrautīgi spēlēja spēli “Karogi”, bet par
visiemīļotāko kļuva slēpņošanas spēle. Tajā
bērni attīstīja ne tikai savas fiziskās spējas un
atradās svaigā gaisā, bet arī kļuva gudrāki,
loģiskāki, radošāki un atjautīgāki, orientējoties Ādažu Sporta centra tuvumā, kā arī
garšīgi pusdienoja jaukajā Ādažu kafejnīcā
un ēda saldējumu.
Žaklīna Frickausa
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Foto – publicitātes

Aizraujošais lasīšanas maratons
“Bērnu un jauniešu žūrija 2014” ir sācies!

Foto – Žaklīna Frickausa

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam
“Ādažu Vēstis” (Nr. 167) izdots informatīvs pielikums,
kurā publicēti šādi Ādažu novada
domes saistošie noteikumi:
Nr. 14 (22.07.2014.) “Grozījumi
Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 “Saistošie noteikumi par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu
novadā””.
Nr. 18 (26.08.2014.) “Grozījumi
Ādažu novada domes 2013. gada
23. jūlija saistošajos noteikumos Nr.
19 “Ādažu novada pašvaldības nolikums””.
Nr. 21 (26.08.2014.) “Grozījumi
Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 “Saistošie noteikumi
par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014.gadā””.
Šie saistošie noteikumi publicēti
arī Ādažu novada domes mājas lapā
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem
var iepazīties Ādažu novada 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 domes bibliotēkā Gaujas ielā 30.

NOVADĀ/PAZIŅOJUMI

Žogs apkārt Ādažu vidusskolai. Īstenots civili-militārās
sadarbības programmas projekts

Foto – Normunds Mežiņš

Šā gada 28. augustā Ādažu vidusskolā
notika svinīgs Ādažu novada pašvaldības, ASV vēstniecības Latvijā un ASV
Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā
sadarbības projekta noslēgums. Tajā piedalījās Ādažu vidusskolas un domes vadība, ASV vēstniecības Ekonomikas un
politikas nodaļas vadītāja Debora Millere
un citi ASV vēstniecības un ASV bruņoto
spēku pārstāvji. Projekts īstenots civilimilitārās sadarbības programmas ietvaros, kurā Latvija piedalījās projektu konkursā kopā ar tādām valstīm kā Igaunija,
Albānija, Moldova un Serbija. Programma sniedz palīdzību projektu izstrādes
un iepirkumu jomās, pamata humanitāro
projektu izpildes gaitā, piemēram, dažādu sabiedrisku institūciju tādu kā – bērnu, veco ļaužu namu, ugunsdzēšanas un
glābšanas staciju un neatliekamās medicīniskās palīdzības centru – atjaunošanā un
pārbūvē. Projekta īstenošanā tika iesaistīti

ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes un
Latvijas Bruņoto spēku militārie inženieri, un tā īstenošanai ASV Bruņoto spēku
virspavēlniecība Eiropā piešķīrusi 92 470
ASV dolāru. Projekta noslēguma pasākumā Ādažu novada dome un vidusskola
izteica pateicību visiem projektā iesaistītajiem, pasniedzot pateicības rakstus ASV
vēstniecības, Latvijas un ASV bruņoto
spēku pārstāvjiem, kā arī projekta izstrādātājiem un būvuzņēmējam.
Kristīne Berķe

Foto – Monika Griezne

Skolēniem iespēja saņemt e-talonu

Ādažu novada dome ir noteikusi kārtību personalizētu elektronisko biļešu (etalonu) saņemšanai Ādažu vidusskolas
skolēniem par braukšanu novada teritorijā uz skolu un atpakaļ. Skolēni, kuri uzsāk
mācības vidusskolā pirmo mācību gadu,
līdz e-talona saņemšanai izmanto sabiedrisko transportu, pērkot braukšanas biļeti.
Pirmos e-talonus vidusskolas administrācija izsniedz bez maksas. Kamēr e-talons
nav saņemts, skolēnam jāpērk biļete par
katru braukšanas reizi, bet ne vairāk par
diviem braucieniem dienā. Pēc tam, kad
saņemts e-talons, skolēns vai viņa vecāki var saņemt biļešu iegādes izdevumu
kompensāciju, iesniedzot domes Klientu
Ādažu novada kausa izcīņa
rudens krosā
27. septembrī plkst. 11.00
Starts Vējupes pludmalē
Plašāka informācija:
peteris.sluka@adazi.lv,
29264758

apkalpošanas centrā (turpmāk KAC) iesniegumu ar lūgumu atmaksāt radušos
izdevumus, pievienojot tam biļetes un
norādot savu banku un konta numuru.
Ja “Ekspress-Ādaži” autobusa vadītājs
konstatē, ka skolēna e-talons nav tehniski
izmantojams (brāķis), viņš skolēnu aizved
bez maksas, nogādājot bojāto e-talonu
pārbaudei KAC. Skolēna pienākums ir
nekavējoties informēt klases audzinātāju
par šādu gadījumu un pieprasīt atkārtota
e-talona izsniegšanu KAC. Skolēni, kuru
e-talons ticis aizturēts, izmanto sabiedrisko transportu, pērkot braukšanas biļeti, līdz jauna e-talona saņemšanai. Pēc
atkārtota e-talona saņemšanas skolēns
vai viņa vecāki var pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju iepriekš aprakstītajā
kārtībā. E-talona nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā skolēns vai viņa vecāki
iesniedz KAC iesniegumu atkārtota e-talona saņemšanai, sedzot jauna e-talona
izgatavošanas izmaksas 3.45 eiro apmērā,
veicot apmaksu KAC.
Klientu apkalpošanas centrs

