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Pabeigti Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas būvdarbi

Šā gada jūnijā pabeigti Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas būvdarbi, kas bija
vieni no vērienīgākajiem pēdējo gadu
būvdarbiem, ko veica Ādažu novada
dome. Ādažu sākumskolas ēku gatavo
nodošanai ekspluatācijā un notiek gatavošanās tās aprīkošanai mācību procesa
vajadzībām. Lai mācību process mazākajiem Ādažu vidusskolas skolēniem sāktos
pilnvērtīgi, sākumskolas 2. kārta izbūvēta ātrāk nekā plānots. Atgādinām, ka 1.
kārta paredzēja izbūvēt 32 mācību klases
1.–4. klasei, savukārt 2. kārta – sporta
zāli. Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas
būvdarbi notika Eiropas Reģionālā attīs-

tības fonda finansētā projekta “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros, un tos veica
SIA “Monum” atbilstoši SIA “Nams”
izstrādātajam būvprojektam. Būvdarbu
uzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV”.
Veikto būvdarbu kopējās izmaksas bija
12 257 871,50 eiro bez PVN. Projekta kopējie izdevumi ir 18 754 036,81 EUR, tai
skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējums – 2 564 482,87 eiro; valsts
budžeta dotācija – 1 898 443,22 eiro; pašvaldības finansējums – 14 291 110,72 eiro.
Atbilstoši projektā plānotajam Ādažu sākumskolas 3. kārtas (specializēto mācību

kabinetu) izbūve jāveic līdz 2022. gadam.
Visi Ādažu vidusskolas 1.–4. klašu
skolēni uz jaunās sākumskolas gaišajām, plašajām telpām tiek aicināti 2.
septembrī. Jaunā mācību gada sākuma
pasākums, kā līdz šim, sāksies laukumā pie Ādažu vidusskolas ieejas plkst.
10.00, taču pēc tā visi 1.–4. klašu skolēni
ar vecākiem un pedagogiem kopīgi dosies uz Ādažu sākumskolu.

Inga Pērkone
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 Karīna Elvīra Sala Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnījusi 3. vietu golfā!
Lepojamies!

 Lepojamies ar Mārtiņu Oliņu,
kurš
Latvijas
čempionātā
šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā devās vēsturiski
pirmajā startā para riteņbraukšanas grupā, kļūstot par Latvijas
čempionu!

Foto Arnis Rozītis

 Latvijas Jaunatnes olimpiādē Grieķu romiešu cīņās izcīnītas
5 medaļas: 3. vieta Ņikita Travins (līdz 48kg), Ričards Adrians
Fiļimonovs (līdz 51kg), Daniels Dimerecs (līdz 60kg), Madars
Miķelsons (līdz 65kg), 2. vieta Aleksandrs Klintuhovs (līdz
51kg)! Lepojamies!
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Foto Arnis Rozītis
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MĒNESIS BILDĒS

 Apsveicam ĀdažiVelo Zandu
Rutkovsku, Eduardu Rēnu un
Krišjāni Ceru ar panākumiem
Beskidu sacensībās Polijā!

 Saulainā jūnija svētdienā pastaigā “IeČāpo”, kas notika ar
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, devās vairāk nekā 40 čāpotāju.
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 Ādažu centra autobusa pietura 2016.
gadā un tagad. Atgādinām, ka jaunajās
pieturās
iespējams
uzlādēt
mobilos
tālruņus un planšetdatorus gan caur parasto
220V rozeti, gan caur USB ligzdu!

 Gaujas iela no putna
lidojuma.

 Tā līgoja Ādažos! Foto

Foto Monika riezne aima ātniece

Foto Kaspars o onts

 Ādažu lidlauks jūlijā.

 Aizvadīti Bezpedāļu rallijsvētki
pašiem mazākajiem Līgo laukumā,
Ādažu centrā.

dis P cītis
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Notiek betona bruģakmens seguma izbūve Vārpu ielā

Veikta Vējupes ceļa un daļēji Lauku ielas
seguma atjaunošana ar dubultās virsmas apstrādi

Uzsākta jauna apbraucamā ceļa izbūve
no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes līdz šķiroto atkritumu laukumam

Izbūvētas jaunas tualetes
Ādažu vidusskolas C korpusā
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Noasfaltēts trotuārs pie
Ādažu vidusskolas C korpusa
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Foto ‒ facebook.com/SzSMKBde

Atjaunota “Burtu taka” Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē

Pateicoties Kaujas atbalsta bataljona Inženieru tehniskās rotas
karavīriem un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas
grupas inženieriem pabeigti “Burtu takas” renovācijas darbi

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. Iestādes bērni atkal ar
prieku varēs doties pastaigās un rotaļās svaigā gaisā.
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde

Turpinās aizsargdambja atjaunošana no A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”

Aktīvi norit projekta “Novērst plūdu un
krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. kārtas būvdarbi:
1) Ādažu centra poldera aizsargdambja
atjaunošana (no No A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”).

2) Ādažu centra poldera sūkņu stacijas
pārbūve.
Šobrīd notiek krūmu izciršana, dambja virsmas līdzināšana, izrakta grunts
(pārrakts dambis), veidojot klātni un
nogāzes. Turpinās sūkņu stacijas pamata

betonēšana, pagaidu rievsienas izbūve,
iebetonēts ieplūdes bloks.

Laura Breidaka

Turpinās Gaujas – Daugavas kanāla atjaunošana
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Kā ziņojām iepriekš, uzsākta Gaujas
– Daugavas kanāla atbrīvošana no apauguma, tāpat projektā plānota avārijas
stāvoklī esošo konstrukciju demontāža,
kanāla gultnes tīrīšana un padziļināšana, kājnieku laipas un regulatora pārbūve, kā arī kanāla gultnes pārbūve airu
laivu pārvietošanās nodrošināšanai. Pēc

Zemkopības ministrijas informācijas –
pēc kanāla atjaunošanas tiks samazināti
plūdu draudi 928 Ādažu un 6 Garkalnes
novada iedzīvotājiem, taču projekta mērķis ir ne tikai samazināt plūdu apdraudējumu Ādažu novadā, bet arī veicināt
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību
teritorijā un uzlabot iedzīvotāju dzīves

kvalitāti. Projekta īstenošanas kopējās
izmaksas ir 3 705 140 eiro un 4 centi,
no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) atbalsta apjoms ir 85% jeb
3 149 369 eiro un 3 centi. Projekta pasūtītājs – VSIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”.

Pēc Zemkopības ministrijas informācijas
Ā AŽU VĒSTIS 15. JŪLIJS (221) 2019
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Plenērā “Starp diviem ezeriem” arhitekti plāno Baltezera ciema attīstības iespējas
uzdevums modelēt Baltezera ciema
attīstības iespējas, izvērtējot baznīcas
aizsargjoslu un skatus no ezeriem, pievēršot uzmanību pašvaldības īpašumu
attīstībai saskaņā ar teritorijas attīstības plānu. Arhitektiem bija jāsagatavo
priekšlikumi iespējamajiem attīstības
virzieniem, scenārijem, prioritāri un
sekundāri risināmiem problēmjautājumiem. Galvenās plenērā apskatītās problēmas/izaicinājumi bija:
1) Baltezers kā strauji augošs lielciems ierobežotā teritorijā strauji augošā Ādažu
novadā; 2) Centra attīstība “Via Baltica”
kontekstā (funkcionalitāte, gājēju plūsmas, objektu izvietojums); 3) Baltezera

Jūnija vidū Baltezerā notika Ādažu novada domes galvenās arhitektes, būvvaldes vadītājas Daces Mednieces organizēts arhitektu plenērs “Starp diviem
ezeriem”, kurā arhitektiem tika dots

baznīcas un ar to saistītās infrastruktūras attīstības ierobežojumi; 4) Ūdenstilpņu un krasta līnijas izmantošanas
iespējas.

Dace Medniece

Ādažu bērnudārzs uzsācis savu darbību Ādažu vidusskolas telpās
Gaujas iela

“B” korpuss
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Lauku iela

“A” korpuss

“C” korpuss
Papildu stāvvieta
iedzī votājiem (ja

Foto ‒ Inga Pērkone

būs nepieciešams)

No 1. jūlija līdz Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas beigām Ādažu
bērnudārzs darbosies Ādažu vidusskolas
(ĀVS) “C” korpusā esošajās klašu telpās
un blakus esošajā norobežotajā teritorijā.
Vecākus par to, kurā no ĀVS klasēm uztu-

Āra laukumi bērn iem

Stāvvieta iedzī votājiem

Žogs

Stāvvieta personālam

Ādažu vidusskolas teritorijas pielāgošana Ādažu bērnudārza vajadzībām.

rēsies viņu bērni, informēs ĀPII administrācija. Saprotot, ka ĀVS telpas bērnudārza vecuma bērniem nav tik ērtas kā ĀPII,
aicinām būt saprotošiem un atcerēties, ka
par bērniem joprojām rūpēsies gādīgās
un zinošās ĀPII audzinātājas un auklītes.
27. jūnijā notika mantu un atsevišķu mē-

beļu pārvešana no ĀPII ēkas uz ĀVS. Pārvākšanās procesā lielu atbalstu sniedza Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kas mantu
pārnešanu uz ĀVS telpām padarīja daudz
ātrāku un vieglāku. Liels paldies ikvienam
par ieguldīto darbu!

Inga Pērkone

No 1. jūlija mainās maksa par ēdināšanu
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”
Pārtikas cenu kāpuma dēļ no 1. jūlija maksa par trīsreizēju
ēdināšanu Ādažu bērnudārzā “Strautiņš” vienai dienai vienam bērnam ir noteikta 2.99 eiro, ieskaitot PVN, līdzšinējo
2.71 eiro vietā. Sadārdzinoties pārtikas preču vairumtirdzniecības cenām, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēdinātājs
SIA “Ivonna” iesniedza iepirkumu komisijai lūgumu palielināt
S

U S
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viena bērna vienas dienas ēdināšanas cenu par 10%. Komisija ir secinājusi, ka pārtikas preču vairumtirdzniecības cenas
kāpums kopš 2017. gada maija pārsniedz 10%, bet, saskaņā ar
līgumu, sadārdzinājums nedrīkst būt lielāks par 10%. Tādējādi
komisija lēmusi atbalstīt ēdināšanas cenas kāpumu par 10%.

