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Ādažnieki sveic Latviju simtgadē

Ar dažādiem svētku pasākumiem visas nedēļas garumā ādažnieki godina Latvijas valsti.

Latvijas pirmās republikas izveidošana
bija brīnums. 1918. gadā pasaules lielvalstīm tāds jēdziens kā “Latvija” un “latvieši” vispār neeksistēja. Mēs ģeogrāfiskajās
kartēs bijām tikai Kurland vai Livland un
nekas vairāk. Latvija bija patiess brīnums
arī tajā ziņā, ka pirms valsts dibināšanas
zeme bija pilnībā izpostīta – tai pāri gāja
frontes līnija no 1915. gada līdz pat 1918.
gada sākumam. Fronte negāja cauri ne
Igaunijai, ne Lietuvai. Rūpniecība Latvijā
bija iznīcināta, zemniecība arī. Projām no
savām mājām bēgļu gaitās bija devušies
gandrīz miljons cilvēku. Ideju par Latviju kā neatkarīgu valsti toreiz aizstāvēja
vien neliela daļa iedzīvotāju. Viņus droši
varam saukt par ideālistiem – saujiņa cil-

vēku, kuri stūrgalvīgi ticēja šai domai un
1918. gada 18. novembrī pasludināja Latvijas Republiku. Taču nekas vēl nebija beidzies. Kara darbība Latvijā turpinājās ar
Brīvības cīņām vēl 628 dienas. Kad pulkvedis Oskars Kalpaks ar nelieliem spēkiem uzsāka cīņu par brīvību, visi uzskatīja, ka viņš ir “traks” un ka tāds kļuvis arī
viņa štābs. Tikai, iestājoties miera laikam,
kāds Latvijas armijas virsnieks atzina:
“Bet mēs, “trakie”, izcīnījām brīvo Latviju.
Ja visi būtu bijuši “normāli”, neatkarīgas
Latvijas nebūtu!” Mēs esam maza tauta.
Tas ir brīnums, kas ļāva mums, latviešiem,
izcīnīt savu valsti, jo tā nebūt nav visu, pat
skaitliski daudz lielāku nāciju, priekšrocība. Ļaudis visā pasaulē svin savas vai citu

cilvēku dzimšanas dienas,
jo šīs dienas jēga ir prieks par piedzimšanu. Dzimšanas dienās nemeklējam negatīvo, bet gan priecājamies par piedzimšanu un lepojamies ar panākumiem. Līdzīgi
ir arī ar valsts dzimšanas dienu. Ja esam
šai vietā dzimuši, mums visiem ir kaut
kas kopīgs – mīlam Latviju tāpēc, ka tā ir
mūsu valsts.
Priecāsimies par Latvijas piedzimšanu
pirms 100 gadiem un ticēsim, ka katrā no
mums mīt gabaliņš “trakā” un gabaliņš
ideālista.
Lai mūsu Tēvzemei un Brīvībai saules
mūžs!
Elita Pētersone

MĒNESIS BILDĒS

 dažu vsk. skolēni Labo darbu nedēļā pavada
ūpju bērna cilvēkus pastaigā pa
īgas zoodārzu, dāvājot savu laiku, smaidu un palīdzīgu roku.

 . īgas Starptautiskajā jauno
pianistu konkursā dažu ākslas
un mūzikas skolu pārstāv
.
Klavierspēles klases audzēkne
īna Putāne skolotāja Sanda
āgure
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 dažu vidusskolas
1 . jubileju.

iropas klubs

azie eiropieši svin

 9. novembrī dažu bāzē notika
piemi as pasākums, lai godinātu
Latvijas karavīrus, kuri, pildot
kaujas uzdevumus, ziedojuši savas
Foto – N B S
dzīvības.

Ar krāš u un vērienīgu uzvedumu, kas sajūsminājis daudzus,
izglītības iestāde atzīmējusi savu 3 . jubileju



dažu pirmsskolas
Foto – Māris Vītols

 Kupli
apmeklēta,
dažos
aizvadīta aktīvā
pastaiga ie āpo

Foto – Anita Šaicāne, Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece

 ārti dienas tirdzi š dažu Kultūras centrā un dažu bērnudārzā
rit pilnā sparā
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 Skolēni no visas Latvijas viesojas Skolēnu dienā dažu garnizonā, lai iepazītos ar acionālo bru oto spēku ikdienu un galveFoto – N B S
najiem uzdevumiem.
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RIE SĒDĒ
18. novembris iezīmē mūsu
valsts proklamēšanas simtgadi - laika posmu, kurā notikuši vēsturiski notikumi
– Brīvības cīņas, mūsu valsts
izveidošanās, kurai sekoja
Otrais pasaules karš, padomju okupācijas periods – kolektivizācija, izsūtīšana, plāna ekonomika un visbeidzot
– Atmoda, otrā neatkarība
un valsts atgriešanās Eiropas
valstu saimē.
Par spīti vēsturiskajiem izaicinājumiem arī pēc 100 gadiem esam saglabājuši pašu vērtīgāko –
valstisko suverenitāti un tiesības pašiem
pārvaldīt savu valsti.
Mēs esam saglabājuši latviskumu par
spīti pusgadsimtam padomju režīmā.
Esam stiprinājuši valodu. Iemācījušies
pieņemt iebraucējus, kuri mīl Latviju,
runā latviešu valodā un pamatoti sevi
dēvē par latviešiem. Esam iemācījušies
sadzīvot arī ar iebraucējiem, kuri nerunā latviešu valodā un dzīvo citu kultūru
ietekmē.
Mums ir cieņā latviskās tradīcijas, tautasdziesmu un deju godināšana, kas
vieno jaunāko un vecāko paaudzi, kas
vieno visus latviešus pasaulē, lai kad un
kur tie būtu aizbraukuši. Latvietība ved
tos atpakaļ, jo nekur citur šo sajūtu rast
nevar.
Jo vairāk kādi spēki mūsu tautu ir vēlējušies sapludināt, jo stiprāka ir bijusi
mūsu griba palikt latviešiem.
Šie 100 gadi mums ir devuši mācību,
ka valstiskums ir jāsargā katru dienu.
Demokrātija nav tikai izvēles izdarīšana reizi 4 gados. Demokrātija ir iesaistīšanās mūsu valsts izaugsmē un katra
mūsu aktīva nostāja sabiedrībai būtiskās lietās ik dienu.
Neviens cits mūsu vietā nemīlēs mūsu
valsti vairāk kā mēs, neviens cits mūsu
valsti nesargās vairāk kā mēs.
Mūsu valsts būs tik stipra, cik stipra ir
katra mūsu griba.
Sperot soli pa solim, liekot akmeni pie
akmens ik dienu mēs būvējam Latvijas
valsti – mūsu valsti.
Katras vēlēšanas mums dod mācību.
Katra izdzīvotā krīze mums dod mācību.
Bet tāda ir demokrātijas būtība – kļūdīties, lai no kļūdām mācītos. Reizēm labāk ir izstaigāt grāvjus, lai saprastu pareizo ceļu un vairs neatkārtotu kļūdas.
Latvijai 100 gados bieži nācies kļūdīties
S
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un kontinentiem. Tehnoloģiju
uzvaras gājiens cilvēku darbu
aizvieto ar mašīnām un robotiem. Tehnoloģijas cilvēkus
dažādās pasaules malās savienojušas vienotā tīmeklī, kur
nav attāluma vai laika barjeru.
Šis laiks Latvijai rada gan izaicinājumus, gan iespējas – iespēju dzīvot tepat, sev tīkamā
vidē, bet strādāt globālajos
tirgos. Tieši jauno izaicinājumu un iespēju apzināšanās ir
iespēja veidot Latviju tādu, lai
tā būtu pievilcīga katram dzīvošanai, bet dotu iespēju strādāt lokāli
vai pāri robežām. Tiesa, jāapzinās – izaugsme atrod tos, kuri nemitīgi mācās,
aug līdzi laikam un atrod jaunas iespējas. Vecā labā viensētnieku dzīvošana
var būt risinājums labākajā gadījumā
šodienas paaudzei, bet ne rītdienas paaudzei. Mūsu bērni ir tie, kuri balso par
izvēlēm, vietām un valstīm.
Sabiedrības uzdevums ir piedāvāt labas
izvēles. Mums ir, ko dot, ja spējam apzināties savus resursus – latvisko vidi, sabiedriskos pakalpojumus, kultūru, līdzsvaru starp dabu un cilvēku, līdzsvaru
starp mieru un nemieru. Radot sava
veida patvēruma vai oāzes sajūtu, mēs
piedāvājam izvēles, kuras nevar piedāvāt Londona, Pekina vai Ņujorka.
Pārdomāti attīstoties, mēs varam atgūt
kaut daļu aizbraucēju un iespēju piesaistīt izglītotus ārvalstu studentus, augt
par spīti tam, ka šeit nav lielas metropoles vai labākais klimats.
Es uzdrošinātos teikt – jo vairāk šādu
attīstības centru kā Ādaži Latvijā mēs
izveidosim, jo lielāka varbūtība atgriezt
aizbraukušos un radīt jaunu pamatu izaugsmei nākamajiem 100 gadiem.
Lai to panāktu, nepieciešama skaidra
realitātes apziņa un izšķiršanās starp
iluzoro šķietamību – saglabāt veco labo
viensētu Latviju vai veidot jaunu vidi,
kur dzīvot, skolot bērnus, strādāt un atpūsties.
Ieejot nākamajā simtgadē, novēlu novērtēt to, ka varam būt brīvi savās domās, runās un uzskatos. To, ka varam
aizstāvēt savas vērtības.
Novēlu katram izvirzīt par mērķi sev, savai ģimenei, novadam un valstij tiekties
uz to, lai arī nākamās paaudzes dzīvotu
brīvā Latvijā un būtu lepnas par mūsu
katra ieguldījumu!
Foto Laima Jātniece

Godātie ādažnieki!

