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Līdz 1. augustam iedzīvotājiem un uzņēmumiem
jānoslēdz jauns līgums ar atkritumu apsaimniekotāju

Atklāta iepirkuma konkursa rezultātā
atkritumu apsaimniekošanas tiesības
Ādažu novadā uz nākamajiem 7 gadiem
piešķirtas SIA “Eco Baltia vide”. Iepriekš
noslēgtie klientu līgumi ar 1. augustu
zaudēs spēku. Lai turpinātu saņemt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, iedzīvotājiem un uzņēmumiem
līdz 1.augustam jānoslēdz jauns līgums
ar SIA “Eco Baltia vide”. Privātpersonas to varēs izdarīt elektroniski vietnē
www.ecobaltiavide.lv, kā arī klātienē Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A. Ar juridiskajām personām sazināsies klientu
menedžeris un informēs par līgumu noslēgšanas procesu.

Kam jāslēdz līgums?
Atkritumu apsaimniekošanas likums
nosaka pienākumu ikvienam atkritumu
radītājam slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas jādara
gan privātmāju īpašniekiem (īrniekiem)
un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, gan vasarnīcu un dārzu īpašniekiem
(nomniekiem).
Kā noslēgt līgumu elektroniski?
SIA “Eco Baltia vide” tīmekļvietnē
www.ecobaltiavide.lv, sadaļā Klientiem/Līguma noslēgšana, jāautorizējas ar internetbankas starpniecību, jāizvēlas “Ādažu novads” un jāaizpilda attiecīgās teksta daļas.
Pēc elektroniskā līguma noslēgšanas klients

savā e-pastā saņems līgumu pdf faila veidā.
Kā noslēgt līgumu klātienē?
Jaunus līgumus klātienē no 25. jūnija būs
iespējams noslēgt Ādažos, Gaujas ielā
33A, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Jūs apkalpos
SIA “Eco Baltia vide” pārstāvis Valsts un
pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā – otrdienās no pl. 8.30 līdz
14.30 un ceturtdienās no pl. 14.00 līdz
17.00, kā arī Ādažu Kultūras centra foajē
telpā – ceturtdienās no pl. 17.00 līdz 20.00
un sestdienās no pl. 9.00 līdz 15.00. Tāpat
līgumus būs iespēja noslēgt “Eco Baltia
vide” birojā Getliņu ielā 5, Rumbulā, Sto→ 3. lpp.
piņu nov., tālr. 67 799 999

Foto no privātā arhīva

Foto – Sargs.lv

MĒNESIS BILDĒS

 IX Starptautiskajā mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu
spēles audzēkņu konkursā " O z o l n i e k i
2019" Ādažu Mūzikas skolas audzēkņi
ieguvuši godalgotas vietas! Katrīna Kapitonova – Grand Prix (saksofons); Ede Mona
Kraukle – 1. vieta (saksofons); Paula Ģērmane – 1. vieta (saksofons); Jānis Deniņš –
1. vieta (trompete)!

 Apsveicam! Ādažu Bērnu un jauniešu sporta
skolas audzēkņi Grieta Grantskalna izcīnījusi 1.
vietu S12 grupā un Roberts Graudiņš – 2. vietu
V12 grupā Latvijas čempionātā orientēšanās
sprintā, jauktajās sprinta stafetēs Grieta Grantskalna un Rūdolfs un Roberts Graudiņi ieguvuši
sudraba medaļas SV12 grupā.

 Ādažu Mūzikas
skolas 3. vijoļspēles klases audzēkne Dārta Jemeljanova ieguvusi 1.
vietu
junioru
grupā starptautiskajā
mūzikas
konkursā " Giovani
P r o m e s s e " , Itālijā.
Sveicam!

Foto – ĀMMS arhīvs

Foto – ĀMMS arhīvs

 Ligzdas apsekošanas laikā Ādažu
poligona teritorijā atrasts jūras ērgļa
mazulis, kas iekļauts Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā.

 Ādažu Mūzikas skolas 3.
flautas klases audzēkne Elza
Prokofjeva ieguvusi Grand
Prix XXIV Starptautiskajā
jauno
mūziķu
konkursā
"Sigulda 2019" un 2. vietu XX
Starptautiskajā akadēmiskās
mūzikas konkursā " Jūrmala" .
Lepojamies!

 Kultūras ministrijas pateicības raksts – Ādažu Mūzikas
skolas 5. klases akordeona
spēles audzēknei Zitai Tomai
un viņas skolotājai Regīnai
Rūrānei. Pateicība saņemta
par izciliem sasniegumiem 4.
Starptautiskajā
Akordeonu
dienu konkursā Prāgā un
Ziemeļu
Starptautiskajā
mūzikas konkursā Stokholmā!
Lepojamies!

Foto – Laima Jātniece

 Ceļš līdz Mazajam Baltezeram ĀdažiVelo
Foto – ĀdažiVelo
organizētajā velo braucienā.

Foto – ĀMMS arhīvs

 Antra Roga no Baltezera Tet Rīgas
maratona pusmaratona distancē ieguvusi
4. vietu vecuma grupā 45–49 ar rezultātu
1:48:38. Apsveicam!

 Kamēr bērni atpūšas, pielikts pēdējais burts
“Ā” jaunās sākumskolas nosaukumā!

 Ādažu vidusskolā 1. jūnijā notika Fēliksa
Circeņa piemiņas turnīrs šahā, kurā piedalījās 67
šahisti no Latvijas un Spānijas. Turnīra direktors
Jānis Grasis kopā ar turnīra uzvarētāju Spānijas
lielmeistaru Alekseju Širovu.

audzēkņu
mašīnzālē Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
piedzīvota! Baltezera Sūkņu stacijas vecajā
 Tik lustīga Muzeju nakts Ādažos sen nebija
publikas atsaucību!
un pedagogu sniegums izpelnījās neviltotu
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1. lpp. → Līdz 1. augustam iedzīvotājiem un uzņēmumiem jānoslēdz jauns līgums ar atkritumu apsaimniekotāju!
Kas jāzina dzīvokļu īpašniekiem?
Ja jums ir līgums ar apsaimniekotāju (piemēram, SIA “Ādažu Namsaimnieks”), tad
pašiem nekas nav jādara, jo līgumu par visu
māju kopā noslēgs apsaimniekotājs. Savukārt tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem
nav sava ēkas apsaimniekotāja, līgums ar
atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz katram
individuāli.
Cik tas maksās?
SIA “Eco Baltia vide” piedāvājums iepirkumā tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko, kā arī ar zemāko cenu, un no šī gada
1.augusta nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifs par 1 m3 būs 13,78
EUR (neieskaitot PVN).
Maksā ietvertas visas izmaksas par sadzīves atkritumu apglabāšanu, dabas resursu
nodoklis, kā arī apsaimniekotāja izdevumi
par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu, kā arī izdevumi par lielgabarīta atkritumu laukuma
Kadagā uzturēšanu. Apsaimniekotājs ir
aprēķinājis, ka maksa 2020. gadā būs 14,34
EUR, 2021. gadā – 14,53 EUR, 2022. gadā
– 14,73 EUR, 2023. gadā – 14,92 EUR,
2024. gadā – 15,12 EUR un 2025. gadā –

15,31 EUR.
Kāpēc maksa kļuvusi augstāka?
Tam ir vairāki iemesli – ik gadu valstī tiek
palielināts Dabas resursu nodoklis, pieaug
sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas,
kā arī transporta un darbaspēka izmaksas.
Lai iedzīvotājiem būtu iespēja samazināt
maksu par nešķirotajiem atkritumiem, tiks
paplašinātas atkritumu šķirošanas iespējas.
Privātmāju iedzīvotāji var samazināt izmaksas par nešķirotajiem atkritumiem, ja
tie izmantos no SIA “Eco Baltia vide” iegādātas individuālās šķirošanas somas par
atsevišķu samaksu.
Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana?
Minimālais sadzīves atkritumu izvešanas
biežums no privātmājas ir 1 reizi mēnesī,
no daudzdzīvokļu ēkām – 2 reizes nedēļā,
un no juridiskām personām – 1 reizi nedēļā.
Vasarnīcu, dārza māju un citu ēku iedzīvotāji, kurās tie uzturas īslaicīgi, var noslēgt
sezonas līgumu ar minimālo atkritumu
izvešanas biežumu – 3 reizes gadā, vai arī
iegādāties priekšapmaksas trafarētus maisus nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanai. Maisu cena ir 1.77 eiro (bez PVN) par

Lūdzam iedzīvotājus un uzņēmumus līdz 1. augustam noslēgt jaunu līgumu par
atkritumu apsaimniekošanu, pretējā gadījumā pakalpojums netiks nodrošināts!

120 l maisu. Šādus maisus varēs izmantot
arī privātmāju īpašnieki, ja mājsaimniecībā
radīsies neplānoti papildu atkritumi, kārtējā atkritumu izvešanas reizē novietojot
tos pie atkritumu konteinera.
Joprojām varēs nodot lielgabarīta atkritumus Kadagas atkritumu šķirošanas
laukumā. Ir paredzēts pagarināt šī laukuma darba laiku, t.sk. arī brīvdienās, bet plašāk par to informēsim tuvākajā laikā.
Mobilā aplikācija
SIA “Eco Baltia vide” izstrādās mobilo aplikāciju lietošanai viedtelefonos, un klienti
varēs uzzināt informāciju par savā adresē
pieejamajiem pakalpojumiem, kontrolēt
vai mainīt atkritumu izvešanas grafiku,
pieteikt papildu izvešanu un citus pakalpojumus.
Ar Ādažu novada domes 29.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2018 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Ādažu novadā” var iepazīties tīmekļvietnē
www.adazi.lv, sadaļā “Normatīvie akti”, kā
arī klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā
33A, Ādažos.
Ādažu novada dome

Līgumu par atkritumu izvešanu
jāslēdz arī mazdārziņu lietotājiem !

12. jūlijā piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras.
Piesakies līdz 01.07.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA
“Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas
Zaļais punkts” un veikaliem “top!” aicina
piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”.
Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas
stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās
bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur
varēs laimēt veikala “top!” dāvanu kartes.
Projekta ietvaros ikviens Ādažu novada iedzīvotājs neatkarīgi no dzīvesvietas var pieteikt SIA “Eco Baltia vide” speciālo transpor-

tu, kas konkrētā dienā piebrauks un pieņems
izlietoto stikla iepakojumu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā” Ādažu iedzīvotāji var
līdz 1. jūlijam un to izdarīt ir ļoti vienkārši:
1. Savāciet mājās visas izlietotās, vecās un
nevajadzīgās burkas un pudeles.
2. Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālruni 26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pastu
stikls@ecobaltiavide.lv un piesakiet savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno stikla iepakojumu apjomu un atstājiet
savu kontaktinformāciju.
3. 12. jūlijā speciālais transports pieteiktajās

adresēs paņems stikla iepakojumu Ādažos,
kam jābūt ievietotam maisos vai kastēs un tas
jānovieto SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem
pieejamā vietā. Pašiem atrasties klāt savākšanas
laikā nav nepieciešams, bet jānodrošina, lai darbinieki var ērti piekļūt maisiem ar iepakojumu.
Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks automātiski reģistrēta dalībai loterijā, kuras laikā tiks izlozētas 2 veikalu “top!”
dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu
karti 30 eiro vērtībā saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla
pudeļu un burku (kg).

Aicinām piedalīties aptaujā par auto novietošanu

Līdz 17. jūlijam Ādažu novada dome aicina piedalīties aptaujā par auto novietošanu. Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Lūdzam ciparu pie atbilstošā atbildes varianta apvilkt
ar aplīti. Aizpildītu aptaujas anketu lūdzam nogādāt Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centrā Gaujas
ielā 33A vai arī balsojot Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Jaunumi”. Paldies!
Kur pašlaik
auto?

novietojat

savu

Kur Jūs gribētu novietot savu
auto?