Olimpiskā diena skolēniem
Iepazīsti mini handbolu
26. septembrī plkst. 10.00
Komandu sacensības, viktorīnas,
konkursi, zīmējumu un eseju konkurss.
Ādažu Sporta centrā un sporta laukumā
Plašāka informācija: mirdza@adazi.tl.lv, 67996266
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Paziņojums par lokālplānojuma
publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.
gada 26.augusta lēmumu Nr.188 “Par
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā
īpašuma “Gundegas” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”,
laikā no 15. septembra līdz 20. oktobrim
publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā nekustamā īpašuma “Gundegas”
lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar to var iepazīties Ādažu novada
būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā katru darba dienu būvvaldes
darba laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās
apspriešanas sanāksme notiks 6. oktobrī plkst. 17.00 Ādažu novada būvvaldes
telpās. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma
redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā, LV-2164 katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz
e‑pasta adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv
līdz 2014. gada 20. oktobrim.
Paziņojums par detālplānojuma
grozījumu apstiprināšanu
2014. gada 26. augustā Ādažu novada
dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.189 “Par
detālplānojuma Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamā īpašumā “Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu. Ar izstrādāto detālplānojumu
iespējams iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā, domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.
Paziņojums par atļauju turpināt
izstrādāt detālplānojuma projektu
Saskaņā ar Ādažu novada domes Ādažu novada domes 2014. gada 26. augusta
sēdes lēmumu Nr.190 “Par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Nūrnieki” un
“Ziedoņi” un jauna darba uzdevuma izsniegšanu”, ir atļauts turpināt detālplānojumu izstrādi teritorijā ar nolūku pamatot
zemesgabalu sadalīšanu un savrupmāju
apbūves iespējas mežaparka apbūves
zonā nekustamajos īpašumos “Nūrnieki”
(kad. apz. Nr. 8044 008 0134 un 8044 008
0383) un “Ziedoņi” (kad. apz. Nr. 8044
008 0139). Rakstiskus priekšlikumus un
ieteikumus minētā detālplānojuma 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: silvis.grinbergs@adazi.lv
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Sagriezt
mazo
pasaulīti
kājām
gaisā
“Ja tu zinātu, kāds skolotājs ir mūsu
skolā!” “Kad ieraudzīju, ka mans
dēls, kuram nekad nav paticis mācīties, pēkšņi aizrautīgi veido projektu fizikā, es biju šokā!” “Viņš ir tāds
skolotājs! Tik progresīvs!” Šīs ir tikai
dažas no uzslavām, kas no jauniešiem,
bērniem un viņu vecākiem dzirdamas
par Raivi Paulu, kurš Ādažu vidusskolā strādā ceturto gadu. Beidzis Rīgas
Tehniskās universitātes Būvniecības
fakultātes maģistratūru ar sarkano
diplomu kabatā, iesācis studijas doktorantūrā, paralēli vēl turpina studijas siltumenerģētikas un siltumtehnikas maģistratūras programmā, rasējis
nozīmīgus projektus (“Riga Plaza”,
“DNB Banka” centrālā ēka) un izstrādājis Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(Gaismas pils) savietotos inženierkomunikāciju plānus, viņš pateica nē
studijām ārvalstīs un nolēma iesaistīties projektā “Iespējamā misija”, lai
bērniem mācītu fiziku kādā no Latvijas skolām. Šķiet, jauno skolotāju visprecīzāk raksturo ievērojamā latviešu
pedagoga Aleksandra Dauges vārdi,
kurš jau 20. gs. 20. gados, rakstot par
to, kādam jābūt izcilam pedagogam,
teica: “Karstam vai aukstam būt, tikai
ne remdenam.”
Kādēļ Jūs iesaistījāties izglītības
programmā “Iespējamā misija”?
Tāpēc, ka līdz tam īsti nekad nebija iespējas strādāt ar cilvēkiem. Man bija visai
labs kontakts ar līdzcilvēkiem, tādēļ saņēmos, pieņēmu izaicinājumu un pieteicos.
Šajā programmā konkurss ir apmēram 14 cilvēku uz vietu?
10

Jā, ārprātīgi grūti tikt iekšā! Ir jāaizpilda anketa, kurā jāatbild gan uz slēgtajiem, gan atvērtajiem jautājumiem, papildu vēl telefonintervija! Ļoti nopietni!
Jūs mainījāt iespēju studēt ārvalstīs
pret bērnu mācīšanu Latvijas skolās...
Jā, tas likās interesantāk, izaicinošāk.
Svarīgāk par prestižu šķita darīt to,
kas aizrauj?
Joprojām uzskatu, ka skolotāja darbs
ir prestižs. Varbūt ne visā sabiedrībā, bet
daļā – noteikti. Es lepojos ar to, ko daru.
Arī mani draugi, bijušie kolēģi, RTU
profesori.
Kas bija grūtākais, sākot strādāt
skolā?
Pirmo gadu strādāju režīmā 24/7.
Neatšķīru brīvdienas no darba dienām,
dienu no nakts. Lai gan “Iespējamajā misijā” mūs ļoti labi gatavoja un visu programmas laiku sniedza atbalstu – bija gan
teorētiskās, gan praktiskās nodarbības,
tomēr, nonākot skolā, stundā, esi pilnīgi
viens.
“Iespējamā misija” gatavo arī psiholoģiski?
Jā, piemēram, kā pēc iespējas efektīvāk sasniegt mērķi, kā attīstīt līderību.
Ko tas nozīmē?
Piemēram, ko darīt, lai, aizejot pie
direktores uz sapulci, mana ideja tiktu
saklausīta un aizietu kā uzvarētājs. Līderība ir arī zināšanas par to, kā ieviest
pārmaiņas.
Piemēram, kā?
Nepieciešams atrast sekotājus, kuri iedegas par tavu ideju. Īsts līderis sev aizrauj līdzi citus un spēj panākt pārmaiņas.
“Iespējamajā misijā” divus gadus katru
otro nedēļu ir mācības par ļoti dažādiem