VIEDO LIS

un mācīties, tomēr, globāli skatoties,
esam izdarījuši pareizas izvēles.
Esam valsts, ar kuru lepoties, nevis
valsts, kura lemta neveiksmei.
Ādažu novadam 100 gadi nozīmējuši
milzu pārvērtības
No lauku teritorijas ar viensētām un
dažām pārceltuvēm pār Gauju, plostnieku mājām pie Baltezera novads izaudzis
par pilsētai līdzīgu teritoriju:
• modernu novadu, kurā var dzīvot,
strādāt un atpūsties;
• novadu, kas nemitīgi aug un mainās,
jo šeit ienāk jauni cilvēki, rodas jauni
uzņēmumi;
• novadu, kurā attīstās nozīmīgs mūsu
valsts drošības un aizsardzības objekts
– Ādažu poligons;
• novadu, kurā cilvēki jūtas labi un
kurā dzimst daudz bērnu,
• novadu, kurā šodien:
 noris Ādažu centra pārbūve, darbojas vidusskola, Valdorfa skola, bērnudārzi, norit jaunās sākumskolas
būvniecība,
 veidojas dzīvojamie kvartāli Podniekos, Alderos, Kadagā, Stapriņos
un citur,
 atjaunojas ražošanas zonas Muižā,
Briljantos, Jaunkūlās, Podniekos,
 aug tirdzniecības zonas pie Tallinas
šosejas.
Šie piemēri ir apliecinājums mūsu novada daudzpusējai izaugsmei un varēšanai.
Diemžēl šobrīd ne visa Latvija var lepoties ar līdzīgiem stāstiem – daudzviet
lauki iztukšojas, ciemati un pilsētas
noveco. Urbanizācija nav tikai Latvijas
fenomens, cilvēku izvēle dzīvot ap metropolēm un lielpilsētām ir vienāda Eiropā, Amerikā, Āzijā un Āfrikā.
Šis gadsimts raksturojas ar pasaules iedzīvotāju skaita četrkāršu pieaugumu
un arī robežu nojaukšanu starp valstīm
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Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
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Šeit n citviet rakstā oto no rivātā arhīva

nes, kur dažas no viņām glezno jau astoto
gadu. Kāpēc turpināt
skoloties gleznošanas
nodarbībās, ja pašas jau lieliski protat
gleznot? “Šeit valda
īpaša, mākslinieciska
aura, patīkami būt
kopā ar domubiedriem. Kā pasniedzēja
Ieva ir ļoti uzmanīga un vērīga,” stāsta ilggadējā studijas
apmeklētāja
Olga
Kuzņecova. “Viņa ir
apbrīnojama!” glezniecības studijas vadītāju raksturo viņas
audzēkne Olga Zaikovska un turpina:
“Katrā darbā atrod ko
labu un skaistu, par
ko autoru paslavēt.
Viņa prot motivēt.“
“Prot neaplauzt spārnus un aizraut. Nekritizē un izceļ to, kas
sanāk!” atzīst Gita Dinbire. “Skolas
laikā manī iedvesa neticību savām zīmēšanas un gleznošanas spējām. Bija apņemšanās
pierādīt, ka tā nevar būt,”
ar savu motivāciju uzsākt
glezniecības studijas dalās
Agnija Brieze. “Ieva ļoti forši
visu paskaidro, zināšanas ielej kā
ar karoti mutē. Te ir jauka kompānija,
sarunas, protams, gleznošana ir arī grūts
darbs,” pieredzē dalās Daiga Dimza.
“Vasarās ar pieaugušo glezniecības studiju uz vairākām dienām dodamies
dabā. Gleznojam jūru, ūdensrozes dīķī,
debesis,” stāsta Ieva Neikena. Aizgājušajā vasarā viņa pati uzgleznoja neticami
skaistas saulespuķes. Kāds šo procesu
iemūžināja foto, kuru ieraugot, Ieva nevarēja vien nobrīnīties par savu laimīgo
seju. “Jā, tā laikam ir. Kad paņemu otu
un sāku gleznot, kļūstu laimīga,” spriež
gleznotāja.
Ķirbis ar zaķa ausīm
Kas pašai sagādā vislielāko gandarījumu, mācot zīmēšanu bērniem?
Bērniem zīmēšanu mācu jau 20 gadus.
1996. gadā pabeidzu Latvijas Mākslas
akadēmiju, no 1997. gada strādāju Limbažu mākslas skolā. Vēlāk atnācu strādāt

Gleznotāja un mākslas maģistre Ieva
Neikena ir cilvēks – kosmoss, ar lieliskām zināšanām, bezgalīgi plašu un
skaistu sirdi, līdzjūtīgu pret cilvēkiem
un dzīvniekiem. Nevienam slimam un
bezpalīdzīgam kaķu mazulim, pēkšņi
atrastam uz ielas, viņa nav pagājusi garām. Saārstēti un samīļoti, tie nonāk
jaunās mājās, bet lielākie bēdu brāļi
paliek pie viņas pašas. Šovasar paglābts
arī stārķis, kas, izkritis no ligzdas, atrasts tuvējā dīķī. Ieva vairākkārt no
dažādām likstām mēģinājusi glābt arī
cilvēkus, taču vīlusies. Cilvēkam tomēr
pašam jāgrib būt glābtam. Ieva iedvesmo gleznot kā pieaugušos, tā jaunāko
paaudzi. Dažas mammas pamanījušas,
ka pēc tam, kad bērni apmeklējuši viņas vadīto interešu izglītības pulciņu
Ādažu vidusskolā, sākuši zīmēt ar patiesi lielu prieku. Katrā viņa saskata ko
īpašu, tā palīdzot atraisīt līdz šim neapjaustu talantu. “Ikviens var gleznot!”
pārliecināta gleznošanas pasniedzēja.
Un šo vārdu patiesumu apliecina pieaugušo glezniecības studijas izstādes, kurās ik gadu viņas audzēknes demonstrē
brīnišķīgas gleznošanas prasmes!
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Pieaugušo glezniecības studijā pirmdienas vēlā vakarā pulcējas Ievas audzēk-

uz Ādažiem. Strādājot ar bērniem, pati
mācos kļūt brīvāka. Padomju laikā esam
iemācīti, ka viss ir nemainīgs un noteikts.
Saule – dzeltena, debesis – zilas, koks –
zaļš, bet, jo vairāk strādāju, jo vairāk
mani izbrīna un iepriecina bērnu skatījums, ka nekas nav konstants. Pēdējā laikā pārsteidza kāda meitenīte, kura zīmēja ķirbjus, pēc tam tiem piezīmējot zaķa
ausis. Uz mēles bija jautājums: “Kāpēc
ķirbim ir zaķa ausis?” Bet bērnam ir tiesības uz visu raudzīties ar citādām acīm.
Tas ir tik priecīgi! Tik laimīgi! Kāpēc gan
ne? Saule var būt rozā. Reiz bērns savam
tētim uzzīmēja rozā matus, lai gan patiesībā viņa tētim vispār nebija matu. Kāpēc
apslāpēt bērna fantāziju? No jaunākās
paaudzes mācos, ka viss ir iespējams! Tas
mani pašu iepriecina un motivē. Man jāiemāca likumības, perspektīva, protams,
bet jāatstāj vieta arī bērna radošumam.
Ar pieaugušajiem strādājot ir citādāk.
Pieaugušie nāk pie manis, lai viņu darbi kļūtu profesionālāki. Labāk vienreiz
parādīt nekā 20 reizes stāstīt. Tehniskie
paņēmieni kā bērnam, tā pieaugušajam
ir jāparāda, bet pēc tam katrs glezno pēc
sava temperamenta un būtības. Lai
vai ko gleznotu, mēs veidojam
savu pašportretu. Vai tā būtu
klusā daba, vai jebkas cits.

Kamēr daži aizraujas ar mākslu, citi tiek
pie viesu kafijas piena.

Kalsns cilvēks arī Rubensa sievieti pārzīmēs tievāku. Katrs vienmēr jebkuru
darbu veido pēc savas līdzības. Tāpat ir
ar portretiem. Pēc gleznojuma ļoti daudz
var spriest par cilvēku pašu. Viens zīmē
ar plašiem triepieniem, šļakstieniem, un
gatavs! Otrs ar mazu otiņu filigrāni to
pašu izzīmē mēnešiem ilgi. Gleznā redzam autora temperamentu, raksturu,
gaumi, krāsu izjūtu, intelektu…
Pat intelektu?
Jā, svarīgi, ko esi spējīgs saskatīt ainavā.
Man, piemēram, bija tāds gadījums studi-
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Pirmdienas vēlos vakaros glezniecības
studijā notiek intensīvs un radošs darbs.

pārkrāsosim, nokasīsim! Sliktākajā gadījumā – paņemsim citu audeklu! Nav
taču jāuztaisa tūdaļ uz Ermitāžu nesams
darbs! Mani audzēkņi, pašiem nemanot,
pa šiem gadiem ir tik ļoti izauguši, ka
viņu darbos ir ne tikai pareizā ģeometrija un krāsu mācība, bet ir pat individuāls
triepiens! Man kā pasniedzējai ir svarīgi
neradīt 10 mazas Ieviņas Neikenas, lai
visi gleznotu tā, kā es, bet gan katrs attīstītu savu individualitāti.
Mežs un ūdensrozes
Ko visvairāk patīk gleznot?
Esmu plenēra gleznotāja. Visvairāk saista
gleznošana dabā. Šogad man ir mīlestība
uz mežu un ūdensrozēm. Iepriekšējos gados bija milzīgs ķirbju periods. Gleznoju
tos gan apaļus, gan iegrieztus. Tēvs man
teica: “Ko tik daudz tos ķirbjus glezno,
pamēģini ko citu!” Māksliniekiem laikam tā ir, ka ik pa kādam periodam gribas kaut ko “izkost”! Sākumā studē un
pēta, tālāk kļūst aizvien brīvāki. Pirmās
ūdensrozes vairāk ir kā dabas studija, bet
pēdējās ir vairāk manis pašas.
Kā pavadi brīvo laiku?
Ļoti patīk strādāt dārzā, audzēt tomātus,
gurķus, ķiršus, avenes, pēc tam to visu
konservēt un marinēt. Kulinārija un konditoreja arī ir mans talants. Mamma bēr-