@Adazu_novads

Ādažu novada dome

instagram.com/adazilv/
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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 tīmekļvietnē www.adazi.lv/adreses var atIepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

rast 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
saņemt domes Saimniecības un Infrastruktūras daļā, sākot ar
2019. gada septembri, iepriekš piezvanot pa tālr. 67 996 265.
Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

PIESAULES IELA, STAPRIŅI

Jaunā adrese

DORES IELA, ALDERI
Jāņkalni, Alderi

Piesaules iela 1, Stapriņi

Piesaules iela 3, Stapriņi
Zemes vienībai Nr.1 0,3153
Piesaules iela 5, Stapriņi
Piesaules iela 11, Stapriņi

Piesaules iela 3, Stapriņi

Piesaules iela 13, Stapriņi

“Pliči”, Baltezers

Āķu iela 1, Baltezers

Piesaules iela 5, Stapriņi

Piesaules iela 15, Stapriņi

“Mazšalkas”, Baltezers

Āķu iela 3, Baltezers

“Cekules”, Stapriņi

Piesaules iela 10, Stapriņi

“Jaunšalkas”, Baltezers

Āķu iela 5, Baltezers

Piesaules iela 2, Stapriņi

Piesaules iela 12, Stapriņi

“Teņi”, Baltezers

Āķu iela 11, Baltezers

“Regīnas”, Baltezers

Āķu iela 13, Baltezers

Piesaules iela 12-1, Stapriņi

“Mirdzas”, Baltezers

Āķu iela 17, Baltezers

Piesaules iela 2-2, Stapriņi

Piesaules iela 12-2, Stapriņi

“Spriešļi”, Baltezers

Āķu iela 2, Baltezers

Piesaules iela 4, Stapriņi

Piesaules iela 14, Stapriņi

“Korintes”, Baltezers

Āķu iela 6, Baltezers

“Salmaņi”, Baltezers

Āķu iela 12, Baltezers

“Vārpiņas”, Stapriņi
“Vējavārpas”, Stapriņi

Telpu grupas:
Piesaules iela 2-1, Stapriņi

Telpu grupas:

Dores iela 15, Alderi

Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

ĀĶU IELA, BALTEZERS

Piesaules iela 4-1, Stapriņi

Piesaules iela 14-1, Stapriņi

80440130493

Āķu iela 14, Baltezers

Piesaules iela 4-2, Stapriņi

Piesaules iela 14-2, Stapriņi

“Āķi”, Baltezers

Āķu iela 16, Baltezers

Piesaules iela 6, Stapriņi

Piesaules iela 16, Stapriņi

“Zandarti”, Baltezers

Āķu iela 18, Baltezers

Ādažu novada domes nekustamā īpašuma speciālista palīgs Nadežda Rubina, 67 996 265, nadezda.rubina@adazi.lv

Apmaksās transporta izdevumus speciālo izglītības programmu audzēkņiem

No 01.09. iespēja saņemt braukšanas izdevumu apmaksu (uz mācību iestādi un atpakaļ) Ādažu novada administratīvajā teritorijā
deklarētajiem bērniem/skolēniem, kuri izmanto sabiedrisko transportu nokļūšanai uz mācību iestādi, kas atrodas citā pašvaldībā!
Braukšanas izdevumu apmaksa attiecas uz bērniem/skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
Lūdzam bērnu vecākus vērsties Ādažu Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, tālr. 67997744.

Dome pagarina nomas tiesības uz 3 gadiem un veic remontu
Sociālā dienesta klientu īrētajā pašvaldības dzīvoklī, īpašumā “Alderi 2”
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3 dzīvokļu ēka Alderos ir tehniski sliktā
stāvoklī, jo pēc Otrā pasaules kara būvētā guļbaļķu ēka celta kā pagaidu ēka
ar malkas krāsns apkuri. Ēka celta uz
sekliem pamatiem applūstošā teritorijā,
tādēļ cieš no gruntsūdens ietekmes, kas
bojā ēkas konstrukcijas. Ēku padomju gados izmantojuši koku pludinātāji
– plostnieki. Privatizācijas laikā viens
dzīvoklis tika privatizēts, bet atlikušie 2
dzīvokļi palika pašvaldības īpašumā un
vēlāk tika piešķirti sociāli neaizsargātām
ģimenēm. Kaut arī ēka vairākkārt pārbūvēta – guļbaļķi apmūrēti ar ķieģeļiem,
labots jumts, elektroinstalācijas un skursteņi, šobrīd nekvalitatīvi būvētā ēka ir
sliktā stāvoklī – konstatētas būtiskas neatbilstības ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām. Vecajai ēkai sēžoties,
vērojamas jumta un sienu deformācijas.
Sadzīves kanalizācijas ūdeņi neattīrīti
nonāca mazajā Baltezerā.

Lai uzlabotu avārijas stāvoklī esošā īpašuma daļu, kurā atrodas 1 sociālais dzīvoklis, pašvaldība 2018. gada decembrī
piešķīra 7266.47 eiro dzīvokļa remontam ar mērķi pievilkt ārējo kanalizāciju, izlabot spāru elementu deformācijas,
uzlabot dūmvada tehnisko stāvokli un
elektroinstalāciju vienam pašvaldības
dzīvoklim. Otra sociālā dzīvokļa īrniekiem piešķirts nomā labiekārtots dzīvoklis Kadagā, jo esošais dzīvoklis īpašumā “Alderi 2” neatbilst ugunsdrošības
prasībām, un tā ekspluatācija nav iespējama. Savukārt trešais dzīvoklis, kas
pieder privātpersonai, jau ilgstoši netiek
apdzīvots un telpas netiek apkurinātas
– konstatējami jumta bojājumi un ekspluatācijai neatbilstošs skursteņa stāvoklis.
Tieši tāpēc Ādažu novada dome šā gada
28. maijā lēma pagarināt īres līguma termiņu tikai viena dzīvokļa īrniekiem uz 3

gadiem, ievērojot to, ka piešķirtie līdzekļi un remontdarbi šī gada laikā novērsīs
elektrodrošības, ugunsdrošības un sanitārās neatbilstības.
Šogad pašvaldība jau pievilkusi kanalizāciju un veikusi santehniskos labiekārtojumus dzīvoklim, kurā dzīvo Sociālā
dienesta klienti, taču kritiskā stāvoklī
šobrīd ir otra mājas daļa, kas ir kopīpašums.
Dome neredz tiesiskas iespējas pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldīšanai ēkas rekonstrukcijai un kapitālai pārbūvei, kamēr nebūs panākta vienošanās par ēkas
rekonstrukciju vai nojaukšanu ar ēkas
kopīpašnieku.
Dome noraida publiskajā telpā dzirdētās spekulācijas par ezera krasta zemes
un ēkas iespējamu pārdošanu privātām
apbūves vajadzībām kā nepamatotas un
aplamas.
Ādažu novada dome
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Vasara bibliotēkā

Ādažniece Elīza Kubuliņa, kura nupat
absolvējusi Ādažu vidusskolu, mēnesi
Ādažu bibliotēkā strādāja par bibliotekāra palīgu, tāpēc jautājam, kā viņai
veicās šajā darbā un ko viņa savā dzīvē
vēlētos darīt turpmāk.

Foto no privātā arhīva

Kāds ir process, kā var tikt pie darba
vasarā?
Zināju, ka gribu strādāt bibliotēkā, man
patīk lasīt grāmatas, pazīstu bibliotekāres, jo apmeklēju bibliotēku no 1. klases.
Šovasar Nodarbinātības valsts aģentūrā
parādījās vakance – bibliotekāra palīgs.
Maijā bija viena diena, konkrētā laikā,
kad varēja pieteikties, tad arī uzreiz pieteicos. Jau pagājušajā gadā gāju uz bibliotēku un interesējos par šādu vakanci.
Vai neskumdināja fakts, ka, bibliotēkā
strādājot, nemaz nav laika lasīt grāmatas?
Ja jāsakārto grāmatas alfabēta secībā pēc
autoriem, pamanu, kas mani interesē un
pierakstu, ko vēlāk paņemšu izlasīšanai.
Ja cilvēkam nepatīk lasīt, viņam būtu
grūti strādāt bibliotēkā. Kad atved jaunās
grāmatas, izlasu anotācijas.

ņems vērā atzīmi vēsturē un matemātikā, kā arī eksāmena rezultātus latviešu
un angļu valodās.
Kāpēc vēlaties studēt jurisprudenci?
Gribēju iegūt profesiju, kas dod iespēju
strādāt dažādās jomās. Tā ir arī profesija,
kas ir interesanta un labi atalgota. Biju uz
Atvērto durvju dienu, kur tika izspēlēta
arī tiesas sēde. Tur bija ierīkota mācību
tiesas zāle ar tiesneša galdu, soliem. Paši
varējām izvēlēties, kurš grib ieņemt tiesneša, advokāta vai prokurora lomu. Es
biju tiesas apmeklētājs, vēroju no malas.
Tobrīd sapratu, ka es būtu uzdevusi tos
pašus jautājumus, ko prokurors, lai gan
dzīvē nezinu, vai varētu būt prokurors.
Redzēs, vai šī profesija mani tiešām saistīs
un interesēs. Šī pieredze bibliotēkā paplašina manu redzesloku, bet bibliotekāra
darbā ir par maz izaicinājumu un šķēršļu,
ko pārvarēt. Darbs ir mierīgs un vienveidīgs. Jurista darbs ir grūtāks, bet grūtības
norūda. Nekas šajā dzīvē nenāk viegli.
Da Vinči kods
Minējāt, ka saista literatūra. Kāda tieši?
Man patīk kriminālromāni. Dens Brauns
“Da Vinči kods”. Esmu izlasījusi visas viņa
grāmatas. Psiholoģija. Tagad
lasu Ošo grāmatu “Meditācija”. Grāmatās apkopots
viņa teiktais lekcijās, intervijās un citur. Mani saista viņa
aicinājums cilvēkiem izkāpt
no rāmjiem savā domāšanā.
Vai ieteiktu vasarās strādāt
arī citiem?
Jā, jo neiznieko laiku, pagājušajā vasarā nestrādāju,
un man tas apnika. Tagad,
strādājot bibliotēkā, jūnijā
nebija izniekota neviena diena. Tā iegūsti pieredzi darbā.
Ir iespēja nopelnīt kabatas naudu, tā nav
jāprasa vecākiem. Vasarās vienmēr ir lielāki tēriņi. Vasaras darbs palīdz iepazīt
konkrētu profesiju, saprast, vai tā interesē.
Draugi no ārvalstīm
Kā pavadāt brīvo laiku?
Vasarā bieži tiekos ar draugiem. Divas
draudzenes tikko saņēma autovadītāja
apliecību, tagad varam aizbraukt uz jūru,
Rīgu. Jūlijā brauksim ceļojumā pa Kurzemi, uz Jūrmalciemu. Pēc tam brauksim
pa Kurzemes piekrasti. Augusta sākumā
pie mums brauks ciemos draugi no Itālijas, ar kuriem iepazināmies “Erasmus”
projektā “Viss sākas ar pirmo soli!”. Mēs
viņus iepazīstināsim ar Rīgu un Latviju.
Rumānijā “Erasmus” projekta ietvaros
sadraudzējāmies ar itāļiem un portugāļiem, projektā piedalījās arī turki un,
protams, paši rumāņi.