Foto – no privātā arhīva

PERSONĪBA
jautājumiem, arī par klasvedības problēmām. Piemēram, kāds iemesls tam, ka
bērni nemāk uzvesties? Kaut kā šī problēma jārisina. Ja skolēni ir trokšņaini,
nav jābļauj.
Kas tad jādara?
Viena no metodēm, kas strādā, uzņemt hronometrā laiku tik ilgi, kamēr
visi skaļi sarunājas, tad saskaitīt minūtes
kopā, un skolēni tiek pie papildu stundām. Man šo metodi nav vajadzējis izmantot, bet zinu, ka citiem “Iespējamās
misijas” kolēģiem tā strādā. Vēl – ja visi
trokšņo, tad skolotājs klusām saka: “Tie,
kas mani dzird, sasit plaukstas!” Sākumā,
kuri klausās, sāk sist plaukstas. Klusām
sāk plaudēt arī pārējie, līdz beigās visa
klase pievērš uzmanību aplausiem, un
viss notiek! Tas, par laimi, jādara tikai
ar piektajiem, sestajiem. Misijā māca, ka
par problēmām nevajag cepties, bet gan –
risināt. Kā noprotu, skolotājam – vīrietim skolā ir vieglāk.
Lielāks respekts?
Cik esmu dzirdējis, jā. Otrs – skolēni
zina, ka būt par skolotāju – tā ir mana
izvēle, piecus gadus esmu strādājis profesijā, ar ļoti labiem panākumiem. Nav tā,
ka man nebūtu ko darīt.
Kas skolas vidē saistīja?
Gribēju palīdzēt bērniem mācīties.
Šobrīd man ir tādi specifiskāki mērķīši –
piemēram, panākt, ka fizikas eksāmenos
un dabaszinību diagnosticējošajos darbos ir daudz augstāki rezultāti nekā šobrīd. Olimpiādēs Pierīgā esam trijniekā,
bet gribētu tikt arī uz valsti. Es nevēlos
būt populārākais skolas skolotājs, gribu būt labākais. Pēc trim gadiem visiem
būs obligātais eksāmens fizikā vai ķīmijā.
Man nepatīk dzīvot bez mērķa. Tāpat –
skolēni katru dienu liek kļūt labākam.
Citā vietā tā nebūtu. Bērni liek piedomāt
pie tā, kā uzvedos, ko saku. Liek no rītiem
paskriet krosu, ko es, iespējams, nekad
nedarītu, ja sēdētu pie datora un rasētu.
Kādā ziņā skolēni liek skriet krosu?
Ne gluži liek. Man šobrīd audzināmā
ir 11. klase. Lielākā daļa puišu apmeklē
trenažieru zāles, nu, kāpēc ne arī es!
Tāda abpusēja motivēšana?
Jā, kad uzzinu, ka kāds skolēns visu
vasaru skrējis, loģiski – man arī vajag!
Ir demokrātiskais un autoritārais
vadības stils. Skolēnus vairāk izjūtat kā
draugus?
Noteikti kā draugus, tieši tādēļ arī ļoti
grūti strādāt ar 5., 6. klasi. Grūti atrast
veidu, kā darbu stundā panākt maksimāli efektīvu. Paiet nevajadzīgi daudz
laika, lai viņi nomierinātos un saprastu
uzdevumu. Es viņus uztveru kā cilvēkus,
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PERSONĪBA
personības, nevis bērnus. Man ir labs
kontakts gan ar tiem, kuri ir spēcīgi fizikā
un dabaszinībās, gan arī ar tiem, kuriem
tā nepadodas un dzīvē, viņuprāt, nebūs
vajadzīga. Tādēļ jau viņi nav sliktāki.
Vislabāk cilvēks mācās tad, kad dara
pats. Ja es 40 minūtes viņiem priekšā
vienkārši runātu, tam nebūtu nekādas
jēgas. “Ai, skolotāj, jūs stundās tikai čilojat!” kāds teica. No malas tā var šķist,
bet, lai sagatavotu vienu 40 minūšu mācību stundu, kurā skolēni darbotos paši,
nepieciešamas 2, 3 stundas darba. Tas ir
smags darbs aizkadrā. Priecājos, ka arī
mūsu vidusskolā paliek kāds talantīgs
skolēns fizikā. Vienīgi, ja nākamgad būs
tikpat daudz pirmās klases kā šogad, vietas skolā tiešām vairs nebūs.
Vai vienmēr bijis talants citiem
vienkārši paskaidrot sarežģīto?
Esmu palīdzējis gan klasesbiedriem,
gan kursabiedriem. Augstskolas laikā gan
vairāk biju īgnais kursabiedrs, kurš tikmēr
skaidroja, skaidroja, kamēr pats izrēķināja.
Mani kaitina cilvēki, kuri nav savā vietā.

Iespējams, ne visi skolotāji līdzinās
“Iespējamās misijas” iesaukumam. Ko
darīt?
Bet, piemēram, skolotāja Rita Ulpe,
viņa vasarā piedalījās projektā “eTwinning” un trīs dienas riktīgi nostrādāja. To
es zinu. Cepuri nost! Ritai Ulpei ir ļoti liela
dzīves pieredze, bet tas nav šķērslis mācīties ko jaunu! Baigi labi! Ikviens pedagogs
var mācīties un apgūt jaunas mācīšanas
metodes. Te, protams, jautājums, vai ir
griba. Ērtāk ir tālāk neko nemācīties.
Lielā mērā aizraušanos un interesi
par kādu jomu nosaka tieši skolotāja
personība, nevis pats mācību priekšmets...
Pagājušajā gadā uzaicināju “SAF tehnika” vadītāju Normundu Bergu, ļoti
kolorītu personību. Pēc tikšanās ar viņu
daudzi skolēni pārdomāja savu izvēli un
nolēma, ka dosies studēt eksaktās zinības. Viens cilvēks var izmainīt visu. Es
biju riktīgi laimīgs, ka bija iespēja viņu
dabūt uz mūsu skolu. Ir atšķirība, vai atnāk cilvēks, kurš nevienā neko nemaina,
vai tāds, kurš sagriež citu mazo pasaulīti
kājām gaisā. Bergs ir ļoti aizrautīgs un tai
pat laikā mierīgs, citiem izklausīsies sarkastisks, bet tādēļ, ka ļoti taisnīgs.
Svarīgāks par saturu ir veids, kā vielu pasniedz...
Tieši tā. Kad Bergam prasīja, ko stundai vajadzētu kabinetā, viņš teica – tāfeli,
krītu un skolēnus. Nekādus projektorus
vai ekrānus, vai vēl nez ko. Skolēniem
sākumā licies – būs kārtējā garlaicīgā 40
minūšu stunda, bet rezultātā – palika arī
starpbrīdī un nokavēja vēl nākamo stundu.
Kas, Jūsuprāt, ir lielākā problēma
esošajā Latvijas izglītības sistēmā?
Ja teiktu, ka izglītības sistēmas problēma ir skolotāji, tie būtu meli. Vienīgi, kā
jau cilvēkiem... Ar laiku zūd interese par
to, ko dara. Iestājas rutīna. Ja es 20 gadus
strādātu skolā, ko droši vien nedarīšu...
Neesmu pārliecināts, ka pēc 20 gadiem
es pārskatītu savas prezentācijas – ko
pielikt klāt, ko papildināt. Nedēļas beigās nepārdomātu, kas izdevās, kas – nē.
Man jau būtu diezgan vienalga. Daļai ir

strādāt tikai divus gadus. Ilgāk atļauj, ja
mācies pedagoģijas kursos. Tās bija šausmas. Nevienu labu vārdu nevar pateikt.
Kādā ziņā?
Kāda augstskola piedāvāja kursus B
programmā. It kā baigi labi. Vairāki (laikam bijām pieci) “Misijas” kolēģi aizgājām, lai varētu turpināt strādāt skolā. Mēs
esam pieraduši, ka katrai stundai ir mērķis un rezultāts, pēc kā tiecies, bet tur –
nekā. Katru dienu vilšanās izjūta. Ja citi
kolēģi šajos kursos lasīja grāmatas, es tā
nevarēju, tomēr tas nav solīdi, mēģināju
tam visam rast kādu jēgu, bet nu skumji.
Ja pēc šādiem kursiem jāiet uz skolu, tās
ir šausmas, šausmas. Man žēl to bērnu.
Vai “Iespējamās misijas” metodes
nelīdzinās Valdorfa vai Montesori pedagoģijai?
Domāju, ka nē! Mēs strādājam valsts
skolās, bet izmantojam arī neformālās
izglītības metodes, strādājot pie klašu
saliedēšanas, mērķu izvirzīšanas. Piemēram, šonedēļ fizikas stundā devāmies
ārā skriet, lai skolēni grupās aprēķinātu