ju gados. Liepājā uz ielas gleznoju Liepājas tirgu, kur augšā ir tādi nelieli, skaisti
tornīši. Pienāca klāt kāda vecāka tantiņa,
vaicājot: “Kā? Vai tad tur ir tornīši?” Viņa
pirmo reizi savos 80 gados pacēla acis no
tirgus ieejas vārtiem uz augšu un ieraudzīja, ka tirgus ir arhitektūras piemineklis. Viņa teica: “Paldies, tev, meitiņ, ka
glezno, nemaz nezināju, ka šī ēka ir tik
skaista!” Tas ir tik interesanti, ko esi
spējīgs ieraudzīt…
Mācēt ieraudzīt
Un, ko parasti ieraugi tu?
Es parasti cenšos ieraudzīt debesis.
Tā kā esmu ticīgs cilvēks, cenšos ieraudzīt kopskatu, skaisto pasauli, šo
Dieva radīto brīnumu. Skaisto var
ieraudzīt arī vienā saules stariņā uz
rīta kafijas krūzes. Cits redz tikai kafiju, bet cits ierauga, cik skaisti – vienā
pusē krūzei – gaisma, otrā – ēna! Arī
saviem audzēkņiem, bērniem, stāstu, Aizgājušajā vasarā Ieva gleznoja ūdensrozes
jums visiem nav jākļūst par māksli- mežu.
niekiem, bet jūs būsiet iemācījušies ierau- nībā teica: “Tev vajadzēja iet uz kuļinardzīt. Tas ir pats svarīgākais – prast ierau- nij tehņikum!” Mamma nekad nav cepusi
tortes, bet es jau kopš vidusskolas uz vidzīt skaisto un ne tik skaisto.
Kas rada gandarījumu, pasniedzot glez- siem svētkiem pati cepu tortes. Akadēmijā mans meistardarbnīcas vadītājs Imants
nošanu pieaugušajiem?
Ir liels gandarījums, ka cilvēks, kuram Vecozols, aicināts uz kursa vakariem vai
skolā pateikts, ka viņam nekas nesanāks izstāžu atklāšanām, teica: “Ja būs Ievas
un ka neko nevar, tomēr var! Gleznot var torte, tad nākšu, bet citādi – nē!”
iemācīt jebkuru! Viens būs impresionists, Dievs glezno
otrs – akvarelists, cits gleznos ar triepie- Svinam valsts simtgadi, ko tev nozīmē
niem, vēl kāds būs zīmētājs – grafiķis! Latvija?
Vienmēr saku – nebaidieties! Būs nepa- Tās ir manas mājas, dzimtā vieta, te aug
reizi, izlabosim! Izdzēsīsim, noslaucīsim, un skolojas mans dēls, man šī ir vislabākā
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vieta. Varbūt ne politiski un materiāli, bet
sirdij gan. Man ļoti patīk ceļot, bet paiet
dažas dienas, un sirds velk uz mājām. Te
ir mājas, kur mani saprot un gaida, kur
esmu drošībā. Mēs dzīvojam tik zaļā un
ekoloģiskā vidē! Mani draugi, braucot no
Holandes, pa ceļam lika apstādināt auto.
Izrādās, viņi bija ieraudzījuši stārķa ligzdu. Skrēja un fotografēja. Tas viņiem bija
īpašs notikums! Kad braucām uz Itāliju,
dāvanā aizvedu foto grāmatu par Ādažu
novadu. Pretī saņēmu jautājumu: “Jūs patiešām tur dzīvojat? Tur viss ir tik skaisti
zaļš!” Tas, kas mums šķiet pašsaprotams,
– upes, meži, koki, ezeri, – citiem šķiet
oāze. Pēdējā laikā man nevilšus prātā
skan tautasdziesmas rindas: “Vilksim
košu zelta jostu apkārt savu Tēvu zemi!”
Tāpēc interešu izglītības pulciņā ar bērniem zīmējam tautu deju dejotājus. Viņiem šis uzdevums ļoti patika! Stāstīju,
ka dejojot neesam statiski, pētījām, kā
cilvēks var izskatīties. Mums ir plāns izveidot nelielu izstādi ar šiem zīmētajiem
tautu deju dejotājiem!
Pašai ir kādas autoritātes mākslā?
Protams, Imants Vecozols, par kuru rakstīju arī savu maģistra darbu. Apbrīnoju
viņa glezniecību. Viņš ir ļoti noslēgts, nav
lielīgs un ārišķīgs. Gribēju, lai arī nākamās paaudzes ar mana darba starpniecību viņu iepazītu. Ļoti iedvesmo
impresionisti – Klods Monē, protams,
arī Van Gogs. Ar kādu ekspresiju viņš
raudzījās uz rudzu lauku, puķu dobi,
parastu krēslu. Kādu skaistumu viņš
ieraudzīja vienkāršajā! Nav svarīgi,
ko tu glezno, bet gan, kā tu to dari. Un
svarīgi, lai cilvēkiem, vērojot mākslas
darbu, paliek nevis slikti, bet labi ap
sirdi! Pat vissliktākajā gadījumā, notikumā vienmēr var atrast ko labu.
Ainavists un plenērists Jāzeps Pīgozun
nis. Lai viņam vieglas smiltis! Palaimējās, ka Mākslas akadēmijā daudzus
gadus viņš bija mans pedagogs. Arī pēc
akadēmijas daudzas vasaras ar viņu kopā
esam braukuši plenēros. Viņš ir viens no
tiem māksliniekiem, kurš man devis Latvijas dabas ainavas mīlestību. Apziņu, ka
visdžungļainākā Latvijas tērcīte ir oāze.
Sākot gleznot, nekad nezinu, kāds būs rezultāts. Glezna pati mani ved uz priekšu.
Jūtu, ka ne jau es esmu tā, kura glezno.
Dievs caur manām rokām, prātu un sirdi
glezno.
Monika Griezne
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Foto – Laima Jātniece

Skolēniem paplašinās iespējas izmantot sabiedrisko transportu Ādažu novadā,
kā arī saņemt kompensāciju, ja sabiedriskais transports neiet līdz apdzīvotai vietai

Ādažu novada dome šā gada 23. oktobrī
pieņēma noteikumus Nr.12 “Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas
kārtību skolēniem Ādažu novadā”, kas
nosaka eTalonu saņemšanas kārtību Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas (turpmāk – vidusskola) skolēniem,
kuriem ir tiesības saņemt braukšanas
maksas atvieglojumus, kā arī kartību autotransporta izdevumu apmaksai, ja nav
pieejams sabiedriskais transports no skolēna dzīvesvietas uz vidusskolu un atpakaļ.
SVARĪGI!
1. Braukšanas maksas atvieglojumus piemēro skolēniem, kuriem dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā
teritorijā;
2. Atvieglojumi darbojas mācību gada
laikā vienu reizi dienā līdz vidussko-

lai un vienu reizi dienā no vidusskolas,
izņemot brīvdienas, brīvlaiku un skolas
izsludinātu citu brīvdienu laikā, uzrādot
eTalonu pārvadātāja (SIA “Sabiedriskais
autobuss”) autobusos Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
3. Vidusskola organizē pirmreizējo eTalonu izsniegšanu skolēniem un tie tiek izgatavoti un izsniegti bez maksas;
4. Lai saņemtu atkārtotu eTalonu, ja
iepriekš izsniegtais eTalons ir nozaudēts
vai citu iemeslu dēļ nav pieejams, vai arī
ir sabojāts nevērīgas lietošanas rezultātā,
skolēns vai viņa vecāks iesniedz iesniegumu Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC).
5. Par atkārtotu eTalona izsniegšanu tā
saņēmējam ir jāsamaksā eTalona izgatavošanas izmaksas, kuru apmēru nosaka
pārvadātājs;
6. Jauni skolēni, kuri uzsāk mācības vidusskolā un skolēni, kuriem pārvadātājs
paturēja eTalonu, var pirkt pārvadātāja
braukšanas biļeti līdz eTalona saņemšanai. Braukšanas biļešu izdevumu kompensēšanai skolēna vecākam ir jāiesniedz
VPVKAC iesniegums atbilstoši noteikumu nosacījumiem;

7. Dienā neizmantotos braucienus nepārceļ uz nākamo dienu;
8. Skolēni var pirkt braukšanas biļeti
par pilnu maksu arī no citiem Ādažu
novada administratīvo teritoriju caurbraucošajiem pārvadātājiem (sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālajos maršrutos, kuru autobusi
iebrauc Ādažu novadā);
9. Ja sabiedriskais transports nav pieejams no skolēna dzīvesvietas uz vidusskolu un atpakaļ, kā arī, ja dome nevar
nodrošināt skolēnu ar autotransporta
līdzekli nokļūšanai uz vidusskolu un
atpakaļ, skolēna vecāki var šim mēŗķim
izmantot savu autotransporta līdzekli,
saņemot domes kompensāciju par ceļa
izdevumiem atbilstoši noteikumu nosacījumiem;
10. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt
personas datus, kas nepieciešami šo
noteikumu izpildes nodrošināšanai, izmantojot pašvaldībai pieejamus valsts
un pašvaldības datu reģistrus.
Plašāk ar noteikumiem var iepazīties arī
pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un
VPVKAC.
VPVKAC

Ādažu novada domes deputāti atbalstījuši sociāli nozīmīgu risinājumu, dodot
iespēju iedzīvotājiem vienkāršā un ērtā
veidā ziedot apģērbu un apavus, kas
pašiem kļuvuši lieki, taču noder sociāli
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām –
pensionāriem, trūcīgām ģimenēm un
dažādām labdarības programmām.
Lietu nokļūšanu pie tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas, organizē labdarības biedrība “Viacor Charity”. Nododot
drēbes un apavus šajos jaunajos konteineros, ziedojums nonāks pie visiem Latvijas iedzīvotājiem, taču tie, kuri vēlas
ziedot tieši Ādažu iedzīvotājiem, tāpat kā
līdz šim, drēbes var nest uz Sociālā dienesta Atbalsta punktu Gaujas ielā 13/15,
slimnīcas piebūves telpās pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 9.00-17.00. Ja šajās
dienās apmeklēt Atbalsta punktu nav
iespējams, tad ziedojumam paredzētās
drēbes un apavus var atstāt Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15.

Laipni aicinām ziedojumu konteineros
mest priekšmetus, kas ir lietošanai derīgi
un iepakotus celofānā, lai lietus gadījumā mantas netiktu bojātas un būtu derīgas tālākai lietošanai.
Ko DRĪKST mest ziedojumu konteineros
• Sieviešu, vīriešu un bērnu apģērbu;
• mājas tekstilu (gultas veļu, dvieļus, aizkarus);
• spalvu spilvenus un segas;
• pledus;
• apavus (vīriešu, sieviešu, bērnu);
• somas un jostas;
• rotaslietas (kaklarotas, bižutēriju, rokassprādzes utt.).
Ko noteikti NEDRĪKST mest ziedojumu konteineros
• bojātus paklājus un matračus;
• netīras vai saplīsušas drēbes;
• netīrus, bojātus apavus.
Ziedojumu konteineri atrodas:
1. Baltezerā, pie Baltezera kapiem (pie

Foto – Laima Jātniece

Novadā izvietoti ziedojumu konteineri apģērbu un apavu nodošanai

auto stāvlaukuma);
2. Gaujas ielā 16, Ādaži (pie šķiroto atkritumu konteineriem);
3. Kadaga 8, Kadaga (pie atkritumu novietnes);
4. Krastupes iela 10, Ādaži (Podniekos
pie atkritumu novietnes)
5. Lazdu iela 5, Garkalne (pie atkritumu
novietnes);
6. Kanāla iela, pie Alderi 1 B, Alderi (pie
šķiroto atkritumu konteineriem).
Monika Griezne, Laima Jātniece

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
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Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 17.10.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/195, Dmitrijam Kostigovam, adresē “Kadaga 9”- 69, Kadaga; 24.10.2018.: ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/196, Svetlanai Bokai, ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/197, Oskaram Daukštam un
Inesei Daukštei, adresē Attekas iela 11, Ādaži; ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/198, Anastasijai Harfaufai un Danielam Gorškovam, adresē Gaujas
iela 25 k-1-21, Ādaži; ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/203, Lienai un Rozmarijai Driņģēm, adresē Gaujas iela 25 k-1-48, Ādaži, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada
domes 232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša
laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
Ā AŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (213) 2018

NOV D

Foto – Laima Jātniece

Atjauno gājēju un velosipēdistu celiņu uz Kadagu

Atjauno gājēju un velosipēdistu celiņa segumu uz Kadagu ceļa posmā no Gaujas tilta līdz ceļa zīmei “apdzīvota vieta” Kadaga.

Foto – Laima Jātniece

Aicinām īpašniekus nojaukt patvaļīgi uzbūvētās garāžas Attekas ielā 30

Ādažu novada dome aicina patvaļīgi uzbūvēto garāžu īpašniekus
vai tiesiskos valdītājus līdz 2018. gada 31. decembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvētās garāžas nekustamajā īpašumā Attekas ielā 39, Āda-

žos. Ja garāžas līdz norādītajam datumam netiks nojauktas, tās nojauks pašvaldība Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.
Laima Jātniece

Pirms...

... un pēc.

Foto – vars rīn ergs

Nojaukti pašvaldībai piederošie grausti

Sakopta un atbrīvota no nelikumīgām un bīstamām būvēm pašvaldībai piederoša zeme Alderos, “Alderi 1B”.

Ādažniekiem Varim Kazakam un
Imantam Stirānam – III šķiras
Atzinības krusts

Foto

resident.lv

UZMANĪBU! SVARĪGI!

Lepojamies! SIA “Kokaudzētava Baltezers” valdes priekšsēdētājs Varis Kazaks un ādažnieks, SIA “Getliņi Eko” valdes
priekšsēdētājs Imants Stirāns, saņems III šķiras Atzinības
krustu un tiks iecelti par ordeņa komandieriem.
S
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Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu
Vēstis” (Nr.213) izdots pielikums (Nr.209), kurā publicēti šādi
Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.26/2018 (25.09.2018.) “Grozījums Ādažu novada domes
2013. gada 3. septembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie
noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā””.
Nr.27/2018 (25.09.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam””.
Nr.33/2018 (23.10.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada domes
mājaslapā 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 bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

@Adazu_novads
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Ādažu novada dome atbalstījusi biedrības, labdarības organizācijas “ViaCor
Charity” sociāli nozīmīgo projektu, kas
dod iespēju iedzīvotājiem pavisam ērtā
veidā ziedot apģērbu un apavus, kas pašiem kļuvuši lieki, taču ļoti noder sociāli
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām –
pensionāriem, trūcīgām ģimenēm un dažādām labdarības programmām. Biedrības “ViaCor Charity” valdes loceklei
Katerinai Gerišei jautājam, kas viņu mudinājis izveidot šādu projektu.