1

Mājas pagalmā

1

Mājas pagalmā

2

Garāžā

2

Garāžā

3

3

z ielas

z ielas

Kādu daļu no Jūsu daudzdzīvokļu
mājas pagalma Jūs būtu ar mieru
atvēlēt auto novietošanai?
1

1 2

2

Visu
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Apsargātā stāvvietā
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Apsargātā stāvvietā
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Cita atbilde
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Cita atbilde
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Lepojamies! Jaunās mākslas vingrotājas gūst medaļas starptautiskās sacensībās

Sezonas izskaņai un vasarai tuvojoties, Ķekavā norisinājās Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā “Stars 2019”, kurās ādažniece Elīza Taube (RVS) ieguva 1. vietu vingrojumā ar apli, kopvērtējuma tabulā iegūstot 3. vietu, savukārt Margarita Ardaševa
(RVS) vingrojumā ar apli ieguva 3. vietu, kopvērtējuma tabulā iegūstot 2. vietu. Prieks par jaunajām sportistēm! Paldies RVS trenerēm Jolantai Possei un Natalijai Martkopašvilli!

Rūdolfs Sproģis iegūst 3. vietu Somijas čempionātā spīdvejā
Somijas pilsētā Seinajoki norisinājās U-21 Somijas
čempionāts spīdvejā, kur piedalījās triju valstu pārstāvji, kas jaunāki par 21 gadu. Šajās sacensībās startēja arī 16 gadus vecais ādažnieks, Rīgas spīdveja kluba
“Auseklis” braucējs – Rūdolfs Sproģis, kurš finālā ieguva godpilno 3. vietu! Tika aizvadīti seši braucieni.
Pusfināla braucienā Rūdolfs bija otrais, kas deva vietu finālā. Iegūtie punkti – (2;1;3;2;2;1) Lepojamies un
sveicam!

Uz zvaigznēm Ādažos VI: #viedsNAVbieds

“Pīk Pēk”. Tautas ieskaitē 1. vietā komanda
“Lauku Ūbeles”, 2. vietā komanda “JanKri”
un 3. vietā komanda “Castor”. Komandas
tika aicinātas arī padomāt par savu noformējumu. Par zvaigžņotākajām tika atzītas
komandas “Sēdošie bizoņi”, “Lauku ūbeles”
un “Ātrās zvaigznes”. Visas dienas laikā pie
skolas darbojās arī īpaši izveidota “Lielo
čempionu trase” bērniem vecumā no 2 līdz
7 gadiem, kur varēja izmēģināt un iepazīt
dažādus sporta veidus. Liels paldies visiem
velopiedzīvojuma dalībniekiem par Jūsu
atsaucību, azartiskumu, radošumu! Īpašs
paldies par ziedojumiem – veloorientēšanās pasākumā nebija noteikta dalības mak-

sa, bet aicinājām ziedot velo braukšanas
šķēršļu trases izveidei Ādažos, lai veicinātu
bērnu un jauniešu koordinācijas spēju attīstīšanu, braucot ar velosipēdiem, un drošu
pārvietošanos vidē. Kopumā šim mērķim
saziedoti 1302,88 eiro. Paldies! Un paldies
arī sadarbības partneriem un atbalstītājiem
– Ādažu novada domei, īpaši Sporta daļas
vadītājam Arnim Rozītim, velocentram
ZZK, Rūdolfs BIO, BIODERMA, Porthotel,
puto.lv, SIA Eden Springs Latvia, kokaudzētavai Baltezers un citiem! Par īpaši šim
pasākumam izgatavotajiem kausiem paldies Palmer Group SIA!
ĀdažiVelo

4

Foto – ĀdažiVelo arhīvs

Ādažos aizvadīts jau sestais ĀdažiVelo
biedrības rīkotais veloorientēšanās “Uz
zvaigznēm Ādažos”. Šogad jaunums bija
lietotnes “Loquiz” izmantošana viedtālruņos – lietotnē bija redzamas kontrolpunktu
un speciālo uzdevumu atrašanās vietas,
tajā tika uzdoti jautājumi un bija jāieraksta
atbildes. Velopiedzīvojuma laikā gan ādažnieki, gan novada viesi varēja labāk iepazīt
Ādažu novadu, jo daudzi jautājumi bija par
novadu un tā vēsturi. Kopumā velopiedzīvojumā piedalījās 47 komandas Ģimeņu
ieskaitē un Tautas ieskaitē. Ģimeņu ieskaitē
1. vietu izcīnīja komanda “Ašie braucēji”, 2.
vietā komanda “BIGGL”, 3. vietā komanda
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Vecākiem, kuru bērni ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi,
jāpārbauda savs elektroniskais pasts un portāls www.epakalpojumi.lv
Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – iestāde) atbilstoši Ādažu novada domes 2017. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk – saistošie noteikumi)
no šā gada maija sākuma sāka izsūtīt bērnu vecākiem vai bērnu
likumiskajiem pārstāvjiem, kuri nav bērnu vecāki, elektroniskos
pasta sūtījumus (turpmāk – uzaicinājums) uz pieteikumos norādītajām elektroniskā pasta adresēm, piekrist bērnu uzņemšanai
attiecīgajā iestādē no šā gada 1. septembra.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem uzņemamo bērnu sarakstu izveido pieteikumu reģistrēšanas kārtībā un šādā secībā:
1. bērni, kuriem piešķirts statuss “NBS karavīra bērns”;
2. bērni, kuriem piešķirts statuss “Obligātās pirmsskolas izglītības vecums”;
3. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni,
kuru vismaz viena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav
bērna vecāks, deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

4. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni,
kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada administratīvajā
teritorijā;
5. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā.
Uzaicinājums tiek nosūtīts no elektroniskās pasta adreses
noreply@epakalpojumi.lv un satur šādu informāciju: “Darām
Jums zināmu, ka bērnam (vārds, uzvārds) ir pienākusi rinda uz
vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “iestādes nosaukums (pirmsskolas izglītības programmas nosaukums)” ar uzņemšanas datumu 01.09.2019.
Piekrišanas vai atteikuma gadījumā lūdzam Jūs sazināties ar izglītības iestādes vadītāju 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas
brīža, lai vienotos par tālāko darbību veikšanu. Pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzamie dokumenti: Iesniegums; bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; bērna medicīnas karte.”
Vecākam, ieejot portālā www.epakalpojumi.lv, tiek attēlota informācija par bērnu un iestādi, uz kuru bērns ir uzaicināts.

Vecākiem 14 kalendāro dienu (jeb 10 darba dienu) laikā no paziņojuma brīža ir jāpieņem lēmums par piekrišanu vai atteikumu bērnam apmeklēt iestādi.
Ja vecāki pieņem lēmumu atteikties no uzaicinājuma, tad portālā ir jānospiež poga “Atteikties no uzaicinājuma”, pievēršot
uzmanību tālāk esošajam informatīvajam paziņojumam.
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Atsakoties no uzaicinājuma, pieteikumam tiks mainīts statuss uz
“Anulēts” (tiks izslēgts no rindas). Ja bērnu vecākiem vēlāk būs
nepieciešamība atkārtoti pieteikt bērnu rindā uz iestādi, tad jāizveido jauns pieteikums portālā www.epakalpojumi.lv. Ievadot
jaunu pieteikumu, tas būs iekārtots rindā atbilstoši tā iesniegšanas datumam.
Pozitīva lēmuma gadījumā (vecāki piekrīt uzaicinājumam bērnam apmeklēt iestādi), vecākiem norādītajā termiņā jāsazinās
ar attiecīgo iestādi, lai vienotos par dokumentu iesniegšanu un
turpmāko darbību veikšanu.
Atgādinām, ka atbilstoši domes saistošo noteikumu 29.

punktam, ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav
bērna vecāks, 10 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža neatsakās no uzaicinājuma un nesazinās ar
iestādi, pieteikums uz konkrēto iestādi datubāzē tiek anulēts.
Ja pieteikuma statuss portālā www.epakalpojumi.lv ir “Jauns”, tas
nozīmē, ka bērns pagaidām nav uzaicināts apmeklēt iestādi un ir
rindā uz vietu pašvaldības PII.
Lūdzam vecākus pārbaudīt savu elektronisko pastu, tai
skaitā arī “mēstuli” jeb “spam”, kā arī, ieejot portālā
www.epakalpojumi.lv, veikt attiecīgās darbības.

Ja bērns apmeklē privāto pirmsskolas iestādi, saņem domes līdzfinansējumu un neplāno apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, vecāku atteikšanās no uzaicinājuma gadījumā domes piešķirtais līdzfinansējums netiks atcelts. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam vecākus izvērtēt nepieciešamību bērnam būt reģistrētam rindā uz iestādi, ja bērns neplāno to apmeklēt.
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt iestādei (Ādažu PII
“Strautiņš” – tālr.: 67997458; Kadagas PII “Mežavēji” – tālr.:
67511520), Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpoša-

nas centram – VPVKAC (tālr.: 67997350) vai Kancelejai (tālr.:
67996500).

Jevgēnija Sviridenkova, Ādažu novada domes Kancelejas vadītāja

Uzsākta Ādažu bērnudārza siltināšana
Gaujas iela

“B” korpuss

rp

us
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Iee

ja

“

o
”k
C

Lauku iela

“A” korpuss

“C” korpuss
Papildu stāvvieta
iedzī votājiem (ja

būs nepieciešams)

Āra laukumi bērn iem

Stāvvieta iedzī votājiem

Žogs

Stāvvieta personālam

Ādažu vidusskolas teritorijas pielāgošana Ādažu bērnudārza vajadzībām.
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Jūnijā, atbilstoši plānotajam, tika uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
(ĀPII) ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana.
Ādažu bērnudārza darbība no jūlija līdz
ĀPII ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas beigām tiks organizēta Ādažu vidusskolas (ĀVS) “C” korpusā esošajās klašu
telpās un blakus esošajā norobežotajā teritorijā. Vecākus par to, kurā no ĀVS klasēm uzturēsies viņu bērni, atsevišķi informēs ĀPII administrācija. Pārvākšanās no
ĀPII uz ĀVS telpām notiks 27. jūnijā.
Tikšanās laikā ar ĀPII bērnu vecākiem
28. martā, kā arī aprīļa avīzē tika solīts,
ka tiks organizēta vēl viena tikšanās, lai

pārrunātu ar ĀPII ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu saistītos būvprojekta
jautājumus.

Lai izvērtētu, vai šāda tikšanās vēl
ir aktuāla, aicinām visus, kam ir kādi
jautājumi vai neskaidrības par būvprojektā paredzētajiem risinājumiem,
uzdot tos līdz 28.jūnijam, sūtot tos uz
e-pastu: inga.perkone@adazi.lv.

Ēkas fasādes atjaunošanas darbus veic uzņēmums SIA “BūvKORE”, ar kuru līgums
par ĀPII “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu tika noslēgts 21.03.2019.,
būvuzraudzību – SIA “Būvētika”, ar kuru
līgums tika noslēgts 13.05.2019. Atgādinām, ka ĀPII siltināšanas būvprojektu
2017. gadā izstrādāja SIA “Grand Eko”,

kas arī veiks siltināšanas procesa autoruzraudzību. Būvdarbi tiek veikti projekta
“Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, kas tiek finansēts no Eiropas reģionālā
attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldības ēkās” (SAM
4.2.2.) ietvaros.
Inga Pērkone