Piemēram, ja aizej uz veikalu, kur kasieris ļoti lēni strādā, skaidrs, ka tā nav viņa
vieta. Par skolēniem – man nevienu brīdi
nav radusies izjūta, ka bērni būtu stulbi
vai nebūtu īstajā vietā. Patīk, ka neesmu
vietējais un nevaru ar citiem runāt par to,
ko sliktu skolēni brīvdienās pastrādājuši,
kuram kāds tēvs vai māte utt. Es nezinu,
cik kuram vecāki turīgi, līdz ar to – man
visi ir vienādi. Ja par kādu skolēnu izveidojies neveiksminieka tēls, manās stundās
viņš visu var sāku no jauna. Metodiskās,
pedagoģiskās tēmas ar citiem kolēģiem
varu pārrunāt, bet par skolēniem – negribu. Vēlos iepazīt viņus pašus, bez pagātnes
par radiem, paziņām u.c.
Jums laikam nepatīk iedziļināties
negācijās, vairāk koncentrējaties uz
pozitīvo.
Negācijās var un vajag iedziļināties, ja
tās tiek risinātas. Bet, ko līdzēs, ja es pusdienās par to runāšu, taču neko nedarīšu
lietas labā? Tas neko nedos. Nav tādas
problēmas, ko nevarētu atrisināt.
Iepriekš intervijās visai negatīvi izteicāties par pedagoģijas studijām. Piemēram, ka tur pusotru stundu māca,
kā meklēt informāciju Google.
Pedagoģiju, par laimi, neesmu studējis. To man stāstīja “Misijas” kolēģi.
Ar maģistra grādu savā profesijā, tomēr
bez pedagoģiskās izglītības, skolā drīkst
ĀDAŽU VĒSTIS 15. SEPTEMBRIS (167) 2014

paši savu ātrumu, lecot uz labās vai kreisās kājas, polkas solī utt. Lai ir interesantāk. Galvenais, lai mācībās būtu kāds
spēles un jautrības elements.
Kādēļ valsts skolās šis spēles elements nav tik attīstīts? Piemēram, bioloģijas stundās skolēni varētu stādīt,
mēģināt ko izaudzēt, uzreiz rastos interese.
Manā skolas laikā bioloģija arī bija jāmācās no grāmatas, varbūt tieši tādēļ tā
ne visai patīk. Bioloģija taču ir absolūti
praktisks priekšmets!
Problēma ir izglītības sistēmā vai tās
filozofijā?
Gan, gan. Skaidrs, ka izglītības sistēmā viss nav kārtībā. Jau ceturto gadu
nezinu, par kādu algu septembrī strādāju. Uzzinu tikai oktobrī. Pagājušajā gadā
bija vēl trakāk. Kāds cilvēks no Izglītības
un zinātnes ministrijas nokļūdījās aprēķinos, un vairāki miljoni kaut kur pazuda. Pēc tam laikam atradās. Normāli.
Tādas kļūdas gadās! Vispār man patika
Roberts Ķīlis, jo viņš sāka kustināt lietas,
par kurām neviens iepriekš nerunāja. Tā
pati LIZDA (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība M.G.) – vienīgais, ar ko tā asociējas, brēc, ka nav
naudas, bet finanses jau neatrisinās visas problēmas skolās. Ja man būs lielāka
alga, laika vairāk tāpat nekļūs.

Foto – no privātā arhīva

Ir atšķirība, vai atnāk cilvēks, kurš nevienā neko
nemaina, vai tāds, kurš sagriež citu mazo pasaulīti
kājām gaisā.”
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PERSONĪBA
iestājusies rutīna, otrs – grūti redzēt darba augļus. Galvenais – īsti nav zināms,
kur ejam. Nav tā, ka ar mūsu augstskolu
diplomiem būtu viegli iestāties prestižākajās pasaules augstskolās, tā nav. Latvijā
ir daudz par daudz skolu. Tāpat – nav
normāli, ka RTU no augstskolas izlaiž 40
inženierus gadā. Daļa tiešām nesaprot,
ko viņi tur darījuši. Augstskolu taču var
beigt arī ar četrinieku. Tas nozīmē, ka
60% no tā, kas jāapgūst, neesi izpratis.
Jums esot sava metode, kā panākt,
ka skolēni nelamājas.
Jā, bet to man nācās izmantot tikai
pirmajā gadā. Lamāšanās vairs nav problēma mūsu skolā.
Kāda metode – tieši?
Tagad tā vairs nav, bet, kad sāku strādāt, ievēroju, ka daudziem aiz katra vārda ir kāds trīsstāvīgais. Metode – līdzko
kāds pasaka kādu rupju vārdu, starpbrīdi
met trīs kūleņus. Ja 3–5 lamu vārdi nedēļā, bet negrib mest kūleni, tad papildu
uzdevums kontroldarbā.
Ko jums nozīmē audzināmā klase?
Protams, tā man ir daudz tuvāka par
citām, bet šobrīd ļoti tālu esmu no tā, ko
vēlētos panākt.
Kādā ziņā?
Mācībās viņi visu var sasniegt, skaidrs.
Man svarīgāk, par kādiem cilvēkiem viņi
kļūs. Pagājušais gads bija pasmags. 10.
klasē visi vēlas atpūsties. Vēlētos, lai viņi
sāk pieaugt, atbildēt par saviem vārdiem,
turēt doto vārdu. Radās saspīlējums, jo
es plijos virsū ar domu, ka kaut kas jādara, bet viņi tā kā negribēja darīt, tad es
viņiem traucēju. Tādā gadījumā loģiski,

ka mūsu ceļiem jāšķiras. Es parasti savus
solījumus izpildu. Sāpīgi, ja nevari paļauties. Piemēram, pēc pasākuma uzrunāju skolēnus no citām klasēm, lai palīdz
aiznest krēslus: “Palīdziet, džeki!” Viņi
visi ņem un izdara, bet tieši mana audzināmā klase ir vienīgā, kurai man viss
gari jāizstāsta un no kuras ne vienmēr
saņemšu gaidīto palīdzību.

fizika vai dabaszinības. Tādēļ viņš nav
sliktāks par citiem. Ir skolēni, kuriem
fizika vai dabaszinības nepadodas, bet
viņi aizrautīgi lasa. Ir kas cits, par ko viņi
iedegas. Galvenais, ja kas tāds vispār ir.
Ja satieku gaitenī un redzu, ka kāds sabozies, mēģinu uzmundrināt. Ja satieku uz
ielas, papļāpāju. Ir bijis arī tā, ka kontroldarba laikā raud.