Kā un kāpēc radās doma darboties šajā
jomā?
Mani satrauc apkārtējo vēsums un nezināšana vides jautājumos. Esmu aktīva vides
aizstāve. Šis projekts ir nozīmīgs, domājot
par ekoloģiju. Tikai iedomājieties, kā iespējams ietaupīt ūdens patēriņu, izmantojot apģērbu atkārtoti. Tekstilizstrādājumu
ražošanai kokvilnas industrijā jāpatērē
ļoti daudz ūdens. Piemēram, ražojot 1t nebalinātas kokvilnas, ūdens patēriņš ir ap
3600m3. Tāpat man ir vēlme nodot mazliet
siltuma un mīlestības tiem, kuriem šajā
dzīvē nav tā paveicies. Man un biedrībai
“ViaCor Charity” īpaši tuvas ir trīs soci-

ālās grupas – pensionāri, cilvēki, kuri ir
slimi, vientuļi, palikuši bez palīdzības, kā
arī bērni. Uzskatu, ka ikviena cilvēka pienākums ir palīdzēt tiem, kuri ir vājāki par
mums un kuriem klājas grūtāk. Nākotnē
plānojam turpināt labdarības organizēšanu, piemēram, ar rehabilitācijas un medicīnisko ierīču bezmaksas nomu (ratiņkrēsli un kruķi), pārtikas sagādi cilvēkiem,
kuriem nepieciešama īpaša diēta, ēdiens.
Kāds ir drēbju tālākais ceļš, kad ādažnieki tās atstājuši jūsu konteineros?
Pēc savākšanas apģērbi nonāk mūsu noliktavā, kur tie tiek šķiroti. Kvalitatīvākie apģērbi tiek nogādāti sociāli neaizsargātajām
iedzīvotāju grupām, mazāk kvalitatīvais
apģērbs tiek nodots otrreizējai pārstrādei.
Biedrībā darbojas trīs cilvēki, komandas
darbs notiek pēc plāna, jāsaorganizē konteineru vietas, jāiztukšo, jāšķiro, jāvirza
dažādiem sociāliem projektiem Rīgā un
reģionos vai jānodod otrreizējai pārstrādei. Ar līdzekļiem, ko iegūstam, nododot
materiālus otrreizējai pārstrādei, varam
nodrošināt biedrības pastāvēšanu.
Vai tiesa, ka Ādažos šie labdarības konteineri tiek piepildīti vienas dienas laikā?
Nē, ļoti atšķirīgi un dažādi. Dažreiz vai-

No 15. novembra gaidāmas izmaiņas maršrutos
Rīga – Ādaži – Kadaga un Rīga – Ādaži – Carnikava
Lai iedzīvotājiem no rīta laicīgi būtu iespēja nokļūt darbavietās un izglītības iestādēs Rīgā, no 2018. gada 15. novembra
gaidāmas izmaiņas maršrutos Nr. 6821
Rīga – Ādaži – Kadaga un Nr.6824 Rīga –
Ādaži – Carnikava, ko izpilda pārvadātājs
SIA “Ekspress Ādaži”.
Maršruta Nr. 6821 Rīga – Ādaži – Kadaga
reiss no Ādažiem uz Rīgu turpmāk tiks
uzsākts 6.00 nevis 6.10, kā tas bija līdz šim.
Rīgā pieturā “Rīga (pie SAO)” autobuss
pienāks 7.05. Attiecīgi tiek mainīts arī autobusa atiešanas laiks no pieturas “Rīga

(pie SAO)” uz Ādažiem. Turpmāk autobuss no pieturas izbrauks 7.15 nevis 7.10.
Maršrutā Nr. 6821 Rīga – Ādaži – Kadaga
reiss no pieturvietas “Ādažu centrs” Ādažos turpmāk izbrauks 7.10 nevis 7.15 kā
līdz šim, un gala pieturvietā “Jugla” Rīgā
pienāks plkst. 7.52.
Izmaiņas gaidāmas arī maršrutā Nr.6824
Rīga – Ādaži – Carnikava. Turpmāk no
pieturas “Ādaži” uz Rīgu autobuss izbrauks plkst.8.20, nevis 8.15, un Rīgā pieturā “Rīga (pie SAO)”pienāks 9.45.
Autotransporta direkcija aicina iedzī-

Foto no rivātā arhīva

Biedrības “ViaCor Charity” projekts arī Ādažos

rāk, citreiz mazāk. Mēs nevaram to prognozēt. Kādā vietā tikko uzlikti konteineri
parasti ir pilni, jo Latvijā nav plaši attīstītas sistēmas, kur veiksmīgi nodot vecās
drēbes, mantas.
Kas dod gandarījumu?
Iespēja atstāt šajā dzīvē kaut ko ilgtspējīgu
un vērtīgu. Kad nomirsim, nebūs svarīgi,
cik daudz un ko šajā dzīvē būsim nopelnījuši, vienīgais, kas paliks – atstātais un
izdarītais, labais, kas paveikts, lai iepriecinātu citus. Lielākā laime ir iepriecināt
citus no visas sirds, dalīties priekā. Būt
kopā…
Monika Griezne

votājus izmantot sabiedriskā transporta
pakalpojumus un ņemt biļeti par savu
braucienu. Atgādinām, ka sabiedriskā
transporta reisu skaitu un laikus nosaka
pasažieru plūsma, savukārt statistiku par
reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem
biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažierus aicinām ziņot Autotransporta direkcijas kontrolieriem jebkurā diennakts
laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni
27776621.
Autotransporta direkcija

Aicinām paust viedokli par vietu, kurā varētu notikt jaunu reliģisku būvju būvniecība novadā!

Jau iepriekš vēstījām, ka Ādažu novada iedzīvotāji pašvaldības rīkotajā publiskajā apspriešanā neatbalstīja ieceri par pareizticīgo baznīcas celšanu Rīgas gatvē 36, taču uz jautājumu “vai atbalstāt reliģisku būvju būvniecību Ādažos?” 52% aptaujāto atbildēja pozitīvi. Šā gada 26. jūnija
sēdē, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, dome lēma neatbalstīt pareizticīgo dievnama būvniecību Rīgas gatvē 36, kā arī izskatīt pašvaldības zemes
pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Septembrī domes sēdē deputāti uzklausīja Saimniecības
un infrastruktūras daļas ziņojumu par pašvaldībai pieejamajām zemēm un nolēma noskaidrot iedzīvotāju viedokli, kurā no šīm vietām varētu
notikt jaunu reliģisku būvju būvniecība.

Aicinām iepazīties ar vietu izvietojumu kartē pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, sadaļā Būvniecība.
Kurā no šīm vietām atbalstāt jaunu reliģisku būvju būvniecību? Lūdzam atzīmēt tikai vienu atbildes variantu.

□ Gaujas iela 25B, Ādaži
□ Kadagas ceļš 17, Kadaga

Aptauja notiek no 20. novembra līdz 20. decembrim. Aptaujā
varat piedalīties, ieliekot avīzes kuponu aptaujas urnā Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
Gaujas ielā 33A vai balsojot Ādažu novada pašvaldības tīmekļa
1 0

□ Kadagas ceļš 19, Kadaga
□ Mežaparka ceļš 3, Kadaga

vietnē www.adazi.lv, sadaļā “Jaunumi”.
VPVKAC darba laiks:
P. 8.00 – 18.00, O., T., C. 8.00 – 17.00, P. 8.00 – 14.00
Tālrunis: 67997350, 29486570, e-pasts: dome@adazi.lv
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rezultātā radās kopīga ideja kā to realizēt. 8.e klases jauniešiem bija uzdevums
izplānot kopīgu ekskursiju. Plānošanas
procesā jaunieši pirmo reizi saskārās ar
problēmu, ar kuru bieži saskaras cilvēki ar kustību ierobežojumiem – brīvu
piekļuvi apskates objektiem. Rezultātā

Domājot par labo darbu nedēļu un
galveno šīs akcijas ideju – sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai
sabiedrībai un vairot palīdzēšanas
kultūru Latvijā, darīt labas lietas ne
tikai Ziemassvētkos, 8.e klase vēlējās
piedzīvot prieku un gandarījumu, ko
sniedz reāli padarītais. Meklējot labo darbu
iespēju, radās ideja dāvināt savu laiku, uzmanību, emocijas tiem, kam ikdienā to pietrūkst. Skolotāja I. Laubenbaha sazinājās ar
biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, un

jaunieši nāca ar piedāvājumu par Zooloģiskā dārza apmeklējumu, ko labprāt pieņēma
arī “Rūpju bērns”. Satikšanās, iepazīšanās,
kopīgi pavadītais laiks, sarunas, emocijas –
tā ir tikai daļa no ieguvumiem, ko saņēma

abas iesaistītās puses. Cilvēkiem no “Rūpju bērna” tā bija vēl viena iespēja izrauties
no ikdienas un rutīnas, bet jauniešiem no

Ādažu vidusskolas tā bija iespēja atvērt sirdis mazliet plašāk. Darot labu vislielākie
ieguvēji esam paši. Īpašs paldies 8.e klases
mammām Dairai Jonasei un Ilzei Skujai
par atbalstu un klātbūtni šajā saulainajā rudens ceturtdienā, kā arī piedzīvojuma lieciniecei, kura iemūžināja šo notikumu, Photo
Agency F64 fotogrāfei Annijai Meikšānei.
Pēc www.adazuvidusskola.lv

Noskaidrojiet, vai jūsu adrese ir mainīta,
apmeklējot pašvaldības tīmekļa vietni www.adazi.lv!

Kā jau iepriekš vēstījām, Ādažu novadā jau ceturto mēnesi notiek adrešu sakārtošana saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, kas paredz, ka ceļi ciemos jāpārsauc par ielām un visām ēkām adrese jāpiešķir ar
piesaisti ielai. Adrešu sakārtošanas rezultātā adreses tiks mainītas vismaz 700 mājām. Lai noskaidrotu, vai jūsu adrese ir mainīta, aicinām apmeklēt Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietni

www.adazi.lv, sadaļu “Būvniecība”/”Adreses”. Sadaļā “Adreses” izpētiet tajā ievietoto tabulu. Tabula tiek papildināta pastāvīgi, tiklīdz tiek pieņemts attiecīgs būvvaldes lēmums par adreses maiņu/
piešķiršanu. Katram ciemam ir sava tabula, kur visas mainītās/
piešķirtās adreses ierakstītas hronoloģiskā secībā – augšā meklējami jaunākie lēmumi par adreses maiņu/piešķiršanu. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr. 67996265.
Nadežda Rubina

Ādažu vidusskolas 3.e klase Labo darbu nedēļā sniedz atbalstu dzīvniekiem
3.e klase Labo darbu nedēļā izvēlējās atbalstīt Mini Zoo dārza “Dzīvo Sapņu dārzs” iemītniekus Ādažu centrā. Skolēni katrs atnesa
vairākus kilogramus dārzeņu un augļu dārza dzīvniekiem pirms
viņi dodas ziemas periodā prom no Ādažiem! Tā kā šis bija bagāts
zīļu gads, klase salasīja gandrīz 100 kg zīļu Rīgas zooloģiskajam
dārzam. Zīles lasīja gan skolas teritorijā, gan citās Latvijas pilsētās,
sekojot līdzi zīļu kvalitātei, jo zooloģiskā dārza tropu mājas iemīt-

niekiem ēdienkartē tiek diedzētas tikai nebojātas zīles. Tik aktīvi
daudzās labdarības akcijās visa klase iesaistījās pirmo gadu! Bez vecāku atbalsta tas, protams, nenotiktu! Sapratām, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana, un cik tā ir nozīmīga
apkārtējiem! Mums noteikti visiem kopā izdevās Latvijas simtgades
gadā dot savu ieguldījumu, lai Latvija kļūtu skaistāka, stiprāka!

