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Izveidots jauns sporta laukums un gājēju celiņš

Pēc jaunās sākumskolas būvniecības uzsākšanas aktuāls kļuva jautājums par pieguļošo teritoriju attīstību. Tika apzināts,
ka pieaugs bērnu skaits, kas pārvietosies
skolas apkārtnē un aktīvi vēlēsies pavadīt
brīvo laiku. Ar kājām sasniedzamā attālumā atrodas gan bibliotēka, gan Mūzikas
un mākslas skola, gan arī Sporta skola.
Mazie ādažnieki paši pārvietojas no vienas iestādes uz otru, tādēļ svarīgi veidot
drošu, gājējiem piemērotu infrastruktūru, kur bērni varētu staigāt, nepārvietojoties pa auto ceļiem. Lai varētu plānveidīgi
īstenot skolai pieguļošā kvartāla attīstību,
tika izstrādāta koncepcija "Savienojošais
ceļš, automašīnu stāvlaukumi un aktīvās
atpūtas teritorijas labiekārtojums Ādažu
jaunajai sākumskolai pieguļošajā kvartālā". Lielākā daļa koncepcijā iekļautās teri-

torijas atvēlēta bērnu un jauniešu aktīvās
atpūtas un rotaļu laukumu izveidei. Iecerētie aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi
paredzēti, sākot no pašiem mazākajiem
pirmsskolas vecuma bērniem līdz pat fitnesa laukumam senioriem. Jaunajā sporta
arēnā uzklāts līdzens, amortizējošs segums. Virsējais slānis, kas piemērots dažādām bumbu spēlēm brīvajā laikā. Jaunais gājēju celiņš nodrošinās drošu bērnu
kustību uz ārpusstundu aktivitātēm.
Izveidotajā multifunkcionālajā sporta
arēnā ar speciālo gumijas segumu un
norobežojošajiem elementiem iestrādāti gan vārti minifutbola spēlēšanai, gan

mazie vārtiņi florbola faniem, gan basketbola vairogi ar groziem, kā arī laukums piemērots dažādām fiziskām aktivitātēm, piemēram, vingrošanai, spēka
vingrinājumu veikšanai. Tāpat laukumā
ērti trenēties arī volejbola, badmintona,
frīsbija, spīdmintona, tautas bumbas un
citu sporta spēļu aktīvistiem. Tajā var notikt dažādas vingrošanas, jogas un fitnesa
nodarbības.
Gājēju celiņa ierīkošana un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtošana notikusi LEADER projekta ietvaros Ādažu sākumskolai pieguļošajā kvartālā.
Iveta Grīviņa

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks, izpilddirektors Guntis
Porietis un Attīstības daļas vadītāja Karīna
Miķelsone tiekas ar Slovākijas Republikas
ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā
Ladislavu Babčanu.

Foto

 Ādažu sākumsskolas projekta vadības komanda no Ādažu novada domes saņem Pateicības
rakstus Ādažu sākumskolas atklāšanas dienā. No
kreisās – Karīna Miķelsone, Attīstības daļas
vadītāja, Inga Pērkone, Ādažu sākumskolas
projekta vadītāja Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaistes jautājumos, Inita Henilane,
projektu vadītāja un Normunds Masaļskis, skolas
jaunās ēkas projektēšanas un būvniecības
vadītājs.

 Skolas
atklāšanas dienā
Pateicības rakstu
saņem arī Ervīns
Priede, Ādažu
sākumskolas
būvdarbu
vadītājs.

oni a rie ne

oni a rie ne

 Skolotāji Ādažu vidusskolā varēja baudīt pārsteigumu – īpaši
Skolotāju dienai veltītu, skolēnu veidotu restorānu. Pedagogus
Skolotāju dienā sveica arī domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
un Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa.

 Milzīgs paldies visiem ziedotājiem, kuri ieradās ziedot Donoru
dienā Ādažos, Ādažu Kultūras centrā! Vienu reizi ziedojot asinis,
var izglābt pat 3 cilvēku dzīvību! No sirds paldies! Foto Laima Jātniece

Foto

Foto Laima Jātniece
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 Ādažu jaunajā sākumskolā viesojās arī Kanādas vēstnieks Latvijā Kevins Rekss
(Kevin Rex), Slovākijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ladislavs Babčans (Ladislav Babčan), karavīri un Ādažu uzņēmēji.

Foto Laima Jātniece

Foto Laima Jātniece

MĒNESIS BILDĒS

 Privātā pamatskola “Brīvā Austras skola” mācību gada sākumu ieskandināja
kopā ar tradīciju kopu ”Delve” un saimes ģimenēm, jo skolas darbība ietver ne
tikai valsts izglītības standartu apgūšanu, bet arī dabas pedagoģiju un zināšanas
par latviskās dzīvesziņas ritumu. Skola ikdienā integrē arī bērnus ar mācīšanās
Foto rīvā A tra ola
traucējumiem.

iekiem un lieliskajai “ĀdažiVelo” komandai!
s Eiropas Mobilitātes nedēļa! Paldies dalībn
Foto Laima Jātniece
 Ar pasākumu “Diena bez auto” noslēgusie
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Pamani aizrautīgus, nesavtīgus un izpalīdzīgus cilvēkus mums līdzās
un piesaki viņus apbalvošanas ceremonijai “Goda ādažnieks”!
Kā pieteikt apbalvojamo?
Sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, nododiet Klientu apkalpošanas centrā,
Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Kas jānorāda iesniegumā?
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas
dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, stāsts par cilvēku – dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem
ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma iesniedzēju) vārdi, uzvārdi,
amati (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības
vietas adrese) un tālruņa numurs, lai mēs varētu ar Jums sazināties!
Atcerieties, ka iesniegumam jābūt parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks izskatīti Ādažu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā un apstiprināti ar domes lēmumu.
Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, bet arī Ordeņa kapituls. Aicinām novada iedzīvotājus būt aktīviem un izvirzīt labākos līdzcilvēkus,
kuri būtu pelnījuši šādus apbalvojumus!
Uzmanību! Noteikumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem
skatīt Ādažu novada domes tīmekļvietnē, sadaļā “Novads”/”Goda ādažnieks”.
Ādažu novada dome

Ataru ceļa pārbūvi veiks divās kārtās
Ādažu novada dome šī gada 19. septembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Eimuru industriālās teritorijas
infrastruktūras sakārtošana ražošanas
zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”
Nr.3.3.1.0/18/I/007 īstenošanu. Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Ādažu
novadā”, būvdarbus plānots veikt divās
kārtās:
1) Pirmajā kārtā Ataru ceļam posmā no
Laveru ceļa līdz Eimuru ceļam un Briljantu ceļam tiks pārbūvēts brauktuves
segums, izbūvējot apgaismojumu un
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
2) Otrajā kārtā paredzēta Ataru ceļa
brauktuves seguma pārbūve posmā no
Eimuru ceļa līdz autoceļam A1.
Eimuru industriālā teritorija ir nozīmīga rūpniecības apbūves zona Ādažu
novadā, tāpēc publiskās infrastruktūras
sakārtošana projekta teritorijā ir svarīgs
priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo ko-

Ataru ceļš pie Inču ielas
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mersantu darbības efektivitāti un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos.
Projektā paredzētos pārbūves darbus
plānots veikt līdz 2021. gadam, piesaistot
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu 1.29 miljonu eiro apmērā.
Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā
attīstības fonda 3.3.1.specifiskā mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
ietvaros un tā mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Ādažu novadā
– Eimuru industriālā teritorijā, veicot
ieguldījumus komercdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldības Attīstības programmā noteiktajam un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas
zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā

Gunta Dundure

Ataru ceļš

@Adazu_novads

Briljantu ceļš
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Pēdējā iespēja saņemt finansējumu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai.
Atlikuši tikai 6 mēneši
ALTUM projekta pieteikumus pieņems
līdz 2020. gada martam. Pusgada laikā
jāpabeidz uzsākto projektu tehniskās
dokumentācijas izstrāde un jāiesniedz
izskatīšanai ALTUM, lai saņemtu nepieciešamo ALTUM atzinumu un rezervētu
granta līdzekļus. Darba procesa plānošanas laikā projektu vadītājiem jāapsver
iespēja atjaunot arī ēkas koplietošanas inženierkomunikācijas, tādējādi samazinot
iespējamos remonta darbus tuvākā laikā.
Līdz 2020. gada martam var
iesniegt projekta pieteikumu
24 mēneši ir ēku atjaunošanas projekta
ilgums no pirmā dzīvokļu īpašnieku lēmuma līdz atjaunotas ēkas nodošanai ekspluatācijā, tāpēc svarīgi kontrolēt un sekot līdzi
projekta norises gaitai, lai paspētu laicīgi
iesniegt projekta dokumentāciju ALTUM!
Lai gan daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas darbības termiņš ir
līdz 2023. gada 31. decembrim, spriežot
pēc līdzšinējās programmas apguves dinamikas, ALTUM varēs pieņemt projekta pieteikumus līdz 2020. gada martam.
Pusgada laikā jāpabeidz uzsākto projektu tehniskās dokumentācijas izstrāde un
jāiesniedz izskatīšanai ALTUM, lai saņemtu nepieciešamo ALTUM atzinumu
un rezervētu granta līdzekļus. Neprecizitāšu labošana un atkārtota komunikācija
ar projekta iesniedzējiem ir viens no biežākajiem laika kavēkļiem projektu īstenošanā, tāpēc svarīga sagatavoto dokumentu
kvalitāte.
2021. gadā paredz būvniecības
izmaksu samazinājumu
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
programmas īstenošanā iesaistīti aptuveni 90 būvnieki. Latvijas būvuzņēmēju
partnerība norāda, ka līdz 2018. gadam ir

pieaudzis būvniecības izmaksu indekss, to
skaitā materiālu un darbaspēka izmaksas.
Tiek prognozēts, ka 2019. un 2020. gadā
kopējais būvniecības produkcijas apjoms pieaugs virs 10% salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu, bet pēc 2021. gada tiek
paredzēts izmaksu pieauguma samazinājums. Būvniecības nozare lielā mērā
ir saistīta ar kopējām tendencēm Latvijas
un globālajā ekonomikā (pieprasījums no
citām nozarēm, darbinieku pieejamība),
valstī būvniecības nozare piedzīvojusi
straujus kāpumus un kritumus, no kā būtu
iespējams izvairīties, plānojot vienmērīgāku attīstību un ES fondu apguvi.
Vidējais enerģijas samazinājums pēc
ēku atjaunošanas sasniedz aptuveni 51%
Koplietošanas inženierkomunikāciju atjaunošana un iespēja
sekot līdzi izmaksām
Darba procesa plānošanas laikā projektu vadītājiem ir jāapsver iespēja atjaunot
arī ēkas koplietošanas inženierkomunikācijas, tādējādi samazinot iespējamos
remonta darbus tuvākā laikā. ALTUM
piedāvā IT risinājumu būvdarbu izpildes
ikmēneša pārbaudēm. Šie uzlabojumi
veikti, lai atvieglotu projektu vadītāju un
ALTUM darbu būvniecības izmaksu kontrolēšanā. Tie paredz precīzas informācijas ieguvi un izmantošanu projekta izstrādes laikā, kā arī sniedz iespēju projektu
vadītājiem un būvuzņēmējiem sekot līdzi
izmaksu attīstībai. ALTUM formu aizpildīšanā jāievēro noteikti algoritmi, lai tās
sniegtu korektu un pilnvērtīgu informāciju visām projektā iesaistītajām pusēm.
Svarīgi atcerēties!
→ projekta lietai ar dokumentu oriģināliem
jāatrodas vienkopus;

→ jāsagatavo ikmēneša darbu izpildes
akti;
→ jāsagatavo noslēguma pārskats;
→ visbiežāk tiek pieļautas kļūdas energosertifikātos un to pielikumos, projekta
skaidrojošajā aprakstā, būvapjomos vai
materiālu specifikācijās;
→ pieļautās kļūdas var novērst laikus, izmantojot pieejamās dokumentācijas veidnes tīmekļvietnē www.altum.lv, sadaļā
“Pakalpojumi”, “Māju energoefektivitāte”, “Tehniskā dokumentācija” (https://
www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate/projekta-tehniska-dokumentacija/tehniskas-dokumentacijas-piemers/)
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai 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 pēc sniegtās informācijas
ALTUM seminārā par Ēku saglabāšanu
un energotaupību (29.08.), kurā uzstājās: Dina Kaupere, Mārtiņš Upītis un
Armands Ūbelis no finanšu institūcijas
ALTUM, Jānis Siliņš no Ekonomikas
ministrijas, Anna Upena no Latvijas
būvuzņēmēju partnerības un Tatjana
Aladjeva no apdrošināšanas kompānijas
ADB “Gjensidige”. Raksts tapis projekta
“Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma
Nr. 754080.
Inga Pērkone