Skolēni man katru dienu liek kļūt labākam.
Varbūt ne velti liktenis Jūs ar šo klasi
savedis kopā?
Saka, ka mēs saņemam to, no kā visvairāk izvairāmies. Ar sekmēm viņiem
viss būs kārtībā, galvenais – negribu, lai
viņi kļūst par dīkdieņiem, kas klenderē
pa ielām, nesaskatot, par ko priecāties.
Tad es būšu gandarīts un varēšu iet pensijā. (Smejas.)
Skolēni stāsta, ka paralēli stingrībai,
esat arī iejūtīgs.
Ja redzu, ka kādam emocionāli nav
labi, tajā dienā viņu nepresēju, nākamajā – viņš spēs izdarīt divas reizes vairāk.
Gadījies, ka skolēns atnāk galīgi nekāds.
Kam negadās, visiem gadās. Visi esam
cilvēki. Ja skolēns pasaka, ka nevarēs
uzrakstīt kontroldarbu, jo nav sagatavojies, atļauju to izdarīt citreiz. Protams,
sēdēt bezdarbībā gan nevar, lieku darīt
ko citu.
Kā pašam šķiet, kādēļ skolēni tik
labi par Jums atsaucas?
Nezinu. Varbūt attieksmes dēļ. Jā, visdrīzāk tādēļ. Es neuztveru un neredzu
viņus tikai pēc tā, kā viņiem padodas

Kāpēc?
Ja pieķer špikojot.
To neļaujat?
Protams, nē. Es pat varētu pieiet klāt
un palīdzēt kontroldarbā, ja kāds neatceras kādu formulu vai mērvienību, bet
ne špikot. Es ne reizi skolā tā neesmu
darījis. Arī augstskolā nē. Noteikumi nav
maināmi – ja 12. klasē špiko, tas ir vieninieks bez tiesībām labot.
Jūsu Twitter kontā redzēju foto, kur
kopā ar klasi bijāt pie “Supernetto” ar
saldējumiem.
Pirmās stundas mācību gadā manis
mācītajos priekšmetos ir drošības instruktāžas. 12. klases skolēni bija nosēdējušies, piedāvāju apēst pa saldējumam.
Kādēļ gan ne? Pa ceļam uz veikalu izstāstīju visu nepieciešamo instruktāžu, izrunājām, kādas tēmas un pārbaudes darbi
būs semestrī. Stundas mērķis – sasniegts.
Skolēni par Jums ir sajūsmā. Cerams, skolā tomēr vēl uzkavēsieties?
Tā kā man ir audzināmā klase, šogad un
nākamgad vēl būšu, bet tālāk – redzēsim.
Monika Griezne

Apmaksājiet nekustamā īpašuma nodokli!
Zemes īpašnieki, lietotāji un nomnieki!
Nepalieciet aizmāršīgi un atcerieties,
ka maksājumi jāveic laicīgi.
Nenomaksātie parādu uzkrājumi veicinās piespiedu izpildes uzsākšanu un
lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.
Atbilstoši likumam „Par nekustamā
īpašuma nodokli, nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas termiņi – ne vēlāk kā :
2.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un
17. novembrī
Pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām” un “Par nekustamā
īpašuma nodokli”, kurā noteikti maksājuma termiņi, nokavējot maksājuma
termiņus, tiek rēķināti soda procenti,
par katru termiņu atsevišķi. Nodokli var
maksāt arī reizi gadā avansa veidā.
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Maksājumus var veikt :
– Skaidrās naudas maksājumus –
Ādažu novada domes kasē (Gaujas ielā
33A, Klientu apkalpošanas centrā).
Pirmdienās plkst. 10.00 – 13.00,
13.45 – 18.00
Trešdienās plkst. 8.00 – 13.00, 13.45 –
16.00
Ceturtdienās plkst. 8.00 – 13.00,
13.45 – 17.00
– Bezskaidras naudas norēķinus –
internetbankā, pārskaitot uz:
Valsts kasi:
konta nr. LV43TREL9802419010000
Valsts kases BIC kods: TRELLV22
Saņēmējs: Ādažu novada dome Reģ.
Nr. 90000048472
Veicot maksājumus bankā (internetbankā), informācijā saņēmējam OBLIGĀTI NORĀDĪT: īpašuma adresi, nekustamā īpašuma īpašnieka vārdu, uzvārdu,

personīgā konta numurus piederošiem
nekustamiem īpašumiem. Nekustamā
īpašuma kopīpašniekiem maksājumus
veikt atsevišķi, norādot visu iepriekšminēto, lai precīzi un maksājumam atbilstoši tos varētu atzīmēt datu bāzē.
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi tiek sūtīti pēc deklarētās dzīvesvietas adreses.
Ja īpašnieks (-ce) nedzīvo norādītajā
deklarētajā adresē, lūgums informēt,
kāda ir e-pasta adrese! Tas izdarāms,
uzrakstot iesniegumu vai reģistrējoties
www.epakalpojumi.lv.
Iz m ant oj i e t e - p a k l ap oju mu s :
www.epakalpojumi.lv!
Nekustamā īpašuma
nodokļu administratore
Vera Saleniece
Tālrunis 67996458
vera.saleniece@adazi.lv
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Ādažu vidusskolā veikti nozīmīgi remontdarbi
veikuši Haralds un Uldis Miķelsoni, Zigmārs Rullis, Mārtiņš Zigmonts, Imants
Ailis un Vilnis Jēkabsons. Darbinieki paši
krāsojuši sienas un grīdas, atjaunojuši 64
koka mēbeļu komplektus, nomainījuši
apgaismojumu, flīzējuši, lakojuši, kā arī
otrā stāva gaitenī atjaunojuši sienu apdari.
Tāpat – pirms un pēc remonta pārvietojuši mēbeles 45 kabinetos. Otrā stāva pārejā,
dažos kabinetos, centrālajā un C korpusa
kāpņu telpā nomainīti logi un apstrādātas
ailes, koridoros atjaunots parketa grīdas
segums, pie skolas izbūvēts gājēju celiņš
un renovēts skolas jumts, iegādāti 78

ēdnīcas galdi un 500 taburetes. Skolēni un
skolotāji tikuši arī pie jaunām mēbelēm –
iegādāti 112 krēsli, 32 plaukti, 6 drēbju
skapji, 34 galdi un 7 jaunas tāfeles.

Monika Griezne

Foto – Monika Griezne

Pēc vasaras patīkami pārsteigusi Ādažu vidusskolas fasāde. Ja vēl iepriekšējā
mācību gada noslēguma tās vaibstus bojāja nolupusī krāsa un pelēki caurumi,
tad šogad 1. septembrī skola savus mīļos
audzēkņus jau varēja sagaidīt pavisam
saposta, atguvusi zaudēto balto krāsu.
Ādažu vidusskolas direktores vietnieks
saimnieciskajā darbā Gundars Subočs
stāsta, ka šajā vasarā skolā notikuši būtiski remontdarbi. Kopā izremontēti astoņi
mācību kabineti, pie tam trīs no tiem izremontēti pašu skolas darbinieku, nevis
ārpakalpojuma sniedzēju spēkiem. Tos

Velobrauciens apkārt Mazajam Baltezeram
sagaidīja Paulis Timrots. Paldies viņam
par iespēju apskatīt muzeju sestdienā, kad
tas ir apmeklētājiem slēgts. Pēc ekskursijas un gida stāstījuma skaidri noprotams,
ka muzejs un vēsture Paulim Timrotam

