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Atklāj multifunkcionālu velotrasi Ādažos!

Ādažos atklāta gan pasaulē, gan nu jau arī Latvijā populārā
velo “pumpu trase”. Velo “pumpu trase” ir īpaši aprīkota vieta
velobraukšanai, sniedzot iespēju sportu apvienot ar vērtīgu un
veselīgu izklaidi. Velo trases kopējā asfaltētās daļas platība –
840m2, trases garums – 207m. Velo trase piemērota gan plaša
spektra lietotāju vajadzībām (dažādu prasmju līmeņiem un vecuma grupām), gan arī lietpratēju velosportistu treniņiem ar
lielāku dinamiku un atbilstošu reljefu akrobātisku lēcienu izpildīšanai. Jaunā, multifunkcionālā velo “pumpu trase” atrodas
pretī Ādažu sākumskolai, Attekas ielā 41, lai sākumskolas bērni

aktīvi izkustētos svaigā gaisā stundu starpbrīžos, kā arī brīvajā
laikā starp stundu noslēgumu sākumskolā un mācību sākumu
Mākslas un mūzikas vai Sporta skolā. Trase ir piemērota ne
tikai sākumskolas bērniem. Tā atbilst dažāda vecuma grupu
vajadzībām un ir pielāgota arī dažādiem braucamajiem (ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļdēļiem, skrituļslidām u.c.). Trases
būvniecību veica vieni no savas jomas labākajiem speciālistiem,
kuriem ir liela pieredze līdzīgu projektu īstenošanā gan Latvijā,
gan arī pasaulē, – SIA “City Playgrounds”.
Arnis Rozītis

Foto – Laima ātnie e

MĒNESIS BILDĒS

 Arī Ādažu mazie dejotāji iedejoja savus deju soļus lielajā II Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virtuālajā projektā - videoklipā “Svinēt sauli”, kur kopā sastopas 12 tūkstoši jauno dejotāju no visas Latvijas.

Ceram, ka Gaujas
svētku zibakcija ar muzikālo
autobusu ikvienā sirdī radīja prieka
zibsni! Paldies par iesūtītajiem
sveicieniem, smaidiem un kopā
būšanu tiešraidē.
Paldies zibskatuves māksliniekiem –
grupām “Bermudu Divstūris”,
“Labvēlīgais tips”, “Carnival Youth”
un “Citi zēni”. Paldies visiem
atbalstītājiem!

 Skolēnu apbalvošanas ceremonijā “Ādažu izcilnieks” sveicām 158 Ādažu skolu izcilniekus No sirds priecājamies par mūsu gudrajiem,
Foto – Anda Nagliņa
talantīgajiem un centīgajiem jauniešiem
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Ādažu novada Kadagā plāno izveidot ugunsdzēsēju depo.
Notiek sarunas par brigādes pagaidu mītni Ādažos

Situācija ar degušo māju 7. jūnijā Ādažos vēlreiz izgaismo situāciju par nepieciešamību izveidot novadā savu ugunsdzēsēju
depo. Ādažu novada pašvaldība vairāku gadu garumā iestāju-

sies par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo izveidi Ādažos, priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam bijis daudz
tikšanos un sarunu ar Iekšlietu, kā arī Aizsardzības ministriju, kuru rezultātā plānota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta depo izveide Ādažu novadā. Ugunsdzēsēju depo būvniecību plānots uzsākt nākamajā, 2022. gadā, jau šobrīd notiek
depo projektēšana. Paredzēts, ka ugunsdzēsēju depo atradīsies
Kadagā, 5 minūšu attālumā no Ādažu centra, kas ar savu sasniedzamību nodrošinās iespēju ērtā attālumā apkalpot gan
Carnikavas pagastu jaunajā Ādažu novadā, gan arī Garkalni.
Paralēli projektēšanai ir nozīmēts topošā Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Ādažu brigādes komandieris un uzsākta
brigādes izveide, kas darbosies Ādažos. Gada beigās Ādažu brigādei tiks iegādāta ugunsdzēsēju automašīna. Notiek sarunas
par auto novietošanas pagaidu vietu un brigādes pagaidu mītni
Ādažos līdz pastāvīgā depo izbūvei, kas nodrošinātu jau agrāka
pakalpojuma pieejamību nākamgad.
Laima Jātniece

Atjaunots autobusu pieturas galapunkts Kadagā

Atjaunotā Vidlauku iela atvērta satiksmei

Latvijas Valsts ceļu veiktie satiksmes drošības uzlabojumi uz A1 šosejas, aizliedzot kreiso pagriezienu, veido situāciju, ka Lukstu
ciemats tiktu nošķirts no Ādažiem. Lai risinātu problēmu un neērtības, ka Lukstu ciemata iedzīvotājiem pēc šīm izmaiņām būtu
jāveic liels līkums un nelietderīgi pavadīts laiks ceļā nokļūšanai Ādažos, lai aizvestu bērnus uz bērnudārzu un skolu, pašvaldība
atjaunojusi ceļa segumu Vidlauku ielā nokļūšanai līdz viaduktam.

Kadagas ciemā uzstāda novērošanas kameras
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Apbalvoti izcilākie Ādažu vispārējās izglītības iestāžu skolēni

Foto – Anda Nagliņa

Jau sesto gadu pēc kārtas mūsu novadā tika apbalvoti izcilākie Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu
skolēni. Kā zināms, naudas balva par izcilām sekmēm
mācībās tiek piešķirta, sākot no 7. klases. Kritēriji ļoti
skaidri un izmērāmi – 7.–9. klašu grupā vidējai atzīmei liecībā gadā jābūt ne zemākai par 8,75 ballēm un 10.–12.
klašu grupā ne zemākai par 8,5 ballēm, un nevienā mācību
priekšmetā vērtējums nedrīkst būt zemāks par 7 ballēm. Par
godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos
vai zinātniski pētniecisko darbu konferencēs Pierīgas reģiona,
valsts vai starptautiskā līmenī arī ir noteikta naudas balva, un
tā pienākas par augstāko sasniegumu. Šogad tika apbalvoti 158
skolēni. Viņu apbalvošanai dome atvēlēja 18045 eiro, par 3045
eiro vairāk nekā plānots. Analizējot skolēnu sasniegumus, sa-

līdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Balvu piešķiršanas komisija
secināja, ka ir pieaudzis skolēnu skaits gan Ādažu vidusskolā,
gan Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, un attiecīgi palielinājies arī
talantīgo skolēnu skaits. Ja pirms 2 gadiem naudas balvas saņēma 78 skolēni, pagājušā gadā – jau 122, tad šogad kopējais izcilnieku skaits bija 158! Viņu vidū pirmo reizi
sevi pieteica 40 septītās klases audzēkņi.
Sākot no astotklasniekiem, vismaz puse izcilnieku apliecināja, ka naudas balvu saņēmuši jau agrāk. Atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem vidusskolas pakāpē (10.–12. klase)
šogad ir vislielākais izcilnieku pieaugums –
57! Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
un Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāja
Kerola Dāvidsone sirsnīgi sveica jauniešus,
uzsverot, ka viņi ir mūsu zelta jaunieši, kuriem jāturpina tiekties pēc zināšanām, jo
laba izglītība ir viens no stūrakmeņiem, lai
dzīvē sasniegtu savus mērķus un veidotu labāku pasauli. Skolēnu godināšana, ievērojot epidemioloģisko situāciju, notika
kā āra pasākums. Skolēnus fotografēja mūsu novadniece, plaši
pazīstamā fotogrāfe Anda Nagliņa, un katram izcilniekam uz
viņa e-pastu tika nosūtītas fotogrāfijas atmiņai par godināšanas pasākumu un attālināto mācību gadu. Sirsnīgs paldies skolotājiem un skolēnu vecākiem, bez kuru atbalsta neiztikt! Lai
visiem jauka vasara un veiksmīgs starts 1. septembrī!
Ināra Briede

Pēc provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās
Ādažu novadā uzvarējusi partija “Latvijas Reģionu Apvienība” ar līdzšinējo
Ādažu novada domes priekšsēdētāju
Māri Sprindžuku saraksta vadībā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija. Pašvaldību vēlēšanās Ādažu
novadā visos iecirkņos kopā nobalsoja
6096 vēlētāju jeb 40,77% no 14951 balstiesīgajiem iedzīvotājiem. Visvairāk
nobalsojušo bija Ādažu novada domē
un Carnikavas tautas namā “Ozolaine”.
Ideja par iespēju nobalsot, neizkāpjot
no sava auto, ir veiksmīgi īstenota – bija
liela interese un saņemts daudz pozitīvu
atsauksmju. Gūta vērtīga pieredze. 2701
balss jeb 44,36% balsstiesīgo savu balsi atdeva par partiju “Latvijas Reģionu
4

Apvienība” (6 deputāti), 1472 jeb 24,17%
vēlētāju balsoja par “Latvijas Zemnieku
savienību” (4 deputāti), 684 jeb 11,23%
savu balsi atdeva partijai “Jaunā konservatīvā partija” (2 deputāti), 413 jeb 6,78%
vēlētāju balsoja par sociāldemokrātisko
partiju “Saskaņa” (1 deputāts), 402 jeb
6,60% vēlētāju savu balsi uzticēja partijai
“Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība (1 deputāts). Par partiju “Latvijas Zaļā partija”
nobalsoja 340 jeb 5,58% vēlētāju (1 deputāts), par politisko partiju “KPV LV” – 42
jeb 0,69% balsstiesīgo (0 deputātu). Atbilstoši vēlēšanu protokolam Ādažu novada domē no partijas “Latvijas Reģionu
Apvienība” ievēlēti šādi deputāti: Māris
Sprindžuks, Kerola Dāvidsone, Valērijs
Bulāns, Kristīne Savicka, Karīna Miķelsone, Ieva Roze, no partijas “Latvijas

Foto – ekrānšāviņš no LTV1

Ādažu novada vēlēšanās uzvarējusi partija “Latvijas Reģionu apvienība” ar līdzšinējo domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku vadībā