Ādažu vidusskolas Eiropas Parlamenta vēstnieki dosies uz Briseli
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Starp aktīvākajiem vēstniekiem, kas vēl
šogad dosies uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, ir arī Ādažu vidusskolas Eiropas
Parlamenta vēstnieki. Kas tad paveikts
šajā mācību gadā? Eiropas klubu konference “Eiropa, Eiropas kultūras mantojums un LV 100”, kurā piedalījās vairāk

nekā 80 skolēni no 8 valsts skolām, sekmēja organizatorisko prasmju un uzņēmības
iemaņu nostiprināšanu. Produktīvā dalība EUROSCOLA projektā, kur 12 galveno
referentu vidū bija 2 mūsu skolas skolēni,
kuri vairāk nekā 500 jauniešu auditorijai izvirzīja tēzes par Eiropas Parlamenta
vēlēšanām un Eiropas nākotni, kas ļāva
jauniešiem “iziet ārpus komforta zonas”
un apliecināt sevi. Nozīmīgāko pasākumu vidū noteikti jāmin Eiropas nedēļas
un Eiropas dienas ar Eiropas eksāmenu
organizēšanu, kas prasīja radošu pieeju un
erudīciju. Veiksmīga sadarbība turpinājās
ar bijušajiem skolas audzēkņiem Edgaru
Ikstenu (akcija “Atpakaļ uz skolu”) un Dominiku Jarmakoviču (konferences organizācija). Sadarbība turpinājās arī ar Eiropas

Parlamenta deputāti Inesi Vaideri eseju
konkursa ietvaros (mana uzruna 9. maijā,
Mana nākotnes Eiropa). Kā pēdējais lielais
pasākums jāmin Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu atklātās stundas noorganizēšana – Eiropas vērtības, kurā piedalījās arī
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni, kas
savukārt sekmēja jauniešos līderības un
atbildības iemaņu attīstību. Šajā pavasarī
Latvijas Republikas Ministru prezidents
Krišjānis Kariņš un Eiropas Parlamenta
biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu izlaidumā
svinīgi sveica Latvijas pedagogus un skolēnus, kuri pilnveido aktīvu jauniešu pilsonisko kompetenci un stiprina eiropeisko
identitāti skolās.
Niklāvs Grasis
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Ādažu sākumskolas 3. kārtas ietvaros
paredzēts izbūvēt 16 specializēto mācību kabinetus
Kā informējām iepriekš, līdz šim pabeigti
Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas būvdarbi – izbūvētas 32 mācību telpas 1.–4.
klasei, kā arī sporta zāle, tomēr līdz 2022.
gada nogalei vēl jāizbūvē Ādažu sākumskolas 3. kārta – specializētie mācību
kabineti. Atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam projektam, 3. kārtas ietvaros
paredzēts izbūvēt vēl 16 klases. Atbilstoši

Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumam Nr. 243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2.
projektam “Vispārējās izglītības iestādes
mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
un tā grozījumiem, projekts “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” jāīsteno līdz 2022. gada
31. decembrim.

Uzsākta Dienas aprūpes centra un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra projektēšana
Š.g. 20. septembrī Centrālās finanšu un
līgumu aģentūra apstiprināja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto
projektu “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” par dienas aprūpes
centra pieaugušajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu centru bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem būvniecību
Attekas ielā 39, Ādažos. Š.g. 13. septembrī
Ādažu novada dome noslēdza līgumu ar
Pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi” par dienas aprūpes centra
un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma
centra projektēšanu, autoruzraudzību un

būvniecību, un ir uzsākti projektēšanas
darbi. Projekta kopējās izmaksas plānotas
663 120 eiro. Projekta īstenošanu plānots
pabeigt līdz 2020. gada rudenim.
Inita Henilane

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

Turpinās būvdarbi pie Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta
“Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa”,
ko veic būvuzņēmējs SIA “Valkas meliorācija”, pārbūves darbu būvuzraudzību
nodrošina SIA “Firma L4”, bet autoruzraudzību – VSIA “Meliorprojekts””.
Projekta 1.daļas ietvaros notiek ne tikai
dambja atjaunošana posmā no A1 šosejas
līdz sūkņu stacijai “Kārkli”, bet arī sūkņu
stacijas pārbūve.

Līdz šim paveikti šādi darbi:
1. Veikta novadgrāvja N2 pārtīrīšana visā
garumā;
2. Dambja izbūves darbos pabeigta nogāžu planēšana un veikta hidrosēja;
3. Veikta platības atcelmošana;
4. Pabeigta sūkņu stacijas izplūdes kameras vertikālo sienu stiegrošana un
veidņošana un veikta konstrukciju betonēšana;
5. Pabeigta sūkņu stacijas apkalpes mājas
pamatnes sagatavošana;

6. Veikta vecās sūkņu stacijas ieplūdes
daļas betona konstrukciju demontāža;
7. Iztīrīts krājbaseins;
8. Demontēti vecie sūkņi;
9. Uzsākta sūkņu stacijas apkalpes mājas
izbūve;
Oktobrī notiks jauno sūkņu piegāde un
uzstādīšana.
Laura Breidaka

Nozāģētas vecās un bīstamās papeles Rīgas gatvē, posmā no Depo ielas līdz Ķiršu ielai

Iela atbrīvota no papelēm, kam ir īpaši
sausa un viegli lūstoša stumbra struktūra.
Papeļu nozāģēšanu veica SIA “Arborists”.
Papeles mūžs nav ilgs – 40 līdz 50 gadi. Kad
sasniegts šis vecums, papeles koksne noveco un rada bīstamību apkārtējo drošībai.
Pagājušā gadsimta 70. gados apstādījumos
daudzviet stādīja ātraudzīgās papeles, bet
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tolaik stādmateriāls tika izvēlēts slikts, kā
arī koki tika stādīti blīvi un haotiski. Papeles aug ļoti ātri, tāpēc tās izmantoja, lai
ātros tempos apzaļumotu dzīvojamos rajonus un teritorijas ap rūpnīcām. Papeles
stādītas pārāk tuvu ēkām, ietvēm, elektrības vadiem un kanalizācijas šahtām. Tā kā
papeles atradās grāvja malā, to vietā nav
plānots stādīt jaunus kokus, un to arī nedrīkst darīt saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Proti, noteikumu punkts 7.1. noteic,
ka ūdensnoteku, novadgrāvju, kontūrgrāvju un susinātājgrāvju gultnēs un nogāzēs
novāc kokus, koku un krūmu atvases, kas
traucē ūdens plūsmu gultnē vai meliorāci@Adazu_novads

jas sistēmas uzturēšanas darbus [..]” Vairāki iedzīvotāji jautājuši par pašvaldības
iespējām atjaunot ietvi Rīgas gatvē. Teritorija no ietves līdz grāvja vidum atrodas
pašvaldības īpašumā, bet ietve Rīgas gatvē
atrodas valsts akciju sabiedrības “Latvijas
Valsts ceļi” (LVC) īpašumā, un atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” – pašvaldība nedrīkst veikt ietves atjaunošanu, kas atrodas svešā īpašumā. Tas
ir pretlikumīgi. Pirms 2 gadiem pašvaldība
VAS “Latvijas Valsts ceļi” aizsūtīja domes
lēmumu un līguma projektu ar lūgumu nodod šo vietu apsaimniekošanā, bet līdz šim
šajā jautājumā nav tālākas virzības.

instagram.com/adazilv/

Monika Griezne
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2019. gadā Ādažu novadā īstenoti 15 konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekti
Projekti teritorijas labiekārtošanai:

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas
“Skaistuma Dizaina Darbnīca”
projekts “GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS”
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
(ĀBVS) parka teritorijā, skolas pagalmā izveidota GeoDome siltumnīca. Šī objekta izveide ir integrēta ĀBVS 10. klases lauksaimniecības praksē un 11. klases
sociālajā praksē, kā arī turpmāk tas tiks izmantots augu mācības un dārzkopības nodarbībās.
Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Viss bērniem” projekts “Darbojos ar prieku!”
Lai Kadagas PII bērniem būtu iespēja jēgpilni un daudzveidīgi darboties, attīstot un
nostiprinot dažādas turpmākajā dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas, bērnudārza
āra teritorijā tika ierīkoti: pieci spēļu galdi,
mākslas stendi, aušanas stendi, spēļu laukumi, svari, āra virtuves, aktivitāšu centrs “Vilciens”, aktivitāšu centrs, vigvami.
Biedrības “Zaļais virziens” projekts
“Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Ataru ciemā”
Tika labiekārtots bērnu rotaļu laukums Ataru ciemā, izgatavojot un
uzstādot bērniem drošu, atraktīvu
un ergonomisku rotaļu laukuma konstrukciju ar šūpolēm un
smilškasti.

Biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs”
projekts “Garkalnes ciema atpūtas centra
labiekārtošana ar soliņiem, galdiņiem un
ugunskura vietu”
Tika labiekārtota Garkalnes ciema Garkalnes parka atpūtas zona, veicot ugunskura vietas izveidi, uzstādot soliņus un
galdiņus, tādejādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas, uzlabojot dzīves kvalitāti un veicinot dažādu sociālo
grupu iniciatīvu un integrāciju vietējā sabiedrībā.
Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Gaujas
ielas 25 iedzīvotāji Ādažiem” projekts
“Taka uz skolu”
Gaujas ielas 25/3 namam piederošajā zālāja teritorijā tika izveidota 8,5m gara taka,
kā arī labiekārtota takas teritorija.
Nereģistrētas iedzīvotāju grupas
“Alderu iedzīvotāji” projekts “Bērnu rotaļu laukums Alderos”
Turpinot iepriekšējā gadā iesākto
Alderu bērnu rotaļu laukuma uzlabošanu, tika paplašinātas aktivitāšu iespējas un veidots drošs atpūtas
laukums apmeklētājiem un sabiedrībai. Tika uzstādītas lielākas
šūpoles un izveidots volejbola laukums. Apkārt laukumam uzstādīts žogs.

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Baltezera sports” projekts “Baltezera sporta laukums”
Tika uzlabota Baltezera sporta laukuma kvalitāte, dažādojot tajā pieejamās sporta aktivitātes un
nodrošinot iespēju tās izmantot visu gadu. 2 esošie futbola koka konstrukcijas vārti tika nomainīti pret metāla konstrukcijas futbola vārtiem. Abiem vārtiem tika uzstādīti jauni tīkli. Tika izgatavoti saliekamie /izjaucami hokeja laukuma borti.

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai:
“Ādažu Kultūras centra jauniešu
koris “Mundus”” projekts “Ādažu
jauniešu kora “Mundus” skatuves
tērpu šūšana”
Tika uzšūti rotaļīgi, oriģināli, īpaši modelēti skatuves tērpi jauniešu kora “Mundus” koristiem – 24
kleitas meitenēm un 14 aksesuāri puišiem.
Biedrības “GRAND JETE” projekts “Ādažu estētisko vingrotāju
sporta tērpu izveidošana pirmajām sacensībām”
Lai panāktu sporta biedrības
“Grand Jete” komandas estētiskā
vingrošanā piedalīšanos sacensībās Latvijā, tika uzšūtas 8 sporta tērpu vienības.
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Misijas baptistu draudzes
projekts “Vasaras Bībeles skola
bērniem “Karaļvalsts””
4 dienu garumā noorganizēta
Vasaras Bībeles skola “Karaļvalsts” 62 Ādažu novada un
apkārtnes bērniem vecumā no
5–11 gadiem. 4 dienās tika nodrošinātas 5 darbnīcas – radošās stacijas.