Aizvadītas Ģimenes spēles Kadagā

Septembra nogalē jau otro gadu biedrība “Ādažu jauniešiem” un Ādažu novada
domes Sporta daļa organizēja sportisku
pasākumu “Ģimenes spēles Kadagā”. Ģimenes spēlēs piedalījās ģimeņu un draugu
komandas, kur lielāko daļu dalībnieku veidoja bērni un jaunieši. Diena tika pavadīta draudzīgā un sportiskā gaisotnē. Savas
S
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prasmes dalībnieki varēja pārbaudīt gan
sportiskās aktivitātēs, gan atjautības spēlēs.
Dalībniekiem tika sagādāta iespēja spēlēt
gan dažādas bumbu spēles, gan atrisināt
atjautības uzdevumus, gan iejusties Nacionālo bruņoto spēku karavīra lomā, metot
granātas. Individuāli sportistiem bija iespēja demonstrēt savas prasmes šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem, kā arī tautas crossfit
disciplīnā. Pasākuma noslēgumā tika apbalvotas aktīvākās ģimenes, aktīvākās draugu
komandas, kā arī visi bērni par aktīvi pavadīto dienu saņēma medaļu un kārumu.
Visaktīvākās ģimenes saņēma balvas no pasākuma atbalstītājiem. Nobeigumā visiem
dalībniekiem bija iespēja atgūt spēkus, cienājoties ar uz ugunskura pagatavotu spēka
@Adazu_novads

Pēc www.adazuvidusskola.lv

zupu. Paldies atsaucīgajiem iedzīvotājiem
par sporta laukumu sakārtošanu un pasākuma organizēšanu. Pateicamies Nikolajam
Boldašēvičam ar ģimeni, Mārim Runcim ar
ģimeni, Artim Reinbergam ar ģimeni, Dacei Muižniecei – Zariņai ar ģimeni, Norai
Vaišļai ar ģimeni, Edmundam Plūmītem
ar ģimeni, Sergejam Kazakēvičam, Emīlam
Bogoudinovam un jauniešiem. Pateicamies
vienmēr atsaucīgajiem atbalstītājiem: Jānim
Saukam par gaļas labumiem balvās un spēka zupai, Gundaram un Ingai Bojāriem par
Moonbery sulām, SIA MIRMEKS par produktiem spēka zupai, Garāžu kooperatīvs
2 par atbalstu kārumu iegādei. Uz tikšanos
nākamgad!
Sandra Bukovska
1 1

Foto Photo Agency F64, Annija Meikšāne

Labo darbu nedēļā Ādažu vidusskolas 8.e klase biedrības
“Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” cilvēkus pavada pastaigā uz zooloģisko dārzu
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Noskaidroti konkursa
“Sabiedrība ar dvēseli 2018” uzvarētāji

Ikvienam interesentam
pieejama elektroniskā ainavu
dārgumu krātuve

Noslēdzoties iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar
dvēseli 2018” īstenoto projektu vērtēšanai, oktobrī tika veiktas vairākas aktivitātes labāko projektu noskaidrošanai. Vērtēšanas komisija
iepazinās ar projektu rezultātiem, tikās ar projektu īstenotājiem, uzklausot viņu stāstījumu par projektu realizēšanu, un, atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajai kārtībai, noteica vienu labāko projektu
katrā no īstenošanas jomām.
Šajā gadā projekti tika īstenoti kategorijās “Teritorijas labiekārtošana”
un “Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība”. Kā
jau tika ziņots iepriekš, tika īstenoti 9 teritorijas labiekārtošanas projekti un 6 projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu
attīstībai.
Kā labākais teritorijas labiekārtošanas projekts tika atzīts nereģistrētas
iedzīvotāju grupas “Šūpoles Alderu parkā” projekts “Šūpoles Alderu
parkā”, kura ietvaros iedzīvotāji labiekārtoja Alderu parku, uzstādot
tajā lielas šūpoles, akmens/koka galdu, atpūtas soliņus un atkritumu
urnu. Elementi izgatavoti Alderiem raksturīgā plostnieku stilā.

Foto no rojekta a tor arhīva

Otrajā kategorijā labākais ir projekts “Vasaras Bībeles skola “Mājas”
bērniem veltīta Latvijas 100 gadei”, ko īstenoja reliģiskā organizācija
“Misijas baptistu draudze”. Misijas baptistu draudzes organizētajā 5
dienu ilgajā pasākumā piedalījās 62 bērni vecumā no 5 līdz 10 gadiem.
Pasākuma laikā bērni vairāk iepazina Latviju, tās novadus, diskutēja
un domāja par māju vērtību, par to, ko dod Latvija un ko viņi var dot
tai. Katru dienu bērniem notika 5 darbnīcas: Ciemiņbūšana – Bībeles
laiks, Lustīgā pļava – spēles, Mežpiņķeris – rokdarbi, Skattornis – video&našķi, Brīnumpurvs – eksperimenti.

Kā vislabākais Ādažu novadā īstenotais konkursa
“Sabiedrība ar dvēseli” 2018. gada projekts tika atzīts
projekts “Šūpoles Alderu parkā”, kurš arī tiks virzīts Latvijas pašvaldību savienības nodibinājuma “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”
programmas Pierīgas reģiona labākā projekta balvai.
Paldies visiem projektu īstenotājiem par projektiem veltīto laiku!
Inga Pērkone

Foto

Kopā tika saņemti 928 pieteikumi. Balsot tika aicināti
visi iedzīvotāji un, ņemot vērā balsošanas rezultātus un
ainavu ekspertu viedokli, Ainavu ekspertu padome atlasīja 50 ainavas kā Latvijas ainavu dārgumus. Tās ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas
ir īpašas mūsu valsts reģionu vērtības neatkarīgi no to
pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes.
Šobrīd ikvienam interesentam ir pieejama elektroniskā
ainavu dārgumu krātuve vietnē www.ainavudargumi.lv,
kur iespējams noklausīties projekta ietvaros fiksētās skaņas katrā ainavu dārgumā un lejupielādēt slīdrādes par
katru reģionu.

.ainav darg mi.lv

Foto no rojekta a tor arhīva

.ainav darg mi.lv

26. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) ar
izstādes atklāšanu “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” noslēdzās Latvijas valsts simtgades programmas notikums “Ainavu dārgumi”. Šis projekts aizsākās
jau 2017. gadā, kad, sadarbojoties Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), plānošanas
reģioniem un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ikviens
iedzīvotājs tika aicināts pieteikt sev nozīmīgu ainavu
vietnē www.ainavudargumi.lv.

Foto
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Jaunizveidotā elektroniskā krātuve ir paplašinājums Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas kolekcijai “Zudusī Latvija”. Katru no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem raksturo 10 ainavu dārgumi. Vēsturisko
fotoattēlu klāstu par 50 ainavu dārgumiem joprojām ir
iespējams papildināt ar digitalizētām fotogrāfijām no
saviem personīgiem krājumiem, reģistrējoties un ievietojot tos LNB digitālajā kolekcijā (“Zudusī Latvija”).
Aicinām ikvienu iedzīvotāju ielūkoties šajā vietnē, un
ikdienas ceļos un ģimeņu izklaides braucienos ietvert arī
dabas dārgumu apskati dabā.
Iveta Grīviņa
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Kādas fotogrāfijas stāsts…

Latvijai sasniedzot savu 100.jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrāfijās. Arī
ādažnieki veidoja Latvijas valsti. 11. stāsts – Velotreks Baltezerā.

Valsts savā īpašumā pārņem Iļķenes ceļu

Valdība atbalstījusi Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Iļķenes ceļš” – zemes vienību 2,38 hektāru platībā un inženierbūvi – ceļu Ādažu
novadā pārņemšanu valsts īpašumā. Minētais Iļķenes ceļa posms šķērso Ādažu

militārās bāzes un poligona teritoriju. Ņemot vērā ceļa posma atrašanās vietu, pēc
tā pārņemšanas Aizsardzības ministrijas
(AM) valdījumā drošības apsvērumu dēļ
ceļa posmu ir paredzēts slēgt publiskai
lietošanai. Slēdzot minēto ceļa posmu,
iedzīvotājiem joprojām tiek saglabāta iespēja pārvietoties Carnikavas virzienā no
Iļķenes ciema puses, sākotnēji izmantojot Iļķenes ceļu, tālāk – Kadagas ceļu un
Mežaparka ceļu. Vienlaikus, lai uzlabotu
pārvietošanās iespējas pa Mežaparka ceļu,
Ādažu novada pašvaldība plāno pārbūvēt
Mežaparka ceļu, uzlabojot brauktuves segumu, ierīkojot apgaismojumu, izveidojot
atklātā ūdens novadīšanas sistēmu un ap-

motociklu sacensībām
Senču silā tika svinīgi atklāts.
Jāatzīmē, ka jaunais velodroms Ādažu pagastā
pie Lielā Baltezera bija
pirmais šāda veida sacensību laukums Latvijā
pēc neatkarības atgūšanas.

Elita Pētersone

Foto – Latvijas acionālās i liot kas digitālā i liot ka

1937. gada vasarā
Ādažu pagastā, Lielā Baltezera krastā,
tika uzsākta kāda
vērienīga
sporta
būve – riteņbraukšanas un motosporta
treks (noslēgts ovāls
celiņš ar slīpu pamatu). 1934. gadā ap
4ha lielo zemes gabalu Baltezera krastā
iepretim Mīlestības
saliņai
iegādājās
Latvijas Nacionālo
karavīru
biedrība
(Nacionālā Latvijas
atvaļināto karavīru
biedrība tika dibināta 1923. gada 1. jūli- Velotreka sacensības Senču Silā, Baltezerā, 1939. gads
jā, apvienojot dažādos laikos dienējušos laukumu ar skrejceļa garumu – 333,5m,
karavīrus – aut.) un ierīkoja te futbo- platumu – 7,5 m un treka kurvja pacēla laukumu. Karavīri vietai deva jaunu lumu – 6m. Projektu izstrādājot, ņēma
nosaukumu – Senču sils. Drīz biedrības vērā visus starptautiskos noteikumus.
vīru galvās radās pārdroša ideja – kāpēc Skatītāju ērtībām bija paredzēts skatu
gan neuzcelt šeit velotreku? Pie darba tornis un divas tribīnes. (Brīvā Zeme Nr.
ķerties pamudināja labu velotreku trū- 86, 1937. gada 19.04.).
kums Latvijā. Pirms Pirmā pasaules Velotreka būvi Nacionālā atvaļināto kakara Rīgā bija 4 velotreki, bet 1937. gadā ravīru biedrība veica par saviem līdzekbija palicis vairs tikai viens pats – Riteņ- ļiem, objektā ieguldot ap 50 tūkstošiem
braucēju biedrībai “Marss” piederošais. latu. (Rīts, 139, 20.05.1939.) Darbi turpiĀtrā laikā tapa projekts, kas paredzē- nājās līdz 1938. gada 4. septembrim, kad
ja apbūvēt ap 2500 kvadrātmetru lielu velodroms ar plašām riteņbraucēju un