LTV1 viesojas auto balsošanas iecirknī
Ādažos

Zemnieku savienība” – Daiga Mieriņa,
Genovefa Kozlovska, Gatis Miglāns, Raivis Pauls, no partijas “Jaunā konservatīvā
partija”– Imants Krastiņš, Arta Deniņa,
no partijas “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība – Sniedze Brakovska, no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” – Jānis
Leja, no “Latvijas Zaļās partijas” – Gundars Bojārs.
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Atjaunots ceļa segums ar dubultās virsmas apstrādi Inču ielā

Pašvaldības tīmekļvietnes adazi.lv sludinājumu
sadaļa papildināta ar kategoriju “Bērnudārza maiņa”

Palielinoties vietu skaitam pašvaldības
bērnudārzos un iespējai iedzīvotājiem
izvēlēties bērniem vienu no trim bērnudārziem, šajā pavasarī ir radusies vajadzība dažiem bērniem mainīt esošo
bērnudārzu uz citu, piemēram, tām ģimenēm, kurām bērni jāved uz dažādiem

novada pašvaldības bērnudārziem.
Šīs situācijas risināšanai piedāvājam
izmantot pašvaldības tīmekļvietnes
www.adazi.lv sludinājumu portālu, sadaļu “Bērnudārza maiņa”, informējot
par nepieciešamību mainīt vietu esošajā
bērnudārzā uz vietu citā bērnudārzā.
Atgādinām, ka atbilstoši Ādažu novada domes saistošo noteikumu “Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju
un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 32.
punktam “iestādes maiņa ir pieļaujama,

ja bērns ir uzņemts iestādē un vecāki
savstarpēji vienojas par maiņu (izņemot
NBS karavīru bērniem).”
Abu bērnu vecāki iesniedz pieteikumus
par iestāžu maiņu abu iestāžu vadītājiem, kuri ar rīkojumu vienu bērnu
atskaita un otru bērnu uzņem iestādē.
Vienas darba dienas laikā tiek veiktas
attiecīgās izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei, tālr. 67895700.

Austrumu ielā atjauno ceļa segumu ar
dubultās virsmas apstrādi un ceļa sākumā ieklāj asfaltu

Bērnu rotaļu laukumā Līgo parkā ieklāts jauns gumijas segums
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Foto no privātā arhīva

Līga Jenča-Salcēviča – Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
informātikas skolotāja, bērnu nometņu organizatore bērnu un
jauniešu interešu izglītības iestādē LIRA un Misis Latvija 2020/2021

Līga dzimusi Siguldā, bet tagad par savām mājām sauc Ādažus. Viņa stāsta:
“Bērnības atmiņu ainas man ir gaišas,
smieklos un jautrībā pavadīts laiks ar
mammu un brāli. Ja arī bija grūtības, tad
visi kopā tās pārvarējām.
Esmu dzimusi mākslinieku ģimenē.
Mana mamma ir dziedātāja, Operetes
teātra soliste Indra Lintiņa-Lučka. Latvijas atmodas gados viņa koncertēja kopā
ar dziesminieku Eduardu Rozenštrauhu,
bet nu jau vairākus gadus velta sevi pedagoģijai. Jau no bērnības esmu piedalījusies mammas organizētajos projektos,
taču viņas sarežgītais mākslinieces liktenis mani atturēja izvēlēties skatuves
profesiju. Man ir brīnišķīgs un talantīgs
brālis Kristaps Lintiņš – klasiskais baletdejotājs, kurš ir dejojis ASV, bet tagad ar
savu sievu Kie dzīvo un strādā Japānā,
Osakā. Nu jau esmu mamma diviem dēliem, kuri ir manas dzīves lielākā vērtība
un atbalsts”.
Varētu teikt, ka piedalīšanās konkursā
“Misis Latvija” nosaucama par nejaušību
vai pēdējā brīža fenomenu. Līga stāsta, ka
portālā Facebook pamanījusi uzaicinā6

jumu šī konkursa
atlases kārtai. Viņa
nodomāja – varētu pamēģināt, un
pēdējā vakarā pieteicās. “Nākamajā
dienā saņēmu ziņu,
ka esmu uzņemta
dalībai konkursā.
Tā sākās šis piedzīvojums vairāk nekā
gada garumā,” atceras Līga.

Tas, ka
konkurss
paredzēts digitālā vidē,
protams, dalībnieces izbrīnīja, bet, neskatoties uz to, Misis Latvija norise bija
spraiga un aktīva, un fināls pat daudz sarežģītāks nekā tas būtu bijis klātienē. “Iepriekšējie konkursi bija krāšņi pasākumi
uz izdekorētas skatuves, bet tagad nācās
sevi parādīt fotogrāfijās un video materiālos; digitālais fināls ilga trīs vakarus.
Beigu beigās viss izvērtās labāk nekā biju
iedomājusies – katrs garā procesa moments bija organizatoru pārdomāts”.
Vaicājot Līgai, kas veicās vislabāk, bet kas
sagādāja grūtības konkursa norises laikā,
viņa atbild: “Šis konkurss bija kā koša krāsa manā ikdienā, tāpēc nekas tik ļoti grūts
nelikās. Viss ir atkarīgs no mums pašiem
– kā mēs lietas uztveram. Ja runājam
par konkursa finālu un Online formātu,
tad man tas šķita apjomīgāks un informatīvi koncentrētāks, nekā konkursam
norisinoties klātienē. Katrai dalībniecei
attālināti bija jāparāda trīs uzstāšanās –
tautastērpā, peldkostīmā un vakarkleitā.
Vēlējos, lai katrs šis iznāciens būtu atšķirīgs, ar stāstu; tāpēc arī tas paņēma vairāk
laika un enerģijas. Vakarkleita man bija
īpaša – tā savulaik bija manas mammas

koncertkleita, uzstājoties ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā.
Gribējās uzzināt, vai Līgai bija priekšnojauta, ka viņa varētu iegūt Misis Latvija
titulu. “Priekšnojautas nebija vispār, kur
nu vēl par uzvaru. Es zināju, ka katru
savu darbību konkursa laikā izpildīšu ar
vislielāko atbildību un tīrāko sirdzapziņu. Uzskatu, ka Latvijā ir daudz skaistu
sieviešu, un sevi nepozicionēju par visskaistāko. Domāju, ka esmu tikai viena
no viņām. Šajā konkursā netika vērtēts
tikai ārējais skaistums, bet arī
sievietes intelekts.”
Līga saka milzīgu paldies visiem, kas viņai palīdzēja kaldināt uzvaru: “Esmu pateicīga
savai ģimenei – vīram, bērniem un maniem brīnišķīgajiem vecākiem – mammai un
Raimondam, kuru atbalsts
bija nenovērtējams. Liktenis
mani ir savedis kopā ar brīnišķīgu, radošu un talantīgu
cilvēku – mākslinieci-dizaineri un manu kolēģi Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā
Edīti Treiju. Viņa man bija
liels atbalsts konkursa gatavošanās procesā. Edīte palīdzēja radīt fantastisko tautastērpu. Uz kleitas ir
redzama sietspiedes apdruka – slaveno
tekstilmākslinieku Anša Cīruļa un Jūlija
Madernieka ornamenti. Vainagu darināja floriste Agra Maulāne.
Foto mākslinieks Mārtiņš Plūme spēja
iemūžināt šo talantīgo cilvēku kopdarbu
skaistās fotogrāfijās. Kad bija jāgatavo
priekšnesums talantu šovam, es izvēlējos
dejot savas mammas dziedātās dziesmas
“Quo vadis?” pavadījumā. Man nebija pat
citu ideju mūzikas izvēlē – ja blakus ir tik
ļoti talantīga mamma, kāpēc būtu jāizvēlas citu izpildītāju. No mammas izpildītajām dziesmām šī man ir vistuvākā, jo
tajā izskan filozfisks jautājums: “Kurp eji,
mana Tauta svētā?”. Priekšnesuma video
es iekļāvu senu kadru, kur dzied mana
mamma, bet es ar savu brāli Kristapu dejoju. Šī darba tapšanā mani iedvesmoja
jūra, debesis, saule un daba. Saku lielu
paldies Normundam Masaļskim un Daniel Yoffe par lielisko darba rezultātu!”
Līga secina, ka uzvara šajā konkursā ir
gan liels gods, gan atbildība. Viņa ir gatava piedalīties dažādos Latvijas popularizēšanas un labdarības projektos, bet
ikdienas gaitas gan redz ierastajā ritumā.
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
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Uzsākts vingrošanas nodarbību cikls pirmsskolas vecuma bērniem

Jūnijā uzsākts vingrošanas nodarbību cikls dabā pirmsskolas vecuma bērniem izglītības iestādē “Pasaku valstība” un Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”. Kadagas PII nodarbības sāksies jūlijā. Nodarbības
bērniem ir bez maksas, un tās notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros.

Piedalies konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā 2021”!

Skaisto dārzu, uzņēmumu un īpašumu
saimnieki un saimnieces! Mēs zinām, ka
Jūsu novadā ir daudz, mēs ar Jums lepojamies, tāpēc līdz 15. jūlijam gaidām tieši
Jūsu pieteikumus konkursam “Sakopta
vide Ādažu novadā 2021”!
Lai pieteiktos:
 sūti pieteikumu e-pastā dome@adazi.lv;
 pievieno īpašuma/dārza fotogrāfiju;
 pieteikumā norādi konkursa nomināciju, īpašuma adresi, pieteikuma iesnie-

dzēja vārdu, uzvārdu un tālruni
 ja piesaki uzņēmumu, pieteikumā norādi uzņēmuma nosaukumu, adresi, pārstāvja/kontaktpersonas vārdu, uzvārdu,
tālruni un e-pasta adresi.
Konkursam var pieteikt īpašumus šādās
nominācijās:
“Sakoptākais īpašums” (individuālais
īpašums, daudzdzīvokļu mājas īpašums
vai cita koplietošanas teritorija);
“Sakoptākā biznesa vide” (iestādes, ražošanas un mazumtirdzniecības uzņēmumi);
“Ādažu pārsteigums” (īpašas uzmanības
vērti vides, dārza vai pagalma elementi).
Konkursa nominācijā “Ādažu pārsteigums” ne vien saimnieki, bet jebkura
persona var pieteikt kādu īpašu objektu,
piemēram, interesantu dzīvžogu, izcilu puķu dobi, ērtāko soliņu, saulaināko
sauļošanās stūrīti, vizuāli noformētu

balkonu, kā izveidotājs būtu pelnījis atzinību, neatkarīgi no īpašuma piederības.
Piesakot nomināciju, jāpievieno fotogrāfija!
Konkursam var pieteikt īpašumus, kas
atrodas Ādažu novada Ādažu pagasta
administratīvajā teritorijā, pieteikumus
gaidīsim līdz 15. jūlijam.
Koknkursa komisija no 26. jūlija līdz 6.
augustam veiks īpašumu apskati dabā,
pirms tam par to informējot īpašniekus.
Balvās - dāvanu kartes pirmo trīs vietu
ieguvējiem katrā nominācijā:
1. vieta – 140 EUR;
2. vieta – 100 EUR;
3. vieta – 50 EUR,
Pirms piedalies, izlasi nolikumu
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi/Konkurss “Sakopta vide Ādažu
novadā”.