Ā AŽU VĒSTIS 17. JŪNIJS (220) 2019
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Valdorfa skolas absolvente – brīvprātīgajā darbā Francijā

eit n citviet ra stā oto no privātā arhīva

cilvēkiem no da- voju kopā ar 4 citiem jauniešiem un bieži,
žādām valstīm. runājot ar savu dzīvokļa biedru no AusŠis laiks Fran- trijas, viņš nesaprot, kā man var būt tik
cijā mainījis arī milzīga emociju amplitūda. Latvijas krievi
mani kā personī- ir citādāki, bet Krievijas krievi ir ļoti, ļoti
bu. Agrāk labāk sirsnīgi. Man ļoti patīk krievu literatūra,
izvēlējos palikt īpaši Dostojevskis, un, protams, Francijas
malā, nevis runāt kultūra, tāpēc vēlētos šeit palikt arī studēt.
ar cilvēkiem, bet Ko vēlētos studēt?
te esmu spiesta Ļoti saista humanitārās zinātnes – literaiet pie tādiem pa- tūra, valodas, antropoloģija, psiholoģija.
šiem kautrīgiem To visu varētu aptvert filozofija, tāpēc pajauniešiem kā es, gaidām domāju studēt to.
jautāt, ieinteresēt Cilvēki, kuri iedvesmojuši?
viņus. Dzīve citā Mūsu skolā ir daudz fantastisku skolovalstī, kopā ar cilvēkiem, kuriem nerū- tāju, arī skolotāji – brīvdomātāji, kuri
pu tik ļoti kā savai ģimenei, padara mani iedvesmojuši un palīdzējuši šeit nokļūt.
daudz patstāvīgāku. Esot šeit, visdīvainā- Inga Zemīte ir lieliska, skolotāja Svetlana
kajās situācijās varu iegūt jaunus draugus. Kuzmina ir ļoti forša. Ar prieku muzicēPiemēram, autostopos, sametot naudiņu ju Valdorfa skolas orķestrī pie skolotāja
un kopā dodoties ar auto uz darbu. Esmu Andreja Grimma. Viņš un arī vēstures
ļoti iedzīvojusies, francūžiem ir bagāta
kultūra, šeit, Nīmā1, Francijas dienvidaustrumos, ir ļoti dažāda un skaista
daba, perfekti laikapstākļi. Šķiet, ka
šeit jūtos vairāk mājās nekā Latvijā.
Esmu dzimusi Krievijā, Latvijā ierados
8 gadu vecumā. Un Latvijā vienmēr
trūcis šīs ārkārtīgi bagātās kultūras un
plašās dvēseles. Jā, mums ir komponisti
Jānis Mediņš un Jāzeps Vītols, viņi ir
slaveni Latvijā, varbūt bijušajā PSRS
teritorijā, bet viņi nav plaši zināmi pa- Pie Pont du Gard, augstākā romiešu akvesaulē. Cilvēki Francijā pat nezina, kur dukta pasaulē.
skolotājs Jānis Krievkalns ietekmējuši
domāšanu tādā ziņā, ka varu darīt to,
kas aizrauj, nepakļaujoties uzspiestiem
stereotipiem. Denīze Virta – skolotāja
no ASV, Sarma Novicāne-Lazdāne, bez
viņas vispār šādi projekti nevarētu notikt.
Kādas īpašības sevī un citos vērtējat
visaugstāk?
Labsirdību, izpalīdzību, draudzīgumu
un spēju uzklausīt, dzirdēt otru. Arī
drosmi. Es aicinātu arī citus jauniešus
ir Latvija… Kur nu vēl latviešu kultūru. iesaistīties brīvprātīgajā darbā šādu pro80% no manas darbošanās šeit ir veltīta jektu ietvaros, jo iegūtā pieredze būs uniLatvijas prezentēšanai. Kad citiem jautā- kāla, neatkārtojama un ļoti, ļoti vērtīga.
ju, ko zināt par Latviju, ne tikai jaunieši,
Monika Griezne
bet arī cilvēki brieduma gados un senio- *Eiropas Solidaritātes korpuss ir Eiropas
ri rausta plecus. Daži domā, ka Viļņa ir Savienības iniciatīva, kas rada iespējas
mūsu galvaspilsēta. Un viņi dzīvo Eiropā. jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem brīvprāFrancijas kultūra ir klasika – franču filo- tīgi strādāt projektos, kas nes labumu sazofi, mākslinieki – viņus zina visā pasaulē. biedrībai un cilvēkiem Eiropā. Plašāk:
Minējāt plašo dvēseli, kuras trūcis Lat- https://europa.eu/youth/solidarity_lv. Provijā…
jekta finansējums sedz visas ar projekta
Latvieši ir ļoti rezervēti, distancēti, bet ne- īstenošanu saistītās izmaksas – projekta
izrādīt savas jūtas laikam raksturīgi vairā- koordinēšanu, brīvprātīgā ceļošanu, uzkumam no Eiropas nacionalitātēm. Dzī- turēšanos, aktivitāšu un atbalsta nodro-

Teju pirms gada, augustā, Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas absolvente Aivita Vašķe
(19) Eiropas Savienības projekta* ietvaros devās brīvprātīgajā darbā uz Franciju, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, darbojoties informācijas centrā,
Eiropas mājā. “Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem, esot Francijā, ir
prezentēt savu valsti,” atzīst Aivita. Neviens no Aivitas satiktajiem jauniešiem
nav zinājis pat to, kur Latvija atrodas.
Projekta laiks strauji tuvojas noslēgumam, tāpēc jautājam, kā Aivitai gājis.
Ko tieši Francijā darāt?
Vadu un organizēju informācijas vakarus
par brīvprātīgā darba iespējām Eiropas
Savienībā (ES), multikulturālos vakarus,
kur gan vietējie, gan ārzemnieki var dalīties iespaidos par savu kultūru un izzināt
citas. Piemēram, ir bijis rumāņu, čehu vakars un citi… Mani kolēģi – brīvprātīgie
jaunieši no citām ES valstīm – organizē
angļu vai spāņu valodas darbnīcas, apmācības. Iesaistāmies skolu darbā, dodamies
uz universitātēm, koledžām, rādot prezentācijas par ES vai kādu Eiropas valsti.
Eiropas mājas birojā/informācijas centrā
atbildu uz e-pasta vēstulēm. Lielākoties
saņemu jautājumus no jauniešiem, kuri
meklē prakses vietu vai jautā par iespējām, kur doties “Erasmus+” programmas
ietvaros. Tāpat jaunieši vēlas uzlabot angļu valodas zināšanas vai ir ieinteresēti
brīvprātīgajā darbā. Jauniešiem Francijā ir
milzīgas problēmas atrast darbu.
Ko pašai nozīmē šis darbs?
Milzīgu un unikālu pieredzi. Pusgada
laikā būšu apguvusi franču valodu. Lai
gan arī mans gada darbs skolā bija veltīts
franču valodai un kultūrai, un arī es pati
pašmācības ceļā biju mācījusies šo valodu,
tomēr, ja nebūtu šeit, valodu droši vien
aizmirstu. Tāpat ikdienā sanāk sazināties
arī angļu, vācu, spāņu un itāļu valodās ar

Nīma atrodas aptuveni 715 kilometrus uz dienvidiem no Parīzes un 35 km attālumā no Vidusjūras. Nīma nereti tiek saukta par “Francijas Romu”.
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Mainīto adrešu saraksts adrešu sakārtošanas ietvaros Ādažu novadā

Ādažu novadā kopš 2018. gada augusta norisinās adrešu sakārtošanas projekts, kura ietvaros vismaz 2000 objektiem tiek mainītas
adreses. Adrešu maiņas nepieciešamību pamato 08.12.2015. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” prasības.
Ādažu pašvaldības portālā adazi.lv, sadaļā www.adazi.lv/adreses var atrast sarakstu ar visām adresēm, kas adrešu sakārtošanas
projekta ietvaros tika mainītas.
Ekspluatācijā nodotajām ēkām adreses ir iezīmētas zaļā krāsā. Līdz ar to šīm adresēm pašvaldība izgatavos adreses plāksnīti BEZ
MAKSAS. Plāksnīti varēs izņemt domes Saimniecības un infrastruktūras daļā, sākot ar 2019. gada augustu. Jautājumu gadījumā
lūgums sazināties ar Ādažu novada būvvaldi. Tālrunis: 67 996 490.
Mainīto adrešu saraksts:
Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

ATSPULGA IELA, ATARI

Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

DORES IELA, DORĪTES IELA, ALDERI

Atspulga iela 3, Atari

Atspulga iela 1, Atari

Kanāla iela 16, Alderi

Dores iela 2, Alderi

80440090063

Atspulga iela 3, Atari

“Lejas Dores 2”, Alderi

Dores iela 4, Alderi

Atspulga iela 1, Atari

Atspulga iela 2, Atari

“Dores”, Alderi

Dores iela 6, Alderi

80440090062

Atspulga iela 4, Atari

“Augšdores”, Alderi

Dores iela 10, Alderi

Atspulga iela 2, Atari

Atspulga iela 6, Atari

“Krūzes”, Alderi

Dores iela 12, Alderi

Telpu grupas:
Atspulga iela 2-1, Atari
Atspulga iela 2-2, Atari
Atspulga iela 4, Atari

Atspulga iela 6-1, Atari
Atspulga iela 6-2, Atari
Atspulga iela 8, Atari

80440140166

Dores iela 7, Alderi

“Alderi 9”, Alderi

Dores iela 11, Alderi

Atspulga iela 6, Atari

Atspulga iela 10, Atari

Telpu grupas:
“Alderi 9”-1, Alderi
“Alderi 9”-2, Alderi
“Alderi 9”-3, Alderi
Kanāla iela 20, Alderi

Dores iela 11-1, Alderi
Dores iela 11-2, Alderi
Dores iela 11–3, Alderi
Dorītes iela 3, Alderi

Kanāla iela 22, Alderi

Dorītes iela 5, Alderi

Kanāla iela 26, Alderi

Dorītes iela 4, Alderi

Kanāla iela 24, Alderi

Dorītes iela 10, Alderi

Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

VECŠTĀLES IELA, KADAGA
“Vilsoni”, Kadaga

Vecštāles iela 29, Kadaga

“Oliņi”, Kadaga

Vecštāles iela 25, Kadaga

“Kalniņi”, Kadaga
“Miemi”, Kadaga
80440050027005
“Miemi”, Kadaga
80440050027001
“Gaujiena”, Kadaga

Vecštāles iela 1, Kadaga

“Vējputni”, Kadaga

Vecštāles iela 9, Kadaga
Vecštāles iela 10, Kadaga

Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

DZELMĪTES IELA, VĀRPIŅU IELA, STAPRIŅI
“Rotas”, Stapriņi

Dzelmītes iela 4, Stapriņi

Vecštāles iela 28, Kadaga

“Lini”, Stapriņi

Dzelmītes iela 6, Stapriņi

Vecštāles iela 26, Kadaga

“Lauki”, Stapriņi

Vārpiņu iela 1, Stapriņi

“Lauviņi”, Kadaga

Vecštāles iela 45, Kadaga

“Ķikuti”, Kadaga

Vecštāles iela 43, Kadaga

“Saulgrieži”, Kadaga

Vecštāles iela 33, Kadaga

“Riteņi”, Kadaga

Vecštāles iela 35, Kadaga

Telpu grupas:
“Lauki”-1, Stapriņi
“Lauki”-2, Stapriņi
“Lauki”-3, Stapriņi
“Laukkalni”, Stapriņi

Vārpiņu iela 1-1, Stapriņi
Vārpiņu iela 1-2, Stapriņi
Vārpiņu iela 1-3, Stapriņi
Vārpiņu iela 3, Stapriņi

“Grodas”, Stapriņi

Vārpiņu iela 5, Stapriņi

“Lauciņi”, Stapriņi

Vārpiņu iela 2, Stapriņi

“Laukmales”, Stapriņi

Vārpiņu iela 10, Stapriņi

“Dzelmītes”, Stapriņi,

Vārpiņu iela 16, Stapriņi

Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

KRĀČU IELA, ĀDAŽI
Attekas iela 23, Ādaži

Krāču iela 4, Ādaži

Attekas iela 21A, Ādaži

Krāču iela 6, Ādaži

Attekas iela 21, Ādaži

Krāču iela 3, Ādaži

-

Teiku iela 2, Ādaži

“Krāču Bērziņi”, Ādaži

Teiku iela 3, Ādaži

Nadežda Rubina
Ādažu novada domes nekustamā īpašuma speciālista palīgs,
tālr. 67 996 265, e-pasts: nadezda.rubina@adazi.lv

PLAŠĀK PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
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Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” (Nr.220) izdots pielikums (Nr.216), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.6/2019 (23.04.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada
29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi.””
Nr.7/2019 (23.04.2019.) “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.”

Nr.11/2019 (28.05.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1/2019 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā,
Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.
Ā AŽU VĒSTIS 17. JŪNIJS (220) 2019
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Sociālajam dienestam – 25
Ādažu novada Sociālajam dienestam 9.
jūnijā apritēja 25 gadu jubileja. Tālajā
1994. gadā, kad dienestu izveidoja, Ieva
Roze bija vienīgā dienesta darbiniece
un arī vadītāja. Pirmos 7 gadus Ieva
strādāja viena pati, bet tagad dienests
izaudzis, kļūstot par spēcīgu komandu.
Sociālā dienesta darbiniecēm jautājam, kas šajā darbā rada gandarījuma
izjūtu, dienesta vadītājai – ko izdevies
panākt šo 25 gadu laikā.