Plakāts velodroma atklāšanai Senču silā
pie Baltezera 1938. gada 4. septembrī.

vienoto gājēju un veloceliņu. Ādažu novada pašvaldība noslēgusi iepirkuma līgumu
par Mežaparka ceļa pārbūves būvprojekta
izstrādi. Ņemot vērā, ka pašvaldības ceļus, kas atrodas Ādažu militārās bāzes un
poligona tuvumā, intensīvi izmanto arī
Nacionālie bruņotie spēki, AM rosinās
piešķirt Ādažu novada pašvaldībai līdzfinansējumu no AM budžeta līdzekļiem
Mežaparka ceļa pārbūvei. Pēc Mežaparka
ceļa pārbūvei nepieciešamā finansējuma
apmēra noteikšanas AM virzīs apstiprināšanai valdības rīkojuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Ādažu novada
domei Mežaparka ceļa pārbūvei.
leta.lv

Pabeigta pašvaldības ielu un ceļu inventarizācija

Pabeigta pašvaldības ielu un ceļu inventarizācija, kā arī pabeigti satiksmes intensitātes mērījumi uz pašvaldības ielām un ceļiem.
Pēc skaitījumu veikšanas Gaujas ielas posmā no Rīgas gatves līdz Pirmās ielas rotācijas aplim gada vidējā diennakts intensitāte ir
7 000 automašīnas, Gaujas iela posmā no Pirmās ielas rotācijas apļa līdz Ādažu vidusskolai – 10 751 automašīnas, Kadagas ceļa
posmā no Gaujas tilta līdz Kadagas ciema centram – 7 000 automašīnas.
Detalizētāku informāciju par pašvaldības ielu un ceļu garumu, uzturēšanas klasēm un satiksmes intensitātes mērījumiem
iespējams aplūkot pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, sadaļā “Ielas un ceļi”.
S
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Izsludināts iepirkums par Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra
projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību

Foto Āda

Sociālā dienesta arhīvs

Dome 2017. gada 24.
oktobrī pieņēma lēmumu Nr.231 “Par
pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizāijas pasākumu īstenošanai” ar
mērķi piedalīties SAM
9311 pasākuma otrajā
atlases kārtā ar projektu “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”. Tā
ietvaros ar ERAF finansējumu plānots būvēt Dienas centru pieaugušajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem un rehabilitācijas
centru bērniem ar funkcionālās attīstības

traucējumiem Ādažos (turpmāk – centrs).
2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā
domē tika organizētas vairākas tikšanās un
diskusijas ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu vietas izvēli centra būvniecībai Attekas
ielā 39. Atgādinām, ka galvenie kritēriji 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 (inženierkomu-
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Daudzdzīvokļu ēkas visaptveroša atjaunošana

Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu
asociācija (LANĪDA) norāda, ka padomju
laikā celtajos tipveida namos dzīvo aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju, un šo ēku
vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām.
Bieži vien daudzdzīvokļu ēkas ir pārmērīgi
nolietojušās tieši nevērīgās apsaimniekošanas dēļ, kalpojot kā skaļš brīdinājums
apkārtējai sabiedrībai, liekot aizdomāties
par ēku visaptverošu atjaunošanu. Neatjaunotas ēku fasādes, avārijas stāvoklī
esoši balkoni un vēl citi defekti rada risku
daudzdzīvokļu ēku tehniskajam stāvoklim
ievērojami pasliktināties, apdraudot dzīvokļu īpašnieku drošību nākotnē. Līdz ar to
arvien biežāk ir jūtama iedzīvotāju interese
par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjau-

nošanu, tai skaitā arī ar energoefektivitātes
pakalpojuma līgumu (EPC). Saistībā ar ēku
visaptverošu atjaunošanu, biežākais iedzīvotāju satraukuma cēlonis ir neziņa par to,
kādas ir tās izmaksas, un, vai to ir iespējams
atļauties. Bez šaubām, maksājums par ēkas
atjaunošanu katrai ēkai būs atšķirīgs, un
to nosaka gan ēkas lielums, gan ēkā realizētie pasākumi, gan faktiskās būvniecības
izmaksas, kā arī pieejamā finansējuma un
līdzfinansējuma nosacījumi un apjoms. Pēc
ēkas visaptverošas atjaunošanas, kuru īsteno, noslēdzot EPC, maksājumi kļūs daudz
caurspīdīgāki, un ēkas īpašnieki būs informēti par visām izmaksām. Rēķinā būs ietverta maksa par enerģiju, maksa par ēkas
visaptverošu atjaunošanu (ja to finansē
ESKO), kā arī veikto pasākumu apsaimniekošanas un ekspluatācijas izmaksas. Papildus tam, dzīvokļu īpašnieki būs pasargāti
no ikmēneša izmaksu svārstībām, jo turpmāk rēķinā parādīsies izlīdzinātais maksājums, rēķiniem paliekot nemainīgiem visa
gada garumā. Investīcijas, kas ieguldītas
ēkas visaptverošā atjaunošanā galvenokārt tiek segtas
no projektā panāktā enerģi-

nikāciju, ceļu infrastruktūras esamība, domes līdzfinansējuma apmērs).
Centra būvniecības un izveidošanas plānotās kopējās izmaksas ir 625 523 eiro, t.sk.
ERAF finansējums – 514 694 eiro. 2018.
gada 8. novemrī izsludināts iepirkums
uz centra projektēšanu, autoruzraudzību
un būvniecību. 2019. gadā plānota centra
būvniecība. Vienlaikus dome gaida uzaicinājumu no Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras projekta pieteikuma iesniegšanai ERAF finansējuma saņemšanai.
Inita Henilane

jas ietaupījuma. Taču nevar ignorēt faktu,
ka pēdējos gados būvniecības izmaksas ir
pieaugušas, bet siltumenerģijas tarifi daudzās pašvaldībās ir zemi. Abi šie fakti var
radīt risku, ka enerģijas ietaupījumi nevarēs
pilnībā segt ieguldītās investīcijas un dzīvokļu īpašniekiem būs jāpiemaksā. Tomēr
uztraukumam nav pamata. Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs jeb ESKO,
piedāvājot ēkas visaptverošas atjaunošanas
risinājumus, ņem vērā dzīvokļu īpašnieku
maksātspēju un vienmēr meklēs atbilstošāko risinājumu, lai nodrošinātu gaidītos
enerģijas ietaupījumus un darba kvalitāti.
Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk
informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265,
e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv), kā arī, apskatot projekta mājaslapu www.sharex.lv.
Inga Pērkone

Foto ĀMMS arhīvs

Zālītes Speciālās internātpamatskolas audzēkņi
Labo darbu nedēļā viesojas Ādažu Mākslas un mūzikas skolā

Zālītes Speciālās internātpamatskolas audzēkņi 18. oktobrī viesojās Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, kur viņus ar interesantiem
priekšnesumiem sagaidīja Ādažu Mākslas un mūzikas skolas au1 4

dzēkņi. Skolas pedagogi rosināja ciemiņus darboties pašiem, piedaloties mākslas, mūzikas un dejas radošajās darbnīcās.
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
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Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkne Dārta Jemeļjanova
Starptautiskajā jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu duets” ieguvusi 1. vietu jaunākajā grupā vijoļspēlē. (Skolotāja
Daina Birzniece). Konkursā piedalījās 40 dalībnieki mūzikā un
45 mākslā no 30 dažādām Latvijas skolām. Tā dalībnieki tika
sadalīti pa pāriem, lai tandēmā viens būtu mūzikas, bet otrs –
mākslas pārstāvis. Jaunajiem māksliniekiem īsā laika posmā
(apmēram 2 stundu laikā) vajadzēja uzgleznot un prezentēt savu
skatījumu žūrijai par viņa partnera–mūziķa atskaņoto skaņdarbu un tā būtību, noskaņu atveidojot krāsās. Savukārt, vērtējot
mūziķus, kopvērtējumā tika iekļauts tehniskais un mākslinieciskais izpildījums, kā arī radošums un talants. Šī iemesla dēļ nepietika teicami atskaņot konkursa skaņdarbu, jo vajadzēja pierādīt
arī sava talanta būtību, vienreizīgumu, azartiskumu u.c. Konkursa žūrijā – Aleksejs Naumovs, Indra Sproģe, Jānis Dukāts un

mūziķi Juris Kalnciems, Kaspars Zemītis
un Andris Arnicāns. Konkursā “Mākslu
Duets” Dārta Jemeļjanova atskaņoja R.
Lovlanda skaņdarbu “Elan”, kas ir ķeltu
tautas dejas apdare. Skaņdarbs ir tehniski sarežģīts, dinamiski krāsains un
temperamentīgs, kas labi izdevās, un to
novērtēja arī žūrija. Paralēli aktīvi nodarbojoties ar klasisko baletu, Dārtai ir
liels izaicinājums apgūt arī vijoļspēli, ko
dara ar lielu aizrautību un prieku. Viņa
ir muzikāla, ļoti atsaucīga un jūtīga meitene, kurai, šķiet, nav par grūtu neviena
darbība, kas saistīta ar deju un mūziku.
Daina Birzniece

Foto ĀMMS arhīvs

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkne Dārta Jemeļjanova iegūst 1. vietu
jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu duets”

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkne Zita Toma triumfē
Starptautiskajā akordeonistu festivālā Prāgā un
II Starptautiskajā jauno mūziķu un mākslinieku
konkursā “Mākslu duets”

Foto ĀMMS arhīvs

Sveicam un lepojamies ar mūsu skolas Akordeona spēles 5. klases audzēknes Zitas
Tomas augstajiem sasniegumiem un vērienīgajiem panākumiem divos konkursos, kuri norisinājās šā gada oktobrī. 19. oktobrī Carnikavas Tautas namā “Ozolaine” II Starptautiskajā jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu duets”
– Grand Prix! 20. oktobrī Čehijas galvaspilsētā Prāgā IV Starptautiskajā Akordeonistu festivāla konkursā – 1. vieta! Paldies skolotājai Regīnai Rūrānei par darbu!
Paldies vecākiem par atbalstu!
Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Ādažniece Nikola Astratjeva iegūst zelta medaļu mākslas vingrošanas
sacensībās “Rudens 2018”

Šā gada 27. un 28. oktobrī Latvijas Mākslas vingrošanas klubs organizēja sacensības
mākslas vingrošanā “Rudens 2018”, kurās piedalījās labākās mākslas vingrošanas sportistes Latvijā, uzstājoties individuālās programmās. Nikola Astratjeva sava vecuma A
grupā, 5. sporta klasē parādīja visaugstākos rezultātus, iegūstot 26,450 punktus, ar milzu
atrāvienu apsteidzot otrās vietas ieguvēju un kļūstot par līderi šajās sacensībās. Nikola
Astratjeva ar iegūtajiem augstajiem punktiem katrā mākslas vingrošanas veidā apsteidza
konkurentes un kļuva par uzvarētāju, iegūstot 1. vietu un zelta medaļu. Papildu šai uzvarai Nikola godam prezentēja Ādažu vidusskolu, sporta spēlēs Baložos iegūstot 3. vietu,
startējot 1km skrējienā vieglatlētikā. Nikola sevi spilgti parādījusi ne tikai sportā vien.
Ādažu vidusskolas izteiksmīgās runas konkursā “Ozolzīles” viņa ieguvusi 3. vietu.
Sporta daļa

Starptautiskajā džudo turnīrā Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas sportisti
izcīna otro vietu 27 komandu kopvērtējumā

13.–14. oktobrī Ādažu Sporta centrā norisinājās tradicionālais
starptautiskais džudo turnīrs “Zelta rudens 2018”, kurā piedalījās džudisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Ādažu
S

U S

facebook.com/adazilv

Bērnu un jaunatnes sporta skolas sportisti izcīnīja godpilno 2.
vietu 27 komandu kopvērtējumā.