Turpinās nūjošanas nodarbības pieaugušajiem virs 54 gadiem

Lieliskās nūjošanas treneres Ievas Ustupas vadībā turpinās nūjošanas nodarbības pieaugušajiem virs 54 gadiem. Jūnijā
un jūlijā nodarbības notiek ceturtdienās no plkst. 18.00–19.30 un svētdienās
no plkst. 10.00–11.30.
Pieteikšanās uz nodarbībām 1., 4.,
8., 11., 15., 18., 22., 25. un 29. jūlijā
pa tālruni 26325371, sūtot īsziņu vai
WhatsApp, norādot dalībnieka vārdu
un uzvārdu, nodarbības datumu. Pieteikšanās būs apstiprināta, kad saņemsiet
atbildi no treneres īsziņas vai WhatsApp
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

veidā. Arī augustā turpināsim nūjot! Lai
gan nūjošanas nodarbības laikā fiziskās
aktivitātes plānotas lēnā tempā, lūgums
katram dalībniekam/dalībniecei izvērtēt savu veselības stāvokli un fiziskās
sagatavotības līmeni dalībai nodarbībā!
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.
Visas aktivitātes tiek īstenotas, ievērojot
Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus. Pasākumu laikā tiks veikta
fotofiksācija projekta publicitātes mērķu
nodrošināšanai. Projekta aktivitātes tiek
īstenotas ar Eiropas Sociālā fonda, valsts
@Adazu_novads

budžeta un pašvaldības līdzfinansējumu,
un pasākumu dalībniekiem ir bez maksas! Lūdzu sekojiet līdzi projekta pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada domes tīmekļvietnē un facebook.com kontā.
Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Sociālā
fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/001) ietvaros.

instagram.com/adazilv/

Inita Henilane
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VĒSTURE

1941. gada 14. jūnijs Ādažu pagastā

1941. gada 14. jūnijs – viena no drūmākajām dienām Latvijas vēsturē. Pirmā
civiliedzīvotāju piespiedu pārvietošana
uz Sibīriju. Masveida deportācija, notikums, kādu līdz šim Latvijas sabiedrība
nebija piedzīvojusi. Padomju Savienība pēc 1939. gada Molotova-Ribentropa parakstītās vienošanās bija ieguvusi
“jauniegūtus rietumu apgabalus” un
gatavojās karam ar nacistisko Vāciju.
“Piefrontes teritorija” bija jāiztīra no “potenciāli bīstamiem iedzīvotājiem”. “Potenciāli bīstamie” bija cilvēki, kuri 1918.
gada 18. novembrī bija pasludinājuši neatkarīgo Latviju un aktīvi līdzveidojuši
savu valsti nākamajos gados. Aktīvākie
politikā un saimnieciskajā dzīvē, inteliģence. Latvijas balsts. Deportācijas mērķis bija neitralizēt potenciālu pretošanos
izrādīt spējīgu cilvēku skaitu un iebiedēt
pārējos, lai gan arestētie okupācijas režīmam vēl neko nebija paspējuši nodarīt.
Par “noziegumu” uzskatīja viņu agrāko
nodarbošanos.
Ādažu pagasta sievietes
un bērnus nometināja
Novosibirskas un
Krasnojarskas apgabalos
14. jūnijā pirms 80 gadiem 17 Ādažu pagasta iedzīvotājiem sākās viņu garais ceļš
uz Sibīriju. Astoņas dienas vēlāk sākās
Otrais pasaules karš, un dzimtenē palikušajiem nebija nekādu iespēju uzzināt,
kas ar deportētajiem noticis. Pat iedomāties toreiz nespēja, ka cilvēki varētu
tikt aizvesti prom no mājām 4 tūkstošus
kilometru attālumā. Vīriešus no
ģimenēm nošķīra
jau Rīgā. Ādažu
pagasta sievietes
un bērnus nometināja Novosibirskas
un Krasnojarskas
apgabalos.
Ādažu pagasta Teteru
saimnieci Helēnu
Zīverti kā “potenciāli bīstamu”
apcietināja, jo izsūtīšanas naktī čekisti mājās neatraPēteris Lībtāls (sēž pie galda − pirmais no labās) un Antonija
da viņas vīru Kārli Lībtāle (sēž − ceturtā no labās) ar kolēģiem Ādažu pagasta nama
Zīvertu. Paņēma zālē. 20. gs. 20.−30. gadi.
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Foto no R. Stradiņas privātā arhīva

sievu viņa vietā. Helēnu turēja “īpašajā
nometnē” Molotovas apgabala Usoļlagā,
tur atradās arī seši apcietinātie Ādažu
vīri. Pēc gada piecus no viņiem nometnē
nošāva. Helēnu atstāja dzīvu. 11 Ādažu
pagasta iedzīvotāji, viņu vidū arī 11, 13
un 16 gadus vecie Gaudiņu ģimenes bērni no Kalnadorēm, Sibīrijā izdzīvoja un
atgriezās Latvijā, bet nevienam šeit nebija
vajadzīgi. Visu mūžu viņi bija nevēlamās
personas. Ar salauztām dzīvēm. Jo vietu
dzimtenē bija ieņēmuši “atbrīvotāji”.
Alderu ciema
iedzīvotāja Ruta Stradiņa
Alderu ciema iedzīvotāja Ruta Stradiņa
par 14. jūniju: “Dzīvojām Cēsīs. Tēvs
bija
policists,
viņu
aizveda,
un mēs nekad
vairs viņu nesatikām. Mammu
ar mums, diviem
Ruta Stradiņa ar studiju
sīkiem noziedzdraudzeni pie Sibīrijas
Meža tehniskā institūta.
niekiem, – man
vijā nav, viņi teica. 28
8, brālim 2 gadi
gadu vecumā biju laimī– izveda uz Kraga, ka varēju iekārtoties
snojarskas apgabalu. Es biju Rutas Stradiņas ģimenes māja Sibīrijā. darbā Gaujas iecirknī,
jo priekšnieks mums,
centīga meitene
– mācījos un mācījos, lai tiktu no tās represētajiem, juta līdzi. No Gaujienas ar
dzīves laukā. Mani kā izsūtīto izņēmuma plostu pa Gauju nobraucu līdz Alderiem.
kārtā uzņēma Sibīrijas Mežtehniskajā Te satiku savu Jāni. Dzīve sāka iet augšinstitūtā. Bet ne jau ar pirmo reizi. Iz- up. Tas bija brīnums.”
sūtītajiem visādi mēģināja liegt iestāties Mūsdienās saka: “nespēju iedomāties, ka
augstskolās. No 1951. līdz 1956. gadam naktī manās mājās varētu ielauzties brues izmācījos par inženieri – meža ūdens- ņoti vīri un sūtīt drošā nāvē – pat matransporta tehnologu. Droši vien Latvijā zus bērnus”. Paldies Dievam, ka šodien
esmu vienīgā ar tādu diplomu – augstā- to nevar. Nedzīvojam totalitārā iekārtā,
kā izglītība koku pludināšanā. Četrus kurā cilvēka dzīvībai nav vērtības. Kas
gadus nostrādāju uz Sibīrijas upēm. No notiek totalitārismā, mēs šodien redzam
Sibīrijas varēju atgriezties tikai pēc 20 kaimiņos Baltkrievijā.
Elita Pētersone
gadiem – 1960. gadā. Latvijā pludināšanas kantorī brīnījās par manu diplomu Nošautie:
un specialitāti: tādu “zvēru” mums Lat- • Artūrs Selga-Stolbovs, Ādažu pagasta
policists.

• Eduards Jānis Graudiņš, Brīvības cīņu
dalībnieks.
• Sabiedriski aktīvie pagasta zemnieki
Žanis Grants-Grantiņš un Jānis Ignats.

Foto no Ādažu muzeja arhīva

Pirms 80 gadiem 14. jūnijā Ādažu pagastā 17 Ādažu pagasta iedzīvotāji naktī uz 14. jūniju negaidot tika apcietināti
un karavīru nogādāti Pabažu stacijā.
No turienes lopu vagonos sākās viņu
garais ceļš uz Sibīriju. Apcietināto vidū
bija arī 1 gadu vecs puisēns.

• Pēteris Lībtāls-Leja, Ādažu pagasta
darbvedis (mūsdienās − pašvaldības izpilddirektors), Brīvības cīņu dalībnieks un
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.