Elīza, strādājot bibliotēkā.

Ko tieši bibliotēkā darāt?
Jāpieņem izlasītās grāmatas, kā arī jāpiereģistrē sistēmā no jauna paņemtās, alfabēta secībā jāsakārto grāmatas plauktos,
jāpiereģistrē jaunie laikraksti, avīzes,
jāpalīdz lasītājiem printēt, kopēt. Grāmatu krātuvē palīdzu sakārtot grāmatas.
Jāpārbauda, vai no grāmatu krātuves atnestās grāmatas jau atrodas bibliotēkā,
vai nē. Ja šāda grāmata jau ir, jāatzīmē kā
dubultais eksemplārs, ja nav, tad jāpiešķir numurs, lai ievadītu sistēmā. Darbs
bibliotēkā ir mierīgs un bez stresa. Esmu
strādājusi veikalā, tur viss notiek ātri, haotiski, darbs tur uzdzina varbūt ne stresu, bet nemierīgumu gan.
Vai ar šo jomu gribētu saistīt arī savu
nākotni?
Plānoju pieteikties jurisprudences studijām Latvijas Universitātē. Lai iestātos,
S
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Eiropas Parlamentā Strasbūrā, iepazīstoties ar parlamentāro darbu “Euroscola“
konkursa ietvaros.

Eiropas Savenības projekti –
vērtīga pieredze
Kādi ir ieguvumi, jauniešiem piedaloties šādos Eiropas Savienības projektos?
Uzlabotas valodas zināšanas, ne tikai runājot ar starptautiskiem skolēniem, bet
arī tulkojot dažādus rakstus par projekta
tēmu. Aizbraucot uz citu valsti, paplašinās redzesloks, ir iespēja ieraudzīt, kā
cilvēki dzīvo citviet. Rumānija nav bagāta valsts, mēs dzīvojām nevis galvaspilsētā, bet mazā pilsētiņā Brailā, 2 stundu
braucienā no Bukarestes, tur bija daudz
skaistu māju, bet tās visas lielākoties bija
pa pusei sabrukušas. Ielās bija kaudzes ar
atkritumiem. Cilvēki dzīvo nabadzīgāk
nekā Latvijā, bet ir pieņēmuši, ka tā ir un
nesūdzas. Tā ir iespēja satikt fantastiskus
cilvēkus. Pa dienu devāmies uz Rumānijas skolu, bija dažādas prezentācijas par
vides jautājumiem, piemēram, portugāļi
stāstīja par savu korķa koku, kas viņiem
ir ļoti populārs un ko no tā gatavo. Ķīmijas un fizikas stundā eksperimentējām
ar materiāliem, devāmies ekskursijās,
piedalījāmies darbnīcās, kur veidojām
lellītes no otrreiz pārstrādātajiem materiāliem. Jauki, ka kontakti ar projekta
dalībniekiem saglabājas arī pēc projekta. Dalība šādos projektos ļauj izkāpt no
komforta zonas. Cilvēki pierod pie savas
rutīnas, dienaskārtības, baidās pamēģināt ko jaunu. Bet ir jāmēģina no savas
aliņas izkāpt. Tā ir ļoti vērtīga pieredze.
Monika Griezne

Ādažu jaunieši vasarā strādā pašvaldības iestādēs
Sadarbībā ar Nodarbības valsts aģentūru
šā gada 3 vasaras mēnešos Ādažu novada
dome nodrošina 21 darba vietu jauniešiem – 3 bibliotēkā un 18 Ādažu vidusskolā. Vidusskolā jūlijā strādā 9 jaunieši un
arī augustā strādās tikpat daudz. Ādažu
bibliotēkā šajā vasarā katru mēnesi strādā
viens jaunietis.

instagram.com/adazilv/
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Jaunatnes olimpiādē Ādažu sportisti izcīnījuši 14 medaļas

lonā trenējas tikai aptuveni pusgadu! Pēc
peldēšanas Elīza atradās 4. vietā, bet ļoti
lielu darbu paveica riteņbraukšanā, kur
pakāpās jau uz 2. vietu, pavisam nedaudz
apsteidzot 3. vietas īpašnieci. Tas nozīmēja, ka viss izšķirsies skriešanā. Diemžēl Elīza bija patērējusi diezgan daudz
spēka, un distancē viņu apsteidza konkurente no Daugavpils. Līdz ar to Elīzai
izcīnīta 3. vieta, kas ir liels sasniegums,
ņemot vērā, ka šīs bija viņas pirmās sacensības triatlonā.

BRĪVĀ CĪŅA
Šī disciplīna Ādažiem atnesa nākamās medaļas! Vineta Alksne
izcīnīja bronzas medaļu svara kategorijā līdz 65kg. Cīņā par 3. vietu Vineta pārspēja citu ādažnieci
Keitu Leitoni, kurai šoreiz – 4. vieta. Elīza Marija Jevstigņejeva izcīnīja 3. vietu svara kategorijā līdz
57kg. Kā atzina treneris Leonīds
Kuzņecovs, tad gan Elīzai, gan
Vinetai noteikti vajadzēja iekļūt
finālā, bet diemžēl tika pieļautas
nelielas kļūdas, kas to liedza.
GRIEĶU ROMIEŠU CĪŅA
Šis sporta veids Ādažiem atnesa visvairāk
PELDĒŠANA
Pirmo medaļu ādažniekiem izcīnīja pel- godalgas – 1 sudraba medaļa un 4 brondētājs Rainers Līcis Līcītis, kurš 50m zas medaļas. Sudrabu izcīnīja Aleksandrs
brīvā stila distanci veica 24,76 sekundēs Klintuhovs (līdz 51kg). Šajā pašā svara
(personīgais rekords), tādējādi iegūstot kategorijā 3. vietu izcīnīja Ričards Adribronzas godalgu. Šajā pašā distancē Ar- ans Fiļimonovs. Pārējās bronzas medaļas
ieguva Ņikita Travins (līdz
vils Daukšts izcīnī48kg), Daniels Dimerecs
ja 10. vietu. Laura
(līdz 60kg), Madars MiķelAnna Matjuhina gan
sons (līdz 65kg). Svara ka100m, gan 200m brategorijā līdz 71kg Jegors Beļsā izcīnīja 7. vietu.
čuks – Buinovskis palika 5.
Rainers 100m pelvietā, bet Vladislavs Lukins
dējumā uz muguras
8. vietā.
palika 13., Laura izORIENTĒŠANĀS
cīnīja 6. vietu 200m
Ādažus pārstāvēja Taiga
kompleksajā peldējuLazdāne, kura piedalījās vimā. 100m brīvā stila
dējā distancē. Jaunietēm bija
peldējumā Raineram
jāveic 4,1km gara distance
tikai pavisam neun tajā jāatrod 18 kontrodaudz pietrūka līdz
punkti. Ļoti lielajā konkuvēl vienai bronzas
Rainers Līcis Līcītis 50m brīvā
medaļai. Šoreiz, uz- stila distanci veica 24, 6 sekun- rencē Taiga ieskrēja olimpiskajā sešiniekā un izcīnīja 6.
stādot savu personis- dēs, iegūstot bronzas godalgu.
ko rekordu (56,69 sekundes), nācās palikt vietu!
uzreiz aiz goda pjedestāla un ierindoties TRIATLONS
4. vietā. Ļoti stabilu sniegumu demons- Triatlonā jaunietēm Ozolnieku ezerā bija
trēja arī Arvils Dauksts, kurš šajā distan- jānopeld 370 m, ar riteni jāveic 9,8km un
cē ierindojās 11. vietā, bet 100m tauriņsti- visbeidzot jānoskrien vēl 2,35km. Ādalā izcīnīja 10.vietu.
žus pārstāvēja Elīza Zvīgule, kura triat8

No 4.–7. jūlijam Jelgavā un tās apkārtnē
norisinājās VIII Latvijas Jaunatnes Vasaras olimpiāde, kurā piedalījās gandrīz
2800 jaunie sportisti no 77 Latvijas novadiem un pilsētām. Ādažus šajā olimpiādē pārstāvēja 34 sportisti 11 sporta
veidos. Kopumā Ādažu komandas starts
vērtējams kā ļoti labs, jo tika izcīnītas
14 medaļas – 3 sudraba un 11 bronzas.
Pēc skaita vairāk medaļas izcīnīja tikai
Latvijas lielās pilsētas – Rīga (195), Daugavpils (80), Jelgava (58), Liepāja (43),
Jūrmala (41), Ventspils (24) un tikpat
medaļas bija Valmierai (14).