Foto – Aija Valtmane

Riteņbraucēju kluba “ĀdažiVelo” aicinājumam doties velopārgājienā atsaucās
vairākas ģimenes – gan ādažnieki, gan
rīdzinieki. Tā nu raibā kompānijā 16. augusta rītā 30 velomīļi devās ceļā apkārt
Mazajam Baltezeram. Šīs ekskursijas idejas autore un maršruta izstrādātāja Zanda
Rutkovska bija arī pirmā apskates objekta
gide. Viņa izrādīja Baltezera baznīcas telpas un pastāstīja par Ādažu draudzi. Baznīcā bija iespēja apskatīt arī fotogrāfiju
izstādi par baznīcas atjaunošanu un draudzes dzīvi senāk un tagad. Nākamā pieturvieta bija jau ezera pretējā krastā, Rīgas
Ūdensapgādes muzejā, kur velobraucējus

ir sirdslieta. Zanda Rutkovska, tāpat kā
pārējie “ĀdažiVelo” biedri, ir priecīga par
ģimeņu atsaucību. “Šo pasākumu rīkojām, atsaucoties aicinājumam noorganizēt kādu īsāku velobraucienu, kas būtu
pa spēkam arī bērniem. Redzot atsaucību
un prieku braucēju sejās, guvām pārliecību, ka līdzīgus braucienus jāorganizē arī
turpmāk. Šajā reizē lietus nedaudz mainīja mūsu plānus, kā dēļ izpalika kopējs
pikniks un kāpiens/brauciens Utaiņkalnā,
bet to noteikti kādā citā reizē izdarīsim,”
sola Zanda. “ĀdažiVelo” saka lielu paldies
visiem dalībniekiem par kompāniju!
Aija Valtmane

“Ādažu Ūdens” projekts – viens no veiksmīgākajiem Latvijā

Foto – SIA “Ādažu Ūdens” publicitātes

Ādažos notika seminārs “Ādažos realizēto ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto
ūdenssaimniecības projektu problēmas
un risinājumi”. Tā gaitā projektu realizētāji, būvuzņēmēji,
materiālu piegādātāji un būvuzraugi apmainījās
ar pieredzi par
ūdenssaimniecības projektu realizācijas problēmām pašvaldībās.

Diskusiju un pieredzes apmaiņu rezultātā
semināra dalībnieki secināja, ka Ādažos
realizētais ūdenssaimniecības projekts
ir viens no veiksmīgākajiem Latvijā.
Projektā atbilstoši atvēlētajiem finanšu
līdzekļiem ir aptverta maksimāli liela aglomerācijas teritorija, kas nodrošina arī
turpmāku ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Ādažos. Pašreiz nobeigumam tuvojas kanalizācijas sūkņu staciju
un ar to saistīto sistēmu būvniecība Gaujas un Jēkaba ielās. Šo sistēmu nodošana ekspluatācijā nodrošinās kvalitatīvu

SANTEHNIĶIS/ SILTUMTEHNIĶIS
Piedāvājam:
Galvenie pienākumi: Prasības:
• Santehnisko
darbu • Vēlama darba pieredze • 
Labus darba apstākveikšana apsaimniemetināšanas darbos;
ļus;
kotajos objektos;
• Augsta atbildības sa- • Sociālās garantijas;
• 
Apkures sistēmu apjūta;
• Konkurētspējīgu atal• B kategorijas autovagojumu.
kalpošana;
• 
Ūdens un kanalizācidītāja apliecība;
jas sistēmu apkalpo- • 
Valsts valodas apliecība.
šana.
CV un pieteikumu vēstuli ar norādi “Santehniķis/Siltumtehniķis”
sūtīt uz e-pasta adresi: namsaimnieks@adazi.lv
vai personīgi nodot Gaujas ielā 16, Ādaži, LV – 2164.
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pakalpojumu sniegšanu Ādažu ciemata
Nūrnieku rajonā, Gaujas, Alīdas un Jēkaba ielu rajonos. Sūkņu stacijas ir aprīkotas
ar modernām sūkņu un datu pārraides
iekārtām, kas nodrošina drošu darbību.
Ņemot vērā izbūvēto maģistrālo tīklu
apjomu, kas nodrošina jaunu pieslēgumu iespējas, SIA “Ādažu Ūdens” aicina
ēku īpašniekus veikt pieslēgumus centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Par iespējām pievienoties,
sazināties pa tālruni 29508078.
Aivars Dundurs

SĒTNIEKS
Galvenie pienākumi:
• 
Uzkopt ietves, celiņus, pagalmu un zaļo
zonu;
• Ziemas periodā- sniega tīrīšana, celiņu
kaisīšana ar pretslīdes
materiāliem;
• Apstādījumu kopšana.

Prasības:
• 
Vēlama darba pieredze sētnieka darbā;
• Augsta atbildības sajūta;
• 
Valsts valodas apliecība.

Piedāvājam:
• 
Labus darba apstākļus;
• Sociālās garantijas;
• Konkurētspējīgu atalgojumu.

CV un pieteikumu vēstuli ar norādi “Sētnieks”
sūtīt uz e-pasta adresi: namsaimnieks@adazi.lv
vai personīgi nodot Gaujas ielā 16, Ādaži, LV – 2164.
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (04.08.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Māris
Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris
Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Karina

Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.
1. Par finansējuma piešķiršanu Gaujas ielas posma virskārtas atjaunošanai.
Lēmums:
Atbalstīt
finansējuma
13496,75 EUR apmērā piešķiršanu no

domes Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta līdzekļiem Gaujas ielas posma
virskārtas atjaunošanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav,
“atturas” – 1 (A. Keiša).

Ādažu novada domes ārkārtas (12.08.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: Māris
Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija
Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, Jānis
Ruks, Karina Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.
1. Par būves Gaujas ielā 35 tūlītēju sakārtošanu.
Lēmums: Līdz 2014. gada 5. novembrim

sakārtot pašvaldībai piederošo būvi Gaujas
ielā 35, Ādaži, likvidējot būves bīstamās
konstrukcijas un savācot būvgružus un atkritumus.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par nekustamā īpašuma iegūšanu
pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Iegūt nekustamo īpašumu
“Kadaga 5” – 14, Kadaga, kas sastāv no

dzīvokļa ar kopējo platību 39,2 m2, kopīpašuma 3620/367910 domājās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, piedaloties
Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē. Noteikt, ka maksimālā
pirkuma cena par nekustamo īpašumu tiks
noteikta ar atsevišķu Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu pirms izsoles.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (26.08.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns,
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds
Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure,
Jānis Ruks, Karina Sprūde, Edvīns Šēpers,
Normunds Zviedris.
1. Par grozījumiem domes lēmumā
Nr. 161.
Lēmums: Piedalīties projekta “Vieglatlētikas inventāra iegāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai” īstenošanā par kopējo
summu 9759,00 EUR bez PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par grozījumiem domes lēmumā
Nr. 163.
Lēmums: Piedalīties projekta “Videoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu kultūras
centra Ceriņu zālei” īstenošanā par kopējo
summu 1995,10 EUR bez PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par grozījumiem domes lēmumā
Nr. 164.
Lēmums: Piedalīties projektā par skārienjūtīgo monitoru, sienas stiprinājumu
un mikrodatoru iegādi Ādažu muzejam par
kopējo summu 6746,00 EUR bez PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par grozījumiem domes lēmumā
Nr. 175.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2014.
gada 22. jūlija lēmumā Nr. 175 “Par Pierīgas BJSS nosaukuma maiņu, skolas nolikuma un audzēkņu uzņemšanas kārtības
noteikšanu apstiprināšanu”, atceļot minētā
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lēmuma 2. punktu. Apstiprināt Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu
jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Uzņemt M.G. Ādažu pirmskolas izglītības iestādē ārpus rindas ar 2014.
gada 1. septembri.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par saistošo noteikumu pieņemšanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā.
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai saistošos noteikumus Nr. 16 “Par
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu
Mākslas un mūzikas skolā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par saistošo noteikumu pieņemšanu
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai saistošos noteikumus Nr. 17 “Par
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu
Bērnu un jaunatnes sporta skolā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par SIA “Eimuru tīkli” ūdens un
kanalizācijas kolektoru “Kamenītes” un
“Dālderlauki”.
Lēmums: Uzdot SIA “Ādažu Ūdens” līdz
2014. gada 1. novembrim izvērtēt iespēju iegūt īpašumā ūdens un kanalizācijas kolektorus “Kamenītes” un “Dālderlauki”. Pozitīva
lēmuma pieņemšanas gadījumā veikt normatīvajos aktos noteiktās un nepieciešamās
darbības minēto objektu iegūšanai īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