Mirušie:
• Videvuds Grantskalns. Uzzinājis par sievas un gadu vecā dēliņa likteni, čekistiem
nākamajā dienā pieteicās pats, lai būtu
kopā ar ģimeni. Savus mīļos tā arī nesatika. Mira ieslodzījumā Usoļlagā pēc gada.
• Antonija Lībtāle-Leja, Ādažu pagasta
kultūras un sporta dzīves organizētāja,
mira izsūtījumā pēc 7 gadiem.
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Jūnijs pirms 80 gadiem Baltezerā.
Lielākā komunistiskā režīma upuru masu kapa vieta Latvijas teritorijā
noslēguma nozieguma
akordiem.
Notikums
diemžēl tika atspoguļots
tendenciozi un pēckara
gados ļoti noklusēts. Čekas ēkas šautuvē nogalinātie apbedīti ne tikai
Baltezerā, bet arī Rīgas
Meža kapos, tā dēvētie
“Baltie krusti”. Sešdesmito gadu beigās Rīgā
šī vieta tika nolīdzināta,
krusti iznīcināti un līdz
1990. gadam atļauti virAtjaunotie krusti aiz pieminekļa “Ciešanu vārti”.
sapbedījumi.”
Līdzīgi
Karš starp PSRS un Vāciju pamudināja notika arī Baltezera kapos. Pārapbedītapadomju represīvās struktūras rīkoties jiem sākotnēji tika uzstādīti koka krusar steigas diktētu nežēlību. 1941. gadā ti, bet pēc padomju okupācijas režīma
no 21. maija līdz 25. jūnijam Rīgas otrreizējas atgriešanās vietējā adminisCentrālcietumā bez tiesas lēmuma tika trācija deva rīkojumu krustus novākt.
nogalināti 113 Latvijas iedzīvotāji, kuri Apbedījumi tika sistemātiski postīti,
pēc nāves tika pārvesti un aprakti Bal- cilvēku kauli reizumis mētājās tuvējā
tezerā, speciāli iežogotā teritorijā pie apkārtnē, bet bija noliegts vietu sakopt.
bijušās Jākobsones vasarnīcas (mūs- Vēlāk tika atļauti arī virsapbedījumi. Tidienās – īpašums “Kraujas”, Tallinas kai neliela daļa piederīgo, neskatoties ne
šoseja 57.) Tā bija lielākā komunistiskā uz ko, brauca no visattālākajām Latvijas
režīma upuru masu kapa vieta Latvijas vietām uz Baltezera kapiem pie saviem
nogalinātajiem piederīgajiem un spītīteritorijā.
gi turpināja kopt kapa vietas. Uzstādīja
Vācu okupācijas laikā nogalinātie tika individuālas piemiņas zīmes, arī ar Lāekshumēti un ar godu pārapbedīti Bal- čplēša Kara ordeņa kavaliera simboliku.
tezera kapos. Nogalinātās personības Lai arī vietējās okupācijas varas admibija gan nopelniem bagāti
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, Brīvības cīņu dalībnieki, Latvijai nozīmīgi
uzņēmēji un sabiedriskie
darbinieki. Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece Inese Dreimane, kura
vairākus gadus skrupulozi pētījusi “Baltezera
upuru lietu”, uzsver: “Tas
ir viens no traģiskākajiem
pirmā okupācijas gada
Pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas par tautas saziedotajiem līdzekļiem līdzās upuru sākotnējai apbedīšanas vietai ceļa malā
tika uzsliets simbolisks
Baltais krusts. Piemiņas
vieta – līdzās šodien tik
dzīvajai maģistrālei – A1
šosejai.

Piemineklis “Ciešanu vārti”, tēlniece Vijas Dzintare, arhitekte Irēnas Rubauska.

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

nistrācija apglabāto piemiņu atspoguļoja gana
tendenciozi, piederīgo
aktivitātēm
Baltezera
kapos neko nevarēja padarīt. Arī šodien šīs atsevišķās individuālās kapu
kopiņas iespēju robežās

@Adazu_novads

1941. gadā no 21. maija līdz 25. jūnijam Rīgas Centrālcietumā bez tiesas
lēmuma tika nogalināti 113 Latvijas iedzīvotāji, kuri pēc nāves tika pārvesti un
aprakti Baltezerā, speciāli iežogotā teritorijā pie bijušās Jākobsones vasarnīcas
(mūsdienās − īpašums “Kraujas”, Tallinas
šoseja 57.)

Tā bija lielākā komunistiskā režīma
upuru masu kapa vieta Latvijas teritorijā.
• 1941. gada 21. maijs − nošauti 6 cilvēki
• 1941. gada 23. maijs − nošauti 7 cilvēki
• 1941. gada 26. maijs − nošauti 8 cilvēki
• 1941. gada 7. jūnijs − nošauti 9 cilvēki
• 1941. gada 20. jūnijs − nošauts 1 cilvēks
• 1941. gada 22. jūnijs − nošauti 74
cilvēki
• 1941. gada 25. jūnijs − nošauti 8 cilvēki.

Nogalināto vidū ir 12 Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieri:
• Jānis Blaus
• Alberts Broders
• Jūlijs–Voldemārs Ērglis
• Jēkabs–Voldemārs Ērmanis
• Rihards Grīnbergs
• Nikolajs Hermanis
• Fricis Hermansons
• Artūrs–Hugo Jansons
• Jānis Krūze
• Tālivaldis Lepše
• Konstantīns Mateuss
• Logins Šolgunovs

tiek koptas un piederīgo piemiņa sargāta.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas par
tautas saziedotajiem līdzekļiem līdzās
upuru sākotnējai apbedīšanas vietai
ceļa malā tika uzsliets simbolisks Baltais
krusts. Piemiņas vieta – līdzās šodien tik
dzīvajai maģistrālei – A1 šosejai.
Baltezera kapos 2006. gadā Ādažu novada dome izsludināja konkursu par pieminekļa izveidi komunistiskā terora upuru
piemiņai. Konkursā uzvarēja tēlnieces
Vijas Dzintares un arhitektes Irēnas Rubauskas projekts. Piemineklis “Ciešanu
vārti” tika atklāts 2009. gada 14. jūnijā.
Tas bija patiess goda un cieņas apliecinājums, beidzot nosaucot vārdā visus tos,
kuri savulaik izveidoja un uzcēla neatkarīgo Latviju. Uz pieminekļa iegravēti un
izlasāmi visi 113 upuru vārdi.
Varam tikai apbrīnot mūsu vecvecāku
gara spēku, izdzīvojot šo nesaprātīgo
laiku. Dievs dod, lai tāds nekad neatkārtotos.

instagram.com/adazilv/

Elita Pētersone
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NOVADĀ

PROJEKTI

Ādažu novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs no
šā gada 14. jūnija atsāk klientu pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Ar šā gada 14. jūniju Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atsāk klientu pieņemšanu klātienē,
iepriekš pierakstoties. Aicinām klientus pakalpojumu saņemšanai pierakstīties, zvanot pa tālr.: 67997350, lai saņemtu pakalpojumu noteiktajā datumā un laikā.
Atgādinām, ka VPVKAC pakalpojumus var saņemt attālināti:
dome@adazi.lv;
✓ elektroniski, apmeklējot pašvaldības tīmekļvietni: ✓ iesniegumu domei var iesniegt portālā www.latvija.lv sadaļā
https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
“Iesniegums iestādei” vai izmantojot E-adresi;
✓ konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumu ✓ iesniegumu domei var iesniegt, atstājot to domes pastkastēs
pieteikšanu pa tālr.: 67997350 vai rakstot uz e-pasta adresi: (atrodas pie domes un Kultūras centra ieejas durvīm)
SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valsaņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profi- dības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu
Covid-19 izplatību.
lakses kontroles dienestam.

Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2021” apstiprināts 21 projekts

Foto no konkursa arhīva

Jau informējām, ka, noslēdzoties projektu pieteikumu pieņemšanai iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar
dvēseli 2021”, Ādažu novada domē tika saņemti 28 projektu
grupu pieteikumi. Lielākā daļa (2/3 daļas) iesniegto projektu
paredzēja veikt dažādus teritorijas labiekārtošanas pasākumus.
Tika iesniegti arī vairāki projekti izglītojošu, kultūras, sporta
un sociālo pasākumu attīstībai, kā arī divi – ēku remontam.
Konkursa mērķis – uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā
un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu
un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursa būtība nosaka, ka
projektu īstenotāji projekta ietvaros saņem domes līdzfinansējumu materiālu iegādei un veic darbības, kuru rezultātā:
• tiek radīts / uzlabots kāds vides objekts vai elements;
• veikts ēkas remonts;
• tiek noorganizēts vai sekmēts kāds izglītojošs, kultūras, sporta vai sociālās jomas pasākums.
Lai nodrošinātu, ka konkursa finansējums tiek piešķirts pēc iespējas lielākam skaitam projektu, atsevišķiem projektiem tika
samazināts piešķirtā finansējuma apjoms (no attiecināmām izmaksām izslēdzot pamatlīdzekļu iegādi). Atgādinām, ka projektu ietvaros pamatā ir nevis jāiegādājas jau gatavi priekšmeti, bet
gan iespēju robežās jāveido pamatlīdzekļi pašiem (finansējums
tiek piešķirts materiāliem). Jo vairāk projektu grupu dalībnieki
dara saviem spēkiem, jo augstāk tiek novērtēts viņu projekts.