DŽUDO
Džudo pārstāvēja 9 ādažnieki. Jau sākotnēji uz šo sporta veidu tika liktas pamatotas cerības, ka tiks izcīnītas medaļas.
Tā arī notika, un savas otrās Olimpiādes
medaļas izcīnīja Elīza Marija Jevstigņejeva, kura izcīnīja 2. vietu (līdz 57kg) un
Vineta Alksne, kura izcīnīja 3. vietu (līdz
63kg). Pārējiem džudistiem šajās sacensībās diemžēl neizdevās izcīnīt godalgas.
Keita Leitone palika 7. vietā (līdz 63kg),
5. vietu izcīnīja Daniils Suhorukovs (līdz
50kg), Jānis Edgars Štrauss (līdz 55kg),
Miks Baumgarts (līdz 60kg), Klāvs Gailītis (virs 90kg). Rodrigo Rojs Polis (līdz
81kg) un Ralfs Alksnis (līdz 66kg) palika
7. vietā.
GOLFS
Arī golfa sacensības norisinājās 3 dienu garumā – no 5. līdz. 7. jūlijam, katru
dienu izspēlējot 9+9 bedrītes. Ādažniece
Karīna Elvīra Sala bija jaunākā starp visām dalībniecēm, bet tas neliedza viņai
izcīnīt Ādažu novadam vēl vienu bronzas
medaļu.
TENISS
Ādažus tenisā pārstāvēja 4 tenisisti – Edvards Šnepsts, Kristaps Toms Tauriņš,
Laura Plīkša un Elizabete Kļavinska.
Ā AŽU VĒSTIS 15. JŪLIJS (221) 2019
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Šeit un citviet rakstā foto ‒ Arnis Rozītis

tu. 2. kārtā Kristapam nācās atzīt
nākamā Olimpiādes čempiona
D. Špaka pārākumu. Edvards
pārvarēja arī 2. kārtu, bet apstājās pusfinālā, kur ļoti spraigā 3
setu cīņā atzina R. Skuteļa pārākumu. Cīņā par 3. vietu Edvards
uzvarēja savu pretinieku un tika
pie olimpiādes bronzas medaļas.
Bet Edvardam nebija laika atpūsties, jo jau pēc 15 minūtēm
atkal bija jāiet laukumā, lai kopā Rihards Brīnums konkūrā (šķēršļu pārvarēšanā) iear Kristapu cīnītos dubultspēļu rindojās 18. vietā.
finālā, kur tomēr nācās atzīt spēcīgo lie- un Anastasija Čoka – 69. vietā, jātnieku
pājnieku pārākumu. Rezultātā ādažnieki sportā Rihards Brīnums – 18. vietā, burāizcīnīja sudraba medaļu. Tenisistes Laura šanā Artūrs Sprindžuks – 6. vietā.
Plīkša un Elizabete Kļavinska, kuras veik- Liels paldies visiem treneriem un sporsmīgi pārvarēja 1. kārtu, izstājās 2. kārtā.
tistu vecākiem, bez kuru atbalsta šie saĀdažu novadu sportisti Olimpiādē pār- sniegumi nebūtu iespējami! Un, protams,
stāvēja arī šādos sporta veidos: mākslas paldies visiem sportistiem, kuri ar sirdi
vingrošanā Agnese Sniedze ierindojās 25. un dvēseli cīnījās, lai izcīnītu medaļas ne
vietā, Nikola Astratjeva – 50. vietā, Sofija tikai sev, bet visam Ādažu novadam!
Staršaja – 53., Beata Blagonadeždina – 64.
Arnis Rozītis

Tenisisti Edvards
nepsts un Kristaps
Toms Tauriņš ar sudraba medaļu.

5. jūlijā tenisisti cīnījās vienspēlēs. Visi
mūsu tenisisti veiksmīgi pārvarēja 1. kār-

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

tu (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, Stopiņu nov., tālr. 67 799 999. Plašāk par līgumu
pārslēgšanu – pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv.
Ādažu novada dome

Jauno uzņēmēju konkursā šogad atbalstīti 2 topošie uzņēmēji
Noslēdzies jauno uzņēmēju konkurss, kura mērķis ir
veicināt jauno komersantu darbību Ādažu novadā,
sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Konkursa projektu vērtēšanas komisija apstiprināja un piešķīra līdzfinansējumu
2 projektiem – 1. vietas ieguvējam – 1790 eiro apmērā,
2. vietas ieguvējam – 1 000 eiro apmērā. Pirmās vietas
ieguvējs plāno uzsākt komercdarbību vizāžista pakalpojumu sniegšanā un meistarklašu vadīšanā, bet otrās
vietas ieguvējs plāno organizēt un vadīt bērniem radošās darbnīcas, kā arī sniegt šūšanas pakalpojumus.
Inita Henilane

Pieņemti saistošie noteikumi par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās
2019. gada 16. jūlijā stājas spēkā Ādažu
novada pašvaldības Saistošie noteikumi
Nr.10/2019, 28.05.2019.” Par koku ciršanu
mežā Ādažu novada ciemu teritorijās”
Noteikumi nosaka galveno ciršu kritērijus,
atmežošanas ciršu kritērijus.
Kailcirte ir atļauta Ādažu novada ciemu
teritorijās melnalkšņu, apšu un citu koku
sugu audzēs, kurām nav noteikts cirtmeta
vecums. Kailcirte nav atļauta: teritorijās,
kurās ar Ādažu novada domes lēmumu
ir uzsākts vai ir spēkā esošs lokālplānoS
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jums, detālplānojums vai zemes ierīcības
projekts, kas neparedz mežsaimniecisku
darbību; teritorijās, kuras Ādažu novada
teritorijas plānojumā noteiktas kā “Dabas
un apstādījumu teritorijas”, izņemot melnalkšņu, apšu un citu koku sugu audzēs,
kurām nav noteikts cirtmeta vecums;
Ādažu ciema teritorijā, izņemot teritorijas
daļās starp Ādažu aizsargdambi un Gauju;
Kadagas ciemā teritorijā starp Iļķenes ceļu,
Mežaparka ceļu, Kadagas ceļu un Gaujas
upi zemes vienībās ar platību, kas ir ma@Adazu_novads

zāka par 2,0 ha; Baltezera ciema teritorijā.
Koku ciršanu atmežošanas cirtē var sākt
ne ātrāk kā 15 gadus pēc kailcirtes veikšanas un ja mežaudze ir atzīta par atjaunotu,
izņemot: ja atmežošana saistīta ar valsts
vai pašvaldības nozīmes infrastruktūras
objektu būvniecību; vēja gāzto, slimību
inficēto, kaitēkļu invadēto vai citādi bojāto koku ciršanu, kuras rezultātā izveidojas
izcirtums.
Noteikumu pilns teksts www.adazi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti.

instagram.com/adazilv/
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Aizvadīts Fēliksa Circeņa piemiņas turnīrs šahā!

Fēliksa Circeņa piemiņas turnīrā šahā piedalījās 67 šahisti no Latvijas un Spānijas.
Turnīru atklāja Latvijas šaha federācijas
viceprezidents Ilmārs Krūms, un ar klusuma brīdi tika pieminēts gan F. Circenis,

gan viņa audzēknis K. Ramma, kurš šogad
negaidīti aizgāja viņsaulē. Tāpat kā pagājušajā gadā, turnīrā triumfēja Spānijas
lielmeistars Aleksejs Širovs, kurš ieguva
8 punktus no 8 iespējamajiem. 2. vietu
ieguva Latvijas lielmeistare Dana Reizniece-Ozola ar 6,5 punktiem. Nedaudz
negaidīti 3. vietu ieguva meistarkandidāts
Vadims Boļšakovs ar 6 punktiem, pēc koeficienta apsteidzot FIDE meistaru Matīsu
Mustapu. 5. vietu ar 5,5 punktiem ieguva meistarkandidāts Aivars Laizāns, pēc
koeficienta apsteidzot FIDE meistaru Jāni
Grasi. Toties Jānis Grasis saglabāja spēcīgākā ādažnieka titulu. Jauniešiem U10

grupā spēcīgākais bija Miķelis Vingris,
U12 grupā sevi apliecināja Rīgas šaha skolas pārstāve Marija Kuzņecova. Starp U14
šahistiem spēcīgākais bija Einārs Ļahs, bet
U16 grupā Henriks Dundurs. Savukārt
U18 grupā labākais bija Ņikita Pavlovs.
Senioriem virs 65 gadiem spēcīgākais bija
Aivars Stašāns, bet virs 50 gadiem 1. vietu
ieguva Uldis Melderis. Spēcīgākās sievietes titulu izcīnīja lielmeistare Ilze Bērziņa.
Paldies par atbalstu Ādažu novada domei
un Ādažu vidusskolas direktorei Dace
Dumpei par palīdzību turnīra organizēšanā! Uz tikšanos pēc gada atkal Ādažos!
Turnīra direktors, FIDE meistars Jānis Grasis