“Ādažu amatierteātris “Kontakts””
projekts “Kontakts rada un rāda”
Tika izveidots vizuālais noformējums (tērpi aktieriem) jaunajai izrādei “Alise Brīnumzemē”. Tika
izgatavoti 15 tērpi un 8 aksesuāru
komplekti dejotājiem, palīdzot radīt noskaņu un sajūtu.
Biedrības “Sprigulis” projekts “Baltās blūzes un krekli”
Deju kolektīvam “Sprigulis” tika uzšūtas 24 baltas blūzes un 24 kreklus no
neburzīga kokvilnas kreklu auduma.
Biedrības “Orientēšanās klubs
“Kāpa”” projekts “Sākam orientēties!”
Tika popularizēts veselīgs un aktīvs
dzīvesveids, apmācot orientēšanās
zinībās dažāda vecuma Ādažu novada iedzīvotājus (no bērnudārza līdz senioru vecumam), kā arī
palīdzēts apgūt orientēšanās pamatprasmes novada iedzīvotājiem 5 orientēšanās pasākumos Ādažu novadā: sacensības “Ādažu kauss” un trešdienas orientēšanās seriāli “SĀC!”. Tika iegādāti
LIDER materiāli jaunas orientēšanās kartes sagatavošanai, materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai Ādažu BJSS orientēšanās
nodaļas audzēkņiem (galdi, soli, iesildīšanās orientēšanās tērpi).
Ā AŽU VĒSTIS 16. OKTOBRIS (223) 2019
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Projekti ēku remontiem:
NIG “Vēsturiski autentisko
austrumu durvju atjaunotāji”
projekts “Vēsturiski autentisko
austrumu durvju atjaunotāji”
Tika izgatavotas un uzstādītas
jaunas, autentiskas vēsturiskās
ēkas masīvkoka
fasādes divviru
durvis ar kārbu Alderu ielas Nr.27 daudzdzīvokļa
mājas austrumu pusē.

NIG “Kadaga 10/1” projekts
“Kadaga 10/1”
Tika veikts kosmētiskais remonts Kadagas 10 ēkas pirmajā kāpņu telpā – notīrīta vecā,
nolobījusies krāsa, nošpaktelētas un nokrāsotas
sienas un griesti,
nokrāsoti vecie radiatori, iekšējās ieejas durvis,
margas un trepes ar speciālu betona krāsu.

Ādažu sākumskolā iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Ādažu sākumskolas atklāšanas laikā, 2.
septembrī, skolas grīdā iemūrējām laika
kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kapsulā ielikti domes lēmumi par
nepieciešamību būvēt jaunu skolas ēku
Ādažos, visi tie “Ādažu Vēstis” numuri,
kas vēstīja par skolas tapšanu, sākot no
domes lēmuma par to līdz pat skolas pirmo divu kārtu izbūvei, kā arī 2. septembra
laikraksti “Diena” un “Neatkarīgā Rīta
Avīze”, kas pēc 100 gadiem ļaus saprast,
par ko rakstīja lielākie drukātās preses

dienas izdevumi 2019. gada 2. septembrī,
tāpat – zinātnes žurnāls bērniem un jauniešiem “Ilustrētā Junioriem”, lai skolēni arī pēc 100 gadiem apjaustu, kādi bija
zinātnes sasniegumi 21. gadsimtā. Tāpat
kapsulā ieliktas visas eiro sērijas monētas
ar 8 dažādām nominālvērtībām – 1, 2, 5,
10, 20 un 50 centu, un 1 un 2 eiro monētas,
kā arī 5 eiro banknote. Kapsulā ievietots
arī optiskais disks ar video vēstījumu nākamajām paaudzēm. Nīderlandes universitātes Nanotehnoloģijas institūta pētnieks
Jerons de Vrī 2013. gadā aizstāvēja doktora
disertāciju, izveidojot jauna tipa, īpaši izturīgu, no volframa un silīcija nitrīda izgatavotu optisko disku, kura mūža ilgums
var sasniegt līdz pat vairākiem simtiem
gadu un vēl vairāk. Lai noskaidrotu, cik
ilgi diskā ierakstītā informācija var saglabāties, de Vrī izmantoja Arēniusa modeli,
kas ļauj simulēt garus laika periodus, datu

nesēju uz zināmu laiku pakļaujot iepriekš
noteiktai temperatūrai. Informācija optiskajā diskā ierakstīta ar “Blu-ray” rakstītāju. Cerams, ka ādažnieki pēc 100 gadiem
atradīs kādu tehnoloģiju muzeju, lai nolasītu diskā atstāto informāciju. Katrā ziņā
– tas būs interesants izaicinājums! Video
vēstījums tika filmēts no 2018. līdz 2019.
gada rudenim. Tajā gan uz ielas nejauši sastaptiem cilvēkiem, gan novada sporta pasākumu apmeklētājiem jautājām, ko viņi
novēlētu Ādažiem un Ādažu cilvēkiem pēc
100 gadiem, kad šo kapsulu aicinām atvērt.
Lūdzām ādažniekus iesūtīt arī savu video
sveicienu nākamajām paaudzēm! Sirsnīgs
paldies tiem, kuri atsaucās! Daudzi aptaujātie aicināja nākotnes ādažniekus apzināties, ka svarīgāka par visu dzīvē ir labestība
un mīlestība gan pret cilvēkiem, gan visu
dzīvo dabu.
Monika Griezne

Kadagā atklāta aptieka “Aptieka1”

Foto ‒ Laima Jātniece

Kadagā svinīgi atklāta aptieka “Aptieka 1”. Prieks, ka Kadagas iedzīvotājiem atveseļošanās iespējas nu būs pieejamākas!

Foto ‒ Laima Jātniece

Izveidota koka platforma un atjaunotas kāpnes atpūtas vietā Krastupes ielā

Dūņezera un Lilastes ezera savienojumā izbūvēs slipu
Dome noslēgusi līgumu ar SIA “Enviroprojekts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu slipa izbūvei Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā par kopējo
summu – 11517,13 EUR bez PVN. 29.08.2019. projektētājs
S
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saņēma būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem. Projekta gala versiju plānots saņemt līdz š.g.novembra beigām.
Būvdarbi plānoti 2020. gadā.

@Adazu_novads

Laura Breidaka

instagram.com/adazilv/
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Seminārs dzīvokļu īpašniekiem
par daudzdzīvokļu visaptverošu ēku atjaunošanu un tās ieguvumiem

Ādažu novada daudzdzīvokļu esošie
un potenciālie īpašnieki tiek aicināti
piedalīties informatīvā seminārā par
novada daudzdzīvokļu māju tehnisko
stāvokli, ēku atjaunošanas nepiecieša-

mību un visaptverošas atjaunošanas
sniegtajām iespējām.
Seminārs notiks 2019. gada 6. novembrī (trešdienā) no pulksten 18:00 līdz
20:00 Ādažu Vēstures un mākslas
galerijā.
Semināru vadīs un par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fondu Ādažu
novadā stāstīs Ādažu novada domes
energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs.
Ēku saglabāšanas un energotaupības
biroja (ESEB) pārstāvis Sergejs Galajevs informēs par daudzdzīvokļu ēkas
visaptverošas atjaunošanas iespējām
projekta
“Accelerate
SUNShINE” ietvaros.
SIA “Ādažu Namsaimnieks” pārstāve Iveta

Puķīte prezentēs daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas iespējas Ādažos un Ādažu
novadā.
Semināra īpašais viesis – atjaunotās Salaspils daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
Daugavas ielā 2 pārvaldniece Olga Brūvere, kura dalīsies ar savu pieredzi par
mājas atjaunošanas procesu, lielākajiem
izaicinājumiem un ieguvumiem.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Lūgums pieteikt savu dalību, atsūtot savu vārdu, uzvārdu un pārstāvēto māju/iestādi uz e-pastu:
anrijs.zebergs@adazi.lv.

Līdz 4. novembrim tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv
aicina balsot par Ģimenei draudzīgāko pašvaldību
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās
attīstības aģentūras (VRAA) rīkotā konkursa
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros ikvienu aicina balsot un izteikt viedokli
par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā.
Autorizējoties ar sociālo tīklu kontiem vai e-pastu, var nobal-

sot par vairākām (līdz trīs) ģimenei draudzīgām pašvaldībām,
kā arī novērtēt un sniegt savu viedokli vai priekšlikumus par
pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem attiecīgajās pašvaldībās.
Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar
bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai
ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.
Monika Griezne

33 koka ielu apgaismojuma stabi nomainīti pret jauniem metāla stabiem

• nepieciešamība nodroši23. septembrī pilnībā tika
nāt drošu elektroenerģijas
pabeigta 33 koka ielu appiegādi ielu apgaismojuma
gaismojuma stabu nosistēmai, kā arī nodrošināt
maiņa pret jauniem, mecilvēku un transporta kustāliskiem stabiem. Stabu
tības drošību.
nomaiņa bija nepieciešama
Pirms apgaismojuma stabu
vairāku apstākļu dēļ:
maiņas Ādažu novadā tika
• pēdējo divu gadu laikā
izvērtēti ekspluatācijā esotika konstatēti Ādažu nošo ielas apgaismojuma stavada ielu apgaismojuma
bu nolietojuma pakāpe un
koka stabu mehāniskās saapzināti kritiskā stāvoklī
brukšanas gadījumi trupes
esošie ielu apgaismojuma
rezultātā (koka šķiedras
koka stabi. Par 33 ielu apsairšana, ko izraisa īpašas
gaismojuma koka stabu nosēnes koka staba saskares
maiņu pret metāla stabiem
zonā koksnei ar zemi, dramatiski pasliktinot kok- Ielu apgaismojuma koka stabu Skats uz Draudzības ielu pēc ielu dome noslēdza līgumu ar
kritiskais stāvoklis pirms nomai- apgaismojuma koka stabu nomaiSIA “Leģenda Gold”, līgusnes stabu nestspēju);
ņas.
ma kopējā summa veidoja
• vidējais plānotais koka ņas.
stabu kalpošanas termiņš ir 40 gadi, bet stabu vecums ir robežās no 38 līdz 45 ga- 23140 EUR (bez PVN).
Ādažu novada ielu apgaismojuma koka diem (ekspluatācijas termiņš ir izsmelts);
Anrijs Zēbergs, energopārvaldnieks

8

Nopļauts dambis 4 km garumā
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SPORTS

Lepojamies! Ādažnieks Vladislavs Sviridenkovs
ieguvis 1. vietu paukošanas sacensībās Zviedrijā

Foto no privātā arhīva

Ādažnieks Vladislavs Sviridenkovs (11
gadi) ieguvis 1. vietu un Stokholmas kausu 2019 floretē, grupā U13, paukošanas
sacensības Zviedrijā. Latvijas jauno paukotāju komanda (Vladislavs Sviridenkovs, Jēkabs Ozoliņš, Martins Gainutdinovs, Viktorija Gorohova un Eva Alvīne
Ormane) arī komandu sacensībās bija
pirmā. Liels paldies trenerim Tomam
Stašulānam par profesionalitāti un ieguldīto darbu jauno sportistu apmācībā
un trenēšanā!

Ādažu Sporta centrā norisinājās Ādažu
Kausa izcīņa basketbolā 2019, kurā piedalījās 6 komandas. Pirms turnīra bija

Ādažu Rudens kross 2019
29. septembrī Ādažu stadionā tika dots
starts Ādažu rudens krosam. Pirmie uz
starta stājās paši mazākie dalībnieki,
kuri veica 200m distanci, kurā S4 grupā
uzvarēja Olīvija Neilande, bet V4 grupā
ātrākais bija Mārcis Purgailis. 400m distancē ātrākais bija Markuss Zālītis (V6
grupa) no Ķekavas, bet starp meitenēm
labākā bija rīdziniece Undīne Bērziņa
(S6 grupa). 800 metru distancē S8 grupā
triumfēja Elza Auziņa, V8 grupā labākais
bija Ričards Gavrilko. S10 grupā – Emīlija Stradiņa, savukārt V10 grupā – Ēriks
Veldre. SV12, SV14, SV16 un SV60 grupu
dalībnieki skrēja 2200m distanci. Abso-

grūti prognozēt, kura komanda uzvarēs,
jo komandu spēku samēri ir ļoti līdzīgi. Komandas tika sadalītas 2 grupās,
kur izspēlēja katra ar katru. Spēlē par 5.
vietu savā starpā tikās “Kūpers” un “ExNexum”, kur pirmie izrādījās pārāki ar
rezultātu 33:24. Abos pusfinālos tomēr
izpalika līdzīgas spēles un tajos “Avotu
reprezent” ar 34:19 pārspēja “Emerald/
Zalaris”, bet ĀBJSS U16 ar 28:16 uzvarēja
CA Basket, tādējādi iekļūstot finālā. Spēlē par 3. vietu CA Basket pārspēja “Emerald/Zalaris” ar 46:24, iegūstot 3. vietu.
Fināla spēle gan bija ļoti līdzīga un ritēja

lūti labāko laiku šajā distancē uzrādīja
Adriana Sanija Kreitenberga (S16 grupa).
S12 grupā uzvarēja Laura Ozola, S14 grupā Madara Kļavniece, V12 grupā Toms
Melderis, V14 grupā Elians Fialkovskis,
bet V16 grupā Edvarts Sprindžuks-Golubcovs. V60 grupā uzvarēja Juris Sokovs.
3600m distancē devās SV20, SV30, SV40
un SV50 grupu dalībnieki. Labāko laiku
šajā distancē uzrādīja Kristiāns Upenieks
(V20 grupā), S20 grupā uzvarēja Kristiāna Krūzmētra, S30 grupā Olga Neilande,
S40 grupā Anita Fišere. V30 grupā ātrākais bija Mareks Zālītis, V40 grupā Jurģis
Purgailis, V50 grupā Normunds Upe-

punkts punktā. Pēdējās sekundēs ĀBJSS
U16 komanda noturēja aizsardzību, piespieda pretiniekus kļūdīties un uzvarēja
ar rezultātu 27:26. Uzvarētāju sastāvā
spēlēja Valters Briedis, Mārcis Osis, Haralds Mārtiņsons, Artūrs Valtmanis,
Gundars Gulbis, Markuss Kaminskis,
Mārtiņš Gailis, Deivids Jansons un Edijs Endijs Eglītis. Par fināla vērtīgāko
spēlētāju tika atzīts Edijs Endijs Eglītis.
Paldies visām komandām par dalību
turnīrā! Paldies Edgaram Krūzem par
palīdzību turnīra organizēšanā!
Arnis Rozītis