Par ko pašai vislielākais prieks, gandarījums, ko ir izdevies sasniegt šo 25
gadu laikā?
Ieva Roze, Sociālā dienesta
vadītāja
Sociālais darbs ir kompleksa,
grūta un sarežģīta, bet tajā
pašā laikā arī radoša un izaicinājumiem bagāta profesija, kas prasa
daudz zināšanu un nepārtrauktu profesionālo attīstību. Lai būtu labs sociālais
darbinieks, ir jābūt ar plašu redzesloku
un spēju orientēties jebkurā situācijā.
Šajā darbā katra diena ir krāsaina, reti
iestājas rutīna, jo pat tad, kad liekas –
esi zinošs un pieredzējis, vēl joprojām
ir lietas un situācijas, kas sagādā arvien
jaunus un jaunus izaicinājumus. Sociālajā darbā nekad nebūs divu vienādu gadījumu un problēmu. Katra situācija ir
individuāla, jāzina labākie un efektīvākie paņēmieni, tādēļ sociālajā darbā ļoti
svarīgs ir komandas darbs, profesionāli,
zinoši kolēģi un laba starpinstitucionālā
sadarbība. Man ir gandarījums par labu,
stipru izveidoto komandu, kurā šobrīd
strādā 7 sociālie darbinieki, pie kuriem
klienti dodas pēc padoma un palīdzības
grūtās dzīves situācijās. Pašvaldībā ir izveidota daudzveidīga sociālās palīdzības
un pakalpojumu sistēma. Šobrīd aktīvi
strādājam pie esošo sociālo pakalpojumu

uzlabošanas un jaunu pakalpojumu ieviešanas. Liekas, ka padarīts labs darbs,
kas pats par sevi sniedz lielu prieku un
gandarījumu.
Kas šajā darbā rada gandarījuma izjūtu?
Guna Kozlovska, sociālais darbinieks
Strādājot šajā profesijā, gandarījumu sniedz ikviena situācija, kurā izdodas palīdzēt
grūtībās nonākušajiem klientiem.
Nekad nebūs iespējams palīdzēt visiem,
bet katrs paldies, katrs izdevies solis uz
priekšu sniedz gandarījumu, ka padarītais darbs ir vērtība. Atbalstoši kolēģi,
vienots komandas darbs un vadības izpratne par sociālo darbu ir lielākais palīgs un atbalsts ikdienā, tāpēc uz darbu
es eju ar prieku, un tā ir liela vērtība!
Kristīne Patmalniece, sociālais
darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Mani sociālajā darbā priecē
sadarbība ar klientu. Ja klients
spēj atzīt to, ka ir jomas, kurās nepieciešama palīdzība, ieklausās un arī
pieņem palīdzību un atbalstu. Esmu
gandarīta, ja ir izdevies piesaistīt atbilstošus resursus, sniegt nepieciešamo
atbalstu, kā rezultātā uzlabojas ģimenes
situācija. Tāpat jūtos gandarīta par darba
novērtējumu.
Liāna Andreviča, sociālais darbinieks
Sociālajā darbā gandarījumu,
pirmkārt, rada tas, ka mans
darbs palīdz klientam atrisināt
konkrētu problēmu, sniedz palīdzību brīdī, kad tas visvairāk vajadzīgs,
jo bieži ir situācijas, kad klientam nepieciešama palīdzība, bet diemžēl likums
liedz to sniegt. Otrkārt, gandarījumu
sniedz labie vārdi no klientu puses par
pozitīvu, saprotošu attieksmi, par in-
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formēšanu dažādos jautājumos, pat
bieži tādos, kas nav tieši saistīti ar sociālo darbu. Un, protams, gandarījumu
sniedz arī kolēģu un vadības atbalsts un
novērtēšana.
Zinaida Johansone, sociālais
darbinieks
Sociālais darbs ir komandas
darbs. Mums ir draudzīgs kolektīvs, liels atbalsts – dienesta
vadītāja un kolēģi. Man patīk strādāt
mūsu kolektīvā un arī kopā pavadīt brīvo laiku.
Antra Meola, sociālās palīdzības organizators
Gandarījuma izjūta rodas, redzot, ka mani Atbalsta centra
klienti apgūst jaunas prasmes
un prot tās izmantot savos radošajos darbiņos. Ļoti saviļņojošs un emocionāls ir
Ziemassvētku laiks, kad pie klientiem
dodos ar Ziemassvētku dāvanām.
Anda Tuliša, sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm
un bērniem
Gandarījumu rada motivēt
klientu aktīvi piedalīties savu
problēmu risināšanā – ja gadījums
risinās tā, ka es esmu tikai atbalstošs
plecs, bet pārējo cilvēks ar prieku veic
pats. Prieku rada tās situācijas, kas no
sākuma šķitušas bezcerīgas, bet pamazām, kopīgiem spēkiem, esam atrisinājuši, un cilvēks pasaka paldies par palīdzību.
Solvita Briede, sociālais darbinieks
Protams, ir prieks par katru
“paldies”, par iegūtajām pozitīvajām emocijām, bet lielākais gandarījums sociālajā darbā ir
brīdis, kad saproti, ka klientiem izdevies
patiesi palīdzēt. Šī mirkļa dēļ arī ir vērts
censties.

Foto – ĀMMS arhīvs

Izskanējis Ādažu Mākslas un mūzikas skolas muzicējošo ģimeņu koncerts
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Ādažu Mākslas un mūzikas skolas muzicējošo ģimeņu koncertā dzirdējām
15 brīnišķīgus priekšnesumus. Liels
paldies Prokofjevu, Zvirbuļu, Voitovu,
Kinču, Kreigeru, Vaiskoviču, Brolišu,
Adricku, Berķu-Bergu, Ozolu, Mūrnieku, Smirnovu, Mihailovu, Gromu
un Liepiņu ģimenēm par piedalīšanos!
Šogad pirmo reizi arī Mākslas nodaļas
bērni un vecāki sasparojās parādīt savus
radošos darbus 1. stāva foajē izstādē ar
nosaukumu “Radīt kopā”. Liels paldies
čaklajām Rudzīšu, Iltneru, Plaudes,
Kornhuberu, Trapancieru un Ruku ģimenēm!
Ādažu Mākslas un mūzikas skola

instagram.com/adazilv/
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Ādažos viesojas Kanādas vēstnieks Latvijā

Ādažos viesojās Kanādas vēstnieks Latvijā Kevins Reks. Vēstnieks
piedalījās Ādažu uzņēmēju biedrības rīkotajās uzņēmēju brokastīs, kas šoreiz norisinājās Baltezera kokaudzētavā, apmeklēja Ādažu vidusskolu, iepazinās ar Ādažu Brīvo Valdorfa skolu, iepazīs-

tināja skolēnus ar Kanādu, kā arī apraudzīja Dzīvo sapņu dārza
poniju Guzvelu – Kanādas Bruņoto spēku Paplašinātās klātbūtnes
kaujas grupas Latvijā dāvanu ādažniekiem pagājušajā gadā.
Laima Jātniece

Ādažu novada pašvaldība paraksta
sadraudzības līgumu ar Dušeti pašvaldību no Gruzijas

No 30. maija līdz pat 4. jūnijam Dušeti
pašvaldības delegācija viesojās Ādažu
novada pašvaldībā. Starp Ādažu un Dušeti pašvaldībām tika parakstīts līgums,
lai stiprinātu sadarbību kultūras un darba organizācijas jomās. Svinīgo līguma
parakstīšanas mirkli papildināji skaistie
gruzīņu ansambļa “QALILO” un kora
“Jumis” dziedājumi. Jau pērnā gada rudenī Rīgas plānošanas reģions un Gruzijas valsts administrācijas pilnvarotā
gubernatora vietnieks Dušeti, Tianeti,
Mchetas un Kazbegi pašvaldībās Tamazs
Sudžašvili (Tamaz Sujashvili) parakstīja
memorandu par reģionu ciešāku sadar-

bību. Memoranda parakstīšana
notika Rīgas plānošanas reģiona
pašvaldību un uzņēmēju delegācijas pieredzes apmaiņas vizītē Gruzijā. Memorands paredz
stiprināt sadarbību uzņēmējdarbības un investīciju piesaistes
jomā, attīstīt sociāli ekonomisko, zinātniski tehnisko, kultūras un humanitāro sadarbību ar
dalību dažādās programmās un

īstenojot kopīgus investīciju projektus.
Abas puses apņēmās arī attīstīt ciešāku
sadarbību starp uzņēmējiem un to asociācijām, vietējo pašvaldību iestādēm un

tirdzniecības un rūpniecības kamerām.
Dušeti vizītes mērķis bija iepazīt klātienē
reģionu un izveidot kontaktus, kas
rezultētos nākotnes sadarbībā gan
pašvaldību, gan uzņēmējdarbības
līmenī. Dušeti pašvaldības delegācija vizītes laikā apmeklēja dažādus
Ādažu uzņēmumus, devās Gaujas
svētku gājienā, novērtējot svētku
organizācijas līmeni, apmeklēja
pašvaldības iestādes, tai skaitā aplūkoja arī jauno sākumskolu. Gruzīņu dziesmu un deju ansamblis
vizītes laikā ādažniekus un Gaujas svētku viesus priecēja ar saviem krāšņajiem
priekšnesumiem.

Monika Griezne

Foto

olina Masa s a

Apbalvoti izcilākie Ādažu vispārējās izglītības iestāžu skolēni
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Jau 4. gadu pēc
kārtas
mūsu
novadā tika apbalvoti izcilākie
Ādažu novada
vispārējās
izglītības iestāžu
skolēni. Naudas
balvas saņēma
94 skolēni no
Ādažu
vidusskolas un Ādažu
Brīvās Valdorfa
skolas. Kopumā
43 skolēni saņēma naudas balvu
izcilnieku nomi-

nācijā – vidējā atzīme vismaz 8,75 balles
7.–9.klašu grupā un 8,5 balles 10.–12.klašu
grupā. 22 skolēni saņēma naudas balvu par
izcilām sekmēm un godalgotām vietām
valsts līmeņa vai Pierīgas reģiona mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, bet
29 skolēni ieguva naudas balvu par godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs. Viņu vidū trīs skolēni ieguva godalgotas vietas robotikas olimpiādē - Latvijas
Robotikas čempionātā, dronu disciplīnā.
Pasākumā uzstājās Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēnu orķestris. Paldies skolotājiem un skolēnu vecākiem par ieguldīto
darbu jaunās paaudzes audzināšanā!
Ināra Briede

Ā AŽU VĒSTIS 17. JŪNIJS (220) 2019
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Ādažu novada domes komanda veiksmīgi startē Tet Rīgas maratonā

Šogad Baltijas lielākajam veselīga dzīvesveida pasākumam Tet Rīgas maratonam bija
reģistrējušies 38 398 skrējēju no 82 pasaules valstīm. Ar šo gadu Rīgas maratons ieguvis IAAF Zelta kvalitātes zīmi. Latvijas galvaspilsētā notiekošais maratons ir Ziemeļeiropā vienīgais, kam piešķirts šāds statuss un kas jebkad iekļauts pasaules prestižāko
maratonu līgā kopā ar tādiem maratoniem kā Berlīnes, Tokijas, Londonas, Bostonas,
Ņujorkas, Prāgas un citiem. Savu dalību pasākumam pieteica arī Ādažu novada domes
komanda, kopā 34 dalībnieki. Dalībnieki piedalījās dažādās distancēs – 21km, 10km
un 6km distancēs. Šogad Tet Rīgas maratonā piedalījās arī nūjotāti. Laika apstākļi bija
diezgan karsti, bet visi dalībnieki braši tos pārvarēja un ar pozitīvām emocijām pavadīja nedēļas nogali. Liels paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās, īpašs paldies
Initai Henilānei, kura sapulcēja nūjotājus. Uz tikšanos nākamajā TET Rīgas maratonā!
Liene Krūze, komandas organizatore

21km distances dalībnieki Signe Ruduka, Liene
Krūze, Jānis Veinbergs.