Antra Roga no Baltezera veiksmīgi startē pasaules triatlona sacensībās
Antra Roga veiksmīgi startējusi vienā no
pasaules triatlona sacensību sērijām, ko
organizē Pasaules Triatlona korporācija
“Ironman 70.3” Igaunijā, Otepē. “70.3”
attiecas uz kopējo distances garumu jūdzēs (113,0 km), kas sastāv no 1,2 jūdžu
(1,9 km) peldēšanas, 56 jūdžu (90 km)
riteņbraukšanas un 13,1 jūdžu (21,1 km)
skriešanas. Katrs veids – peldēšana, riteņbraukšana un skriešana – ir daļa no Ironman distances triatlonā. “Ironman 70.3”
sērija katru gadu beidzas ar Pasaules čem1 2

pionātu. Papildu Pasaules čempionātam
“Ironman 70.3” sacensības notiek Eiropas,
Āzijas, Klusā okeāna un Latīņamerikas
reģionos. Otepē sacensības nav vieglas, jo
gan riteņbraukšanas, gan skriešanas etapi
notiek kalnainā apvidū. Šogad arī nelutināja ne vējš, ne gaisa temperatūra (+24).
Ar rezultātu 06:08:27 Antra Roga palika 6.
vietā no 16 sportistēm savā vecuma grupā
(45–49). Pēc peldēšanas etapa Antra bija
pirmā savā grupā, pēc riteņbraukšanas –
ceturtā. “Sākot skriet, sākās krampji kājās,

kas neļāva noturēt 4. vietu un cīnīties par
vietu trijniekā. Arī šāda sacensību pieredze ir noderīga,” atzīst sportiste.
Ā AŽU VĒSTIS 15. JŪLIJS (221) 2019
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Lepojamies! Upenieki iegūst godalgotas vietas Latvijas čempionātā vieglatlētikā
Latvijas čempionātā vieglatlētikā, kas norisinājās Jēkabpilī,
divu dienu laikā tika noskaidroti Latvijas spēcīgākie atlēti vairāk nekā 20 dažādās disciplīnās U18 un U20 vecuma grupās.
Sacensību pirmās dienas vakarā veiksmīgi startēja Kristiāns
Upenieks, kurš 5000m disciplīnā pārliecinoši izcīnīja uzvaru un
kļuva par Latvijas čempionu, uzrādot rezultātu 16:19.93. Otrās
dienas pēcpusdienā kā pirmā uz startu devās Anete Upeniece,
kura startēja 3000m distancē. Starp 11 dalībniecēm, uzrādot
teicamu rezultātu (11:56.09), Anete izcīnīja 3. vietu, pavisam
nedaudz piekāpjoties otrās vietas ieguvējai. Šī Anetei ir pirmā

bronza Latvijas čempionātā. Dažas minūtes vēlāk šo
pašu distanci skrēja Kristiāns Upenieks, kurš bija
neapturams arī otrajā sacensību dienā un izcīnīja
zeltu ar pārliecinošu uzvaru. Rezultāts – 9:19.05. Divās sacensību dienās Upenieki izcīnīja divas zelta medaļas un vienu bronzu! Lepojamies!

27. jūlijā Ādažu novada Garkalnē notiks Garkalnes ciema sporta festivāls!

Garkalnes ciema sporta festivāla galvenais mērķis ir visu paaudžu ģimenes locekļu saliedēšana. Festivālu organizē paši
iedzīvotāji sadarbībā ar Ādažu novada
domi. Pirmais sporta festivāls tika rīkots

pirms 5 gadiem, kad
Ādažu novada dome
atjaunoja vēsturisko
sporta laukumu. Festivāls ir kļuvis par neatņemamu Garkalnes
ciema iedzīvotāju tradīciju, kur ģimeniskā
atpūta saplūst ar sportisku cīņas garu. Otrais
sporta festivāla mērķis
ir paplašināt sanākušo
zināšanas par citiem
sporta veidiem, tādēļ
līdzās tradicionālajam
volejbolam, futbolam un šaušanai šogad
būs arī stipro skrējiens pāri Gaujai, iespēja iepazīties un izmēģināt sportošanu
kopā ar suņiem (kanikross), bērnu futbols, iespēja piedalīties komandu virves

vilkšanā, kā arī apgūt nūjošanas pamatus
un doties kopīgā izgājienā ar nūjām. Papildu būs aktivitātes bērniem un senioriem visas dienas garumā. Festivāls ir
bezmaksas, ar vērtīgām balvām uzvarētājiem, kā arī tiek nodrošināta ēdināšana
pasākuma dalībniekiem. Tas viss, pateicoties mūsu kuplajam atbalsītāju pulkam
un Ādažu novada domei.
Festivāla veiksmes noslēpums ir viekāršība un vēlme darboties kopā, tās ir sajūtas, ko nevar nopirkt ne par kādu naudu!
Aicinām jebkuru interesentu piedalīties pasākumā un pieteikt savu futbola,
volejbola vai virves vilkšanas komandu
līdz 24. jūlijam. Detalizēta informācija
par pasākumu un dalības noteikumiem
Garkalnes Olimpiskais centrs facebook
lapā. Tiekamies!
Garkalnes Olimpiskais centrs

Ādažu novada komanda kuplā skaitā piedalās Pierīgas pašvaldību sporta spēlēs

Saulainos un ļoti vējainos laika
apstākļos 28. jūnijā Saulkrastos
norisinājās Pierīgas pašvaldību
sporta spēles, uz kurām ļoti kuplā
skaitā devās arī Ādažu novada komanda, kuru pārstāvēja veseli 39
dalībnieki! Sporta spēlēs piedalījās 15 novadu komandas. Lai gan
mums, ādažniekiem, nebija tie
labākie sportiskie sasniegumi, jo
ierindojāmies tikai 11. vietā, uzvarējām pašā galvenajā disciplīnā
“Apdegušais jūrnieks”, kur sacentās tikai priekšsēdētāji. Te Māris
Sprindžuks neatstāja konkurentiem cerības un izcīnīja uzvaru!
Arnis Rozītis
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Jau 4. gadu Ādažu novada dome
atbalsta radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem!
Radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem
kļuvušas ļoti populāras, un interesentu loks
gadu no gada palielinās. Šogad pieteikumu
apstrādi paātrināja iespēja elektroniski pieteikt savu bērnu izvēlētajā radošajā darbnīcā, tiešsaistē aizpildot pieteikumu veidlapu.
Kopumā 9 radošajās darbnīcās piedalījušies
210 bērni. Jau pašos radošo darbnīcu nosaukumos – “Spārnotais divritenis”, “Esi aktīvs
kopā ar mums” un “Trīs labas lietas” bija ietverta pamatideja nodarbēm, kas vairāk vai
mazāk intensīvi notika piecu dienu garumā.
Biedrības “DUEsport” (darbnīcas vadītāja –
Alise Timermane) piedāvātais “Spārnotais
divritenis” ļoti populārs bija arī pagājušajā vasarā, un vadītāji nolēma to piedāvāt arī
šogad, un veiksmīgi! Prieks, ka mūsu novadā
radošo darbnīcu īstenotāju pulciņu papildinājuši divi nopietni dalībnieki – SIA “Naglīši”
(darbnīcas vadītāja Ilona Nagle). Viņas piedāvātās programmas “Esi aktīvs kopā ar mums”
4 posmos kopā piedalījās 90 bērni, kuri lielu
daļu atvēlētā laika pavadīja svaigā gaisā, ejot
pārgājienos un nostiprinot iemaņas dažādās
sportiskās aktivitātēs. Arnitas Kampānes
piedāvātā radošā darbnīca “Trīs labas lietas”
daudziem bija liels pārsteigums, jo saturiski
bija piedomāts ne tikai pie bērnu dažādu iemaņu attīstīšanas, praktiski darbojoties, bet
arī komandas gara veidošanas, draudzēšanās
un komunikācijas prasmju attīstīšanas .
Novēlam jauku atlikušo vasaru visiem radošo darbnīcu projekta dalībniekiem!
Ināra Briede

Ādažu pašvaldības policija aicina pievērst uzmanību zāles pļaušanas nosacījumiem
Ādažu pašvaldības policija atgādina par zālāja pļaušana 2 reizes sezonā – līdz 15. ar zāles garumu līdz 40 cm;
saistošo noteikumu Nr.30 “Par teritoriju jūlijam un līdz 15. septembrim, izņemot, III intensitātes kopšanas teritorija – tekopšanu un būvju uzturēšanu” nosacīju- ja tas robežojas ar apbūvētu zemes gaba- ritorija ar zemu kopšanas intensitāti, veilu.
miem:
cot zālāju pļaušanu 2 reizes sezonā – līdz
I intensitātes kopšanas teritorija – te- II intensitātes kopšanas teritorija – te- 15. jūlijam un līdz 15. septembrim. Pļauritorija ar augstu kopšanas intensitāti, ritorija ar vidēju kopšanas intensitāti, ko šanu lauksaimniecības zemēs veic reizi
t.sk., zāliena pļaušana, uzturot zāles veido vizuāli nozīmīgas ielu/ceļu ainavu gadā, līdz 15. septembrim.
garumu līdz 20 cm. Nožogotās teritori- telpas, t.sk., zemes vienības, kas robežo- Ar kopšanas teritoriju klasifikāciju var
jās, kur ierīkots dekoratīvs zāliens, augu jas ar ielām un ceļiem, kurās jānodro- iepazīties www.adazi.lv sadaļā saistošie
garums pieļaujams atbilstoši izmantoto šina zālāja pļaušana līdz 6m platā joslā, noteikumi.
no zemes gabala robežas līdz brauktuves
dekoratīvo augu sēklu maisījumam.
I. Salcēvičs,
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka p.i.
Neapbūvētos zemes gabalos pieļaujama malai, neieskaitot ietves un veloceliņus,
Pašvaldības policija aicina vecākus rūpēties par bērnu drošību arī vasaras brīvlaikā
Skolēnu vasaras brīvlaikā Ādažu pašval- pašvaldības policijas darbinieki pievēr- audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.
dības policija aicina visiem skolēniem sīs pastiprinātu uzmanību bērnu uzve- Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona
būt piesardzīgiem, rūpēties par savu dībai sabiedriskajās vietās. Vēršam uz- nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdrošību un izmantot šo laiku, lai labi manību, ka nepilngadīgo (līdz 15 gadu darīto pārkāpumu pie likumā paredzēatpūstos un uzkrātu spēkus nākamajam vecumam) klaiņošana laikā no plkst. tās atbildības sauc personas vecākus vai
mācību gadam! Vecākiem pārrunāt ar 22.00 līdz 6.00 ielās vai citās sabiedris- viņu aizstājējus. Sargiet sevi un savus
bērniem drošības jautājumus. Vecāki ir kās vietās, ja viņi nav pieaugušo pava- mīļos!
īpaši aicināti padomāt par bērnu dro- dībā, ir aizliegta. Par noteikto prasību Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus
šību, atpūšoties ūdenstilpņu tuvumā – neievērošanu personai, kas pārkāpuma būt vērīgiem un informēt par likumpārneatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu kāpumiem Ādažu pašvaldības policiju
neļaut peldēties nezināmās, nepārbau- vecumu, izsaka brīdinājumu vai uzliek pa tālruņiem – 67997005 vai 27762020.
dītās vietās. Tāpat atgādinām, ka Ādažu naudas sodu līdz 70 euro, vai piemēro
I. Salcēvičs
1 4
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Izdejots V Starptautiskais stepa dejas konkurss – festivāls “Tap Dance International”