Foto ‒ Laima Jātniece

Foto ‒ Aija Valtmane

ĀBJSS U16 komanda triumfē Ādažu Kausa izcīņā basketbolā

nieks. Liels paldies visiem dalībniekiem
par nenobīšanos no laikapstākļiem un
piedalīšanos Ādažu rudens krosā 2019!
Uz tikšanos nākamgad!
Arnis Rozītis

Foto no privātā arhīva

Ādažos tagad iespēja trenēties jaunā rakešu sporta veidā – krosmintonā

Krosmintons ir tenisa, badmintona un
skvoša labāko īpašību apvienojums. Šo
sporta veidu vairums uzsākuši bez jebkādām iepriekšējām šāda sporta specifisS

U S

facebook.com/adazilv

kajām iemaņām un ar savu neatlaidību
plūkuši laurus gan vietējā, gan starptautiskajā arēnā. Sākotnēji lielākā daļa pieaugušo to uztver kā atslodzi no ikdienas rutīnas, bet vēlāk tas pāraug azartā
un izaicinājumā. Latvijā katru mēnesi
notiek regulāras Latvijas Kausa posmu
sacensības gan bērnu un jauniešu, gan
arī pieaugušo vidū (ir noteiktas grupas
iesācējiem, kā arī visas grupas tiek sadalītas atbilstoši pa vecuma posmiem).
Krosmintons ir ļoti inteliģents un fiziski
aktīvs sporta veids. Spēles laikā nākas
skriet kā sprinterim, jādomā vairāki soļi
@Adazu_novads

uz priekšu, tāpat arī jāatvaira pretinieka sitiens, kas nav tik viegli, jo spīderis
(volāniņš) ir divas reizes smagāks nekā
badmintonā un lido daudz ātrāk.
Iepazīties ar šo sporta veidu aicinām
Ādažu sākumskolas sporta zālē, Attekas ielā 16. Bērni un jaunieši no 9 līdz
18 gadiem aicināti pirmdienās no plkst.
18.00, savukārt visi, kuriem ir virs 18
(bez vecuma ierobežojuma), aicināti
pirmdienās no plkst. 19.30. Jaunākos dalībniekus pagaidām uzņemam no 9 gadu
vecuma.
Treneris Niklāvs Zvaigzne, tālr. 26633533

instagram.com/adazilv/
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16 ābeles, 15 sarkanie ozoli un 1900 augu
Ābeles ar purpursarkanām lapām

lpas
Klašu te

Ādažu sākumskolā katra klase ir
ap 67m2 liela, un tajā mācās vidēji 28 skolēni. Pirmajās klasēs
tie ir 25–26 bērni, savukārt vecākajās klasēs skolēnu skaits
sasniedz jau 32 skolēnus. Katrā klasē bērniem ir vienvietīgi
galdi ar regulējamu galda augstumu (piemēroti bērniem
119–188 cm augstumā). Lai tos varētu ērti novietot, kur
nepieciešams, galdiem 2 kājas ir ar riteņiem. Galdu neregulārā
virsmas forma ļauj tos izkārtot dažādās veidos. Arī krēslu augstumu var pieregulēt bērna vajadzībām – tie piemēroti
119–176,5cm gariem bērniem.

Iveta Grīviņa, telpiskās attīstības plānotāja,
stāsta, ka skolas mācību korpusu priekšā
stādītas dekoratīvās ābeles – 8 šķirnes “Liset”
ābeles, kas veidos blīvu 4-5m augstu un 3m
platu vainagu ar maziem, spīdīgiem
augļiem un kam jaunās lapas plauks purpursarkanā krāsā, un 8 “Royalty” purpura ābeles,
kas sasniegs līdz 5m augstumu un 3m
platumu un priecēs ar sarkanbrūnām
lapām un rubīnsarkaniem ziediem.
Zaļajā zonā pie automašīnu stāvvietām
iestādīti 15 sarkanie ozoli.
Ga rderobe

Intera kt īvie ekrā ni
Inga Pērkone, Ādažu sākumskolas projekta vadītāja Eiropas
struktūrfondu
finansējuma
piesaistes jautājumos, stāsta, ka
katrā klasē ir balta magnētiskā
tāfele un rāda, kā darbojas
interaktīvi ekrāni, kuros iebūvētas skārienjūtīgas virsmas
interaktivitātes sensori.

s
Ju mt

Solvita Vasiļevska,
Ādažu vidusskolas
direktora vietniece, kura uzrauga
administratīvo un saimniecisko
darbu Ādažu sākumskolā, stāsta, ka
bibliotēkā – lasītavā skolēniem ir
pieejamas telpas, kurās brīvajos
brīžos pildīt mājasdarbus, pētīt
un lasīt dažādas grāmatas. Skolotājiem te ir iespēja arī kopēt
mācību materiālus skolēniem.

Bibliotēka – lasītava

Lifts
Sākumskolā izbūvētais lifts ļauj skolēniem, skolotājiem, kā
arī cilvēkiem, kuriem
ir grūti pārvietoties
pa kāpnēm veselības
problēmu dēļ, ērti
nokļūt skolas otrajā
vai trešajā stāvā.

Skolotā ju ista ba –
metod iska is kabinets

lkons
Sporta zā les ba

Sporta zālē ir balkons, kurā ierīkotas
tribīnes. Balkons tika veidots, mazinot izbūvējamo platību, tieši tāpēc
tribīnes ir tikai 2. stāvā. Tribīnes ir
stacionāras, ar 170 sēdvietām.

Solvita Vasiļevska stāsta, ka skolotāju istabā
skolotāji var sagatavoties mācību stundai,
sagatavot mācību materiālus, organizēt
tikšanās ar kolēģiem, plānot un pārrunāt aktualitātes izglītībā.

Garderobe ir kompakti
izvietota vestibilā, blakus
galvenai ieejai skolā. Katrai
klasītei ir sava pakaramo un
apavu plauktu rinda. Garderobes izvietojums ļāva
ietaupīt platību un samazināt zonu, kas jākopj biežāk
par citām.

Skolas jumta klājumu veido
Protan membrāna. Tas ir
armēts PVH materiāls ar
lieliskiem izturības rādītājiem arī pie ļoti zemām
temperatūrām un tempera- Virtuves pacē
lā js
tūru svārstībām, kādas
raksturīgas Latvijas klimatam. Temperatūras svārstību
dēļ jumtu segumiem Latvijā
parasti konstatējamas dažādas problēmas. Pierādītais
Protan kalpošanas normatīvais termiņš ir vairāk nekā 30
gadi, un tas ir krietni lielāks
par tradicionālo bitumena
jumta segumu termiņu.
Virtuves pacēlāja funkcija ir
nogādāt ēdienus, kas tiek gatavoti virtuvē 1. stāvā, uz 2.
stāva ēdamzāli. Virtuves pacēlājs pārvieto arī personālu un
tīros traukus. Pacēlāja celtspēja ir 500 kg, tas ražots Zviedrijā.
Augi, kas rotā skolas foajē
Iveta Grīviņa stāsta,
ka jau skolas ēkas
projekta
tapšanas
laikā bija dzimusi
doma, ka centrālajās
kāpnēs jābūt kastēm
ar augiem. Augi, kas
atdzīvina un rotā
skolas foajē un ko pamana katrs skolā ienākušais. Šajās puķu
kastēs stādīti telpaugi, kas ir salīdzinoši viegli kopjami, kas
neprasa tiešu saules gaismu un kas priecē gan ar krāšņām
lapām, gan ar ziediem, piemēram dracēnas, asplēnijas,
antūrijas, hlorofīti, efejas, jukas un vrīzijas.

jaunajā Ādažu sākumskolā
Kā iepriekš ziņojām, Ādažos tapusi viena no modernākajām skolām Latvijā un pat –
Baltijā! Ar inovatīvu ventilācijas sistēmu, augstiem energoefektivitātes rādītājiem, no
Skandināvijas aizgūtu ēdināšanas sistēmu un citiem inovatīviem risinājumiem. Šoreiz
ielūkojamies dažādās jaunās Ādažu sākumskolas detaļās, kas varbūt palikušas nemanītas.

Iespēja patstāvīgi izvēlēties ēdienu

Iveta Grīviņa rāda kastes ar skolēnu
piederumiem, atzīstot, ka jau vecajā
skolas mājā sākumskolas skolēni savus
mācību materiālu uzglabāja kastēs un Solvita Vasiļevska rāda, ka skolēnam ir iespēja patstāvīgi
tad katrā klasē bija aktuāli atrast vietu, izvēlēties sev ēdienu no piedāvātās ēdienkartes klāsta,
kur šīs kastes uzglabāt. Pie sienām tika tādejādi izkopjot pašapkalpošanās iemaņas un patstāvību.
skrūvēti plaukti, kastes krāmētas lielās Skolēniem tiek piedāvāta pamatēdiena un piedevu izvēle, kā
kaudzēs. Zinot šo pieredzi, jau skolas arī iespēja otrreiz papildināt savu porciju. Būtiski ir samazināprojektēšanas laikā tika domāts arī par jušies ēdiena atkritumi, jo skolēns uzliek to, ko pats vēlas un
vietu, kur katram klases solēnam nolikt savus materiālus. Tā radās cik daudz var apēst.
iebūvētie plaukti, kur ir vieta katra skolēna mācību materiāliem, kas ik
orijā,
skolas terit
u
dienu nav jānēsā uz mājām un atpakaļ uz skolu.
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1900 a
ttekas ielas
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Atpūtas telpa
1050 –
Atpūtas telpa ir vieta
nelielam atelpas brīdim
Skolas priekšā lielajās dobēs – kastēs vējā
starp stundām, te skoplīvo aslapu ciesas un kaķumētras,
lotājiem ir iespēja
savukārt dobē gar celiņu – īsmatiņu
ieturēt maltīti, iedzert
ciesa, pļavauzīte un kaķumētras. Jaunajā
tēju vai kafiju.
Attekas ielas posmā izveidotas daudzgadīgo puķu dobes un iestādīts ap 1050
augu, savukārt skolas teritorijā izveidotas daudzgadīgo augu dobes un
s
n
a
zv
skolas
Pu lksteņi u n
Skolas pulksteņi – īpaši iestādīts ap 1900 augu stādu. Iveta Grīviņa pārliecināta, ka ziemciešu
stādījumi priecēs ar ziediem, lapu krāsu un graudzāļu stiebriem no agra
pamanāmi, lai skolēpavasara līdz pat vēlam rudenim.
niem būtu labi redzami. Tie ir katrā klasē,
Evakuācijas izejas
foajē, konferenču
zālē, atpūtas telpā,
Skolā ir pārdomāta ugunsdrošības
bibliotēkā un citur.
sistēma. Ir izveidotas normatīviem
Visi pulksteņi ir
atbilstošas evakuācijas izejas, tai skaitā
saslēgti ar serveevakuācijas kāpnes. Daļa no kāpnēm
ri, kas tos pieregulē tā, lai katrs no pulksteņiem ik
izvietotas ēkas ārpusē.
brīdi rāda precīzu laiku. Arī skolas zvans jaunajā
Ādažu sākumskolā zvana pavisam citādi nekā
Rotaļu istaba
ierasts. Te mācību stundas sākumu un beigas
iezvana ar ieprogrammētu zvanu, kas atgādina mobilā tālruņa melodiju. Starp citu, meloUzkopšanas līdzekļu dozators
dija zvanam uz un no stundas ir atšķirīga.
Iebūvēti skapji

Konferenču zā le

Šajā telpā tiek organizētas pedagogu sanāksmes, izglītojošās
lekcijas un semināri skolotājiem un
skolēniem.