Gaujas svētkos Ādažos – plaši apmeklētas sporta aktivitātes
Gaujas svētku laikā tika aizvadītas arī dažādas sporta
aktivitātes – florbols, strītbols, pludmales volejbols,
zolīte un šķēršļu trases bērniem.
Florbols
“Hercoga kauss florbolā” piedalījās 9 komandas. Uzvarēja
komanda “Denijs” (Leonīds
Grinvalds, Berts Rudzītis,
Roberts Binde, Elvis Grundmanis), kuri finālā ar rezultātu 2:1 pārspēja komandu “Stopētāji”. 3. vietu izcīnīja “Paldies latiņam”, kuri ar rezultātu
4:1 uzvarēja “Baby shark”.
Paralēli šim turnīram Sporta centra
sporta zālē norisinājās “Vecāku – bērnu”
florbola spēle. Saspringtā spēlē šoreiz labāki izrādījās “Vecāki”, kuri uzvarēja ar
rezultātu 12:10.
Strītbols
“White glo kausā strītbolā” piedalījās 12
komandas. Interese par dalību turnīrā

gan bija krietni lielāka, bet šoreiz bija
ierobežots komandu skaits. Turnīrā uzS
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varēja ādažnieki “Avotu reprezent” (Tomass Sparāns, Artūrs Pokšāns, Madars
Ozoliņš, Juris Arājs), kuri finālā pārliecinoši ar rezultātu 11:3 pārspēja “Teniss.
lv”. 3. vietā šoreiz komanda “Mazie razbainieki”. Jāatzīmē, ka starp visām 12 komandām piedalījās arī komanda “Ļaujiet
iemest”, kuras sastāvā spēlēja tikai daiļā
dzimuma pārstāves Aija Valtmane, Sanda Tūtere, Madara Brūvere un Solvita
Rietuma.
Pludmales volejbols
Uz “White glo kausu pludmales volejbolā”, gluži kā uz strītbolu, bija
ļoti liela interese, un ātri vien pieteicās visas 12 komandas. Fināls un
arī spēle par 3. vietu izvērtās trillera
cienīga. Abās spēlēs bija nepieciešami 3 seti, lai noskaidrotu uzvarētāju.
Un tā finālā uzvaru izcīnīja “EVIJA”
(Sandris Gulbis, Ģirts Brakmanis),
kuri ar 2:1 pārspēja komandu “Šadrins/Curbanovs”, savukārt 3. vietu
izcīnīja komanda “Mikasa”, kuri arī ar
2:1 pārspēja “AK47”.
@Adazu_novads

Zolīte
Gaujas svētku kausa izcīņā zolītē pieteicās 21 dalībnieks, no kuriem 2 bija daiļā
dzimuma pārstāves. Kopumā turnīrs norisinājās 4 kārtās jeb posmos. Katrā kārtā
paredzēto izspēlējamo partiju skaits – 20
partijas ar laika ierobežojumu kārtai – 50
min.
Turnīrā 1. vietu izcīnīja Laila Kalniņa,
otro – Maigonis Juhnēvičs, trešo – Vilnis
Romanovskis. Īpašās nominācijas: Zoles
magnēts – izcīnīja Maigonis Juhnēvičs ar
3 uzvarētām zolēm un nevienu nezaudētu
zoli; Šerpākā zoles dāma – Laila Kalniņa
(vislabākais rezultāts dāmu konkurencē).
Šķēršļu trasīte
Visas dienas garumā jebkurš interesents
varēja iziet arī šķēršļu trasīti un par to
saņemt nelielu balviņu. Kopumā šādu iespēju izmantoja ap 600 dalībnieku.
Liels paldies ģimenes restorānam “HERCOGS” un “White glo” , kuri atbalstīja
Gaujas svētku sporta programmas aktivitātes! Un, protams, paldies visiem dalībniekiem!

instagram.com/adazilv/
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Ādažos iestādīti 16 jauni koki – 7 sarkanie ozoli un 9 māka ievas!

Lai Ādažu košumu bez ziedošiem augiem papildinātu arī zaļi lapu vainagi,
maijā Ādažos iestādīti 16 jauni koki
– Gaujas ielā iestādīti 7 sarkanie ozoli

(Quercus rubra) un Attekas ielas malā,
Vējupes krastā, iestādītas 9 māka ievas
(Padus Maackii), kas savus ziedošos
zarus spoguļos ūdens atspulgā!
Ik gadu Ādažu centrā top arī jaunas
puķu dobes. Agri pavasarī tajās izlīda
zaļie sīpolpuķu asni. Tad tie lēnām pretī
saulei raisīja vaļā savus pumpurus – vispirms krokusi, agrie holandes īrisi, tad
parādījās narcises un košās tulpes, līdz
pāri visiem pacēlās dekoratīvo sīpolu
pogaļas. Un tad jau lapas sāka raisīt arī
pārējās daudzgadīgās puķes, kas ziemojušas puķu dobēs.

Izbūvējot Gaujas un Attekas ielas, izveidotas jaunas puķu dobes. Tagad iestādīti
arī 16 jauni koki.
Jaunajiem kociņiem Gaujas ielā šobrīd
uz stumbriem ir speciāli maisi, ar kuriem koki pakāpeniski tiek baroti un
laistīti, lūgums nebojāt šos maisus.
Saudzēsim jaunos kociņus – gan tos, kas
tikko stādīti, gan tos, kas sastādīti Gaujas ielas izbūves laikā, gan tos, kas tiks
stādīti jaunās skolas teritorijā! Rādīsim
un mācīsim saviem bērniem sekot
koka pieaugšanai, nedarot tiem pāri!
Iveta Grīviņa

30. jūnijā plkst. 11.00 “Izzinošā pastaiga “ieČāpo” Ādažos 1. posms”.
Jūnijā turpinās veselīgās aktivitātes novadā
30. jūnijā no plkst. 11.00–15.00 Ādažos notiks aktīvs un sportisks pasākums sporta
speciālista vadībā “Izzinošā pastaiga “ieČāpo” Ādažos 1. posms”, kas, apvienojot sportiskās aktivitātes, būs veltīts tēmai “Atkarību izraisošo vielu un procesu mazināšana”,
lai pieaugušos informētu par atkarību izraisošo vielu kaitīgo ietekmi uz lietotājiem
un līdzcilvēkiem, kā arī to, kā ar to cīnīties
un iedvesmotu pievērsties veselīgam, aktīvam dzīvesveidam. Tikšanā vieta: Vējupes
pludmale (pretī Ādažu Kultūras centram).
Pasākumā plānotas aktīvās pastaigas ar vismaz 3 kontrolpunktiem. Kontrolpunktos
tiks organizētas diskusijas, domu apmaiņa,
īsa lekcija vai radošā darbnīca pa tēmu dažādas atkarību izraisošās vielas un procesi,

kā arī informēs par metodēm un veidiem,
kā no tā izvairīties un kā ar to cīnīties. Aktivitātes kontrolpunktos vadīs speciālists
– psihologs ar augstāko izglītību, kuram ir
specifiskas zināšanas un pieredze pēdējo 3
gadu laikā darbā ar pieaugušajiem par atkarību mazināšanas jautājumiem. Pasākuma
ietvaros pasākuma dalībnieki tiks cienāti
ar veselīgu tēju vai zupu. Pasākuma turpinājumu – 2. posmu – plānots organizēt šā
gada septembrī.
Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada domes
tīmekļvietnē un Facebook.com kontā. Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Esiet aktīvi un piedalieties sportiskajā un
aktīvajā pasākumā atkarību izraisošo vielu un procesu mazināšanai!
Inita Henilane

05.08.2019. – tuvākā atbalsta grupu nodarbība!
Aicinām vecākus, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, pieteikties atbalsta grupu nodarbībām
Š.g. 11. jūnijā Sociālajā dienestā praktizējošās psiholoģes vadībā notika atbalsta grupu nodarbības vecākiem, kuriem ir bērni ar
īpašām vajadzībām, sniedzot morālo un psiholoģisko atbalstu. Turpmāko nodarbību grafiks:
05.08.2019., 20.08.2019., 04.09.2019., 18.09.2019., 08.10.2019., 29.10.2019., 19.11.2019., 03.12.2019.
Uz nodarbībām lūdzam pieteikties pa tālr. 67997977 vai e-pastu: ieva.roze@adazi.lv
Nodarbības notiks Sociālajā dienestā, Gaujas ielā 13/15, Ādažos.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

“Accelerate Sunshine” projekts iemirdzas Gaujas svētkos

Foto Laima Jātniece

Ādažu
novada
gada vērienīgākā
pasākuma – Gaujas svētku laikā –
iedzīvotājiem un
pasākuma viesiem
tika sniegta lieliska iespēja baudīt
krāšņu un daudzveidīgu kultūras pasākumu programmu, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, tirgus kvartālā iegādāties amatnieku darinājumus,
iepazīt tuvāk Ādažu novadā esošos uzņēmumus, vērot nacionālo
bruņoto spēku paraugdemonstrējumus, kā arī atpūsties un gūt
pozitīvas emocijas.
Lai svētkus padarītu vēl gaišākus un krāsainākus un liktu aizdomāties Ādažu novada daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem par
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pozitīvu pārmaiņu ieviešanu savos mājokļos, domes pārstāvji
piedalījās svētku gājienā ar zaļiem lietussargiem, pārstāvot projektu “Accelerate SUNShINE”. Lai iepriecinātu arī pašus mazākos
svētku dalībniekus, Bērnu pilsētiņā bērniem bija iespēja saņemt
balonus.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai ir radušies jautājumi saistībā
ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju
Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).
Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta
līguma Nr. 754080.

@Adazu_novads

Inga Pērkone

instagram.com/adazilv/
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Uzsāk “Burtu takas”
pārbūvi Kadagas
pirmsskolas
izglītības iestādē

Saimniecības darbi novadā

Turpinās aizsargdambja atjaunošana no
A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”
27.05.2019. uzsākti projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu
Ādažu novadā” 1. kārtas būvdarbi:
1) Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana (no A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”).
2) Ādažu centra poldera sūkņu stacijas pārbūve.
Šobrīd izrakta būvbedre un jau uzsākta
pagaidu rievsienas izbūve sūkņu stacijas
būvniecībai, kā arī uzsākta dambja augsnes
virskārtas noņemšana.

Kaujas atbalsta bataljona Inženieru tehniskās rotas karavīri sadarbībā ar NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas
inženieriem uzsākuši “Burtu takas” renovācijas darbus Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē.
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde

Izstrādās zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus Lilastes ezeram
7. maijā saņemts Zemkopības ministrijas lēmums par Lauku atbalsta dienestā iesniegto
projektu pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta saņemšanai, ar kuru atbalstīts projekts – “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrādāšana Lilastes ezeram”,

lai nodrošinātu ezera korektu apsaimniekošanu, t.sk. uzlabotu zivju resursus. Par noteikumu izstrādāšanu 22.05.2019. noslēgts
līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu “BIOR”
par kopējo summu – 853.72 EUR bez PVN.

Citi saimniecības darbi novadā
• Uzsākti sagatavošanās
darbi jauna ceļa izbūvei
uz šķiroto atkritumu laukumu.
• Uzsākti sagatavošanās
darbi Vārpu ielas izbūvei.
• Atjaunota zīme “Ādaži”
pie A1 šosejas.
• Noslēdzies iepirkums
par būvprojekta “Vecštāles ceļa seguma
pārbūve posmā no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam” izstrādi, kura projektēšanas izmaksas finansēs Aizsardzības ministrija.