Noslēdzoties projektu vērtēšanai, tika noskaidroti tie projekti,
kam tika piešķirts domes finansējums to īstenošanai. Šogad tas
tiks piešķirts 21 projektam.
Projekti teritorijas labiekārtošanai:
• NIG “Vecāki bērnu priekam” projekts “Krāsainā bērnība”;
• NIG “Velo Draugi” projekts “Pump track Kadaga velotrases
izveide”;
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• NIG “Ādažu PII “Strautiņš” “Bitīšu grupiņa”” projekts “Bitīšu
saimes mācības un rotaļas svaigā gaisā”;
• NIG “Pasaku Valstības Pelītes” projekts “Pasaku Valstības
Gaujas ielas 4 bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un pieejamības nodrošināšana”;
• Biedrības “Par sakoptu Kadagu” projekts “Kadagas aktivitāšu
mežs”;
• NIG “Brīvās Austras skolas vecāku apvienība” projekts “Sajūtu un maņu ārtelpa”;
• NIG “PII “Strautiņš” 11.grupa” projekts “Gribam izzināt pasauli un dzīvot interesantāk”;
• NIG “Alderu ielas nama atjaunotāji” projekts “Mūsu simtgadīgā”;
• NIG “PATNIS Zaļie draugi” projekts “Zaļā dzīve”;
• “Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes” projekts “Pārdomas
pie Baznīcas”;
• Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” projekts “Mazā lauku
saimniecība ĀBVS”;
• NIG “Taurenīšu priekam” projekts “Rosīgais ķipars”;
• Biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” projekts “Garkalnes
ciema rekreācijas un Gaujas skatu vietas izveide”;
• NIG “Strautkalni” projekts “Viedo pilsētvides tehnoloģiju apgaismojums”.
Projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu
attīstībai:
• NIG “Par motivējošu izglītības telpu skolā” projekts “Motivējošas izglītojošas telpas izveide Ādažu vidusskolā”;
• NIG “Viss bērniem” projekts “Mežavēju pasaka”;
• Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa”” projekts “Orientēšanās spēles”;
• NIG “Tradīciju kopa “ĀBOLS”” projekts “Ādažu tradīciju kopas “Ābols” arheoloģisko tērpu darināšana”;
• NIG “ĀMMS pedagogu radošā grupa” projekts “Staro Ādaži”;
• NIG “Ādažu vidusskolas pirmsskola” projekts “Apkārt pasaulei”.
Projekti ēku remontam:
• NIG “Entuziasti” projekts “Kāpņu telpas remonts Pirmā iela
28”.
Konkursā apstiprinātie projekti tiks īstenoti no 1.jūnija līdz
19. septembrim. Aicinām sekot līdzi informācijai par šo projektu īstenošanu domes un projektu īstenotāju tīmekļvietnēs
un sociālajos tīklos! Paldies ikvienam, kas vēlas uzlabot Ādažu novadu!
Inga Pērkone
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Foto – no komandu pārstāvjiem

Lepojamies!
“3x3 Ādaži” izcīna 2. vietu Igaunijas 3x3 basketbola čempionāta U18 posmā

Igaunijas 3x3 basketbola čempionāta otrajā posmā U18 grupas konkurencē otro

vietu izcīnīja “3x3 Ādaži”, bet “VEF BA
Valka” ieņēma 10. vietu 14 komandu
konkurencē. “3x3 Ādaži”: Mārcis Osis,
Artūrs Valtmanis, Mārtiņš Bumbieris, Mārtiņš Didzis Gailis – apakšgrupas turnīrā ar 21:1 pārspēja Igaunijas
“Kohalikud”, ar 11:15 zaudēja Igaunijas
“Muumutrollid”, bet izšķirošajā mačā
par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 18:9
uzveica “VEF BA Valka”. Ceturtdaļfinālā ādažnieki ar 21:14 uzveica Igaunijas

“Helikopter”, pusfinālā ar 15:14 pārspēja
Igaunijas “Ladujad”, bet finālā ar 13:15
zaudēja Igaunijas “Ladujad”. “VEF BA
Valka” – Reinis Zauers, Aleks Arutjunovs, Renārs Šimpermanis, Ritvars
Janičenoks – apakšgrupā ar 18:11 pārspēja “Kohalikud”, kā arī piedzīvoja zaudējumu no “Muumitrollid” (10:12) un
no “3x3 Ādažiem”. “VEF BA Valka” tika
klasificēta 10. vietā.
Renārs Buivids

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem izcili panākumi X Starptautiskajā
mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkursā “Ozolnieki 2021”

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 6. trompetes spēles audzēknis Jānis Deniņš ieguva 1. vietu, bet 6. saksofona spēles audzēkne Ede
Mona Kraukle – otro vietu. Abi šajās godpilnajās vietās ierindojās vecākajā no konkursa vecuma grupām. Konkurss norisinājās attālināti, trīs vecuma grupās. 2. trompetes spēles audzēknis Arvils Grīntāls, kurš ierindojās uzreiz aiz godalgotā trijnieka, konkursā
piedalījās jaunākajā vecuma grupā. Paldies Ādažu Mākslas un mūzikas skolai, skolotājiem Jeļenai Kovaļenko-Bebrišai, Aivaram
Osītim un koncertmeistarei Ivetai Gudrajai par ieguldīto darbu, kā arī audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu attālināto mācību
procesa nodrošināšanā. Vēlam panākumus turpmākajos konkursos!

Aicinām ievērot velotrases noteikumus!
Mēs visi ļoti vēlamies, lai velo trase novada jauniešus priecētu ilgi un radītu tikai
pozitīvas emocijas gan trases apmeklētājiem, gan apkārtējiem! Tieši tāpēc atgādinām trases lietošanas noteikumus, ko
lūdzam ievērot!
• Trases darba laiks: no plkst. 7.00–23.00!
Ne agrāk un ne vēlāk! Pārējā laikā trasē
atrasties nedrīkst, kā arī nedrīkst ar skaļu
uzvedību/mūziku un citādāk traucēt mieru tuvējo māju iedzīvotājiem!
• Ķivere galvā – OBLIGĀTI!
• Lai izvairītos no saskriešanās, ievēro
trases braukšanas virzienu, kas norādīts
trases plakātā!
• Izturies ar cieņu pret pārējiem trases apmeklētājiem!
• Neatstāj aiz sevis atkritumus! Ko atnesi,
to aiznes jeb izmet tuvējā atkritumu konteinerī!
Ja trasē sastop policistu – sasveicinies, nebēdz, bet ieklausies policistu aizrādījumos
un turpmāk ievēro trases noteikumus!
Būsim pateicīgi, ja kopā ar bērniem atkal
un atkal mājās vai trasē pārrunāsiet gan
trases lietošanas noteikumus, gan citus
drošības pasākumus drošai braukšanai pa

trasi! Tāpat aicinām – ja kā pieaugušais
pavadāt savu bērnu līdz trasei un pamanāt, ka trasē ir bērni bez ķiverēm, aiciniet
viņus doties mājās un ķiveres uzvilkt, kā
arī aizrādīt, ja viņi neievēro citus trases
lietošanas noteikumus. Tikai kopā mēs
varam veidoties par inteliģentu sabiedrību, kur svarīgāka par sodiem ir pašu pienākuma apziņa!
Bet, ja tomēr noteikumi tiks atkal un atkal pārkāpti, policijai ir tiesības sodus
piemērot. Tāpēc atgādinām – trasē pēc
plkst. 23.00 atrasties nav atļauts! Tāpat ne
tikai velo trasē, bet arī citviet nav atļauta nepilngadīgo (līdz 16 gadu vecumam)
klaiņošana laikā no plkst. 22:00 līdz 6:00
ielās vai citās sabiedriskās vietās, ja viņi
nav pieaugušo pavadībā! Ja persona nav
sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto
pārkāpumu pie likumā paredzētās atbildības sauc personas vecākus vai viņu aizstājējus.
Laima Jātniece

Līdz 1. septembrim aicina
iesūtīt radošos darbus Dzejas dienām

Ādažu bibliotēka un Ādažu Kultūras centrs aicina atmodināt sevī snaudošo dzejnieku un dalīties ar savām “vārdu gleznām”, lai pārsteigtu gan paši sevi,
gan mūs! Dvēselei jārod spēks, kaut pasaule apstājusies pandēmijā...
Aicinām ikvienu iesūtīt savas dzejas rindas līdz
1. septembrim: biblioteka@adazi.lv. Uz tikšanos 10. septembrī!
Mīlestībā pret dzeju,
Ādažu Kultūras centrs un Ādažu bibliotēka

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Dodies dabā, ņemot
līdzi fotokameru,
un piedalies
fotokonkursā!
Ja Tev patīk doties dabā un
noķert pasakainus mirkļus,
aicinām piedalīties Ādažu
novada domes fotokonkursā
“Mans Ādažu novads”. Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām
fotografēšanas iemaņām. Fotogrāfijām
jāraksturo daba, cilvēki, notikumi, vietas vai svētki Ādažu novadā. Dalībnieku
pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim līdz
konkursa norises beigām – 17. septembrim! Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv ar norādi “Fotokonkursam”. Konkursa pirmās vietas ieguvējs
balvā saņems 100,00 eiro, otrās – 80,00
un trešās vietas ieguvējs – 60,00 eiro.
Atzinības rakstus konkursa uzvarētājiem
pasniegsim pašvaldības rīkotajā Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā novembrī,
naudas balva tiks pārskaitīta uz laureāta
konta numuru pēc svinīgās apbalvošanas.
Konkursa dalībnieku fotogrāfijas tiks izmantotas domes publicitātes materiālu,
tīmekļvietnes un informatīvo izdevumu
veidošanā.
Pirms piedalies, izlasi nolikumu! Nolikums
un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā
Pašvaldība/Konkursi/Fotokonkurss “Mans
Ādažu novads”.

instagram.com/adazilv/

Monika Griezne
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Ādažu vidusskolas skolēni iegūst jaunas zināšanas
un emocijas kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”
Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” tika izveidota, sagaidot mūsu valsts simtgadi, ar mērķi nodrošināt
katram skolēnam iespēju apmeklēt teātra izrādes, koncertus,
muzejus, izstādes, iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs,
sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.
Kultūras nozīme personības izaugsmē
Programmas vadītāja Aija Tūna, raksturojot kultūras lomu
personības izaugsmē, uzsver: “Kultūras norises rosina skolēnus domāt un runāt par personīgi un sabiedriski nozīmīgām
tēmām - no attiecībām ar klasesbiedriem līdz vides aizsardzībai globālā mērogā, aptver kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, raisa emocijas un sniedz jaunas zināšanas. Laikā, kad
īpaši augstu tiek vērtēta inovatīva domāšana, radoša problēmu
risināšana un elastība, kultūrpratība palīdz gūt panākumus šodienas ekonomikā, attīstot augstas pievienotās vērtības preces
un pakalpojumus.”
Gleznot ar smiltīm
Kādās kultūras norisēs varējām iesaistīties šajā mācību gadā,
kas bija sarežģījumiem un izaicinājumiem pilns, jo mācību
gada lielāko daļu Ādažu vidusskolas skolēni pavadīja attālinātās mācībās pie datora. Tikai pašā mācību gada sākumā 1. klašu
skolēniem, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, bija iespējams piedalīties radošajās darbnīcās “Gleznojam
ar smiltīm”, vadītāja – māksliniece Daiga Kaufmane. Nodarbības laikā skolēni iepazina smilšu graudiņu īpašības, ieklausījās
to skanējumā un izveidoja savu smilšu glezniņu.
Kultūra – katram savā datorā