Aigars Kopko, atbildīgais par saimniecību Ādažu
sākumskolā, zina, ka liels atvieglojums apkopēju
ikdienas darbam ir uzkopšanas līdzekļu dozators.
Pēc izvēlētā uzkopšanas režīma tas pats sagatavo
nepieciešamo koncentrātu dažādu telpu virsmu
uzkopšanai. Dozators ne tikai atvieglo apkopēju
ikdienu, sagatavojot mazgāšanas līdzekļus darbam,
bet arī veido
līdzekļu ietaupījumu,
jo
šādi mazgāšanas
līdzekli
nav iespējams
pārdozēt.

Ārpus tiešā mācību procesa sākumskolas bērni pietiekami daudz laika
pavada skolas telpās. Viena no
vietām skolā, kur bērni labprāt
pavada savu brīvo laiku, ir rotaļu
istaba. Tā iekārtota tā, lai ikviens tajā
varētu gan atpūsties, gan lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku.

N
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Līdz 1. novembrim aicinām pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai sportā
Ādažu novada domes Sporta daļa aicina sportistus, sporta organizācijas un sporta sacensību rīkotājus pieteikties finansiāla
atbalsta saņemšanai. Lūgums visus pretendentus iepazīties ar
Ādažu novada domes 2019. gada 23. aprīļa nolikumu Nr.9, aizpildīt nepieciešamās veidlapas, un iesniegt tās Ādažu novada
domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā līdz 2019. gada 1. novembrim (ieskaitot).
Pretendēt uz finansiālu atbalstu dalībai sporta sacensībās un
treniņnometnēs var:
• fiziskas personas, izņemot domes sporta iestāžu darbiniekus
un audzēkņus, kas piedalās sacensībās (individuālos un komandu sporta veidos), ja to dzīvesvieta kārtējā gada 1.janvārī
bija deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
• sportistu treneri, kas tiesīgi strādāt attiecīgā sporta jomā atbilstoši normatīvajiem aktiem, ar nosacījumu, ka to trenētie

sportisti atbilst šī nolikuma 3.1. punkta noteikumam.
Pretendēt uz finansiālu atbalstu sporta sacensību organizēšanai var Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas,
individuāli komersanti vai fiziskas personas, kuras ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, izņemot domes iestādes
un to darbinieki.
Pretendēt uz finansiālu atbalstu savas darbības nodrošināšanai var sporta organizācijas, biedrības un klubi (turpmāk
– organizācijas):
• kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā;
• kas veicina sporta attīstību Ādažu novadā;
• kas veicina Ādažu novada iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu;
• kas nav saimnieciskās darbības veicēji.
Arnis Rozītis

No 7. oktobra mainīts izbraukšanas laiks maršrutā Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži

Saistībā ar to, ka mācības Ādažu sākum- Ādaži no pieturas “Ādažu centrs” izbrauks
skolā beidzas nedaudz vēlāk nekā Ādažu plkst. 14.30 (līdz šim izbrauca plkst. 14.00),
vidusskolā, bērnu ērtībai no 7. oktobra mai- savukārt pie Ādažu vidusskolas būs 14.32.
nīts atiešanas laiks autobusam no pieturas Biļetes cena – 0.55 EUR. Minētais reiss
“Ādažu centrs”. No 7. oktobra autobuss maršrutā “Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži”
maršrutā nr.5721 Ādaži–Stapriņi–Atari– kursē mācību laikā, nekursē svētku dienās.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Laima Jātniece

Veselības veicināšanas aktivitātes oktobrī
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros
š.g. oktobrī norit vairākas aktivitātes un
pasākumi:
• Breakdance nodarbības 7–11 gadus veciem skolas vecuma bērniem, Gaujas 16,
2. stāva zālē.
• Breakdance nodarbības 10–18 gadus veciem skolas vecuma bērniem, Gaujas 16,
2. stāva zālē.
• Ritmikas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem mūzikas pavadībā Kadagas
pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”.
• Vispārattīstošā vingrošanas – kalanētikas nodarbības skolas vecuma bērniem

Ādažu vidusskolā.
• No 21.–25. oktobrim izglītojoši radošā
darbnīca veselības veicināšanai 7–9 gadus
veciem bērniem Ādažu jaunās sākumskolas telpās un dienas nometne 10–13 gadus
veciem bērniem veselības veicināšanai
Ādažu jaunās sākumskolas telpās.
Vēl var pieteikties 29.10. Atbalsta grupu
nodarbībām vecākiem, kuriem ir bērni
ar īpašām vajadzībām, sniedzot morālo
un psiholoģisko atbalstu bērnu vecākiem. Nodarbības notiek Sociālā dienesta
telpās praktizējošas psiholoģes vadībā.
Nodarbības turpināsies līdz š.g. beigām.
Pieteikšanās nodarbībām pa tālr.
67997977 vai e-pastu: ieva.roze@adazi.lv.

Break dance nodarbība
ciem bērniem.

–

gadus ve-

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

Ģimeniskās noskaņās pavadīta Ādažu novada Sporta diena
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Adrenalīna
meklējumos
Elbruss
virsotnē.

m. Ādažnieki Māris Arnavs un ānis Veinbergs ar Ādažu karogu Elbrusa

Pateicoties
ādažniekiem
Mārim
Arnavam un Jānim Veinbergam, Ādažu
karogs plīvojis augstākajās Kaukāza
virsotnēs – gan Kazbeka kalnā (5047m),
gan Elbrusā (5621m). Kalni spējot
mainīt cilvēka būtību, jo tie ļauj iepazīt
neierobežotu brīvību, kas atrodas ārpus
baiļu robežām. Vai tā tiešām ir? Jautājam
Mārim Arnavam, kurš bez kāpšanas
kalnos savā dzīvē bijis aizrāvies arī ar
kalnu slēpošanu, biatlonu, vindsērfingu,
niršanu ar akvalangu, burāšanu ar
jahtu un laivošanu pa krāčainām upēm.
Reiz dzīvē bijis laiks, kad viņš ārkārtīgi
vēlējies satikt arī haizivis.
Azarts un aizrautība
Ātrums, azarts, aizrautība – trīs vārdi, kas,
šķiet, visspilgtāk raksturo Māri Arnavu.
Viņam jau no bērnības vienmēr paticis būt
kustībā. Arī 3km tālais ceļš Jaunpiebalgā
uz skolu nav sagādājis grūtības ne pavasarī,
ne ziemā, kad velosipēds nomainīts pret
slēpēm. “Adrenalīns” šo vārdu intervijas
laikā Māris piemin vairākkārt, jautāts par
to, kas viņu vilina kalnos. Un, protams,
daba, kas ļauj apzināties, ka cilvēks ir vien
puteklis tās milzīgās varenības priekšā:
“Skaties debesīs, esot kalnā 5000m
augstumā, apkārt visums… Kad esi viens
ar dabu, tā tomēr ir baigā brīvības izjūta.
Kalnos jādomā par izdzīvošanu, un visas
problēmas no galvas ir ārā. Vienīgā vieta,
kur beidzot varu nedomāt par darbu.”
Uzticēt dzīvību
Māris atzīst, ka ir ļoti maz cilvēku, kuri
vēlas kāpt kalnos, tāpēc nav viegli atrast
komandas biedrus: “Kalnos nevari būt
viens. Jābūt kopā ar cilvēkiem, kuriem
uzticies. Nekad nevari zināt, kurā brīdī
sagaida briesmas – neredzamās plaisas
ledājos, akmeņu nobrukumi, kā arī
S
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neparedzamie laika apstākļi. Ledājam
slīdot lejup, rodas plaisas. Veidojas tāda
kā ledus upe, ko sauc par morēnu. Tā nes
līdzi akmeņus, jo ledus masa ir tik liela,
ka noārda klintis. Jo morēnas kustība
lielāka, jo vairāk plaisu un jo bīstamāka
atrašanās uz ledāja. Tāpēc pāri ledājiem
ejam sasaistē. Instruktors pirmais, mēs –
aiz viņa. 4000m augstumā kalnos sākas
ledāji, kuros veidojas plaisas, kas var būt
pat vairākus metrus platas. Sasaistē ejot,
samazinās risks iekrist plaisās. Bieži esmu
domājis, vai negadījuma brīdī to virvi
noturēšu, bet nu, ko tur domāt. Varbūt
tā ir veiksme, nevis profesionālisms,
jo arī profesionāļi kalnos aiziet bojā.
(Jaunzēlandes augstākajā virsotnē – Kuka
kalnā – gāja bojā vairāki Latvijas alpīnisti
– pazīstamais alpīnists Teodors Ķirsis, viņa
meita Evija Ķirse, Ilmārs Bernāns un Aivars
Prošenkovs red.) Trīs alpīnisti tika atrasti

sasaistījušies ar vienu virvi, bet viens bijis
atsevišķi. Stāsta, ka līdzko viens paslīdējis,
tā viņam līdzi – arī pārējie. Kad nokāpju
no kalna lejā, domāju – kāpēc es to darīju,
vai tas bija tā vērts. Protams, ka bija, bet
nu baigais risks arī... Sēžot tagad te, pie
galda, un runājot par kalnu plaisām, kā
@Adazu_novads

varētu būt, ja iekristu… Ja šādi teoretizē,
tad labāk nekāpt. Es arī nezinu, kā jutīšos
situācijā, kad mans draugs iekritīs plaisā…
Zinu, ka mēģināšu glābt, bet, kā tas notiks,
nezinu… Ir atstrādātas metodes, kā tas
viss jādara, gan fiziskas, gan psiholoģiskas.
Jāpamācās. Tas nav labi, tā nevar, zinu, bet
es gāju bez īpašas apmācības. Atbraucu
no Gruzijas, teicu Jānītim: “Klau, redzēju
baigi skaisto kalnu, braucam, uzkāpjam?”
“Jā, kāpjam!” viņš atbildēja.
Tik vienkārši…
Jā, tiesa, mēs paņēmām līdzi izcilu gruzīnu
profesionāli, instruktoru. Viņš strādā par
glābēju kalnos, dzimis, audzis un dzīvo tur.
Mums paveicās. Daudzi, kuri iziet kursus,
tomēr tā arī nevar uzkāpt Kazbekā. Tā
laikam bija baigā iesācēja veiksme. Pats
neticu, ka to paveicām.
Vai jebkurš var kāpt kalnos, vai tomēr
nepieciešama kāda īpaša sagatavošanās?
Jebkurš, kam ir tāda vēlēšanās. Protams,
fiziski sagatavotam cilvēkam būs vieglāk.
Es reti skrienu krosu, netrenējos, nu,
ok, varbūt aizeju uz baseinu reizi vai 2
nedēļā. 5400m augstumā sāku just, ka
trūkst skābekļa, sāka nākt miegs, gribējās
gulēt. “Ja nevari, uzvilkšu tevi augšā,”
sauca instruktors. “Nē, man tas jāvar, līdz
virsotnei palikuši 200m,” domāju. Ieslēdzās
kaut kāda spītība, un pats tiku augšā. Bet

tieši saguruma dēļ daudzi
kalnos nosalst. Skābekļa
trūkuma
dēļ
rodas
vēlme atpūsties, un tā arī
aizmieg un nosalst. Lai
uzkāptu kalnā, vajadzētu
patrenēties,
skrienot
krosiņus, kaut vai 5km
pa brīvdienām. Peldot
stundu 2 reizes nedēļā, būs
nopietns plaušu treniņš,
lai palielinātu plaušu tilpumu.
Kā kalnā kāpšana notiek praktiski?
Piemēram, Elbrusam pirmā nometne
atrodas 2500m augstumā. Līdz tai aizved ar
autiņu – ar visām mantām un ekipējumu.
Pavadījām tur 1 diennakti, startējot līdz
2. nometnei, atstājot tur mantas un atkal
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Kazbeka kalna virsotnē (

m).