Foto no on rsa ieprie
o
ad pro e t ilž arhīva

Noskaidroti konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019” atbalstītie projekti

15. aprīlī noslēdzās pieteikšanās Ādažu
novada domes organizētajā iedzīvotāju
iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība
ar dvēseli 2019”. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, interese par dalību konkursā šogad
bija lielāka – tika iesniegti 23 projektu pieteikumi. Aptuveni puse (12) no tiem paredzēja projektus teritorijas labiekārtošanai,
8 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo
pasākumu attīstībai un 3 – ēku remontiem.
Pašu izstrādātus projektus konkursā varēja iesniegt ikviena nevalstiskā organizācija
un nereģistrēta iedzīvotāju grupa (turpmāk
NIG) vismaz 8 cilvēku sastāvā. 10 projektus
iesniedza sabiedriskas organizācijas, 1 – reliģiska organizācija un 12 – NIG.
Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti
fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā,
veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un
atbildību par savu dzīves vidi. Konkursa
būtība nosaka, ka projektu īstenotāji projekta ietvaros saņem domes līdzfinansējumu materiālu iegādei un veic darbības,
kuru rezultātā:
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• tiek radīts/uzlabots kāds vides objekts vai
elements;
• veikts ēkas remonts;
• tiek organizēts vai sekmēts kāds izglītojošs, kultūras, sporta vai sociālās jomas pasākums.
Izvērtējot visus saņemtos projektu pieteikumus, konkursa vērtēšanas komisija secināja,
ka divi no iesniegtajiem projektiem neatbilst
konkursa nolikumam, jo paredz iegādāties
tikai jau gatavus izstrādājumus.
Noslēdzoties pārējo projektu vērtēšanai,
tika noskaidroti tie projekti, kam tika piešķirts domes finansējums to īstenošanai.
Projekti teritorijas labiekārtošanai:
• NIG “Skaistuma Dizaina Darbnīca” projekts “GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS”;
• NIG “Baltezera sports” projekts “Baltezera
sporta laukums”;
• Biedrības “Garkalnes Olimpiskais centrs”
projekts “Garkalnes ciema atpūtas centra
labiekārtošana ar soliņiem, galdiņiem un
ugunskura vietu”;
• NIG “Viss bērniem” projekts “Darbojos ar
prieku!”;
• NIG “Gaujas ielas 25 iedzīvotāji Ādažiem”
projekts “Taka uz skolu”;
• NIG “Alderu iedzīvotāji” projekts “Bērnu
rotaļu laukums Alderos”;
• Biedrības “Zaļais virziens” projekts “Bērnu
rotaļu laukuma labiekārtošana Ataru ciemā”;
Ēku remontiem:
• NIG “Vēsturiski autentisko austrumu

durvju atjaunotāji” projekts “Vēsturiski autentisko austrumu durvju atjaunotāji”;
• NIG “Kadaga 10/1” projekts “Kadaga 10/1”.
Projekti izglītojošu, kultūras, sporta
un sociālo pasākumu attīstībai:
• NIG “Ādažu amatierteātris “Kontakts””
projekts “Kontakts rada un rāda”;
• NIG “Ādažu Kultūras centra jauniešu koris “Mundus”” projekts “Ādažu jauniešu
kora “Mundus” skatuves tērpu šūšana”;
• Biedrības “GRAND JETE” projekts “Ādažu estētisko vingrotāju sporta tērpu izveidošana pirmajām sacensībām”;
• Reliģiskās organizācijas “Misijas baptistu
draudze” projekts “Vasaras Bībeles skola
“Karaļvalsts” bērniem;
• Biedrības “Sprigulis” projekts “Baltās blūzes un krekli”;
• Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa””
projekts “Sākam orientēties!”.
Konkursā apstiprināto projektu finansēšanai dome piešķīra 19 841,05 EUR. Projekti
tiks īstenoti no 1. jūnija līdz 13. septembrim.
Aicinām sekot līdzi informācijai par šo
projektu īstenošanu domes tīmekļvietnē
un sociālajos tīklos! Veiksmi darbos!
Inga Pērkone
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Ādažiem tagad ir pašiem sava, īpašā “Ā-dažu” pica!

Gaujas svētku laikā tika atklāta recepte īpašam Ādažu ēdienam, ko Ādažiem

radījis kulinārijas
blogeris Pipars kopā
ar lieliskajiem Pica
Lulū meistariem.
Kad Pipars saņēma
uzaicinājumu izdomāt ēdienu Ādažiem, sākumā viņš
nevarēja izšķirties,
vai tas varētu būt
saldējums, deserts,
burgers vai pankūkas: “Kas varētu būt
tāds, kā dēļ cilvēki brauktu uz Ādažiem un nogaršotu šo
ēdienu? Un, kā ēdiens varētu raksturot
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Ādažus?” Tieši jaunā grāmata par Ādažu vēsturi iedvesmojusi Piparu izvēlēties
picu, nevis kādu citu ēdienu. Tāpēc, ka
tieši Ādažos 1988.gadā atvēra vienu no
pirmajām picērijām Latvijā. Pipars uzrunāja Pica Lulū, un tā, pateicoties lielisko
picu meistaru izdomai un profesionālismam, tapa īpašā “Ā-dažu pica”. “Ā-dažu
picu” var nogaršot tikai Ādažos, Ādažu
Pica Lulū picērijā, Gaujas ielā 8. “Pica Lulū
tieši šogad svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir
jo īpašs prieks radīt ko jaunu, unikālu un
ļoti garšīgu Ādažiem, kur pašā centrā atrodas viena no mūsu 17 picērijām,” atzīst
Pica Lulū vadītājs Elmārs Tannis.
Monika Griezne

Ādažu vidusskolēni iegūst jaunas
zināšanas, piedaloties projektā “Latvijas skolas soma”
2018./2019.m.g. Ādažu vidusskola iesaistījās Latvijas simtgades programmas
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ieviešanā. Programmas mērķis ir nodrošināt
iespēju iepazīt Latviju caur kultūras un
mākslas norisēm, vēsturisko mantojumu un laikmetīgām izpausmēm.
Izmantojot “Latvijas skolas somas” finansējumu, Ādažu vidusskola ir aicinājusi uz skolu folkloras draugu kopu
“Skandinieki”, lai kopā ar sākumskolas
skolēniem ieskandinātu Ziemassvētkus.
Skolēni ir noskatījušies izrādes Valsts
Leļļu teātrī, Latvijas Nacionālās operas
un baleta teātrī, Dailes teātrī, Valmieras Drāmas teātrī. E. Smiļģa muzejā visi
vidusskolēni noskatījās Dirty Deal Teatro izrādi “Dvēseļu utenis” – izrādi, kas

23.11.2018. “Spēlmaņu nakts” ceremonijā saņēma divas balvas – “Labākā mazās
formas izrāde” un “Gada labākā izrāde”.
Skolēni ir apmeklējuši Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, izstāžu zāli “Arsenāls”, apmeklējuši
Imanta Ziedoņa muzeju “Dzirnakmeņi”
un piedalījušies “Klases stundā muzejā”.
Skolēni ir apmeklējuši gan Latvijas Universitātes Botānisko dārzu, gan zivju audzētavu “Dole”, gan piedalījušies nodarbībās Zinātkāres centrā ZINOO Cēsīs.
Mācību gada nogalē, izmantojot Nacionālā Kino centra piedāvājumu, skolēniem bija iespēja noskatīties divas filmas
no programmas “Latvijas filmas Latvijas
simtgadei” – piedzīvojumu filmu visu
laiku bērniem “Paradīze ‘89” un animā-

cijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie
suņi”, kā arī J. Norda filmu “Mammu, es
tevi mīlu.”
Visi pasākumi ir tieši saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu, un ir
būtisks ieguldījums skolēna personības
veidošanā.
Ādažu vidusskola

Aizvadītajā mācību gadā Ādažu vidusskolā olimpiādēs piedalījušies 668 skolēni,
536 skolēni apbalvoti ar Atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās

Kā katru gadu, arī 2018./2019.m.g. Ādažu vidusskolā tika organizētas mācību
priekšmetu olimpiādes – 13 mācību
priekšmetu olimpiādēs dažādās klašu
grupās piedalījušies 668 skolēni.
Nākamajā posmā – Pierīgas novadu
skolu apvienības mācību priekšmetu
olimpiādēs piedalījušies 108 skolēni individuāli un 7 komandas (23 skolēni),
kopā izcīnot 69 godalgotas vietas (16 –
1. vietas, 11 – 2. vietas, 21 – 3. vietu un
S

U S

facebook.com/adazilv

21 atzinību) visos mācību priekšmetos
vai mācību jomu olimpiādēs. 9 skolēni
tika izvirzīti dalībai valsts olimpiādēs,
un valsts olimpiādē matemātikā 9. klašu
grupā tika izcīnīta 2. vieta, angļu valodā un latviešu valodā vidusskolā – atzinības. Skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konferencē Rīgas reģionā tika saņemti 2 diplomi un 1 atzinība, šo skolēnu darbi tika izvirzīti arī Latvijas SZPD
konferenci. Startējot Latvijas atklātajās
mācību priekšmetu olimpiādēs, iegūta
2. vieta ķīmijā, 6 godalgotas vietas matemātikā 1 – 1. vieta, 4 – 3. vietas, 1 – atzinība. Matemātikas olimpiādes “Tik vai
… Cik?” 4. klašu skolēniem starptautiskajā kārtā iegūtas 2 godalgotas vietas: 3.
vieta un atzinība.
Lai motivētu skolēnus uzlabot savus
mācību sasniegumus, 2019. gada sākumā tika izsludināts mācību sasniegumu
@Adazu_novads

izaugsmes konkurss 7.–12. klašu skolēniem “Es varu labāk!” Lai izvērtētu uzvarētājus, tika salīdzināti vidējie mācību
sasniegumu vērtējumi I un II semestra
noslēgumā. Rezultāts – katrā klasē vairāki skolēni ir ievērojami uzlabojuši savus mācību sasniegumus, daži – pat par
veselu balli.
2019. gada 31. maijā visās Latvijas skolās svinēja mācību gada noslēgumu. Arī
Ādažu vidusskolā. Kaut gan vairāki skolēni mācību gada garumā ir mainījuši
dzīvesvietu un skolu, skolēnu kopskaits
Ādažu vidusskolā nav mainījies – 1506
skolēni. Ir gandarījums, ka Ādažu vidusskolā mācās daudz mērķtiecīgu, centīgu
un motivētu skolēnu, un mācību gada
noslēgumā 536 jeb 35,6% skolēnu tika
apbalvoti ar Atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās.

instagram.com/adazilv/

Ādažu vidusskola
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Ādažnieki plūc uzvaras laurus
IFSS Pasaules kausa posmā kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos

Ādažu novada Etnogrāfiskā viesu nama
“Gungas” apkārtnē biedrības “Dog sport
Carnikava” rīkotajā IFSS (International
Federation of Sleddog sports) Pasaules
kausa posmā kamanu suņu sportā bezsnie-

ga apstākļos, kas vienlaikus bija arī 2019.
gada Latvijas atklātais čempionāts un Baltijas kausa pirmais posms, piedalījās 150
sportisti no 7 valstīm. Veiksmīgi nostartēja
mūsu novada sportisti.
Bez Latvijas sportistiem sacentās arī dalībnieki no Somijas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas. Kopumā
dalībnieki sacentās 4 disciplīnās – velokamanās (četru suņu), skūteru klasē (divu un
viena suņa), baikdžoringā (suns tandēmā
ar riteņbraucēju) un kanikrosā (suns kopā
ar skrējēju). Šajās 4 disciplīnās, ņemot vērā
suņu šķirnes, tika izdalītas atsevišķi Nordic

un Open klases, kā arī atsevišķās disciplīnās, ja bija pietiekošs dalībnieku skaits, izdalīja atsevišķi arī veterānu grupas.
Ādažu novada sportistu godalgotie rezultāti: Kaspars Krievs skūteru kategorijā (Nordic klasē) – 1. vieta; Alens Zvilna skūteru
kategorijā (Open klasē) 1. vieta (2 suņu skūteru klasē), 2. vieta (1 suņa skūteru klasē);
Antra Trautmane bērnu kanikrosa jaunākajā grupā (bērni līdz 5 gadu vecumam)
– 2. vieta; Dens Grigāns bērnu kanikrosa
grupā (8–10 gadu vecumam) – 2. vieta; Arvis Grigāns baikdžoringa kategorijā – 3.
vieta.