1. klašu skolēni, veidojot smilšu glezniņas

Savukārt Valmieras Drāmas teātris sākumskolā viesojās ar izrādi
“Slinkums”. Lugas varoņi devās uz Sliņķu zemi, kur sporta stundās
notiek treniņi slinkošanā un spilvens mācās skolēna vietā. Šī zeme
ir ļoti vilinoša, bet tā var sevī ievilkt un vairs nelaist vaļā. Izrāde rosināja skolēnus domāt un izvērtēt savu rīcību. Sagaidot Valsts svētkus, 2020. gada 17. novembrī bijām ieplānojuši muzikālās apvienības “Raxtu Raxti” brīvdabas koncertu pie vidusskolas ēkas, bet,
sākot ar 2020. gada novembri, klātienes mācības praktiski tika pārtrauktas, stājās spēkā pulcēšanās ierobežojumi, un kultūras norises
varējām baudīt tikai katrs savā datorā. Attālinātajā mācību procesā
Ādažu vidusskola plaši izmantoja “Latvijas skolas somas” digitālos piedāvājumus, bagātinot un padarot daudzveidīgāku ikdienas
mācību procesu – novembrī visi vidusskolēni varēja noskatīties režisores Ilze Burkovskas-Jakobsenas jauno animācijas filmu “Mans
mīļākais karš”, ko Latvijas kinoteātros sāka demonstrēt 2020. gada
septembra beigās, un Latvijas Nacionālais teātra izrādi “Tikšanās
vieta – Rīgas pilsētas II teātris”.
“Mans mīļākais karš”
Skolēnu pārdomas pēc filmas noskatīšanās bija dažādas: bija skolēni, kuriem animācijas formāts likās garlaicīgs un nepieņemams,
bija skolēni, kuri uzsvēra, ka filmas saturs labāk palīdz saprast
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Animācijas filmas “Mans mīļākais karš” publicitātes attēls

savu vecāku bērnību, un bija skolēni, kuri norādīja, ka filmā redzētais vēl vairāk palīdz novērtēt dzīvi tagad – brīvā un neatkarīgā Latvijā. Pārdomās dalās Paula: “Man animācijas filma likās ārkārtīgi vērtīga, interesanta, patiesa un skarba, jo šo nepilnu divu
stundu laikā es varēju caur varoņu prizmu izjust visu – bailes,
nodevību, izbrīnu, laimi, apjukumu, raizes, neizpratni. Esmu ļoti
priecīga, ka mums parādīja šo filmu, jo līdz šim šajā laika periodā
biju iedziļinājusies tikai vēstures stundās, bet filma deva iespēju
visu aplūkot no bērnu skata punkta. To, kā augot mainās viņa
uztvere un domāšana, bet skarbā realitāte paliek un nepielāgojas.
Šī filma man atraisīja vēl lielākas patriotisma un pateicības jūtas –
esmu pateicīga ikvienam, kas izcīnīja brīvu Latviju.”
Ziedoņa klases interaktīvās nodarbības
Vidusskolas literatūras skolotāja Vaira Baltgaile kopā ar skolēniem vairākkārt iesaistījusies “Ziedoņa klases” interaktīvajās
nodarbībās, šajā mācību gadā – “Es un Imants Ziedonis “Dzirnakmeņos”” (attālināti), un skolēni augstu vērtē fonda “Viegli”
organizētās alternatīvās mācību stundas:
“Radošā pieeja jauniešu izglītošanai ir atslēga uz kvalitatīvu
mācību procesu. Piemēram, virtuālā ekskursija pa Imanta Ziedoņa dzīvojamo māju mani tik ļoti aizrāva, ka neatteiktos no
šāda interaktīvā piedzīvojuma vēlreiz. Radošā stunda lika aizdomāties par to, cik daudz un dažādus risinājumus esam raduši
šajā saspringtajā laika periodā,” atzīst Lelde.
“Ārkārtīgi radoši izdomāta pieeja šāda veida pasākumiem: virtuāli grupu darbi un iespēja interaktīvā veidā izstaigāt I. Ziedoņa māju. Ļoti priecājos, ka arī šī brīža apstākļos tiek radīti veidi,
kā skolēniem dažādot mācību procesu, vienlaicīgi iegūstot papildu zināšanas,” secina Rihards.
Zinātnes un mākslas krustpunkti
2020./2021. mācību gadā 7. klašu skolēni uzsāka apgūst jaunu
mācību priekšmetu Teātra māksla, un programmas ietvaros
viņiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes nodarbībā “Zinātnes
un mākslas krustpunkti”. Nodarbības laikā skolēni iepazina
Latvijas vēsturiska pilnmetrāžas spēlfilmas “Dvēseļu putenis”
veidošanas aizkulises: uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis un
speciālus degošos šķidrumus, kā trenējas kaskadieri u. c. Lai radītu iespējami ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu
filmā redzamos vēsturiskos notikumus, nepieciešamas specifiskas zināšanas un nepieciešams veikt precīzus aprēķinus.
Kā pēc nodarbības atzina skolēni, sprādzieni un rokas “graizīšana ar nazi” bija ļoti nervus kutinoša. Rihards (7.g) atzīst,
ka bija interesanti uzzināt filmas efektu aizkulises un labprāt
vēl ilgāk būtu vērojis trikus, ko izmanto filmu industrijā. Viņam piekrīt Emīls un Krista no 7.b klases. Skolēni izteica vēlmi
vēlreiz klātienē tikties ar zinātnisko teātri, jo palika vēl daudz
neuzzinātu lietu, piemēram, zēni gribētu vairāk uzzināt par ieĀDAŽU VĒSTIS 16. JŪNIJS (242) 2021
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ročiem, meitenes - par grimu un kostīmiem.
Koncertprogrammas
Pateicoties “Latvijas skolas somai”, skolotāji kopā ar skolēniem
baudījuši vairākas koncertprogramas, piemēram, 1. klašu skolēni noskatījās muzikālo uzvedumu “Īkstīte”, kas izskanēja
2020. gada vasarā kā Senā mūzikas festivāla programmas daļa.
Mūzikas skolotāji savās stundās iesaistīja skolēnus gan tiešsaistes, gan digitālā formāta koncertlekcijās un izglītojošās nodarbībās – 3. klašu skolēnus Liepājas simfoniskā orķestra tiešsaistes nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam”, un lielākajai
daļai bērnu nodarbība izraisīja ļoti pozitīvas emocijas: “Man
ļoti patika šī nodarbība. Man patika, kā mēs visi kopā izpildījām skaņdarbu. Es uzzināju daudz par simfonisko orķestri. Es
agrāk par to neko nezināju. Man ļoti patika viss. (Paula)”, nedaudz kritiskāks viedoklis: “Man patika, ka nebija garlaicīgi. Es
uzzināju, ka Liepājas orķestrim ir 140 gadi… Man nepatika, ka
dažos momentos uzdeva tādus bērnišķīgus jautājumus.”
Šausmas operā un citas koncertlekcijas

Digitālās koncertlekcijas “Imants Kalniņš. 80” publicitātes attēls

Pamatskolas un vidusskolas skolēni ar lielu interesi attālināti
piedalījās koncertlekcijās “Šausmas operā”, “Deja, mūzika un balets cauri gadsimtiem”, “Imants Kalniņš. 80”, “Ceļojums apkārt
pasaulei. Pasaka par Sprīdīti”, un klausījās vokālās grupas FRAMEST dalībnieku Rūtas Dūdumas, Mika Abaroniņa, Jāņa Ķirša
stāstījumu un priekšnesumus, koncertlekcijā par Im. Kalniņu –
Ievas Sutugovas sniegumā. Skolēniem šādas lekcijas ir ne tikai
izzinošas, bet sniedz arī daudz pozitīvu emociju.
Savās pārdomās dalās 9. klašu skolēni: “Ļoti patika lekcija, tik pozitīvi! Puiši ļoti skaisti dzied, visvairāk patika O, sole mio. Es pat
sagribēju aiziet uz operu.”
“Man šajā lekcijā patika, kā Mikus un Jānis stāsta par saviem personīgajiem piedzīvojumiem, kā Taivānā izveidojās grupa “Šaus-

mu Opera”. Intro (ievads) bija tik labs, varēja redzēt, ka māksliniekiem rūp savi skatītāji un DMX dziesmas atskaņošana man
pašam ļoti patika.”
“Man liekas, ka šis ir viens no labākajiem veidiem, kā apvienot
seno ar jauno (operu ar Intaru Busuli), un tas video, kuru rādīja,
skanot “Mana rītā kafija” bija izcils! “
“Man bija īpaši saistoši klausīties šo koncertlekciju, jo Ieva Sutugova man kādreiz bija solo skolotāja mūzikas skolā, un bija interesanti redzēt viņas citu darbu. Klausoties muzikālos priekšnesumus, sapratu, cik nozīmīga ir Imanta Kalniņa mūzikas ietekme
latviešu sabiedrībā, jo pati biju dzirdējusi visas dziesmas, un ļoti
daudzas dziedājusi gan ģimenes lokā, gan mūzikas skolā. Vēl bija
interesanti klausīties koncertlekcijas prezentācijas daļu un uzzināt, ka Imants Kalniņš ar mūziku centās iet pret PSRS politiku.”
#Bezfiltra un citas teātra izrādes
Skolēni attālināti noskatījās vairākas teātra izrādes – “Svina
garša” (Latvijas Nacionālais teātris), “#Bezfiltra”, (Goda teātris),
“Staburaga Bērni” (Valmieras Drāmas teātris), sākumskolas skolēni ar aizrautību noskatījās Latvijas Leļļu teātra izrādes “Un atkal PIFS” un “Makss un Morics”. Programmas ietvaros pašā mācību gada noslēgumā arī Jaunais Rīgas teātris piedāvāja izrāžu
video ierakstus, un vidusskolēni noskatījās “Aspazija. Personīgi”
ar izcilo aktrisi Baibu Broku galvenajā lomā.