atgriežoties atpakaļ. Tas nepieciešams,
lai organisms aprastu ar augstumu,
aklimatizētos. Otrā nometne atrodas
3800m augstumā, un pilnībā atrodas uz
ledus, tam pa virsu vēl – akmeņu krāvums.
Līdz tai pa vertikāli jāpaceļas augšup
pusotrs kilometrs. Ar visām mantām,
mugursoma sver 22kg. Nākamais mērķis
atrodas 4800m augstumā. No rīta startējām,
uzgājām augšā, bet pie 4700m man uznāca
nogurums. Otrā dienā atpūtāmies, bet
nākamajā naktī ap 1.00 cēlāmies, lai dotos
tālāk ceļā.
Kāpēc nozīmīgākā pārvietošanās notiek
naktī?
Naktī vieglāk kāpt, jo nekarsē saule, arī iet
vieglāk pa sasalušu sniegu. Dienā sniegs ir
pakusis, līdz ar to – riskanti pārvietoties.
Naktī izejot, kalna spicē tiec ap pusdienas
laiku. 10.00 no rīta biju jau 5400m
augstumā. Kāpām pa Ziemeļu nogāzi.
Dienvidu nogāze ir vairāk paredzēta
cilvēkiem, kuri paši negrib kāpt, viņus
uzved ar pacēlāju un pēc tam – ar sniega
moci. Ziemeļu nogāze ir grūtāka, un saule
tajā parādās vēlāk.
Cik ilgu laiku pavadāt pašā spicē?
Diez ko ilgi nav iespējams, jo ir ļoti
auksti (kādi mīnuss 20 grādi) un arī vējš
ir nenormāls, ap 60 km/h. Uz mirkli
novilku cimdus, lai iztītu Ādažu karogu,
un rokas jau bija nosalušas. Ar seju pret
vēju stāvēt ir neiespējami, salst. Dodoties
lejup, jāturas ar kūjām un ar papēžiem
jāslīd lejā pa nogāzi.
1 4

Ar ko atšķīrās kāpšana Kazbeka kalnā un
Elbrusā?
Elbruss pārbauda izturību, Kazbeks –
profesionālo sagatavotības līmeni. Kazbeks
ir ledains un daudz bīstamāks par Elbrusu.
Kazbeka kalnā pacēliens līdz spicei ir stāvs
– apmēram 45 grādu leņķī 200m garš
kāpiens pa nogāzi ilgst apmēram 3 stundas
pa ledu, ar cirvi cērtot ledājā. Jāliek solis,
atkal jācērt un atkal solis… Kazbekā
ir vairāk bīstamu plaisu. Viens Šveices
alpīnists ar dēli bija mēģinājis laisties lejā
no augšas, pirmajai plaisai bija ticis pāri,
bet nākamajā bija iekritis. Vietējais mūsu
pavadonis minēja, ka plaisas dziļums bijis
37m. Kazbeka augšējā platforma ir vien
100m2, tur īsti nav, kur nostāties, tāpēc
lielajā vējā daži no turienes pat nopūsti.
Hinduistu un budistu svētākais
kalns pasaulē
Kāda ir pašsajūta, atgriežoties no
kalniem mājās?
Jūtu enerģijas pieplūdumu. Gan garīgi, gan
fiziski. Visi darbi iet no rokas, baigā jauda.
Kāpjot kalnā, atjaunojas viss organisms.
Pierādīts, ka 10 dienu laikā nomainās visi
sarkanie asinsķermenīši. Tā kā man vairs
nav 18, labi justies ir vēl svarīgāk (Mārim
ir 59 gadi red.). Tagad plānoju braukt uz
Tibetu, uz Kailasa kalnu. Tajā gan nevar
uzkāpt, tam iet apkārt. Runā, ka tā ir pati
enerģētiskākā vieta pasaulē. Budistu mūki
iet tam apkārt, meditējot. Piemēram, uz
Āfrikas augstāko kalnu Kilimandžaro
brauc visi Āfrikas šamaņi. Kilimandžaro
nav bīstams – nav sniega un ledāju, biju
piebraucis laikā, kad uz tā bija uzsēdies
mākonis. Protams, tādā laikā neko
nevarēja redzēt – migla un viss. Galvenais,
ko iegūstu, esot kalnos, ir laiks un iespēja
rast atbildes uz sev
svarīgiem jautājumiem.
Tāpēc mani, piemēram,
nesaista došanās uz
Everestu. Tas tagad
kļuvis par iespaidīgu
tūrisma centru, ar
viesnīcām,
ārkārtīgi
daudz cilvēkiem. Tur nav
tā klusuma un sajūtas,
ka esi viens ar dabu.
Lai uzkāptu Everestā,
jāmaksā aptuveni 60
000 dolāru. 3 mēnešus
sanāk dzīvot pie kalna, tur ir vesela pilsēta
– troksnis un kņada.
Kā pievērsies kalnos kāpšanai?
Vienkārši aizbraucu uz Gruziju, iepatikās
kalns un viss! Kazbeka kalnā var kāpt
jebkurš, Gruzijā šajā ziņā nav nekādi
noteikumi, kas ierobežotu kāpšanu kalnos,
uzvilkām zābakus un kāpām augšā. Bet
tieši tāpēc, lai tādi iesācēji kā mēs nekāptu

kalnos, visur citur ir atstrādātas sistēmas,
lai samazinātu nelaimju skaitu. Dzīves laikā
esmu bijis aizrāvies ar ļoti dažādiem sporta
veidiem – biatlonu, vindsērfingu, niršanu
ar akvalangu, esmu bijis pat instruktors,
burāšanu ar jahtu, laivošanu. Atbraucot
mācīties uz Rīgu no Jaunpiebalgas, un
pirmajās slēpošanas sacensībās kļuvu
par 45.vidusskolas čempionu, biju Rīgas
Tehniskās universitātēs slēpošanas izlasē,
bet sacensības sportā īsti nekad nav
saistījušas. Kad aizgāju padomju armijā,
kā ūdenslīdējs apmācīju jaunos tankistus.
Piemēram, noslīkst tanks, kā no tā tikt
ārā…
Kur tu esi bijis kā akvalangists?
Sarkanajā jūrā vairākkārt esmu braucis
nirt, lai baudītu zemūdens pasauli, lai
satiktu kādu haizivi. Nevienu haizivi gan
nebija lemts satikt. Braucu arī uz Haizivju
ieleju Andamanu jūrā, un atkal – nekā.
Haizivis neredzēju arī Karību jūrā. Biju
cerējis tās ieraudzīt dzīvē. Haizivis satikt
nav tik vienkārši…
Izskatās, ka tev patīk nonākt dzīvībai
bīstamās situācijās…
Tas ir tas adrenalīns laikam… Rifu haizivis
gan nav nemaz tik agresīvas. Starp citu,
zemūdens pasaule visskaistākā ir 20m zem
ūdens. Bet es vairs nevaru nirt zemāk par
20m, sāk sāpēt galva, tāpēc šo aizraušanos
esmu atmetis, ar vēja dēli – tas pats. Saulē,
vējā, ūdenī, kamēr apaukstēju trīsžuburu
nervu. Slēpojot Austrijā, pamatīgi
nokritu. Melnajā trasē ar 80-90km
stundā traucos lejup, izslīdēju un nokritu.
Traumēju mugurkaulu. Tagad esmu kļuvis
piesardzīgāks, vizinos tikai pa zilajām
trasēm (joks). Manam draugam pieder
jahta, es pat gandrīz tiku līdz kapteiņa

tiesību kārtošanai, biju kapteiņa palīgs,
bet vairs negribu. Vienā no izbraucieniem
vējainā laikā jahta bīstami tika sagāzta uz
sāniem. Nonācām reālā nāves ēnā. Pēcāk
sāku domāt, kāpēc man to vajag. Vienā
mirklī pienāk brīdis pārdomām… Bet man
patīk adrenalīnu rosinošas situācijas. Ja to
nav, dzīve ir garlaicīga.
Monika Griezne
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Projekts “Gaujas ielas Ādažos pārbūve”
saņem starptautiskās žūrijas balvu kategorijā “Inženierbūvju dizains”

Projekts “Gaujas ielas Ādažos pārbūve”
saņēma starptautiskās žūrijas balvu ka-

tegorijā “Inženierbūvju dizains” Latvijas
Ainavu arhitektūras balvas pasniegšanas
ceremonijā. Projekta pasūtītājs ir Ādažu
novada dome un projekta koncepcijas un
tehniskā projekta autoru komanda – SIA
“Toma Kokina birojs”, SIA “Ie.La inženieri”, SIA “BM-projekts”. Pirmā Latvijas Ainavu arhitektūras “Dižbalva” starptautiskas žūrijas vērtējumā piešķirta kategorijā
“Ilgtspējīga ārtelpa” pieteiktajam Bulvāru
lokam – Rīgas kanālmalas apstādījumiem.

Balva ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sasniegumu skate, kura
tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. Balvas virsuzdevums – veicināt izpratni par
ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļukā sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu
cilvēku koprades produktu. Balvai visās
nominācijās bija iesniegts 81 pieteikums.
Pēc www.lsm.lv

Izstrādāti Lilastes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
20. septembrī saņemti Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izstrādātie “Līlastes
(Lilastes) zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumi”. Noteikumi izstrādāti Zemkopības ministrijas izsludinātā Valsts
Zivju fonda atbalsta programmas pasā-

kumu “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanai,
kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu
no citu valsts vai ES fondu finansējuma”

ietvaros. Kopējā līguma summa – 1033,00
EUR, no kuriem 867,72 (84%) EUR tiek
līdzfinansēti no Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai. Noteikumi ir pētījums, uz kā pamata tiks izstrādāti licencētās makšķerēšanas noteikumi.

Laura Breidaka

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā oktobrī
Abonementā

• Izstāde “Laime kā ābols nenokrīt
vasaras dārzā”
Rakstniekam, literatūrkritiķim Pēterim
Aigaram – 115 (1904–1971)
• Izstāde “Dzīves Gadalaiki”
Tulkotājam, dzejniekam Paulim Kalvam – 100 (1919–2003)
• Izstāde “Piepildīta dzīve teātra pasaulē”
Dramaturģei, režisorei Norai Vētrai-Muižniecei – 100 (1919–2005)
• Izstāde “Literārās meistarības ģenialitāte”
Angļu rakstniecei Dorisai Mejai Lesingai – 100 (1919–2013)
• Izstāde “Tālo zemju vilinājums”
Norvēģu etnogrāfam, ceļotājam Tūram Heijerdālam – 105 (1914–2002)

Lasītavā

• Izstāde “Tās dālijas man atgādina Tevi,
Kad pirmo reizi skolā tikāmies…” /G. Račs/
• Izstāde “Pasts tad un tagad”
• Līdz 18. oktobrim – “Nākotnes profesijas”. Karjeras dienas Ādažu sākumskolas 2. klašu skolēniem
• 22. oktobrī plkst. 17.00 tikšanās ar rakstnieci
Ingunu Baueri

Bērnu literatūras nodaļā

• Izstāde “Pieredze ir vārds”
Angļu rakstniekam Oskaram Vaildam – 165
(1854–1900)

Guntars Godiņš un Contra viesojas Ādažu bibliotēkā
11. septembrī Ādažu bibliotēkā noritēja
atraktīva un spraiga Dzejas dienu pēcpusdiena – uz tikšanos ar saviem faniem
bija aicināti igauņu dzejnieks un tulkotājs
Contra (Margus Konnula) un latviešu
dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš.
Lai labāk iejustos un uzsāktu dialogu, sarunas iesākām sasveicinoties un piesakot
viesus igauņu valodā. Dzejnieks Contra
klātesošos uzrunāja un iepazīstināja ar
sevi un saviem darbiem.
Contra daudz popularizējis Veidenbauma
dzeju – “Man patīk teikt, ka es esmu igauņu Veidenbaums”, par sevi saka igauņu
dzejnieks. 2014. gadā viņa tulkojumā izdota Eduarda Veidenbauma dzejas izlase,
par kuru Contra saņēma Igaunijas un Latvijas Ārlietu ministriju Tulkotāju balvu.
Contra Igaunijā ir viens no populārākajiem dzejniekiem – 30 dzejoļu krājumu
autors, raksta grāmatas bērniem, dziesmu
tekstus. Contras dzejas valoda ir ļoti bagāS

U S

facebook.com/adazilv

ta – daudz dažādas vārdu spēles, zilbju sakritības, humora un satīras, veidojot ironiskus izteicienus un asprātīgas parodijas.
Vakara gaitā dzejnieks atraktīvi runāja
savu dzeju, pat dziedot dažādas interpretētas himnas – gan igauņu, gan latviešu
valodā. Klātesošie dzirdēja Contras dzeju interesantā autora izpildījumā, kā arī
pārskatu par tulkojumiem dažādos laika
posmos.
Contras dzeju latviešu valodā tulko Guntars Godiņš, jau 2009. gadā atdzejojumā
iznāca no abām pusēm lasāma dzejas
grāmata ar nosaukumu “Abi labi”. Arī
Contra šobrīd daudz tulko un atdzejo
latviešu autoru darbus: Alvja Hermaņa
“Dienasgrāmatu”, Noras Ikstenas romānu “Mātes piens” (kopā ar Ilzi Tālbergu),
kā arī atdzejojis Kārļa Vērdiņa, Arta Ostupa, Ineses Zanderes, Guntara Godiņa
u.c. dzejoļus. Šogad pavasarī tika izdots
Contras dzejoļu krājums “Tik grūti ir būt
@Adazu_novads

latvietim”. Tajā apkopoti igauņu valodā
rakstītie dzejoļi, kurus atdzejojis Guntars
Godiņš, kā arī daži Contras paša rakstītie
dzejoļi latviešu valodā.
Gan Contra, gan Guntars Godiņš dalījās
iespaidos par savām atdzejotāju pieredzēm, tulkojot savus darbus.
“Contru Igaunijā uzskata par dziesminieku, viņš tiek aicināts lasīt un arī dziedāt
savus dzejoļus”, teica Guntars Godiņš.
Bija patiesi jauka un jautra vakarēšana
Dzejas dienas noskaņās, kas zina – varbūt
taps arī kādas dzejas rindas...
Sandra Orlovska, Ādažu bibliotēka
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā sēde (24.09.2019.)

Sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP),
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša
(LZS), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands
(RA), L.Pumpure (RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu iestādīt 119 rododendrus Mežaparkā.
Lēmums: Neatbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības ieceri Rīgā, Mežaparkā iedēstīt 119
rododendrus.
Balsojums: “par” – 0, “pret” – 7 (P.Balzāns
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), J.
Neilands (RA), L.Pumpure (RA), P.Pultraks
(RA), E.Verners (RA)), “atturas” – 7 (J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA),
S.Kuzmina-Žuravļova (S), K.Savicka (RA),
M.Sprindžuks (RA), E.Šēpers (LZS)).
2. Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Uzņemt bērnu ĀPII ārpus kārtas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par darba grupas izveidi speciālās izglītības iestāžu audzēkņu transporta pieejamības risinājumu izstrādei.
Lēmums: Izveidot darba grupu novadā deklarēto speciālās izglītības iestāžu skolēnu
transporta nodrošinājuma pieejamības izvērtēšanai un priekšlikumu izstrādei 8 personu
sastāvā. Apstiprināt darba grupas nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par dalību apmācību programmā projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.
Lēmums: Piedalīties Izglītības attīstības centra organizētajā apmācību programmā projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektiem nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektus nekustamo īpašumu “Jaunceriņi 6”
(Ādažu ciemā), Baltezera ielā 48, (Baltezera
ciemā), “Upmaļi” (Ādažu ciemā), “Biškalni”,
(Eimuru ciemā) un “Kažoči” (Garkalnes ciemā) zemes vienībām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezerdūņi”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Ezerdūņi”, Divezeru ciemā, zemes vienībām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kumelīši”.
Lēmums: Atcelt domes 2007.gada 27.novembra lēmumu Nr.102 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” apstiprināšanu un saistošo
noteikumu Nr.44 “Par detālplānojuma Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu”. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kumelīši”, Ādažu
ciemā, zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par grozījumiem domes 23.07.2019. lēmumā Nr.129.		
Lēmums: Grozīt domes 2019.gada 23.jūlija lēmumu Nr.129 “Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”, izsakot tā nolemjošo
daļu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par grozījumu domes 2019.gada 27.augus16

ta lēmumā Nr.159.
Lēmums: Izteikt domes 2019.gada 27.augusta
lēmuma Nr.159 “Par nekustamo īpašumu Elīzes iela 7 un Elīzes iela 7A nomas termiņa pagarināšanu” 1. punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par finansējumu Ādažu vidusskolas “C”
korpusa rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt ĀVS “C” korpusa 1.stāva telpu izmantošanu pirmsskolas
izglītības izglītojamo grupu (sešgadniekiem
un piecgadniekiem) izvietošanai no 2020.gada
1.septembra līdz 2024.gada 31.augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par transporta izdevumu apmaksu.
Lēmums: Apmaksāt J.Z. transporta izdevumus 4,56 litri dienā par izlietoto degvielu M.V.
nogādāšanai uz Rīgas 4.pamatskolu un atpakaļ uz dzīvesvietu, no 2019.gada 1.septembra
līdz mācību gada beigām – 2020.gada 31.maijam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās
informācijas apstrādei.
Lēmums: Pagarināt līdz 2020.gada 9.oktobrim
deleģēšanas līgumu ar SIA “Mērniecības Datu
Centrs” par Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteikto pašvaldības
pārvaldes uzdevumu – uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi
par Ādažu novada administratīvo teritoriju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”.
Lēmums: Atbalstīt domes dalību projektā, sadarbības partnera statusā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par grozījumiem domes 29.01.2019. lēmumā Nr.20.
Lēmums: Izteikt domes 2019.gada 29.janvāra
lēmuma Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā” nolemjošas daļas
3.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: “par” – 12 (P.Balzāns (RA),
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns
(RA), K.Dāvidsone (RA), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), L.Pumpure
(RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA),
M.Sprindžuks (RA), E.Verners (RA)), “pret”
– 1 (A.Keiša (LZS)), “atturas” – 1 (E.Šēpers
(LZS)).
15. Par subsīdiju dalībai Pasaules čempionātā vindsērfingā.
Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu 500 euro apmērā Artūra Sprindžuka un 500 euro apmērā
Eduarda Niedras dalībai Pasaules čempionātā
Vindsērfingā “Techno 293” klasē, Spānijā (Cadiz, Puerto Sherry).
Balsojums: “par” – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA),
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), L.Pumpure (RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA),
E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), “pret” –
nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (M.Sprindžuks (RA)).
16. Par optiskā kabeļa izbūvēšanu posmā
Podnieki-Kadagas tilts.
Atbalstīt optiskā kabeļa izbūvēšanu Podnieku ielas posmā no Kanāla ielas (Baltezera
kanāla tilts) pa Podnieku ielu, Attekas ielu
līdz Gaujas ielai, pa Gaujas ielu līdz Kadagas
tiltam pār Gauju, un tā savienošanu ar domes
ēku. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu no ietaupītajiem līdzekļiem 2900 euro apmērā no
EKK 0647/2244 un 5100 euro apmērā no EKK

0649/2350.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par atbalstu biedrības “Garkalnes Olimpiskais Centrs” iniciatīvas projektam.
Lēmums: Atbalstīt projekta pieteikumu “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras
pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas
multifunkcionālas nojumes Garkalnes ciemā,
Ādažu novadā”. Piešķirt biedrībai “Garkalnes
Olimpiskais Centrs” projekta finansējumu
2000 EUR apmērā no Attīstības un investīciju
daļas 2019.gada budžeta tāmes līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par atbalstu biedrības “BMX Ādaži” iniciatīvas projektam.
Lēmums: Atbalstīt projekta pieteikumu
“BMX parka izveide Ādažu novadā, Kadagā,
otrā kārta”. Piešķirt biedrībai projekta finansējumu 2000 EUR apmērā no Attīstības un
investīciju daļas 2019.gada budžeta tāmes līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par grozījumiem domes 2019.gada
29.janvāra lēmumā Nr.14.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2019. gada
29. janvāra lēmumā Nr.14 “Par pašvaldības
amatpersonu un darbinieku mēnešalgām
2019. gadā” un izteikt tā 1. punktu jaunā redakcijā, kā arī veikt grozījumu sadaļā “Pārvalde - 0110”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par sadarbības līguma pagarināšanu vides objektam “Dzīvo sapņu dārzs”.
Lēmums: Atbalstīt līguma pagarinājumu ar
nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds” līdz 2020.
gada 30.septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes
gabaliem “Attekas iela 43” un “Attekas iela
45”.
Lēmums: Apstiprināt zemes vienību apbūves
tiesību izsoles rezultātus. Nodibināt apbūves
tiesību SIA “Balteneko” uz domei piederošā
nekustamā īpašuma “Attekas iela 43”, Ādaži,
daļu, un “Attekas iela 45”, Ādaži, daļu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
22. Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4”
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt izsoles rezultātus pašvaldības nekustamajam īpašumam Elīzes iela
4, Kadaga. Sagatavot pirkuma līguma projektu ar izsoles uzvarētāju SIA “TEHNIKA AZ”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
23. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka
ārzemju komandējumu.
Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku
komandējumā no šā gada 25.novembra līdz
29.novembrim uz Vīni (Austrija).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
24. Par grozījumiem 2019.gada 27.augusta
domes sēdes lēmumā Nr.20.
Veikt grozījumu domes 2019.gada 27.augusta
sēdes protokola lēmuma Nr.20 31.§ “Par pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu Ādažu vidusskolā un Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā” un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā: “1. Apstiprināt ĀVS pedagoga mēneša
darba algas likmi EUR 940,00 no 2019. gada 1.
septembra līdz 2020. gada 31. augustam.”
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
25. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka
ārzemju komandējumu.
Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku
komandējumā uz 2 dienām no šā gada 15.oktobra līdz 16.oktobrim uz Viļņu (Lietuva).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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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 nodotām ēkām adreses ir iezīmētas zaļā krāsā. Līdz ar to šim adresēm pašvaldība izgatavos adreses plāksnīti BEZ
MAKSAS. Plāksnīti varēs izņemt domes Saimniecības un Infrastruktūras daļā, sākot ar 2019. gada novembri, iepriekš piezvanot
pa tālr. 67 443 536.
Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

Jaunā adrese

BOĶU IELA, IĻĶENE

INDRĀNU, SUDRABA, DZINTARA IELA, STAPRIŅI
“Sandras”, Stapriņi

Indrānu iela 2, Stapriņi

“Boķu ceļš 1”, Iļķene

Boķu iela 1, Iļķene

“Induļi”, Stapriņi

Indrānu iela 4, Stapriņi

“Boķu ceļš 11”, Iļķene

Boķu iela 11, Iļķene

Sudraba iela 5, Stapriņi

Sudraba iela 1, Stapriņi

“Boķu ceļš 9”, Iļķene

Boķu iela 9, Iļķene

Sudraba iela 1, Stapriņi

Sudraba iela 7, Stapriņi

“Boķu ceļš 13”, Iļķene

Boķu iela 13, Iļķene

Sudraba iela 10, Stapriņi

Sudraba iela 2, Stapriņi

“Boķu ceļš 15”, Iļķene

Boķu iela 15, Iļķene

Sudraba iela 8, Stapriņi

Sudraba iela 4, Stapriņi

“Dunduri”, Iļķene

Boķu iela 17, Iļķene

Sudraba iela 4, Stapriņi

Sudraba iela 8, Stapriņi

“Boķu ceļš 19”, Iļķene

Boķu iela 19, Iļķene

Sudraba iela 2, Stapriņi

Sudraba iela 10, Stapriņi

“Gabaliņi”, Iļķene

Boķu iela 23, Iļķene

Sudraba iela 7, Stapriņi

Dzintara iela 3, Stapriņi

“Rītiņi”, Iļķene

Boķu iela 25, Iļķene

Ēnu iela 2, Stapriņi

Dzintara iela 9, Stapriņi

“Beates”, Iļķene

Boķu iela 33, Iļķene

Ēnu iela 4, Stapriņi

Dzintara iela 11, Stapriņi

“Dižlejas”, Iļķene

Boķu iela 2, Iļķene

Ēnu iela 6, Stapriņi

Dzintara iela 13, Stapriņi

“Sūkņu stacija Gauja 1”, Iļķene, dzīv.: Boķu iela 6, Iļķene

Ēnu iela 8, Stapriņi

Dzintara iela 15, Stapriņi

“Sūkņu stacija Gauja 1”-1, Iļķene
“Sūkņu stacija Gauja 1”-2, Iļķene
“Sūkņu stacija Gauja 1”-3, Iļķene
“Sūkņu stacija Gauja 1”-4, Iļķene
“Sūkņu stacija Gauja 1”-5, Iļķene
“Sūkņu stacija Gauja 1”-6, Iļķene
“Sūkņu stacija Gauja 1”-7, Iļķene
“Sūkņu stacija Gauja 1”-8, Iļķene

Boķu iela 6-1, Iļķene
Boķu iela 6-2, Iļķene
Boķu iela 6-3, Iļķene
Boķu iela 6-4, Iļķene
Boķu iela 6-5, Iļķene
Boķu iela 6-6, Iļķene
Boķu iela 6-7, Iļķene
Boķu iela 6-8, Iļķene

“Boķu ceļš 6”, Iļķene

Boķu iela 8, Iļķene

“Vaidavas”, Iļķene

Boķu iela 12, Iļķene

“Baltmuižas”, Iļķene

Boķu iela 14, Iļķene

“Ručakas”, Iļķene

Boķu iela 16, Iļķene

“Rūpnieki”, Iļķene

Boķu iela 18, Iļķene

“Rieksti”, Iļķene

Boķu iela 20, Iļķene

“Salnavas”, Iļķene

Boķu iela 22, Iļķene

Ēnu iela 10, Stapriņi

Dzintara iela 17, Stapriņi

Sudraba iela 11, Stapriņi

Dzintara iela 4, Stapriņi

Sudraba iela 9, Stapriņi
Sudraba iela 12, Stapriņi

Ēnu iela 1, Stapriņi

Dzintara iela 6, Stapriņi
1. Projektētai zemes vienībai nr.1.
(80440030416) 0,1340ha platībā –
Dzintara iela 10, Stapriņi
2. Projektētai zemes vienībai nr.2.
(80440030417) 0,1318ha platībā –
Dzintara iela 8, Stapriņi
Dzintara iela 12, Stapriņi