@Adazu_novads

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
1 5
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Tavs vēlējums mūsu Latvijai!

Foto
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Izstādes un pasākumi
valsts svētku mēnesī Ādažu
novada bibliotēkā

Bērnu literatūras nodaļā
• “Iepazīsti Latviju…”
Galda spēles par Latviju gan lieliem, gan
maziem
• Izstāde
“Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši dancīti veda,
Mārtiņu vakaru gaidīdami”
• 10. novembris – Mārtiņdiena
• Latviešu folkloras krājumu izstāde, pasākumi
• 21. novembris – tikšanās ar Solvitu
Mertenu “Stāsts par alveju, tās ietekmi
uz veselību”
• Izstāde “Ziemeļvalstu varoņi”
• 12.–18. novembris – Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa
• Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana, lasījumi, literāro darbu izstāde
1 6

Tikšanās ar mākslinieci
Maiju Brašmani un viņas darbiem
“Ai, siltais simtgades rudens,
Kas vēl valda ar vasaras vēju.
Un uzplaukst rudens rozes.
Dievs, kas svētī Latviju,
Paldies par šo skaisto simtgades vasaru!”

/M. Brašmane/
ris ne gorodņikova

Lasītavā
• Izstāde “Tik mana Latvija”
• 11. novembris – Lāčplēša diena
• 18. novembris – Latvijas Republikas
100. gadadiena
• Valsts simtgadei veltīts izstāžu cikls
“Latvija – Tu esi!”
• Ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi.
Vidzemes reģions”
22. novembrī – aprit 150 gadi Rīgas
Latviešu biedrības namam

Aicinām ikvienu Ādažu novada iedzīvotāju ierakstīt rakstisku sveicienu un novēlējumu Latvijai šajos nozīmīgajos svētkos, kas paliks mantojumā turpmākajām paaudzēm. Ar labām domām un gaišiem novēlējumiem aicinām ikvienu pie
mums, bibliotēkā!

Foto

Abonementā
• Izstāde
“Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā dali savu prieku,
vai viens pats satiecies ar pretinieku –
Tu esi Latvija!”
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 85
(1933-1983)
• Izstāde “Mūžs grāmatai”
Grāmatizdevējam Jānim Rozem – 140
(1878-1942)
• “Atmiņas. Vērojumi. Nostāsti”
Gleznotājam Voldemāram Irbem – 125
(1893-1944)

Ar savām dzejas rindām 24. oktobra pēcpusdienu Ādažu bibliotēkā iesāka māksliniece Maija Brašmane. Mākslinieces
darbu kolekcija ir kā izstāžu maratons,
kura darbi 10 gadu laikā ir apceļojuši visdažādākās vietas Latvijā. Šobrīd Ādažu
bibliotēka ir 44. pieturvieta, un izstādes
papildu nosaukums ir “Jubileja”. “Kāpēc
maratons? Maratons ir izturības pārbaude, vai cilvēks prot sevi organizēt, lai liktu
lietā visu savu fizisko un garīgo enerģiju
mērķa sasniegšanai. Regulāras izstādes
ir grandioza pieredze izstāžu organizēšanā, iekārtošanā un komunikācijā ar
cilvēkiem, kam interesē kultūra!”, par
savu radošo darbību klātesošajiem stāstīja māksliniece Maija Brašmane. Viņas

darbos daba ir kā iedvesmas avots. “Dabas formas un faktūras – gan cilvēka, gan
augu, gan mākoņu. Daži darbi kļūst abstrakti, jo dominē krāsa vai līniju ritmi”,
stāstīja māksliniece par saviem darbiem.
Darbi radīti autortehnikā, digitālā druka
uz kokvilnas vai lina audekla. Katra bilde
ir unikāla un, radot bibliotēkas izstādē
redzamos mākslas darbus, māksliniece
pielietoja savus darba instrumentus –
digitālo otu un īstu otu, fotoaparātu un
datoru.
Vakara viesi varēja skatīt bibliotēkā izstādi “Gaismasspēles”, kurā redzamie ziedi
ir kā cilvēka portreti dažādos dvēseles
stāvokļos. Ziedēšana ir ne tikai puķei,
bet arī cilvēkam. Nosaukums “Gaismasspēles” paskaidro, ka darbos jūtama
gaismas klātbūtne. Bez gaismas nevar
redzēt krāsu, siluetu, saprast formu”,
vakara gaitā interesanti savās domās ar
citiem dalījās māksliniece. Katrs varēja
skatīt, izvēlēties un atzīmēt trīs darbus,
kuri patika vislabāk. Bija ļoti interesanti redzēt katra izvēli! Pēc mākslinieces
interesantā un atraktīvā stāstījuma par
savu māksliniecisko izaugsmi un pedagoģisko darbību, visi sanākušie varējām
sēst pie kafijas tases un ļauties sarunām
par mākslu un dzīvi.
Sandra Orlovska, Ādažu bibliotēka

Ādažu kausa izcīņā zolītē
ādažnieki iegūst godalgotas vietas!
20. oktobrī norisinājās Ādažu kausa
izcīņa zolītē, kurā ādažnieki ieguva
godalgotas vietas. Ādažnieks Artūrs
Putnis ieguva pirmo vietu un Aivars
Dundurs – trešo vietu. Otrā vieta
carnikavietim Robertam Majoram!
Apsveicam!
Ā AŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (213) 2018
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Būves, kuru būvniecība netiks pabeigta normatīvajos aktos
noteiktajā maksimālajā termiņā, ar 2022. gada 1. oktobri apliks
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā
ka “būvi, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās būves vai būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.”

Ādažu novada dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā,
nosakot termiņu, no kura tiek piemērota
norma par būvju, kuru būvniecība pārsniedz normatīvajos aktos noteikto kopējo būvdarbu veikšanas ilgumu, aplikšanu
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3% apmērā. Un termiņš ir 2022. gada 1.
oktobris. Noteikumu 6. punts nosaka,

Monika Griezne

Ādažu novada dome turpina īstenot dažādas veselību veicinošas aktivitātes un
pasākumus novada iedzīvotājiem dažādās
vecuma grupās un tematiskajās jomās.
Oktobrī īstenoti vairāki izglītojoši un tematiski pasākumi un nodarbības novada
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
veselības veicināšanas jomā: 12. oktobrī
kino “Kā tev klājas, Rūdolf Ming?” demonstrācija Ādažu vidusskolas skolēniem; 30. oktobrī – “Centrs Dardedze”
grupu nodarbības garīgās veselības veicināšanai Ādažu vidusskolas skolēniem
no 11–14 gadiem, kā arī citas nodarbības.
Siltajā un saulainajā 14. oktobra svētdienā Ādažos, Līgo laukumā, norisinājās
aktīvā pastaiga “ieČāpo”, kuras mērķis
bija veselīga dzīvesveida veicināšana ikdienā. Distances kopējais garums bija 10
km, un katrs dalībnieks varēja to veikt

sev vēlamajā veidā – ejot, soļojot, nūjojot
vai skrienot savā tempā ar atzīmēšanos
aktivitāšu pieturās. Kopā distances laikā dalībniekiem bija iespēja paviesoties
piecās pieturvietās – pārdomu, veselības,
zinātnes, fizisko aktivitāšu un tējotavā.
Katra pieturas tematika rosināja dalībniekus izzināt un izprast veselīga dzīvesveida
nozīmi. Pēc trases slēgšanas dalībniekiem
bija iespēja saņemt pieturvietu aktivitāšu rezultātu skaidrojumu, un, izrādās,
ka Ādažos starp aktīvajiem nūjotājiem
tikpat kā nav no atkarībām sirgstošo. Fiziskās aktivitātes pietura vēstīja, ka starp
dalībniekiem bija arī tādi, kuri sporto
retāk nekā reizi mēnesī, toties pasākums
“ieČāpo” iekustinājis aktivitātēm. Aktīvā
pastaiga “ieČāpo” pulcēja kopā visdažādāko vecuma grupu pārstāvjus – draugus,
ģimenes, domubiedrus un pat māmiņas

Foto Laima Jātniece

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu novadā turpinās veselības veicinošās aktivitātes!

ar ratiņiem. Pasākums pulcēja visai kuplu
dalībnieku skaitu, proti, kopīgā “čāpošanā” vienojās ap simts dalībnieku.
Inita Henilane

Aicinām apmeklēt veselību veicinošas nodarbības arī novembrī!
Novembrī turpinās šādu aktivitāšu īstenošana novadā: nūjošana 54+; vispārattīstošās vingrošanas nodarbības – Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”;
ritmikas nodarbības – Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādē “Strautiņš”; atbalsta grupas nodarbības vecākiem, kuriem ir bērni
ar īpašām vajadzībām – Sociālajā dienes-

tā, mākslas vingrošana – Ādažu kultūras
centrā; breakdance nodarbības – Gaujas
16; vispārattīstošā vingrošana (kalanētika)
– Ādažu vidusskolā; nodarbības ar mazuļiem līdz 2 gadu vecumam – Gaujas ielā
4. Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada
domes mājaslapā un facebook.com kontā!

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001,
ietvaros.

Inita Henilane

Foto Āda

vid sskolas arhīvs

Ādažu vidusskolā nosvinēta skolēnu vecāku un skolotāju ballīte!

S

U S

facebook.com/adazilv

Šī gada 19. oktobrī jau trešo reizi Ādažu vidusskolā tika svinēta
kopīgā skolēnu vecāku un skolotāju ballīte. Šāds neformāls pasākums veicina sadarbību starp skolas skolotājiem un skolnieku vecākiem. Lustīgu atmosfēru nodrošināja omulīgais vakara
vadītājs Elmārs un dīdžejs.
Paldies Ādažu vidusskolas ēdinātājam un Jānim Saukam par
sarūpētajiem gardumiem. Paldies Ādažu vidusskolas atbalsta
biedrībai un personīgi Aigaram un Dacei Bāliņiem, Juttai Rukai un visiem pārējiem, kuri pielika savu artavu ballītes sagatavošanā!
Labāk vienreiz redzēt un izbaudīt pašam, nekā simts reizes
dzirdēt! Paldies visiem, kuri atnāca uz ballīti un visiem tiem,
kas apsvērs nākamgad to apmeklēt pirmo reizi!

@Adazu_novads

Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs J. Grasis
1 7

DOMES LĒM MI

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (09.10.2018.)

Domes sēdē piedalās 12 deputāti:
M.Sprindžuks (RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA),
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure
(RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (KPV
LV).

1. Par Ādažu novada domes lēmuma precizēšanu.
Lēmums: Precizēt zemes vienību platības
domes 25.09.2018. lēmumā Nr.213. "Par
nekustamā īpašuma "Kažoči" sadalīšanu".
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".

2. Par Ādažu novada domes lēmuma precizēšanu.
Lēmums: Precizēt zemes vienību platības
domes 27.02.2018. lēmumā Nr.25 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Zeduļi"".
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".