9. Par Ataru ciema nekustamo īpašumu “Kalnatari” un “Dižatari” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ataru ciema nekustamo īpašumu “Kalnatari” un “Dižatari” lokālplānojuma redakciju,
nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne
īsāku par četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Gundegas” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Gundegas” lokālplānojuma redakciju, nosakot
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku
par četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Dailas” detālplānojuma grozījumu
projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Dailas” detālplānojuma
grozījumu projektu. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši
detālplānojuma grozījumu projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai,
nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā
tikai pēc pirmajā kārtā izbūvējamo objektu pieņemšanas ekspluatācijā. Noteikt, ka
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DOMES LĒMUMI
detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju
apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai. Lēmumu publicēt laikrakstā “Ādažu Vēstis”, laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” un Ādažu novada dome mājaslapā www.adazi.lv. Lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā
1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem
īpašumiem “Nūrnieki” un “Ziedoņi” un
jauna darba uzdevuma izsniegšanu.
Lēmums: Atļaut turpināt nekustamo
īpašumu “Nūrnieki” un “Ziedoņi” detālplānojuma projekta izstrādi atbilstoši domes
2010. gada 27. jūlija sēdes lēmumam Nr. 15
§ 3.1.1. Apstiprināt jaunu darba uzdevumu
nekustamo īpašumu “Nūrnieki” un “Ziedoņi” detālplānojuma projekta izstrādei.
Atcelt domes 2010. gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 98 “Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Nūrnieki”
detālplānojuma izstrādāšanai”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu ciema nekustamajiem
īpašumiem Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu ciema nekustamo īpašumu zemes ierīcības projektu
Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7 un piekrist
zemesgabalu robežu pārkārtošanai. Saglabāt nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 5 un
Rīgas gatvē 7 parcelei Nr. “1” 1,2285 ha
platībā adresi: Rīgas gatve 7, Ādaži, Ādažu
nov., nosakot zemes lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Saglabāt nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7 parcelei
Nr. “2” 1,5716 ha platībā ar ēkām un būvēm
adresi: Rīgas gatve 5, Ādaži, Ādažu nov., nosakot zemes lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par patvaļīgas būvniecības seku
likvidāciju Lāceņu ielā 19, Kadaga.
Lēmums: Atļaut A.S. veikt dzīvojamās
mājas būvniecības darbus Lāceņu ielā 19,
Kadagā pēc būves tehniskā projekta akceptēšanas, atbilstoši izsniegtajam Plānošanas un
arhitektūras uzdevumam un pēc būvatļaujas
saņemšanas līdz 2015. gada 31. augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par Ādažu novada administratīvās
teritorijas labiekārtošanu.
Lēmums: Uzdot domes Saimniecības un
infrastruktūras daļai līdz 31.10.2014. izvietot 16 parka soliņus un 16 atkritumu urnas
pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā
Pirmā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas ielā 4 un
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“Kadagas ceļš”, saskaņā ar pielikumu. Saistītās izmaksas kopsummā līdz 10425,62 EUR
segt no Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta līdzekļiem.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 2
(P. Balzāns, E. Plūmīte), “atturas” – nav.
16. Par tirdzniecības laukuma attīstības projektu Gaujas ielā 7.
Lēmums: Organizēt tehniskā projekta
izstrādi “Tirdzniecības laukuma rekonstrukcija Ādažos, Gaujas ielā 7”. Īstenot izstrādāto tehnisko projektu divās kārtās,
saskaņā ar plānotajām projekta investīcijām
un darbiem, paredzot projekta īstenošanai
līdzekļus 2015. gada pašvaldības budžetā.
Informēt tirdzniecības dalībniekus un sabiedrību par turpmāko tirdzniecības laukuma attīstības koncepciju. Atbildīgā par projekta izstrādi un ieviešanu – Attīstības un
investīciju daļas projektu vadītāja K. Berķe.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – 1
(E. Plūmīte), “atturas” – nav.
17. Par grozījumiem domes lēmumā
Nr. 32.
Lēmums: Izdarīt grozījumus domes
2014. gada 28. janvāra lēmuma Nr. 32 “Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku
mēnešalgām 2014. gadā” 2. punktā, papildinot pašvaldības institūcijas amatpersonu
(darbinieku) mēnešalgu 1. pielikuma sadaļu
“Pārvalde – 0110” ar jaunu ierakstu: amata
nosaukums: priekšsēdētāja vietnieks, maks.
alga: 2190,00 EUR, amatalga: 2081,00 EUR.
Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2014.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone,
P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks, M. Sprindžuks), “pret” – 7 (J. Antonovs, A. Keiša, I. Pētersone, E. Plūmīte, K. Sprūde,
E. Šēpers, N. Zviedris), “atturas” – nav.
18. Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.
Lēmums: Slēgt deleģēšanas līgumu uz 3
gadiem ar SIA “Mērniecības Datu Centrs”
par ģeotelpiskās informācijas likuma 13.
panta sestajā daļā noteikto pašvaldības pārvaldes uzdevumu (izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzi par Ādažu novada administratīvo
teritoriju, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas specifikācijai, veikt iesniegtās
informācijas pārbaudi un nodrošināt datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par noteikumu projektu “Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas
kārtība Ādažu vidusskolas skolēniem”.
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai noteikumus Nr. 8 “Personalizētu
elektronisko biļešu saņemšanas kārtība
Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem”.

Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav,
“atturas” – nav, “nebalso” – 1 (M. Sprindžuks).
20. Par pašvaldības vidējās izmaksas
noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē 182,26 EUR
apmērā mēnesī.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
21. Par grozījumiem pašvaldības budžetā.
Lēmums: Atbalstīt 10300,00 EUR pārdali no Saimniecības un infrastruktūras
daļas budžeta domes priekšsēdētāja otra
atbrīvota vietnieka atalgojumam.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone,
P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks, M. Sprindžuks), “pret” – 6 (J. Antonovs, A. Keiša, I. Pētersone, E. Plūmīte, E. Šēpers,
N. Zviedris), “atturas” – nav, (K. Sprūde
atstāja sēdi).
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai saistošos noteikumus Nr. 21 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada pašvaldības budžetu 2014. gadā””.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav,
“atturas” – nav, (K. Sprūde atstāja sēdi).
22. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Jānim Veinbergam savienot Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar jurista darbu SIA
“Ādažu Ūdens”.
Balsojums: “par” – 11 (J. Antonovs,
P. Balzāns, A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, I. Pētersone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks, M. Sprindžuks, N. Zviedris), “pret” – nav, “atturas” – 4 (A. Keiša,
E. Plūmīte, K. Sprūde, E. Šēpers).
Lēmums: Atļaut Jānim Veinbergam savienot Ādažu novada Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar
SIA “Ādažu Ūdens” iepirkumu komisijas
locekļa pienākumiem.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone,
P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks, M. Sprindžuks), “pret” – nav, “atturas” – 7 (J. Antonovs, A. Keiša, I. Pētersone, E. Plūmīte,
K. Sprūde, E. Šēpers, N. Zviedris).
23. Par deputātes K. Sprūdes ievēlēšanu domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejā.
Lēmums: Ievēlēt deputāti K. Sprūdi par
Finanšu komitejas locekli.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav,
“atturas” – 1 (A. Brūvers), “nebalso” – 1
(K. Sprūde).
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No sirds sveicam
seniorus jubilejā!
Ļubovu Bušujevu 70 g.
Maiju Česnovsku 70 g.
Maigu Čiku 70 g.
Raisu Čodari 70 g.
Rūtu Līdi 70 g.
Genādiju Vdovenko 70 g.
Andreju Veidemani 70 g.
Antoņinu Zirjanovu 70 g.
Arvīdu Aleksejevu 75 g.
Āriju Landsmani 75 g.
Veru Ospiščevu 75 g.
Veltu Skaidrīti Ozolu 75 g.
Aleksandru Rižovu 75 g.
Valentīnu Roslovu 75 g.
Uldi Ernestu Bideru 80 g.
Pēteri Raškeviču 80 g.
Vilmu Valdmani 85 g.
Ernu Pumpuri 90 g.
Mariju Grustani 95 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

SENIORU OKTOBRA MĒNEŠA
SAIETS
15. oktobrī plkst. 13.00
Gaujas ielā 16
Programmā – tikšanās ar Ādažu novada
domes vadību

ĀDAŽU JAUKTAIS KORIS
“JUMIS”

AMATIERMĀKSLAS
KOLEKTĪVI UZŅEM JAUNUS
DALĪBNIEKUS!
Ādažu Kultūras centrs Gaujas ielā 33A,
uzsākot jauno 2014./2015. gada sezonu,
aicina kopā amatiermākslas kolektīvus,
kā arī uzņem jaunus dalībniekus.
Vairāk informācijas pa tālr.: 67997171

JAUNA IESVĒTES MĀCĪBU
GRUPA
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
aicina uz iesvētes mācību Baltezera baznīcā.
Sākums – pirmā oktobra svētdiena
pēc dievkalpojuma, kas sākas 11.00
Kur? Baltezera baznīcā
Kad? Divas reizes nedēļā – sestdienās,
kā arī svētdienās pēc dievkalpojuma.
Rudens – ziemas iesvētes mācību laiks –
līdz Ziemassvētkiem.
Ja vēlaties pieteikties, sūtiet īsu eseju par
sevi uz e pastu: maceklis@baltezerabaznica.lv
Ziemsvētkos paredzētas kristības, iesvētības
un uzņemšana draudzē.
Plašāka informācija: maris.sarma@lelb.lv,
26552417

NORISES ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ GAUJAS IELĀ 33A
Līdz 3. oktobrim

LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS IZSTĀDE. Piedalās: Inme, Victoria Dalle, Antra
Skripste, Dace Lūce, Iveta Skripste, Jurgen Schubbe, Liena Muceniece,
Agnese Brūvere, Luce. Izstādes dalībnieki ir biedrības “Octopus art projects”
biedri – gan profesionāli mākslinieki, gan tādi, kam tā ir brīvā laika nodarbe.
Izstādē pārstāvēti dažādi mediji – glezniecība, instalācija, fotogrāfija. Ieeja
brīva. www.octopusartprojects.eu

25. septembrī
plkst. 19.00

NORMUNDS ZUŠS un RĒZEKNES ZAĻO PAKALNU KORIS
Biļetes: EUR 4–7 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

30. septembrī
plkst. 18.00

VALMIERAS KINOSTUDIJAS izrāde bērniem RIO RIO!
Jautrs un muzikāls detektīvstāsts par diviem zilajiem papagaiļiem – Blū
un Pērlīti. Mūzikas autors – Emīls Zilberts, režisors un dziesmu tekstu
autors – Imants Strads, tēlos iejutīsies Valmieras teātra aktieri un Rīgas
viesmākslinieki. Biļetes: EUR 3–6 Kultūras centra kasē

Tuvāka informācija pa tālr.: 67997764, 67997171, www.adazikultura.lv
BIĻEŠU PARADĪZES (Kultūras centra) kases darba laiks
O. 9.00–14.00, T. 15.00–19.00, C. 9.00–13.00, P. 16.00–21.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM. Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230
© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Maketētājs Guntars Reveliņš.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “McĀbols Poligrāfija”. Tirāža 4000 eksemplāri.
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KAĶĒNI MEKLĒ MĀJAS!

trešdienās plkst.19.00–21.00
Ādažu Kultūras centrā
aicina piebiedroties draudzīgajam,
dziedošajam un visādi citādi aktīvajam
kolektīvam,
ĪPAŠI GAIDĪSIM VĪRU BALSIS!
Nošu nepazīšana netiks uzskatīta
par trūkumu
Diriģents Ēriks Kravalis, tālr. 26113482
Tuvākie koncerti:
Novembrī Garīgās mūzikas festivāls Šauļos
Decembrī sadraudzības koncerts Tartu

Tuvojas rudens un ziema, tādēļ mazie
kaķēni meklē mīļus saimniekus, lai ārā,
uz ielas, nenosaltu. Lūdzu, apžēlojieties!
Kur meklēt?
Kadagā – pie Kadagas 9. un 11. mājas
Ādažos – netālu aiz Ādažu novada
domes, kaķu mājiņās aiz smilšu
uzbērumiem Gaujas ielā 25.
ZVANIET! 26744133

BRITU ZILĀ JAUKTENĪTE
MEKLĒ MĀJAS!

Mīļā mincīte atrasta sapinusies garajā
zālē Kadagas pagalmā. Kaķītei ir vien
pusotrs mēnesis, bet jau iemācījusies
labas manieres – kārtojas kastītē,
ēd sauso barību un labi uzvedas.
Attārpota un atblusota. Rotaļājas un
savu mīļumu pauž, daudz un mīlīgi
murrājot.
ZVANIET! 22356822
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