Ēnu iela 3, Stapriņi

Dzintara iela 20, Stapriņi

“Indrāni”, Stapriņi

Dzintara iela 24, Stapriņi

ZARAINES IELA, DIVEZERI
“Veseri”, Divezeri

Zaraines iela 1, Divezeri

“Vijolītes”, Kadaga

Zaraines iela 3, Divezeri

“Garauši”, Divezeri

Zaraines iela 7, Divezeri

“Mežezeri ”, Divezeri, dzīvokļi:
“Mežezeri”-1, Divezeri
“Mežezeri”-2, Divezeri
“Mežezeri”-3, Divezeri
“Mežezeri”-4, Divezeri
“Mežezeri”, Divezeri

LEJASDORES IELA, ALDERI
Kanāla iela 4, Alderi

Lejasdores iela 2, Alderi

Zaraines iela 9, Divezeri
Zaraines iela 9-1, Divezeri
Zaraines iela 9-2, Divezeri
Zaraines iela 9-3, Divezeri
Zaraines iela 9-4, Divezeri
Zaraines iela 11, Divezeri

Kanāla iela 6, Alderi

Lejasdores iela 4, Alderi

Kanāla iela 6A, Alderi

Lejasdores iela 6, Alderi

Kanāla iela 6B, Alderi

Lejasdores iela 8, Alderi

Kanāla iela 6C, Alderi

Lejasdores iela 10, Alderi

Kanāla iela 8, Alderi

Lejasdores iela 1, Alderi

“Lāsītes”, Divezeri

Zaraines iela 13, Divezeri

Kanāla iela 10, Alderi

Lejasdores iela 3, Alderi

“Ilzes”, Divezeri

Zaraines iela 15, Divezeri

“Pakaviņi”, Alderi

Lejasdores iela 5, Alderi

“Aploki”, Divezeri

Zaraines iela 19, Divezeri

Zaraines ceļš 4, Divezeri

Zaraines iela 4, Divezeri

Bērzu iela 11, Ādaži,

Ziedu iela 18, Ādaži

“Mežābeles”, Divezeri
“Zaraines”, Divezeri

Zaraines iela 6, Divezeri
Zaraines iela 8, Divezeri

Bērzu iela 9, Ādaži,

Ziedu iela 20, Ādaži

Ķiršu iela 23, Ādaži,

Ziedu iela 22, Ādaži

“Zvejnieki”, Divezeri

Zaraines iela 14, Divezeri

Bērzu iela 8, Ādaži,

Ziedu iela 19, Ādaži

“Kampiņi”, Iļķene

“Kampiņi”, Divezeri

Bērzu iela 6, Ādaži,

Ziedu iela 21, Ādaži
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facebook.com/adazilv

ZIEDU IELA, ĀDAŽI

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

Iepriekšējā adrese/kadastra apz.

Jaunā adrese

ZUŠU, ENKURU, MEDNIEKU, JĀŅKALNU IELA, ALDERI

ZUŠU, ENKURU, MEDNIEKU, JĀŅKALNU IELA, ALDERI

“Ezernieki”, Alderi

Zušu iela 1, Alderi

“Enkuri”, Alderi

Enkuru iela 7, Alderi

“Tūjas”, Alderi

Zušu iela 3, Alderi

“Spāres”, Alderi

Zušu iela 5, Alderi

“Ūdriņi”, Alderi

Zušu iela 7, Alderi

“Zuši”, Alderi

Zušu iela 9, Alderi

“Meldrupi”, Alderi

Zušu iela 11, Alderi

“Alderi 13”, Alderi, dzīvokļi:
“Alderi 13”-1, Alderi
“Alderi 13”-2, Alderi
“Alderi 13”-3, Alderi
“Alderi 13”-4, Alderi
“Jāņkalnu ceļš 4”, Alderi

Enkuru iela 11, Alderi
Enkuru iela 11-1, Alderi
Enkuru iela 11-2, Alderi
Enkuru iela 11-3, Alderi
Enkuru iela 11-4, Alderi
Jāņkalnu iela 4, Alderi

“Saulēni”, Alderi

Zušu iela 13, Alderi

“Jāņkalnu ceļš 6”, Alderi

Jāņkalnu iela 6, Alderi

“Kamenes”, Alderi

Zušu iela 15, Alderi

“Ievulīči”, Alderi

Jāņkalnu iela 12, Alderi

“Krāces”, Alderi

Zušu iela 17, Alderi

“Dorītes”, Alderi

Jāņkalnu iela 8, Alderi

“Tūjas”, Alderi, ēka 80440140009001 Zušu iela 3, Alderi

“Alderi 16”, Alderi

Mednieku iela 1, Alderi

“Tūjas”, Alderi, ēka 80440140010001 Zušu iela 4, Alderi

“Mednieku ceļš 5”, Alderi

Mednieku iela 5, Alderi

“Ezernieki”, Alderi

Zušu iela 6, Alderi

“Priedāji”, Alderi

Mednieku iela 6, Alderi

“Vēsmas”, Alderi

Zušu iela 8, Alderi

“Spāres”, Alderi

Zušu iela 10, Alderi

“Arņi”, Alderi

Kanāla iela 40, Alderi

zemes vienība 80440140015

Zušu iela 12, Alderi

ēkām 80440140033002

Kanāla iela 40A, Alderi

“Gaidas”, Alderi
“Pludiņi”, Alderi

Zušu iela 16, Alderi
Zušu iela 22, Alderi

80440140033003

Kanāla iela 40A, Alderi

80440140033004

Kanāla iela 40A, Alderi

“Alderi 11”, Alderi, dzīvokļi:

Zušu iela 24, Alderi

“Apiņi”, Alderi

Kanāla iela 42, Alderi

“Alderi 11”- 3, Alderi
“Alderi 11”-4, Alderi
“Alderi 11”-5, Alderi

Zušu iela 24-1, Alderi
Zušu iela 24-2, Alderi
Zušu iela 24-3, Alderi

“Ausmas”, Alderi

Kanāla iela 44, Alderi

“Alderi 10”, Alderi, dzīvokļi:

Zušu iela 26, Alderi

“Alderi 10”-1, Alderi
“Alderi 10”-2, Alderi

Zušu iela 26-1, Alderi
Zušu iela 26-2, Alderi

“Alderi 8”, Alderi, dzīvokļi:
“Alderi 8”-1, Alderi
“Alderi 8”-2, Alderi
“Vīndari”, Alderi

Kanāla iela 50, Alderi
Kanāla iela 50-1, Alderi
Kanāla iela 50-2, Alderi
Kanāla iela 52, Alderi

“Krasti”, Alderi

Zušu iela 30, Alderi

“Osīši”, Alderi

Kanāla iela 54, Alderi

“Mežrozes”, Alderi

Zušu iela 32, Alderi

“Ķīsīši”, Alderi

Kanāla iela 56, Alderi

“Blāzmas”, Alderi

Zušu iela 34, Alderi

“Paeglītes”, Alderi

Kanāla iela 58, Alderi

“Alderi 6”, Alderi, dzīvokļi:

Enkuru iela 4, Alderi

“Alderi 6B”, Alderi

Kanāla iela 60, Alderi

“Alderi 6”-1, Alderi
“Alderi 6”-2, Alderi
“Alderi 6”-5, Alderi
“Alderi 6”-3, Alderi

Enkuru iela 4-1, Alderi
Enkuru iela 4-2, Alderi
Enkuru iela 4-5, Alderi
Enkuru iela 4-3, Alderi

“Alderi 6A”, Alderi

Kanāla iela 64, Alderi

“Alderi 5”, Alderi, dzīvokļi:

Enkuru iela 8, Alderi

“Alderi 5”-1, Alderi
“Alderi 5”-2, Alderi

Enkuru iela 8-1, Alderi
Enkuru iela 8-2, Alderi

“Alderi 2”, Alderi, dzīvokļi:
“Alderi 2”-1, Alderi
“Alderi 2”-2, Alderi
“Alderi 2”-3, Alderi
“Kārļi”, Alderi

Kanāla iela 66, Alderi
Kanāla iela 66-1, Alderi
Kanāla iela 66-2, Alderi
Kanāla iela 66-3, Alderi
Kanāla iela 72, Alderi

“Ezerzeme”, Alderi

Kanāla iela 80, Alderi

KANĀLA IELA, ALDERI

Nadežda Rubina
Ādažu novada domes nekustama īpašuma speciālista palīgs, tālr. 67 443 536, e-pasts: nadezda.rubina@adazi.lv

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: 10.09.2019.
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/160, Jurim Antanovičam, ar lēmumu
Nr. ĀND/5-24/19/161, Andrejam Bērziņam adresē “Vējupe 22”, Ādaži; 23.09.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/164, Kristīnei Baranovskai,
Ansim Čakaram un Kristiānam Baranovskim adresē “Vītoli 8”, Ādaži;
24.09.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/165, Mihailam Gabovdam un
Viktoram Gabovdam adresē “Kadaga 7”- 41, Kadaga; 07.10.2019. ar lēmu-

mu Nr. ĀND/5-24/19/167, Dainim Neimanim, adresē “Bierņi”, Garkalne,
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.

PUBLICĒTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam "Ādažu Vēstis"
(Nr.223) izdots pielikums (Nr.219), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.17/2019 (27.08.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010.
saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības
pabalstu personas apbedīšanai””.
Nr.22/2019 (24.09.2019.) Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos no1 8

teikumos 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 16. OKTOBRIS (223) 2019

I

MI

LĀPU GĀJIENS UZ NBS ĀDAŽU BĀZI, ATZĪMĒJOT
LĀČPLĒŠA DIENU
7. novembrī plkst. 19.00
Pulcēšanas pie Ādažu vidusskolas plkst. 18.30.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
20. novembrī plkst. 13.00
Gaujas ielā 16

SENIORU SKOLA

24. oktobrī plkst. 11.00
Gaujas ielā 16

KATOĻU DIEVKALPOJUMI
tagad notiek Gaujas ielā 16 (vecajā pagastmājā)
Katru svētdienu Sv. Mise plkst. 15.00
Pirms katras Sv. Mises 14.00 Rožukronis un
Grēksūdzes sakraments
Plašāka informācija pa tālr. 26434830

OFICIĀLIE ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI
SIA “Ādažu ūdens”,
tālr. +371 67996581, 22309309;
e-pasts: udensadazi@inbox.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
SIA “Asmāra”, tālr. 67910874, 29453343;
e-pasts: asmara@asmara.lv
SIA “LONA 5.S”, tālr. 26513538;
e-pasts: lonas11@inbox.lv
SIA “LONA-S”, tālr. 26513538;
e-pasts: lonas@inbox.lv

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu
Ādažu novada domes 2019. gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums
Nr.177 atcelt Ādažu novada domes 2007. gada 27. novembra lēmumu Nr.102
“Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam

“Kumelīši” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.44 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu”.

22.novembrī plkst. 09.00 pašvaldības īpašuma “Baltezera kapi”
kokmateriālu cirsmas tiesību izsole

22.novembrī plkst. 09.30 pašvaldības īpašuma “Ādažu novada
meži” kokmateriālu cirsmas izsole

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
paziņo, ka 2019. gada 22. novembrī plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, paziņo, ka 2019. gada 22. novembrī plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota pirmreizēja atklāta mutiska Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota pirmreizēja atklāta mutiska
kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas
tiesībām pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Ādažu pašvaldības tiesībām pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Ādažu pašvaldības
objektā – “Baltezera kapi”, Baltezers, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 013 objektā – “Ādažu novada meži”, Ādaži, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044
0270), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0270, ar kopējo izcēr- 010 0098), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0101, ar kopējo
tamo kokmateriālu apjomu 267,01m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas izcērtamo kokmateriālu apjomu 1776,93 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātjuridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegu- spējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā
šas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus. iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteiAtsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs kumus. Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas
EUR 13 000. Izsoles solis – EUR 1000.
apmērs EUR 50 000. Izsoles solis – EUR 1000.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gau- Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019. jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.
gada 20. novembra plkst. 17.00.
gada 20. novembra plkst. 17.00.
Plašāka informācija www.adazi.lv, sadaļā “Īpašumi”/ “Aktuālās izsoles”
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facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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