Cirka izrādes “Alise Brīnumzemē” (starptautiskais nosaukums
“Ah…Liz”) publicitātes attēls

Vispārēju sajūsmu skolēnos izraisīja cirka izrāde “Alise Brīnumzemē”, ko sagatavojuši iluzionisti Dace un Enriko Pecolli. Programma
“Latvijas skolas soma” sniedz būtisku ieguldījumu mācību satura
apguvē un ir tiešs ieguldījums skolēnu personības izaugsmē. “Latvijas skolas soma” ir ilgtermiņa programma, un Ādažu vidusskola ar
cerībām gaida nākamo mācību gadu, lai klātienē apmeklētu teātri,
muzejus, koncertus un aicinātu māksliniekus uzstāties skolā.
Dace Dumpe

Ar izciliem panākumiem ārzemēs turpina
iepriecināt flautas klases audzēkne Elza Prokofjeva!
Elza Prokofjeva izcīnījusi pirmo vietu un trešo augstāko rezultātu 50 dalībnieku konkurencē savā vecuma grupā starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “OPUS 2021”! Konkurss norisinājās attālināti interneta vidē, vērtējot dalībnieku iesūtītos video.
Konkursu vērtēja starptautiska žūrija no Itālijas, Japānas, Hor-

vātijas, Francijas, ASV, Polijas. Paldies par atbalstu Elzas vecākiem, skolotājai Martai Markevičai-Blažēvičai, koncertmeistarei Agnesei Prokofjevai. Vēlam tikpat radošus sasniegumus arī
turpmāk!

Dejas festivāls “Solis laikā Ādažos”

Par godu starptautiskajai Dejas dienai, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Dejas nodaļā norisinājās pirmais dejas festivāls “Solis
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

laikā Ādažos”. Šogad festivāls notika attālināti video formātā, un tā devīze “laiks”
tika izmantota horeogrāfiju nosaukumos,
kas tika veidotas tā, lai labāk atspoguļotu,
cik dažāds šis pārmaiņu laiks bijis katram
no mums. Īpaši šim notikumam tika izvēlēta festivāla dziesma “Šis ir mans laiks”,
ko izpilda Aminata, un tika izveidota soļu
kombinācija, kas bija jāiekļauj katrā horeo@Adazu_novads

grāfijā. Kopumā festivālam tika iesūtītas 12
dažādas video dejas no Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Iecavas Mākslas un mūzikas skolas,
Riga City Jazz, un Top Tap company. Festivāla video atrodami Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas mājaslapā vai Youtube kanālā zem sadaļas “Solis laikā Ādažos”.

instagram.com/adazilv/

Agnese Ferri-Navarro
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Mājokļu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši īpašumā esošo decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, nekavējoties jāveic pirmreizējā reģistrācija

kavējoties jāveic pirmreizējā reģistrācija. Iesniegumu var lejuplādēt www.adazuudens.lv/pakalpojumi/noteikumi. Pēc
nepieciešamo lauku aizpildīšanas lūdzam iesniegt elektroniski: udensadazi@inbox.lv, atsūtīt pa pastu: Gaujas iela 16,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 vai ievietot pastkastītē pie
Gaujas iela 16 centrālās ieejas.
Lai saņemtu papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un vienotos par apskates (pēc
nepieciešamības) laikiem uz vietas īpašumā, aicinām sazināties ar SIA “Ūdens Ādaži” darbiniekiem, zvanot uz tālruņa numuru 25771955 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi
udensadazi@inbox.lv.

SIA “Ādažu Ūdens’’ pateicas Ādažu iedzīvotājiem par atsaucību, reģistrējot īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas
sistēmu.
Līdz šim Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika
pārraudzītas, līdz ar to netika īstenota to uzskaite un kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē
vai arī nelegālai to iepludināšanai centralizētajās kanalizācijas
sistēmās. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārraudzība un
regulāra kontrole būtiski samazinās vides piesārņojuma risku
ar neattīrītiem notekūdeņiem.
Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu
– krājtvertni, septiķi vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu, ne-

“Ādažu Ūdens”

Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr.37/2018
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”
1. Objekta adrese
2.Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits
3. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
4. Esošais/prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī

m

ir 

nav 

3

5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī

m3

(krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā).

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:


Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;



Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas
sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš
izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;



Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.



Cits

(Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)

7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana:


Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu



Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu



Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem



Netiek nodrošināta

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums:

9. Decentralizētās kanalizācijas
sistēmas vertnes (bedres) tilpums:



1 x mēnesī vai biežāk



< 3m3



1 x 2 mēnešos



3 līdz 5 m3



1x ceturksnī



5 līdz 10 m3



1 x gadā un retāk



> 10 m3

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:


1 x mēnesī vai biežāk



1x gadā



1 x ceturksnī



retāk nekā 1x gadā

11. Kad veikta iepriekšējā apkope? (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
12. Vai plānojat pieslēgties
centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

13. Kad plānojat pieslēgties
centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?



jā (atbildiet uz 13. jautājumu)



2021. gada laikā



nē



pēc 2021. gada

Tālruņa numurs

e-pasts

Objekta īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts
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Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā jūnijā!
Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni 67996266, e-pastā biblioteka@adazi.lv
vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

Daiļliteratūra

Daiļliteratūra bērniem

• Zīle, Baiba “Piezīmes no Citurzemes”
• Helds, Juris “Svētījiet maldugunis”
• Seleckis, Vilis “Nozagtais sapnis. Pirmā
grāmata Oligarhs un viņa sievietes”
• Vinogradova, Laura “Upe”
• Kalnozols, Andris “Kalendārs mani sauc”
• Ziedonis, Rimants “Pastaiga”
• Puriņa, Inga “Negaiss ābelēs”
• Lasmane, Valentīne “Nakts jau nav tikai
gulēšanai”
• Konstantīna, Liva “Svešiniece spogulī”
• Baha, Tabea “Atgriešanās Kamēliju
salā”
• Kvans, Kevins “Bagāto ļaužu problēmas”
• Onodibio, Kristofs “birmiete”
• Hārpere, Džeina “Dabas spēki”
• Ouensa, Dēlija “Kur vēži dzied”
• Janagihara, Hanja “Mazliet dzīvības”
• Kejs, Adams “Mazliet sāpēs”
• Nesers, Hokans “Rūsa kunga stāsts”

• Kastena, Mona “Glābiet mūs”,
3. grām.
• Delakūrs, Greguārs “Sieviete, kura
nenovecoja”
• Barro, Nikolā “Sievietes smaids”
• Buti, Rolāns “Apvāršņa vidū”
• Špinnens, Burkhards “Caharijs Kacs”
• Flanagans, Ričards “Šaurais ceļš uz
dziļajiem ziemeļiem”
• Aksats, Federiko “Vienīgā izeja”
• Oksanena, Sofi “Norma”
• Gromova, Olga “cukura bērns”
• Lekija, Mariana “Ko var redzēt no
šejienes”
• Rasela, Keita Elizabete “Mana tumšā
Vanesa”
• Hirvisāri, Laila “Viņas Augstība Katrīna
II”
• Pārsonss, Tonijs “Trīstūkstoš un
viena nakts. Pārkāptās robežas”

•
•
•
•
•

Bērziņa, Liene “Ķiverēns”
Lindgrēne, Astrida “Ak, šis Emīls!”
Kofs, Indreks “Uz mājām”
Carfati, Einata “Varēja būt trakāk”
Spiri, Johanna “Heidija. Meitene no Alpu kalniem”, 1.
grām.
• Spiri, Johanna “Heidija. Atkal mājās”, 2. grām.
• Hana, Dženija “Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi” /15+/
• Lindgrēne, Astrida “Trokšņu ciema bērni”
• Berants, Bens “Bubuļbailes”
• Shāpa, Anete “Lampiņa”
• Bērziņa, Ērika “Mammas dzejoļi”

Uzziņu literatūra
• Bubnovskis, Sergejs “Veseli asinsvadi jeb kāpēc cilvēkam
ir muskuļi”
• Holiss, Džeimss “Viduspāreja”
• Gulbe, Dana “Sakārto māju, sakārto prātu”
• Praude, Valērijs “Satura mārketings internetā”

Izstādes Ādažu bibliotēkā jūnijā
Literārās izstādes

Izstādes bērnu literatūras nodaļā

• “Iz senām dienām”
Literatūrzinātniekam, bibliogrāfam, rakstniekam Valdemāram Ancītim – 100 (1921–2006)
• “Katram vajag savu vietu dzīvē…”
Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 90 (1931–1997)
• “Daugavas vēji”
Rakstniekam Augustam Baltpurviņam – 150 (1871–1930)

• “Ņem līdzi līgojot”
23. un 24. jūnijs – Līgo un Jāņu diena
Dabas veltes cilvēka veselībai un skaistumam
• “Lasīsim un vērtēsim!”
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2021”
jauno grāmatu kolekcijas izstāde

Tematiskās izstādes
• “Latvijas vēsturē ierakstītais ...”
Pirms 100 gadiem Satversmes sapulce apstiprināja Riharda
Zariņa zīmēto LR lielo valsts ģerboni

• “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris”
Militārajam darbiniekam Kristapam Krišam Upelniekam – 130 (1891–1944)
• “Es dzīvošu caur to labu”, Aktrisei Ņinai Leimanei – 100 (1921–1999)

Noslēdzies Jaunrades konkurss “Skaņuraksti Ādažos 2021”

Konkursam tika iesūtīti 13 kompozīciju video ieraksti no Em.
Dārziņa MV, Ikšķiles MMS, P.
Jurjāna MS, K. Kažociņa Madlienas MMS, S. Broka Daugavpils MV un Ādažu MMS. Žūrijā
tika aicināta komponisti Gundega Šmite un Ēriks Ešenvalds,
kā arī muzikoloģe Līva Grīnberga. Apsveicam mūsu skolas audzēknes Zani Veiduli ar iegūto 1.
vietu un Megiju Milbergu-Zuzu ar iegūto 2. vietu. Lūk, komponistes Gundegas Šmites atsauksmes: “Kamēr pacietīgi gaidām
laiku, kad droši varēs vērties vaļā koncertzāles, komponistiem
ir laiks nodoties radošam darbam. Arī topošajiem, visjaunākajiem skaņražiem. Annas Veismanes izlolotais konkurss “Skaņuraksti Ādažos” atkal piedāvāja krāsainu jaundarbu klāstu. Tas
apliecināja, ka radošā darbība mūzikas skolās aktīvi turpinās.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Apbrīnojams ir kompozīcijas pedagogu darbs, kas šajā laikā ir
īpaši sarežģīts. Liels paldies Marinai Gribinčikai, Vinetai Līcei,
Ivetai Sproģei, Andrim Dzenītim un Andrim Vecumniekam
par audzēkņu fantāzijas rosināšanu, radošo impulsu slīpēšanu un morālu atbalstu.” Muzikoloģe Līva Grīnberga: “Priecājos noklausīties katru skaņdarbu, kas bija iesūtīts konkursā!
Paldies jaunajiem, topošajiem komponistiem, kuri dalījās savā
radošumā ar mums! Nebaidieties meklēt savu skaņu, savus muzikālos atradumus tikpat ļoti, kā citreiz nebaidāmies no stundām, kas pavadītas pie instrumenta trenējoties. Kompozīcija ir
burvīga joma, kur pētīt to, kas ir mūzika! Paldies pedagogiem,
kuri zina, saprot un redz, kad audzēknim vajadzīgs vārdisks vai
skanisks padoms, vai uzmundrinājums.” Arī komponists Ēriks
Ešenvalds priecājas, ka mūsu skolās bērni un jaunieši ir izdomas bagāti un pedagogi atbalsta viņu radošumu, virza izaugsmi
profesionālā gultnē!