Pateicoties Mārim Pūrim, biedrības “Top
Tap Company” sadarbībai ar Ādažu
Mākslas un mūzikas skolu, tas pirmo reizi notika Latvijā, Ādažos! Mēs sagaidījām
un baudījām stepa dejas priekšnesumus
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrai-

nas. Festivāla ietvaros visiem dejotājiem
bija iespēja pilnveidot savas prasmes un
iedvesmoties no konkursa žūrijas pārstāvjiem meistarklasēs – Volodimira
Špudeiko (Ukraina), Karola Drevoszevska (Polija), Igora Bezdeņežniha (Če-

hija/Ukraina), Agneses Pūres (Apvienotā Karaliste/Latvija). Liels paldies
visiem dalībniekiem, viņu skolotājiem
un festivāla atbalstītājiem – Ādažu
Kultūras centram, Ādažu novada domei, Port Hotel, TaP Finery, dk daiļkrāsotāji – vizuālajai reklāmai. Paldies
visiem brīvprātīgajiem, kuri iesaistījās, īpaši – Dacei Bičkovskai, Nataļjai
Maksinai! Īpašs paldies Mārim Pūrim! Festivāla laikā viņš teica: “Varbūt
tas ir sākums kaut kam lielam!” Lai top!
Sirsnīgi sveicam mūsu Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas dejotājus ar iegūto zelta
medaļu savā grupā un atzīmējam Amandu Vairogu par drosmi startēt solo grupā!
Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā jūlijā!
Daiļliteratūra

• Rušmane, Andra “Vienpatnieki”
• Vācietis, Ojārs “Uz putnu lielceļa”
/dzeja/
• Šmite, Linda “Rainītis”
• Katra, Anna “Vietējā stacija”
• Bauere, Inguna “Dieva priekšā”
• Dreimane, Inese “Vēstule ar pielikumu”
• Važa, Maiga “Pārbaudītā laime”

Daiļliteratūra bērniem

• Samauska, Ieva “Vecis iet pa dārzu,
pankūkas bārdā”
• Auseklis, Uldis “Četras otas” /dzeja/
• Kreicbergs, Toms “Havanas kaķu karalis”
• Dacjūte, Evelina “Laime ir lapsa”
• Carfati, Einata “Kaimiņi”
• Volkinšteine, Zane “Augstāk par zemi”
• Rasela, Reičela Renē “Nikijas dienasgrāmata. Ne pārāk slepenas iemīlēšanās katastrofas stāsti”

Uzziņu literatūra

• Visendorfs, Māris “Latvijas armijas kara
orķestri 1919–1940”

• Dimante, Inguna “Komjaunietes pūra
nauda”
• Latvietis, Indriķis “Nauda. Bailes - 3”
• Zīle, Baiba “Rausītis un karma”
• Railija, Lūsinda “Mēness māsa”
• Keplers, Lārss “Smilšu vīrs”
• Velss, Benedikts “Vientulības gals”
• Džefersa, Dina “Safīra atraitne”

• Grebe, Kamilla “Mājdzīvnieks”
• Nelsona-Spīmena, Lori “Sapņu saraksts”
• De La Mote, Anderss “Troksnis”
• De La Mote, Anderss “Burbulis”
• Sabaļauskaite, Kristina “Silva Rerum IV”
• Teilora-Bredforda, Barbara “Kavendonas
noslēpumi”
• Kohs, Hermans “Vakariņas”

• Hāgerups, Klauss “Meitene, kas gribēja
izglābt grāmatas”
• Volca, Anna “Eva, Niks un es”
• Hēsts, Sīmons van der “Zirrenis” /15+/
• Greja, Dženifera “Kaķis Stiķis sniedz
ķepu palīgā”
• Pilkijs, Deivs “Dogmens un kaķēns”
• Patersons, Džeimss “Peles vārds”
• Timofejevs, Sergejs “Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi”

• Bīna, Klerisa “Gandrīz detektīve”
• Bīna, Klerisa “Tikai neskaties!”
• Bedīls, Deivids “Maģiskā pults”
• Pilksija, Deiva “Supervaronis kapteinis
Apakšbiksis un radioaktīvo robo-bokseršortu barbariskā atriebība”
• Pilksija, Deiva “Supervaronis kapteinis
Apakšbiksis un ļaundara Tipša Zvaniņbikša atgriešanās”
• Rīvs, Filips “Olivers un jūrmices”

• Olers, Normans “Totālais skurbums: Narkotikas Trešajā Reihā”

• Brokmane, Nīna “Viva La Vagina!”
• Gadskārtu ēdieni (Latviskas receptes gadam)

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā jūlijā
Abonementā

• “Ja tu ilgot ilgojies pēc kādas sabiedrības,
tad tu viņu mīli”
Angļu rakstniecei Airisai Mērdokai – 100
(1819–1999)
• “Cilvēkam vienmēr taisnība līdz brīdim,

kad viņš kļūdās”
Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 120 (1899–1061)

Bērnu literatūras nodaļā

• Divpadsmit pastaigas dabā
Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 75 (1944–2003)
• “Nāc! Lasi! Vērtē!”
“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas – 2019.” grāmatu kolekcijas izstāde
S
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facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Lasītavā
• “Viņš piederēja visiem, paliekot pats…”
Aktierim Eduardam Pāvulam – 90
(1929–2006)
• Izstāde “Jūriņ, mana māmuliņa” par godu
Jūras svētkiem
• Izstāde “Latvijas Armijai – 100”
• “Nauda Latvijā un pasaulē”
Kolekcionāra Roberta Kulpes privātkolekcijas
izstāde
• “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. Kurzeme”
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
instagram.com/adazilv/
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Rītdiena sākas šodien
Ādažu vidusskola projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
ierosinājusi pārmaiņas izglītībā, lai izstrādātu, aprobētu
un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu vērtībās balstītas zināšanas,
prasmes un ieradumus, sākot no pusotra
gada vecuma pirmskolā līdz 12. klasei.
Projektu “Kompetenču pieeja mācību
saturā” (Skola2030) īsteno Valsts izglītības un satura centrs (VISC). Pilnveidotais pamatizglītības standarts 27.11.2018.
apstiprināts Ministru kabinetā. Šā gada
maijā uzsākts virzīt apstiprināšanai jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts. Pilnveidoto mācību saturu ieviesīs
no 2019./2020. m. g. pirmskolās, pēc tam
secīgi nākamajos izglītības posmos.
2016. gada decembrī VISC aicināja visas
pašvaldības izvirzīt izglītības iestādes
jaunā mācību satura izmēģināšanai un
konkursa kārtībā izvēlējās 100 Latvijas
izglītības iestādes, arī Ādažu vidusskolu
(ĀVS). 2017./2018. m.g. ĀVS īpaši pievērsās vispārīgajai prasmei – sadarbībai un
līdzdalībai un 2018./2019. m.g. – darbam
ar informācijas avotiem. Pārdomās lūdzu
dalīties ĀVS skolotājus.

Skolēni čakli darbojas stundās.

Skolotāju komandu darbs
Aprobācijas skolas, uzsākot darbu projektā, pieteica skolotāju komandas. Ādažu vidusskola izveidoja trīs: sākumskolas
(1.-6. klašu, vadītāja, direktores vietniece
Anita Rubene), pamatskolas (vadītāja, direktores vietniece Liāna Pumpure, iesaistīta arī direktore Dace Dumpe) un vidusskolas (vadītāja, direktores vietniece Aija
Krūze) komandu. Katrā no tām darbojās
8-10 pedagogi, aptverot galvenos mācību priekšmetus. Divus gadus komandas
mācībās izzināja citu skolu pieredzi un
regulāri tikās, lai kopīgi plānotu mācību
darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu
1 6

skolēniem, kā arī iepazīstināja un iesaistīja pārējos kolēģus jaunā satura un pieejas izmēģināšanā. Uz Skola2030 aprobācijas semināriem devās arī tie skolotāji,
kuri nav komandā. Skolotāji vienojās par
stundu vērošanu – katrs piedalās 2 kolēģu
stundās semestrī. Tās analizējot un īpašu
uzmanību pievēršot stundas uzbūvei, tiek
veicināta labās prakses pārnese un izpratne, kā labāk izvirzīt sasniedzamo rezultātu un īstenot atgriezenisko saiti.
Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite
Mūzikas skolotāja Anda Kļave stāsta, ka
skolotāji cenšas formulēt sasniedzamo
rezultātu no skolēna viedokļa: stundas
sākumā skolēni jau zina, ko tās beigās
pratīs, kā strādās, un stundas noslēgumā
pedagogs kopā ar skolēniem pārrunā darba gaitu, kā sasniegts rezultāts. Sākumskolas skolotāja Danija Kundziņa teic, ka
otrklasnieki jau pieraduši pie sasniedzama rezultāta un līdzdarbojas tā formulēšanā. Retajās reizēs, kad skolotāji stundas
sākumā to piemirst pateikt, skolēni par to
atgādina. Kulturoloģijas skolotāja Sarmīte Savicka atzīst, ka skolēnam pārdomāt
paveikto, atspoguļot domu gaitu jāradinās no mazotnes. Vieglāk sokas rūdītiem
pašdarbniekiem, bet skolotāji var daudz
līdzēt ar rosinošiem jautājumiem, atsaucoties uz iepriekšējām zināšanām, un, ja
strādāts jēgpilni un ar prieku, skolēns atveras refleksijai.
Skolēns praktiķis, skolotājs padomdevējs
Daudz noturīgākas ir zināšanas, kuras
skolēns iegūst, praktiski darbojoties,
skolotājam ieņemot gudra un neuzkrītoša virzītāja lomu. Sākumskolas skolotāja
Irita Skaistkalne-Virka stāsta, ka audzēkņi, atbildot uz skolotājas uzvedinošiem
jautājumiem, paši izstrādā soļus teksta
uzdevumu risināšanai. Tas gan prasa
skolotājas pacietību, atturēšanos no vēlmes pasteidzināt un pateikt priekšā. Uzskatāms ir A.Kļaves teiktais: “Agrāk visu
gatavu likām priekšā, piemēram, mūzikā
skolēns apskatījās rondo formu, tajā brīdī
it kā saprata, bet jau nākamajā aizmirsa.
Tagad cenšos panākt, lai, skolēni klausoties, sadzird, kas un kādā secībā skaņdarbā atkārtojas, tālāk to izmēģina ar ritmu,
uzzīmē ar simboliem, lūko norunāt tautasdziesmas, visu laiku vienu posmiņu
atkārtojot, līdz viņiem jau šķiet, ka paši
šo formulu ir izdomājuši. Papildu uzdodu
mājās izskaidrot rondo formu ģimenes
locekļiem. Nākamajā stundā komponistu