Emīls Lazdāns izcīna zelta medaļu Pasaules skolu čempionātā orientēšanās sportā
ceroties sacensības, stāsta: “Grūtākais bija
saņemties un sākt strādāt. Kad biju distancē, gribējās slinkot, bet nevar.” Un galvenā
Emīla atziņa ir tieši tāda: “Ja tu izdari visu,
ko tu māki, tu esi konkurētspējīgs.”
Matīss Saulīte startēja M1 klasē, cīnoties
ar 16 līdz 18 gadus veciem jauniešiem. Ga-

Igaunijas ziemas galvaspilsētā Otepē notika Pasaules skolu čempionāts orientēšanās
sportā, kurā mērojās spēkiem vairāk nekā
800 jaunieši no 23 valstīm. Šajās sacensībās
izcilu sniegumu parādīja arī divi Ādažu
novada jaunie sportisti – Emīls Lazdāns un
Matīss Saulīte. Emīls Lazdāns savus spēkus
mēroja M2 klasē ar 14 līdz 15 gadus veciem
jauniešiem. Garajā distancē Emīls piekāpās
vien 4 konkurentiem, izcīnot augsto 5. vietu, taču vidējā distancē Emīls bija nepārspējams un 63 jauno sportistu konkurencē
izcīnīja zelta medaļu. Emīla izcilais sniegums nodrošināja Latvijas izlasei M2 grupā 2. vietu valstu kopvērtējumā. Emīls, at-

“Mani pārsteidza paša varējums – tas, ka
divus gadus vecāku puišu kompānijā biju
konkurētspējīgs un varēju cīnīties par vietu uz pjedestāla. Es ieguvu labu pieredzi un
pārliecību par sevi.”
Šīs bija sezonas pirmās nopietnās sacensības, kas jaunajiem sportistiem deva vērtīgu
pieredzi, bet priekšā ir vēl vairāki svarīgi
starti, sezonas svarīgākās sacensības būs
Eiropas Jauniešu čempionāts jūnija beigās,
kurās abi jaunieši Latvijas izlases sastāvā
spēkosies ar spēcīgākajiem Eiropas sportistiem.

rajā distancē Matīss pieļāva vienu liktenīgu kļūdu un finišēja 43. vietā, taču vidējā
distancē Matīsam izdevās izcīnīt augsto
8. vietu tikai vienu minūti atpaliekot no
3. vietas, un tādējādi palīdzot arī Latvijas
izlasei M1 klasē visu valstu kopvērtējumā
ierindoties 3. vietā. Vērtējot savu sniegumu
un sacensībās gūto pieredzi, Matīss atzīst:

Līdz 28. jūnijam “Gaujas Partnerība” aicina pieteikties braucienam uz Poliju
22. maijā ar konferenci “Vietējā kultūras mantojuma veicināšana un popularizēšana – labās prakses piemēri tūrisma attīstībā”
tika atklāts starpvalstu sadarbības projekts “Gudra pieeja vietējā
mantojuma veicināšanā” (turpmāk – Projekts). Seminārā piedalījās Projekta sadarbības partneri no Polijas un Latvijas uzņēmēji,
kas darbojas tūrisma jomā. Konferencē uzstājās Latvijas tūrisma
jomas eksperts Normunds Smaļinskis, Salacgrīvas un Ādažu
tūrisma jomas pārstāvji. Ar savu skatījumu un pieredzi tūrisma
jomā dalījās arī Polijas delegācijas pārstāvji. Veiksmīgi noslēdzot konferenci, Polijas delegācija visu nedēļu pavadīja, apskatot
Ādažu un Salacgrīvas tūrisma objektus. Ādažos tika apciemots
kempings “Leiputrija”, kur īpašnieks V. Perro delegācijas dalībniekiem izrādīja kempinga teritoriju un dienu noslēdza ar aktīvām izklaidēm – šaušanu mērķī un foto orientēšanos, savukārt
Pērkonu ceplī bija iespēja iepazīties ar latviešu maizes cepšanas
tradīcijām, ka arī nogaršot tikko ceptu maizi.
Nedēļas otrā daļa tika pavadīta Salacgrīvā. Delegācijas pārstāvji
apmeklēja Minhauzena muzeju, kur tika iepazīstināti ar Latvijas
vēsturei nozīmīgiem cilvēkiem un Minhauzena dzīves gājumu,
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paviesojās Tūjas Daiļdārzā, pastaigājās gar jūras krastu un apskatīja Veczemju klintis. Tika apmeklēts arī Ainažu ugunsdzēsības
muzejs un Ziemeļu mols. Vizīte noslēdzās ar Salacgrīvas tradicionālā Reņģēdāju festivāla apmeklējumu. Festivāla ietvaros delegācijai bija lieliska iespēja nogaršot dažādus zivju ēdienus, redzēt
tradicionālās dejas un dzirdēt latviešu dziesmas.
Projekta ietvaros ir plānoti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz
Poliju un Horvātiju. Biedrība “Gaujas Partnerība” aicina pieteikties Polijas braucienam visus, kam interesē tūrisma nozares attīstība un vietējā mantojuma saglabāšana. Brauciens norisināsies no
2019. gada 6. līdz 11. augustam. Plānots, ka lielākā daļa brauciena
izdevumu tiks segti no Projekta līdzekļiem.
Lai pieteiktos braucienam, lūdzu aizpildiet biedrības mājaslapā
http://www.gaujaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti pieejamo pieteikumu pieredzes apmaiņas braucienam, to nosūtot uz e-pastu:
gaujaspartneriba@inbox.lv līdz 2019. gada 28. jūnijam.
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“Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijas 2018” dalībnieki viesojas “Namdara darbnīcā”

Noslēdzot lielo lasīšanas maratonu “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrija 2018”, pavisam kopā veiksmīgi finišēja 72 dalībnie-

ki. 47 čaklākie grāmatu eksperti devās
pelnītā ekskursijā uz “Namdara darbnīcu” Garkalnes novadā. Iesākot darbošanos, visi dalībnieki uzzināja daudz
interesanta par Latvijas kokiem un piedalījās interaktīvā nodarbībā. Turpinājumā čaklie lasīšanas eksperti kopā ar
meistariem varēja pārliecināties par savu
roku veiklību un prasmēm, darbojoties
ar amatnieka instrumentiem – pamācīties dzīt tapu, pielikt roku koka zāģēšanā,
nomizot baļķi ar “slīmestu”, katram iegūstot jauku izveidotu dāvaniņu sev. Visi

kopā varēja iemācīties spēlēt senās spēles, pastaigāt ar “koka kājām” un iemēģināt “koka slēpes”. Īpašs piedzīvojums
bija 85m nobrauciens pa trosi pāri dīķim,
kas ļāva gūt lieliskas emocijas visiem! Lai
sevi spēcinātu, bija jauka cienāšanās ar
gardu tēju Ugunskura namā un kopīga
lieliska atpūta. Pasākums bija īsts piedzīvojums visa vecuma grupu lasītājiem!
Aicinām iesaistīties jaunajā “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijā 2019”, kļūstot par
lasīšanas ekspertiem!
Sandra Orlovska

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā jūnijā
Abonementā

• Izstāde “Mazā brīvība”
Rakstniekam Andrejam Dripem – 90 (1929–2013)
• Izstāde “Pilsēta un telpa filmās”
Režisoram Aloizam Brenčam – 90 (1929–1998)
• Izstāde “Paralēles un pretstati dzejā”
Dzejniekam Jānim Peteram – 80 (1939)
• Izstāde “Zinātne, intelekts, māksla”
Gleznotājam, pedagogam Indulim Zariņam – 90 (1929–1997)
• Izstāde “Ērika ir un paliks leģenda”
Aktrisei, skatuves mākslas pedagoģei Ērikai Ferdai – 105 (1914–1997)
• Izstāde “Bieži domāju es…”
Krievu rakstniekam Aleksandram Puškinam – 220 (1799–1837)

Lasītavā

• Izstāde “Kad vasara stāv saules griežu
kalnā”
23. jūnijs – Līgo diena
• Kolekcionāra Roberta Kulpes privātkolekcijas izstāde “Nauda Latvijā un pasaulē”
• LNB Ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi
vakar, šodien, rīt. Kurzeme”

Bērnu literatūras nodaļā

• Izstāde “Sargāt un lolot!”
Veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā jūnijā!
Ādažu novada bibliotēka priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli!

Daiļliteratūra

• Darbiņa Epnere, Alda “Klejojumu gadi”
• Auziņš, Arnolds “Sieviete neprot zaudēt”
• Kūlis, Ēriks “Ervīna Krīva mīlestības”
• Kuzmins, Svens “Hohma”
• Radzevičūte, Undine “Asinis zilas, debesis
pelēkas”
• Nemirovska, Irēna “ Franču svīta”
• Heisa, Sonja “Rimini”
• Meins, Endrū “Naturālists”
• Fainders, Džozefs “Tiesnese”
• Hūvere, Kolīna “Veritija”
• Mo, Jeņs “Meistar, jo tālāk, jo trakāk!”
• Lencs, Zigfrīds “Pārbēdzējs”
• Kēlmans, Daniels “Tils”
• Seleste NG “ Izkaisītās dzirksteles”
• Lukjanskis, Egils “Kliedziens no debesīm.
Betelgeizes gaisma” /1. grāmata/
• Lukjanskis, Egils “Kliedziens no debesīm.
Asaras debesīs” /2. grāmata/
• Edvardsons, Matiass “Gandrīz normāla ģimene”

S
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facebook.com/adazilv

Daiļliteratūra bērniem

• Vanaga, Agnese “Plastmasas huligāni”
• Skalbe, Kārlis “Pasakas”
• Landara, Ellena R. “Lietussargs”
• Hanta, Linda Malelija “Zivs kokā”
• Nonna, Fabiola “Pavisam jauns stāsts par
mopsi Karlu, kas piepeši tika pie ģimenes”
• Dmučovskiene, Rasa “Skudriņa Kāpēcīte”
• Pauli, Gunters “Zebras gaisa kondicionētājs”
• Šteinhēfels, Andreass “Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni”
• Zīgners, Ingo “Mazais pūķis Kokosrieksts
un mežonīgie pirāti”
• Bēma, Anna “Emma & vienradžruksis”
• Vīslandere, Juja “Mūmamma kāpj kokā”
• Vīslandere, Juja “Mūmamma svin Vārnas
dzimšanas dienu”
• Birks, Jans “Sāra un Sprogainis”
• “Pasaules tautu pasakas”
• Kestere, Ulrika “Kā Otto pie džempera tika”
• Nilsone, Frīda “Ledusjūras pirāti” /15+/

@Adazu_novads

Uzziņu literatūra

• Mašnovskis, Vitolds “Muižas Latvijā”
/encikl., 1. grāmata/
• Kraģis, Indars “Radošums un kritiskā
domāšana”
• Īlena, Tatjana “Sociālā pedagoga darbs
ar datoratkarīgajiem skolēniem”
• Jurisons, Ingmārs “Dukuri. Ledus karaļi dzīvē”
• Ābele, Agita “Sporta psiholoģija: teorija
un prakse”
• Gūtmane, Maira “Pamodināt sevī radītāju”
• Rīds, Gevins “Disleksija agrīnā vecumā”
• Ozola, Inita “Grāmata pašizaugsmei”
• Snaiders, Timotijs “Melnā zeme”
• Jakovičs, Aivars “No Daugavas līdz
Gaujai”
• Dzenis, Agris “Leimaņi, brīvnieki,
brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.–20.gs.”

instagram.com/adazilv/
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Klāt jaunā “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrija 2019”!
Grāmatu lasīšana ir piedzīvojums! Jau 18. gadu Latvijā darbu sāk
populārā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”.
Ādažu novada bibliotēkā par tradīciju kļuvusi dalība šajā lasīšanas veicināšanas programmā, un tās mērķis ir veicināt lasītprieku bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās.
Latvijas grāmatu speciālisti ir izvēlējušies vērtēšanai interesantas
grāmatas, tās paredzētas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem,
atbilstoši vecuma grupām: 5+, 9+, 11+,15+. Dalībnieki drīkst mai-

nīt un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma.
Grāmatu ekspertiem līdz decembra beigām jāizlasa sešas grāmatas un programmas noslēgumā elektroniski jāaizpilda anketa
par izlasītajām grāmatām. Arī šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā ir iespēja piedalīties vecākiem! Lasīsim un vērtēsim kopā!
Jaunā grāmatu kolekcija ir pieejama Ādažu bibliotēkā. Bagātini
savus vasaras piedzīvojumus Lasīšanas maratonā!
Vairāk informācijas var skatīt www.lasamkoks.lv.
Sandra Orlovska, Ādažu bibliotēka

Jaunā grāmatu kolekcija
5+
1. Grāmata Benijam. Jūdita Kopena, Marja Meijere. Rīga, Latvijas Mediji, 2018.
2. Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā. Mīklu dzejoļi. Ieva Samauska. Rīga, Latvijas Mediji, 2018.
3. Kaimiņi. Einata Carfati. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2018.
4. Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi. Sergejs Timofejevs. Rīga, Liels un mazs, 2018.
5. Laime ir lapsa. Evelina Dacjūte. Rīga, Jāņa Rozes apgāds,
2019.
6. Es picas brālēnu cepu. Inese Paklone. Rīga, Pētergailis,
2019.
9+
1. Četras otas. Gadalaiku dzejoļi bērniem. Uldis Auseklis.
Rīga, Latvijas Mediji, 2019.
2. Rozija un Musa, meitene un zēns. Mihaels de Koks. Rīga,
Pētergailis, 2019.
3. Eva, Niks un es. Anna Volca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2018.
4. Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas. Klauss Hāgerups.
Rīga, Zvaigzne ABC, 2019.
5. Augstāk par zemi. Zane Volkinšteine, Baiba Grīnberga. Jelgava, Biedrība “Droši un koši”, 2018.
6. Plastmasas huligāni. Agnese Vanaga. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2019.