Ādažu novada domes kārtējā sēde (23.10.2018.)

Domes sēdē piedalās 11 deputāti:
M.Sprindžuks (RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers
(RA), V.Bulāns (RA), A.Keiša (LZS), J.Neilands (RA), L.Pumpure (RA), P.Pultraks (RA)
K.Savicka (RA), K.Sprūde (KPV LV), E.Verners (RA).
1. Par grozījumiem 26.08.2014. saistošajos
noteikumos Nr.16.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.28/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes
2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.16 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Ādažu Mākslas un mūzikas skolā"".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
2. Par grozījumiem 26.08.2014. saistošajos
noteikumos Nr.17.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.29/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes
2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.17 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā"".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
3. Par grozījumiem 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.3.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.30/2018 "Grozījums Ādažu novada domes
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 "Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas
pakalpojumu nodrošināšanai"".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
4. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam "Līči".
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Līči".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
5. Par nekustamā īpašuma "Mākoņi" detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai Ādažu ciema nekustamā īpašuma "Mākoņi" detālplānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
6. Par nekustamo īpašumu detālplānojuma
atcelšanu daļā.
Lēmums: Atcelt nekustamo īpašumu "Brieži",
"Lielpriedes", "Ilgdimanti" un "Kalmes" detālplānojumu daļā, kas attiecas uz nekustamajiem īpašumiem Jaunkūlu ielā 27, 29 un 31.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Vējputni".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Vējputni".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kalndores".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma "Kalndores" zemes vienībai Baltezera ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
9. Par grozījumiem 29.05.2018. saistošajos
noteikumos Nr.15/2018.
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Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.31/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes
2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos
Nr.15/2018 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā"".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
10. Par saistošo noteikumu projektu "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas kārtība Ādažu novadā".
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.32/2018 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
11. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas
plānošanas reģionu.
Lēmums: Slēgt sadarbības līgumu ar Rīgas
plānošanas reģionu par ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāna izstrādi
2030./2050.gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
12. Par koplietošanas ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Pieņemt no SIA "Medozoli" domes
īpašumā bez atlīdzības īpašumu kopumu un
izbūvētas ielas ar inženierkomunikācijām.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
13. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 39.
Lēmums: Atjaunot iepriekšējo stāvokli nekustamajā īpašumā Attekas iela 39.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
14. Par apbūves tiesību maksas noteikšanu
Gaujas iela 25B.
Lēmums: Grozīt domes 14.08.2018. lēmumu Nr.179 "Par apbūves tiesību nodibināšanu Gaujas iela 25B", nosakot apbūves tiesību
maksu EUR 512,00 gadā, sākot ar 2018.gada
1.novembri.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
15. Par nomas maksas noteikšanu telpām
pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16.
Lēmums: Noteikt pašvaldības ēkas Gaujas ielā
16, Ādaži, nomas maksu par telpu nomu EUR
4,17 bez PVN par kv.m. mēnesī.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
16. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai komerciālo
objektu apbūvei domei piederošus zemes gabalus "Mežaparka ceļš 5" un "Mežaparka ceļš
7", Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
17. Par koku cirsmas izsoles organizēšanu.
Lēmums: Pārdot atklātā izsolē kokmateriālu
cirsmas nekustamajos īpašumos "Ziemeļvēji"
un "Kadagas centrs", Kadaga, kopā 536,3 kubikmetru apmērā, par kopējo nosacīto cenu
EUR 27 000.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
18. Par zemes gabala "Kadagas centrs" daļas
piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA "Eurobuses" domei piederošā nekustamā īpašuma "Kadagas
centrs" zemes vienības daļu komercdarbības
nodrošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".

19. Par grozījumiem Ādažu novada domes
24.10.2017. lēmumā Nr.243.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 24.04.2018.
lēmumā Nr.96. Izteikt lēmuma argumentācijas daļas 10. rindkopu jaunā redakcijā:
"Projekta būvdarbu 1., 2. un 3. kārtas kopējās
indikatīvās izmaksas plānotas 18 754 061,31
EUR, t.sk., 15 184 403,03 EUR – attiecināmās
izmaksas un 3 569 658,28 EUR – neattiecināmās izmaksas."
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
20. Par braukšanas maksas atvieglojumu
piešķiršanas kārtību skolēniem.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.12 "Par
braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā" un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
21. Par grozījumiem 28.11.2017. noteikumos
Nr.11.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.13 "Grozījumi noteikumos "Ādažu novada pašvaldības
darba samaksas noteikumi"" un sagatavot tos
parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
22. Par pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.33/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 "Saistošie
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"" un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
23. Par grozījumiem 22.10.2013. saistošajos
noteikumos Nr.30.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.34/2018 "Grozījumi Ādažu novada domes
2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.30 "Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu"" un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
24. Par domes 26.06.2018. lēmuma Nr.156
grozījumiem.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2018.gada
26.jūnija lēmumā Nr.156 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu
ielā" un aizvietot tā 3.1.apakšpunktā teikuma
daļu "1.oktobrim" ar teikuma daļu "15.decembrim".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
25. Par grozījumiem 24.07.2018. noteikumos Nr.9.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.14 "Par
grozījumiem 2018.gada 24.jūlija noteikumos
Nr.9 "Darbinieku novērtēšanas noteikumi""
un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
26. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā.
Lēmums: Izveidot Ādažu vidusskolas struktūrā jaunus amatus: "Direktora vietnieks izglītības un administratīvajā darbā" un "Saimniecības pārzinis".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
Ā AŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (213) 2018
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LAI LEPNI PLĪVO LATVIJAS KAROGS!

3. DECEMBRĪ ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA VĒSTURES UN MĀKSLAS GALERIJĀ
IZSNIEGS BARIKĀŽU DALĪBNIEKA STATUSA APLIECĪBAS
Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”. Likums nosaka, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrība. 2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 “Noteikumi par
1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību.”
Sakarā ar barikāžu dalībnieku lielo interesi apliecības barikāžu dalībniekiem tiks izsniegtas izbraukumos
Latvijas novados.

Ādažnieki, vai esat domājuši, ko vēlaties dāvināt
savai valstij, savam novadam, bērniem un nākamajām paaudzēm mūsu valsts simtgadē?
Tas varētu būt monumentāls 33 metrus augsts
Latvijas karogs pašā Ādažu centrā!
Jebkurš var piedalīties tā uzcelšanā!
Gandrīz pirms gada – 2017. gada 18. novembrī
– Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība, Ādažu
vidusskolas padome, Ādažu uzņēmēju biedrība,
biedrība “ĀdažiVelo”, biedrība “Ādažu novada
pensionāru biedrība”, “Garkalnes Olimpiskais
centrs” un biedrība “Zaļi Ādaži” vērsās Ādažu novada domē ar aicinājumu uzstādīt monumentālu
Latvijas karogu par godu Latvijas Valsts simtgadei. Pēc vairākām diskusijām un tikšanās reizēm
dažādās vietās, kur izvietot karogu, Ādažu novada dome 2018. gada 28. augustā pieņēma lēmumu atļaut karoga izveidošanu netālu no tilta uz
Kadagu par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem.
Līdz valsts simtgadei ir atlicis pavisam maz, tāpēc
laiks ķerties pie darba! Mēs ticam, ka šāds projekts var tikt realizēts par tautas saziedotiem līdzekļiem tāpat kā pirms vairāk nekā 125 gadiem,
kad Ādažu iedzīvotāji saziedoja līdzekļus Ādažu
Tautas namam, kas godam kalpo vēl šobaltdien.
Idejas virzītāja ir Ādažu vidusskolas atbalsta
biedrība, kuras biedri uzskata, ka šāda karoga
esamībai ir neatsverams ieguldījums jaunās ādažnieku paaudzes patriotiskajā audzināšanā. Pēc
projekta realizācijas Ādažu vidusskolas atbalsta
biedrība nodos karogu ekspluatācijā Ādažu domei. Ļoti ceram, ka varam realizēt projektu līdz
nākamā gada 4. maijam!
Ādažnieki un citi Latvijas iedzīvotāji! Mēs taču
varam tāpat kā mūsu senči pirms vairāk nekā
125 gadiem!
Rekvizīti ziedojumiem: Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība – konta numurs
LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi
“KAROGS”. Par līdzekļu izlietojumu pilna informācija būs Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības
Facebook mājaslapā.
”Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība” valdes locekle
Jutta Ruka
Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs
Jānis Grasis
Biedrības “Zaļi Ādaži” valdes locekle
Zane Kubuliņa

Ādažu novadā apliecības varēs saņemt:
Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijas telpās 1. stāvā,
Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads
3. decembrī no plkst. 11.00 – 15.00,
tālrunis uzziņām 67997350 vai 29486570
Svarīgi! Būsim pateicīgi, ja pieteiksieties uz noteiktu laiku, lai izvairītos no liekas gaidīšanas rindā!
Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai, kā arī personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidents Renārs Zaļais

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI

SENIORU ZIEMASSVĒTKU SARĪKOJUMS

Gaujas ielā 16
21. novembrī plkst. 13.00.
Viesis – Aleksandrs Kiršteins
16. janvārī plkst. 13.00

5. decembrī plkst. 16.00 Kultūras centra Skatītāju zālē
Svētku koncertā piedalīsies Ādažu senioru pašdarbības kolektīvi.
Pēc koncerta – balle.
Mīļi aicināti visi novada seniori!

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada
23. oktobra sēdes lēmumu Nr.230 “Par atļauju
izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Līči”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Jauktas centra apbūves
teritorijā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir ap-

stiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs arhitekts Silvis Grīnbergs.
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
būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu
Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.231, “Par
nekustama īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņem-

šanai”.
Ar izstrādāto detālplānojumu redakciju var
iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā
33A, Ādažos, Ādažu novadā, kā arī pašvaldības
mājaslapā www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu
Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdē
ir atcelts nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” un “Kalmes” detālplānojums
daļai, kas attiecas uz nekustamajiem īpašu-

miem Jaunkūlu ielā 27 (kad. apz. 80440100197),
Jaunkūlu ielā 29 (kad. apz. 8044010195) un
Jaunkūlu ielā 31 (kad. apz. 8044010187) Ādažu
ciemā, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.232).

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Saulītes” un “Artēziskā
aka “Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai
Ar Ādažu novada domes 25.09.2018. lēmumu
Nr.214 publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamo īpašumu “Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un “Artēziskā aka “Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067)
detālplānojuma projekts.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 20.
novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 3.
decembrī plkst. 17.00 Ādažu novada domes
Būvvaldes telpās (Gaujas ielā 33A, Ādažos).
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplāno-

juma projektu iespējams iepazīties Valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības mājaslapā
www.adazi.lv vai Ādažu novada domē apmeklētāju pieņemšanas laikos.
Kontaktinformācija: Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs, tālr. 67895710,
e-pasts: silvis.grinbergs@adazi.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus
līdz šī gada 11. decembrim iespējams iesniegt
vai nosūtīt pa pastu Ādažu novada domei
(Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV2164) vai uz e pastu: buvvalde@adazi.lv, kā
arī iesniegt www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma izstrādes
publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
2018. gada 21. decembrī plkst. 16.00 Ādažu novada Būvvaldē (Gaujas iela 33A, Ādažos) notiks
sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamo īpašumu “Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011
S
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0052) un “Artēziskā aka “Podnieki”” (kadastra
apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma
publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

@Adazu_novads

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “Layout 17” arhitektu/projekta vadītāju Pēteri Stranci, tālr.
20027919, e-pasts: layout17sia@gmail.com.
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