Raivis Pauls, zikas skolotājs, Skola2030
eksperts, ar Zani Oliņu, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāju!

skaņdarbos skolēni jau saklausa: re, atkārtojas! Viņi paši pie tā ir nonākuši un tāpēc
arī atceras. Taisnība, skolotājam nemitīgi
jāseko līdzi visam jaunajam, jādomā knifiņi, kā panākt, lai skolēns pats ar prieku un
degsmi atklātu jaunas patiesības.”
Sadarbība un līdzdalība
Vizuālās mākslas skolotāja Dace Matisone novērojusi, ka bērni radinās sadarboties no 1. klases, un fizikas skolotājs un
Skola2030 eksperts Raivis Pauls piebilst,
ka vidusskolēniem šajā ziņā vairs lielu
grūtību nav. I.Skaistkalne-Virka teic, ka,
iesaistoties projektā, skolā izveidojās liela ģimene, un tai taču jāsadarbojas! Irita
stāsta: “Pirmā mācību gada sākumā skolēni daudz strādāja pāru darbā, bet beigās
jau labprāt darbojās grupās pa četri pieci. Otrajā gadā pamanīju bērnos iemaņas
un arī vēlmi rūpēties vienam par otru arī
ārpus mācību laika. Kad viena skolniece
salauza roku, klasesbiedri bez pamudināšanas viņai palīdzēja sadzīvē.”
Skolotāji ir vienisprātis, ka galvenais izaicinājums ir viņiem – izdomāt uzdevumus, kas tiešām liek iesaistīties un strādāt
visiem grupas dalībniekiem. Grupas tiek
izveidotas dažādi: gan skolotāji paši nosaka, gan skolēni izvēlas, gan velk lozes.
Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
Projekta profesionālās pilnveides eksperte
un ĀVS datorikas skolotāja A.Mikasenoka savās stundās vairāk pievērsusies kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas
caurvijai un to ilustrē ar piemēru: “Skolēni garajā starpbrīdī var iziet ārā. Reiz
mana audzināmā 3.klase spēlēja futbolu,
un bumba pārkrita pāri sētai kādā pagalmā. Skolēni nenāca pie manis, jo zināja,
ka likšu viņiem pašiem problēmu atrisināt. Viņi sāka apspriesties un vienojās,
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ka jāiet saimniekiem paprasīt. Piegāja pie
vārtiņiem. Zvana tur nebija. Sāka skaļi
klaigāt. Iznāca saimniece. Bērni atvainojās, izstāstīja, kā gadījies, un pieklājīgi palūdza atļauju ieiet pēc bumbas. Saimniece
atļāva. Bērni pateicās, paņēma bumbu
un laimīgi skrēja spēlēt tālāk. Var teikt –
kas nu tas par problēmas risinājumu? Bet
trešklasniekiem tas ir daudz. Viņi gāja
visi, nevis tikai neveiksmīgais bumbas sitējs. Viņi jau bija ievirzīti tā rīkoties – pašiem soli pa solim nonākt pie risinājuma.”
Darbs ar informācijas avotiem
Meklēt tekstā vajadzīgo informāciju ir
mācījušies visu izglītības pakāpju skolēni.
Iespējams, ka šis ir bijis viens no sarežģītākajiem uzdevumiem arī skolotājiem, jo,
kā uzsver S.Savicka, grūti ir novērtēt avotu ticamību. Ģeogrāfijas skolotāja Māra
Balode bilst, ka skolēni vēl pagrūti atšķir
būtisko informāciju no mazsvarīgās, bet
bioloģijas skolotāja Ligita Strautniece
atzīst, ka skolēni pārāk aizraujas ar internetu par spīti atgādinājumiem, ka tur
ir daudz maldīgas informācijas. R.Pauls

piekrīt, ka skolēni, kas tikko
sākuši mācīties fiziku, var nezināt faktu kļūdas, taču viņiem
jāmācās atšķirt sadzīves teksts
no zinātniska un jānovērtē enciklopēdiju loma.
Vērtēšana – neatņemama mācību procesa daļa
Jaunajā pieejā būtiski palielinās formatīvās vērtēšanas loma
jeb vērtēšana, lai uzlabotu mācīšanos. Arī ĀVS skolotāji lūko
sniegt vērtējumu kā atgriezenisko saiti,
lai skolēni varētu uzlabot savu sniegumu
mācībās atbilstoši plānotajam rezultātam.
D. Kundziņa: “Jau 2. klasē tikai latviešu valodā un matemātikā bērnu vērtē ar
atzīmi, pārējos mācību priekšmetos ir
aprakstošs vērtējums. Šajā mācību gadā
vecāku sapulcēs vecāki atzina, ka viņiem
ļoti paticis redzēt, ko bērns prot un ko
vēl īsti ne.” I. Skaistkalne-Virka turpina
kolēģes aizsākto: “Formatīvās vērtēšanas
priekšrocība – uzreiz, negaidot gala vērtējumu, kas nekur nepazudīs, var strādāt
ar skolēnu, lai zināšanās nepaliktu robi.
Man ir tuvas Skola2030 nostādnes – mudināt bērnu pašu domāt, kas jādara, ko
uzlabot savās mācību darbā.”
“Pamatizglītības standartā ir labi skaidrots, ko nozīmē “apguvis”, “padziļināti
apguvis”, no projekta puses ir paredzētas kampaņas vecākiem, bet arī projekts
nevar aptvert visu,” saka A. Mikasenoka.
“Jā, skaidrojošais darbs būs milzīgs. Lai
skolotājs varētu skaidrot vecākiem, viņam pašam pa īstam ir jāpieņem pieejas
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maiņa. Bet šajā darbā ļoti labi var iekļauties arī skolēni. Ja bērns zina, ko, kā un
kāpēc viņš stundā dara, tad to gana labi
var izstāstīt mammai un tētim.”
Teātra elementi latviešu valodā
un literatūrā
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Vaira Baltgaile vada teātra pulciņu un
stundās izmanto teātra un improvizācijas
teātra paņēmienus. Tā pirms viduslaiku
literatūras kursa, skolotājas rosināti, skolēni aizrautīgi dibina ordeņus, izdomā
nosaukumu, devīzi, noteikumus, sameklē
rekvizītus un trīs minūšu priekšstādē ataino ordeņu dzīvi, bet, apgūstot antīko literatūru, iejūtas gida lomā. Vairas audzēkņi aizrautīgi darbojas literārajās tiesās, kas
guvušas arī kolēģu ievērību. Skolotāja ir
pārliecināta, ka teātris palīdz audzēkņiem
kļūt atvērtākiem un radošākiem.
Ieguvumi un secinājumi
ĀVS skolotāji, atzīstot, ka pārmaiņas vajadzēja un radoši skolotāji vienmēr ir eksperimentējuši, domājot ne tikai par gala
rezultātu, bet arī par procesu, arī norāda
uz pretrunu – darbojoties projektā, tomēr
bija jāņem vērā pagaidām spēkā esošie
standarti. Lielākā problēma – laika trūkums, ko skolotāji gan sekmīgi risina,
cenšoties darīt mazāk, toties labāk.
Galvenā atziņa – ĀVS saime, gan skolotāji, gan skolēni, tuvajā nākotnē būs
ieguvēja, jo, sākot strādāt ar jaunajiem
standartiem, jaunās pieejas un materiāli
jau būs izmēģināti.
Alnis Auziņš

Izmaiņas Ādažu Mākslas un mūzikas skolas un
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas līdzfinansējuma maksās

Ar 2019. gada 1. septembri stājas spēkā
jauni Ādažu novada saistošie noteikumi
Nr.7/2019 (23.04.2019) “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs”, kas nosaka, ka
no 2019. gada 1. septembra līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni ir 20 EUR
par vienu izglītības programmu mēnesī.
Atvieglojumu kārtība saglabājas līdzšinējā, ja audzēknis un viens no vecākiem ir
deklarēts Ādažos, tad:

* 25% apmērā, ja ĀMMS audzēknis apgūst divas vai vairāk programmas un ir
uzņemts skolā līdz 2018. gada 2. janvārim;
* 35% apmērā, ja ģimenē dzīvo divi bērni
kopā un tie apgūst kādu no programmām
vienā skolā;
* 50% apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz
viens no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;
* 65% apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzī-

vo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz
trīs no tiem apgūst kādu no programmām
vienā skolā;
* 100% apmērā par bāreni, bērnu ar invaliditāti un audzēkņiem, kuru ģimenei
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statuss.
Plašāk par noteikumiem lasiet tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Saistošie noteikumi.
Anete Vaivade

Ādažu poliklīnikā darbu sācis ārstes Lailas Atiķes doktorāts

Ādažu poliklīnikā durvis vēris SIA “L.Atiķes doktorāts”. Doktorāts atrodas poliklīnikas 2.stāvā,
1.kabinetā, Gaujas ielā 13/15. Doktorātā sertificēta ārstniecības persona, kosmētiķe Ulrika Artiņa strādā ar limfodrenāžas, lāzerepilācijas u.c. estētiskās medicīnas iekārtām. Varikozu vēnu
pacientiem pieejama profesionāla, kalibrēta limfodrenāža. SIA “L. Atiķes doktorāts” kopš 2002.
gada darbojas primārajā un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē, apvienojot maksas medicīnu un sadarbību ar veselības apdrošināšanas kompānijām. Doktorāta struktūru veido divas sertificētas medicīnas iestādes Liepājā un viena Rīgā. No šā gada maija vairāki pakalpojumi
pieejami arī Ādažu poliklīnikā, tai skaitā – iespēja iegādāties medicīniskās kompresijas zeķes.
Pieraksts īsziņā, tālr. nr. 25 66 85 02. Plašāk www.atikesdoktorats.lv.
Laila Atiķe, SIA “L.Atiķes doktorāts “ valdes locekle

S

U S

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/

1 7

D MES LĒM MI

Ādažu novada domes kārtējā sēde (25.06.2019.)

Sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (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 bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē.
Lēmums: Uzņemt R.P. Kadagas PII ārpus kārtas ar š.g. 12. septembri.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē.
Lēmums: Uzņemt E.L. Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādē ārpus kārtas š.g. 1.septembrī.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par jauna darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamo īpašumu “Slejas” un “Jaunslejas”
detālplānojumam.
Lēmums: Apstiprināt precizēto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamajiem
īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas”, Garkalnes
ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamā īpašuma “Mākoņi” (kad.
apz. 8044 008 0396) detālplānojumu. Noteikt,
ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai
detālplānojuma īstenošanas kārtībai. Noteikt,
ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic
nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma
atjaunošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 5
un Katlapu ielā 7.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 5 un
Katlapu ielā 7, un piekrist zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sudraba
ielā 12.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Sudraba ielā 12,
Stapriņu ciemā, un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar
SIA “Veselība Pluss”.
Lēmums: Veikt grozījumus līgumā un iznomāt
SIA “Veselība Pluss” zemes vienības “Kadagas
centrs”, Kadaga, daļu piecu autostāvvietu izvietošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumos Bērzu un Ziedu ielā.
Lēmums: Atteikt piešķirt nomā J.D. pašvaldī-

bas koplietošanas satiksmes infrastruktūras
“Ziedu iela” un “Bērzu iela” daļu. Atjaunot
iepriekšējo stāvokli pašvaldības nekustamo
īpašumu zemes vienībām. Uzlikt par pienākumu būves valdītājam J.D. līdz 2019.gada 31.oktobrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būvi un
apmaksāt visus ar nojaukšanu saistītos izdevumus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim trīs personām nekustamā īpašuma
“Vinetas” mazdārziņus personisko palīgsaimniecību uzturēšanai bez apbūves tiesībām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt 2019.gada 30.maijā rīkotās izsoles rezultātus par koku cirsmas atsavināšanu. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot pirkuma līguma projektu ar SIA
“NM Construction”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumā.
Lēmums: Veikt grozījumus domes amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta sadaļā
“Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” – 0910” un “Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde – 0920”, nosakot mēneša darba
algas likmi par 1 darba slodzi šādiem amatiem:
pirmsskolas skolotājs (amatalga: 920.00, likme:
1.0), pirmsskolas skolotājs (amatalga: 782.00,
likme: 0.85), logopēds (amatalga: 920.00, likme: 1.0), psihologs (amatalga: 920.00, likme:
1.0), pirmsskolas skolotāja palīgs (amatalga:
630.00, slodze: 1).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu
uzturēšanas finansēšanu.
Lēmums: Apmaksāt Carnikavas novada domei Ādažu novada Mangaļu poldera attiecīgās daļas avārijas likvidēšanas remontdarbu
izdevumus 1012,86 EUR apmērā pēc rēķina
saņemšanas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par grozījumiem līgumā par telpu nomu
Sociālā dienesta vajadzībām.
Lēmums: Izteikt Ādažu novada domes 2019.
gada 26.marta lēmuma Nr.54 1. punktu jaunā
redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par grozījumiem 2017. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 234 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”.
Lēmums: Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr. 234, un
izteikt tā 5. punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1 (L.Pumpure (RA)), “atturas” – nav.
15. Par grozījumiem domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.240 “Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas

izveidošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada
24.oktobra lēmumā Nr.240 un papildināt to
ar jaunu 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: “3.5.
Liene LAUSKA, iepirkumu speciāliste – komisijas sekretāre.”
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas amatpersonu un darbinieku darba samaksā.
Lēmums: Veikt grozījumu domes amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta sadaļā
“Ādažu vidusskola” – 0950”, nosakot mēneša
darba algas likmi par 1 darba slodzi ārsta amatam: 1079 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par subsīdijām sportistu dalībai studentu
30. Pasaules Vasaras Universiādē.
Lēmums: Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu dalībai studentu 30. Pasaules Vasaras Universiādē
šā gada 3.–14.jūlijā Neapolē (Itālijā): Renāram
Birkānam – 425 euro; Evijai Šēferei – 225 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vējavas ielas būvniecībai.
Lēmums: Piekrist, ka Vējavas ielā izbūvētais
pievadceļš pēc tā nodošanas ekspluatācijā būs
izmantojams sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā D.W. būs tiesības saņemt NĪN atvieglojumu, ja būs iestājušies visi noteikumos paredzētie apstākļi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš
3” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt izsoles rezultātus pašvaldības nekustamajam īpašumam “Mežaparka ceļš 3”, Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā
Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi
teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 29.01.2019.
lēmumā Nr.18, izsakot tā lemjošās daļas 6. un
7. punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra.
Lēmums: Izslēgt no reģistra pašvaldības informatīvo izdevumu “Ādažu Vēstis”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
22. Par grozījumiem domes 26.09.2017. lēmumā Nr.220 “Par ugunsdrošību atbildīgo
personu noteikšanu pašvaldības ēkās”
Lēmums: Veikt grozījumu domes 26.09.2017.
lēmumā Nr.220 un papildināt tā pielikumu
“Par ugunsdrošību atbildīgās personas pašvaldības ēkās” ar šādu jaunu rindu: (īpašums:
Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads (sākumskolas ēka un tai piesaistītais zemes īpašums);
par ugunsdrošību atbildīgā persona: Aigars
Kopko, Ādažu vidusskolas saimniecības pārzinis).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

PLAŠĀK PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” (Nr.221) izdots pielikums (Nr.217), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.10/2019 (28.05.2019.) “Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu
teritorijās.”
Nr.12/2019 (25.06.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2019. gada
26. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Ādažu novadā”.
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Nr.14/2019 (25.06.2019.) “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 15. JŪLIJS (221) 2019

I
SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI

J MI

PALĪDZI SAVAI BIBLIOTĒKAI
UZVARĒT MAKULATŪRAS
VĀKŠANAS KONKURSĀ!

Gaujas ielā 16
21. augustā, 18. septembrī
plkst. 13.00

Nododiet grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, avīzes,
bukletus un cita veida makulatūru.
Kur? Ādažos, Gaujas ielā 27B,
tālr. 67996266
Kad? No 3. jūnija līdz 27. decembrim!
Šogad!
www.makulatura .lv

SENIORU SKOLA

Gaujas ielā 16
12. septembrī plkst. 11.00
Lektore – Marika Gladkija

SENIORU 16. SPORTA SPĒLES

7. septembrī plkst.13.00
Veltītas Baltijas ceļa 30. gadadienai
Gaujas ielā 33A, laukumā aiz Mākslas un
mūzikas skolas
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 12.00
Koncerts un balle
Kultūras centra zālē plkst. 16.00

Ādažu pašvaldības policijas
darbu apkopojums

Kanalizācijas būvdarbu laikā
līdz 1. augustam slēgts
ceļa posms Baltezera ielā

Ādažu pašvaldības policijā otrajā ceturksnī saņemtas 1362 – ziņas, kas saistītas
ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem.
Izķerti 17 klaiņojoši dzīvnieki. Sastādīti
87 administratīvā pārkāpuma protokoli.
Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu sastādīti 119 administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi. Bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušām 29 personām sniegta
palīdzība.

Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbu laikā Ādažu
novada Baltezerā un Garkalnes
novada Bukultos līdz 1. augustam
būs slēgts ceļa posms Baltezera
ielā. Lūgums iedzīvotājiem pārvietoties pa apbraucamo ceļu mežā!
Sekojiet ceļa norādēm!
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: 10.06.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/101, Ilzei un Renāram Paulam Jansoniem,
adresē Ūbeļu iela 16-91, 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, kad adresātam paziņots administratīvais akts.

Izmaiņas satiksmes organizācijā 2. septembrī no 10.00–12.00

Paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2019. gada 25. jūnija sēdē ir
apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Mākoņi”, Ādažu ciemā, Ādažu novadā
(sēdes lēmums Nr.112). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, tīmekļvietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

UZMANĪBU!

Ādažu novadā sarosījušies zagļi. 2 daudzdzīvokļu mājām (Kadagā un Podniekos) izlauztas
un nozagtas koda atslēgas, kā arī konstatētas
velosipēdu zādzības. Par noziedzīgajiem nodarījumiem esam informējuši Ādažu pašvaldības
un Valsts policiju. Lūdzam būt piesardzīgiem un
neatstāt savas mantas koplietošanas telpās!
Ādažu Namsaimnieks

OFICIĀLIE ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

Jaunās skolas atklāšanas laikā, 2019. gada 2. septembrī
Vieglā un smagā transporta satiksme gājiena laikā ap plkst. 10.20 līdz 10.45 Gaujas ielas posmā no
Kadagas tilta līdz rotācijas aplim ar Attekas ielu tiks novirzīta pa Gaujas, Dadzīšu, Krastupes, Podnieku un
Attekas ielu (līdz vecajai domes ēkai Gaujas ielā 16).
Attekas iela posmā gar jauno skolu slēgta no 10.00–12.00.
Plašākai informācijai un satiksmes shēmai sekojiet www.adazi.lv un facebook.com/adazi.lv.
S

U S

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

SIA “Ādažu ūdens”
tālr. 67996581, 22309309;
e-pasts: udensadazi@inbox.lv;
www.adazuudens.lv
SIA “LATTRANSPORT” tālr. 27002712;
e-pasts: info@lattransport.com
SIA “Strangs”, tālr. 29696693;
e-pasts: garjiks@inbox.lv
SIA “VILEAX”, tālr. 26037040;
e-pasts: natalijacirule@inbox.lv
SIA “Asmāra”, tālr. 67910874, 29453343;
e-pasts: asmara@asmara.lv

instagram.com/adazilv/
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