11+
1. Lietussargs. Ellena R. Landara. Rīga, Zvaigzne ABC, 2019.
2. Vārtsargs un jūra. Marija Parra. Rīga, Liels un mazs, 2019.
3. Burbulis. Sīri Petešena. Rīga, Latvijas Mediji, 2019.
4. Ledusjūras pirāti. Frīda Nilsone. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2019.
5. Dilles tante. Poēma. Kārlis Vērdiņš. Rīga, Liels un mazs, 2018.
6. Trīs nāves Mārtiņdienā. Māris Rungulis. Rīga, Liels un
mazs, 2018.
15+
1. Uz putnu lielceļa. Ojārs Vācietis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2019.
2. Havanas kaķu karalis. Toms Kreicbergs. Rīga, Zvaigzne
ABC, 2019.
3. Zirrenis. Sīmons van der Hēsts. Rīga, Pētergailis, 2018.
4. Viss, itin viss. Nikola Jūna. Rīga, Zvaigzne ABC, 2018.
5. Mūsu spožās dienas. Dženifera Nivena. Rīga, Zvaigzne
ABC, 2018.
6. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons. Ričards Bahs. Rīga,
Zvaigzne ABC, 2019.
Vecāku žūrija
1. Vientulības gals. Benedikts Velss. Rīga, Jāņa Rozes apgāds,
2018.
2. Zivs kokā. Linda Malelija Hanta. Rīga, Zvaigzne ABC, 2019.
3. Skolotāji. Andris Akmentiņš. Rīga, Dienas Grāmata, 2018.
4. Tu neiesi viens. Jūli Niemi. Rīga, Pētergailis, 2018.

Foto – Linda Lancmane

Izskanējis koncerts “Mamma, tētis un es”
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Pašā pavasara karstumā, 23. maijā, bērnu popgrupa “Rakari” Ādažu
Kultūras centrā savus lielākos atbalstītājus – vecākus, kā arī viesus,
priecēja ar koncertu “Mamma, tētis un es”. “Rakari” gadu gaitā Ādažos izauguši līdz pat 4 sastāviem, kur dzied dažāda vecuma bērni
no 3 līdz 11 gadu vecumam. Ir pārsteidzoši, cik ļoti savā vokālajā un
skatuviskajā meistarībā ir auguši mazie dziedātāji, jo vecākās grupas
meitenes šeit savas prasmes ir pilnveidojušas jau 8 gadus!
Koncertu krāsaināku palīdzēja radīt jauniegūtie draugi un kaimiņi
– Edmunda Veizāna deju skola, Andžeja Grauda bungu skola, kā arī
Ādažu bērnu tautas deju kolektīvs “Sprigulēni”. Paldies bērniem par
izturību un vecākiem par atbalstu!
Linda Lancmane

Ā AŽU VĒSTIS 17. JŪNIJS (220) 2019
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Ādažu novada domes ārkārtas sēde (07.05.2019.)

Sēdē piedalās 11 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
A.Keiša (LZS), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA),
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers

(LZS), E.Verners (RA).
1. Par grozījumiem 2019. gada 23. aprīļa lēmumā Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu
zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki

Ādažos””.
Lēmums: Grozīt lēmumu, izsakot tā 1.3. un 1.6.
punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

Sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA), P.
Balzāns (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA),
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure
(RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par domes 2017. gada 22. decembra lēmuma
aktivitātēm Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”.

Lēmums: Apstiprināt projekta “Novērst plūdu un
krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 2. daļas īstenošanu un nepieciešamo papildu
finansējumu un iekļaut to domes turpmāko gadu
budžeta finanšu plūsmā ar nosacījumu, ka domes
līdzfinansējuma daļa tiek finansēta no aizņēmuma Valsts kasē.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka at-

vaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam
M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 8 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas
6 darba dienas no 2019. gada 24. maija līdz 31.
maijam. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju
M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Sēdē piedalās 14 deputāti: P.Balzāns (RA), J.Beķers
(RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), P.Pultraks
(RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers
(LZS), E.Verners (RA).
1. Par domes 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības
2018. gada publisko pārskatu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam “Lipsti”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par nekustamā īpašuma “Liepas” ietveršanu
detālplānojumā nekustamajam īpašumam “Oši”.
Lēmums: Ietvert nekustamā īpašuma “Oši” detālplānojuma teritorijā nekustamo īpašumu “Liepas”
un attiecīgi papildināt detālplānojuma darba uzdevumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Alderu ciema nekustamā
īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektiem nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1,
Rīgas gatvē 92 un “Papardziedi”, Stapriņu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiemm Atspulga ielā 3, Ataru
ciemā; “Vējputni” zemes vienībām, Kadagas ciemā; “Vējavārpas” zemes vienībai, Stapriņu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par zemes nomu reklāmas stenda izvietošanai
Kanāla ielā.
Lēmums: Piešķirt SIA “Ādažu Pakalni” nomā līdz
2021. gada 17. martam pašvaldībai piederošo zemes vienības Kanāla ielā, Alderi, daļu ar mērķi –
vides reklāmas stendu izvietošana.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai.
Lēmums: Pagarināt starp domi un SIA “Latvijas

Namsaimnieks” noslēgto līgumu par zemesgabalu nomu termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai.
Lēmums: Pagarināt starp domi un SIA “Ādažu
Namsaimnieks” noslēgtā līguma par zemesgabalu
nomu termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu SIA “Ādažu Ūdens” izmantotai telpai
“Kadagas katlu mājā”.
Lēmums: Pagarināt līdz 2021. gada 31. maijam
starp domi un SIA “Ādažu Ūdens” noslēgtā nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgumu
JUR 2012-12/777 daļā par īpašuma “Kadagas katlu māja”, Kadaga, telpas Nr.4 izmantošanu tīkla
apkalpes mašīnas novietošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada 31. decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” mazdārziņus bez apbūves tiesībām personisko palīgsaimniecību uzturēšanai 3 personām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam.
Lēmums: Atbalstīt pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam no līdzšinēja LV-2137 uz Ādažu ciema
pasta indeksu LV-2164.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar
dvēseli 2019”.
Lēmums: Piešķirt domes līdzfinansējumu 15 projektu īstenošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par vienošanās slēgšanu inženierkomunikāciju pārņemšanā un ielas izbūvē.
Lēmums: Slēgt četrpusīgu vienošanos starp domi,
SIA “Ādažu Ūdens”, SIA “ĀDAŽU ĪPAŠUMI” un
J.S. par inženierkomunikāciju un ielas pārņemšanu un izbūvi, saskaņā ar vienošanās projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par atļauju FK Ādaži izvietot konteineru un
futbola vārtus Ādažu stadiona teritorijā.
Lēmums: Atbalstīt FK Ādaži 6 futbola vārtu un
konteinera (3x3 metri) izvietošanu Ādažu stadionā, saskaņā ar apstiprināto shēmu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par grozījumiem domes 2018. gada 27. no-

vembra lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”.
Lēmums: Veikt domes 2018. gada 27. novembra
lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei” šādus grozījumus:
svītrot 1.14.apakšpunktu; izteikt 4. punktu jaunā
redakcijā: “4. ADG vadītājam līdz 2019. gada 30.
augustam iesniegt ziņojumu domei par ADG noteiktā uzdevuma izpildes rezultātiem.”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu
Ādažu novadā.
Lēmums: Noteikt šādu maksu Ādažu novadā par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu (neieskaitot PVN): 2019.gads:
5,88 EUR/m3, 2020.gads: 6,07 EUR/m3, 2021.gads:
6,26 EUR/m3, 2022.gads: 6,46 EUR/m3, 2023.gads:
6,65 EUR/m3, 2024.gads: 6,85 EUR/m3, 2025.gads:
7,04 EUR/m3. Papildus noteiktajai maksai atkritumu radītāji vai valdītāji maksā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā - EUR
5,65 m3, un dabas resursa nodokli EUR 2,25 m3 2019.
gadā un EUR 2,62 m3 no 2020.gada līdz 2025.gadam,
neieskaitot PVN. Lēmums stājās spēkā ar 2019. gada
1. augustu. Ar brīdi, kad stājās spēkā un tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu
maksa, spēku zaudē domes 2016.gada 27. decembra
lēmums Nr.258 “Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par Ādažu vidusskolas direktora amatu.
Lēmums: Atbrīvot Daci Dumpi no ĀVS direktora
amata ar 01.08.2019., saņemot Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu. Piekrist D. Dumpes
pieņemšanai darbā vakantā amatā Ādažu vidusskolā “Direktora vietnieks izglītības jomā administratīvajā darbā”. Izveidot un apstiprināt ĀVS
direktora amata pretendentu izvērtēšanas komisiju. Komisijai iesniegt domei atzinumu par ĀVS
direktora amata pretendentu izvērtēšanas konkursa rezultātiem. Uzdot D. Dumpei pildīt ĀVS
direktora amata pienākumus no 01.08.2019. līdz
ĀVS direktora pieņemšanas darbā dienai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (21.05.2019.)

Ādažu novada domes kārtējā sēde (21.05.2019.)

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 08.05.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/86, Sergejam un Alīnai Kublikiem, adresē “Kadaga 11”-23; 10.05.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/88, Oļegam, Jūlijai, Diānai un Aleksejam Čekerlaniem, adresē “Kadaga 5”-8, Kadaga; 22.05.2019.
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/94, Alexander Lvovitch Klevansky, adresē Kanāla iela 38, Alderi; 28.05.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/97, Jurijam Ļeļuham, adresē Ķiršu iela 20, Ādaži; 31.05.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/99, Maksatam Alipkalijevam, adresē Pirmā iela 27-17, Ādaži; 04.06.2019. ar
lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/100, Dimāram un Dilanam Kazaiņiem, adresē Vaivariņu iela 7-1, Stapriņi, 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, kad
adresātam paziņots administratīvais akts.
S

U S

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/

1 9

L Ū

I

J MI

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija sēdē ir apstiprināts detālplānojums Kanāla ielā 25B, Alderu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums
Nr.90). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada
būvvaldē un mājaslapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija sēdes lēmumu
Nr.88 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lipsti”” ir uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde ar mērķi
pamatot apbūves gabalu izveidošanu Savrupmāju apbūves teritorijā. Par
detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts 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: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ietveršanu detālplānojumā
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija sēdes lēmumu
Nr.89 “Par nekustamā īpašuma “Liepas” ietveršanu detālplānojumā nekustamajam īpašumam “Oši”” nekustamais īpašums “Liepas” ir ietverts
detālplānojuma teritorijā ar mērķi vienoti risināt piebraucamo ceļu nekustamajam īpašumam “Liepas” un veidot labāku jaunveidojamo zemes
vienību izvietojumu. 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: silvis.grinbergs@adazi.lv.

OFICIĀLIE ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

SIA “Ādažu ūdens”
tālr. +371 67996581 (birojs), 22309309 (asenizācijas mašīna);
e-pasts: udensadazi@inbox.lv, www.adazuudens.lv
SIA “LATTRANSPORT” tālr. +371 27002712; e-pasts: info@lattransport.com
SIA “Strangs”, tālr. 29696693; e-pasts: garjiks@inbox.lv
SIA “VILEAX”, tālr. 26037040; e-pasts: natalijacirule@inbox.lv
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