@Adazu_novads

Anna Veismane

instagram.com/adazilv/
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Ādažu novada plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas kopsavilkums

Laika posmā no 07.04.2021. līdz 21.05.2021. tika veikta publiskā tika papildināta ar vairākiem jauniem pasākumiem, tika noapspriešana vairākiem Ādažu novada plānošanas dokumentiem: teikti vairāki plāni un koncepcijas, kas pašvaldībai jāizstrādā
• Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. vai jāaktualizē tuvāko gadu laikā, t.sk.:
• Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcija,
redakcijai (turpmāk – Attīstības programma),
• Aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas • Ādažu novada mobilitātes plāns,
2013.–2037. gadam 1. redakcijai (turpmāk – aktualizētā Stratē- • Vējupes apsaimniekošanas plāns,
• Ādažu novada satiksmes drošības plāns,
ģija),
• Attīstības programmai un aktualizētajai Stratēģijai tika iz- • Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas
strādāts Vides pārskats, kurā tika veikts stratēģiskā ietekmes plāns,
uz vidi novērtējums, novērtējot abu minēto plānošanas doku- • Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcija,
• Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns,
mentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi.
Sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja iesaistīties visu plānošanas • Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāns,
dokumentu 1.redakcijas komentēšanā, piedaloties publiskajā • Ādažu novada velokoncepcija.
Publiskās apspriešanas materiāli (Attīstības programmas 1.
apspriešanā, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmēs:
• 28.04.2021. – par aktualizēto Stratēģiju un Vides pārskatu (sa- redakcija, aktualizētās Stratēģijas 1. redakcija, Vides pārskata
projekts, Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu kopsavilnāksmē piedalījās 67 dalībnieki),
• 29.04.2021. – par Attīstības programmu un Vides pārskatu kums par plānošanas dokumentu, precizētie dokumenti) būs
pieejami Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā, kā
(sanāksmē piedalījās 80 dalībnieki).
Sanāksmes notika Zoom platformā, tās tika translētas arī tieš- arī pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv:
raidē Ādažu novada domes Facebook kontā un tajās
piedalījās vairāki desmiti Ādažu un Carnikavas nova- Aktualizētās Stratēģijas un Vides Attīstības programmas un Vides
pārskata materiāli pieejami:
da domju deputāti un darbinieki, dokumentu izstrā- pārskata materiāli pieejami:
https://ej.uz/AdazuStrategija
https://ej.uz/Adazi2021-2027
des darba grupu dalībnieki, piesaistītie konsultanti,
kā arī novadu iedzīvotāji.
Apspriešanas laikā savus komentārus/atzinumus
elektroniski vai vēstuļu veidā iesniedza 16 fiziskas
personas, 2 juridiskas personas, 1 biedrība, 1 ministrija, 3 valsts iestādes, 3 Ādažu un Carnikavas novada
domju iestādes. Kopumā tika saņemti 113 iebildumi/
priekšlikumi. Lielākā daļa (103) komentāri tika ņemti
vērā plānošanas dokumentu 1. redakcijas precizēšanai, 7 – daļēji ņemti vērā, bet 3 netika ņemti vērā.
Publiskās apspriešanas laikā Attīstības programma

Apstiprināts “Ādažu novada Ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam”

Energoplānošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām ir tēmas, par kurām tiešā vai netiešā veidā
nākas domāt ikvienā dzīvesvietā – gan pilsētā, gan lauku teritorijā. Klimata pārmaiņas, ko raksturo
vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, ekstremāli augstas un zemas gaisa temperatūras, jūras
līmeņa paaugstināšanās, spēcīgu lietavu gadījumu skaita palielināšanās u.c. var radīt ilgstošas neatgriezeniskas ietekmes uz cilvēkiem un ekosistēmām. Lai veicinātu ilgtspējīgu tautsaimniecības
attīstību, Ministru kabinets 2020. gada janvārī apstiprināja “Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam”.

Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam noteiktie politikas virzieni
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Tomēr katram novadam un pilsētai ir svarīgi izstrādāt savu
enerģētikas un klimata rīcības plānu, kas nākotnē kalpos arī ES
finansējuma piesaistei nākamā ES plānošanas periodā konkrētā pašvaldībā plānoto pasākumu īstenošanai.
Ādažu novads ir viens no tiem Latvijas novadiem, kur iedzīvotāju skaits pastāvīgi pieaug. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, palielinās arī nepieciešamība pēc plašākas infrastruktūras, kā rezultātā pieaug arī enerģijas patēriņš. Savukārt ES un Latvijas noteiktā
politika enerģētikas un klimata jomā kļūst arvien stingrāka. Tas
viss, kā arī dzīvē vērojamās klimata pārmaiņas ietekmē novada
turpmāko attīstību. Lai novada turpmāko izaugsmi organizētu
pēc iespējas ilgtspējīgāk, energoefektīvāk un ar mazāku ietekmi
uz klimatu, Ādažu un Carnikavas novada domes šī gada februārī pieņēma lēmumus par Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam (turpmāk – Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plāns) izstrādi. Dokumenta
izstrādi veica SIA “Ekodoma” mazāk kā trīs mēnešu laikā, in-

IZGLĪTĪBA

tensīvi diskutējot un domājot darba grupās, kurās piedalījās
daudzi Ādažu un Carnikavas pašvaldību pārstāvji.
Ar Ādažu novada domes 02.06.2021. sēdes lēmumu Ādažu
Enerģētikas un klimata rīcības plāns tika apstiprināts un pievienots Ādažu novada Attīstības programmas (2021.–2027.) 1.
redakcijai (turpmāk – Attīstības programma) kā atsevišķs pielikums. Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plānā izvirzītie
mērķi cieši saskan ar Ādažu novada Attīstības programmā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. Mērķi ir noteikti, lai sekmētu novada konkurētspējas paaugstināšanu, dzīves kvalitātes
uzlabošanos un vairotu novada iedzīvotāju labklājību.
Lai sasniegtu Ādažu novada 4 stratēģiskos mērķus (SM1 Droša,
sakārtota infrastruktūra; SM2 Konkurētspējīga un daudzveidība uzņēmējdarbība; SM3 Izglītota sabiedrība un kvalitatīvi
pakalpojumi; SM4 Sabiedrības iesaiste un ilgtspējīga attīstība),
enerģētikas un klimata jomā Ādažu novadā ir izdalītas četras
savstarpēji saistītas mērķu grupas.
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Četras galvenās mērķu grupas enerģētikas un klimata jomā Ādažu novadā

Minēto mērķu sasniegšanai Ādažu Enerģētikas un klimata rīcības plānā noteikti 30 pasākumi. Ādažu Enerģētikas un klimata
rīcības plāns atrodams Ādažu novada domes mājas lapā, sadaļā “Attīstība”/“Attīstības programma 2021.–2027.”.
Inga Pērkone

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi XXVI Latvijas mūzikas
skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles konkursā un koncertciklā “Talants Latvijai”
Konkursā “Talants Latvijai” 1. vietu ieguva 5. flautas spēles klases audzēkne Elza Prokofjeva, pirmā vieta arī Zitai Tomai, 6.
akordeona spēles klases audzēknei, trešajā vietā – 6. saksofona spēles klases audzēkne Paula Ģērmane, atzinība – Sandim
Siliņam, 7. klavieru spēles klases audzēknim. XXVI Latvijas
mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā pikolo flautu grupā triumfēja Elza Prokofjeva,
pirmā vieta arī Edai Monai Krauklei (alta saksofons), otrās vietas – Paulai Ģērmanei (baritona saksofons) un Jānim Deniņam
(trompete). Paulai Ģērmanei arī trešā vieta alta saksofonu gruSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

pas konkurencē. VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles
konkursā flautas spēlē triumfēja Elza Prokofjeva, bet atzinību
ieguva Laura Bondare un Annija Kļaviņa, saksofona spēlē uzvarēja Ede Mona Kraukle, savukārt trompetes spēlē atzinība
Arvilam Grīntālam. Paldies pedagogiem Martai Markevičai-Blažēvičai, Liānai Stankevičai, Jeļenai Kovaļenko-Bebrišai,
Aivaram Osītim, Rutai Cīrulei un koncertmeistarēm Agnesei
Prokofjevai un Ivetai Gudrajai! Vēlam radošus panākumus arī
turpmāk!

@Adazu_novads

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

instagram.com/adazilv/
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Ādažu novada domes ārkārtas (13.05.2021.) sēde

Sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis
Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone
(RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova
(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks
(RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par ventilācijas sistēmas izbūvi Āda-

žu vidusskolā.
Lēmums: Atbalstīt projektu “Ventilācijas
sistēmas izbūve Ādažu vidusskolā “A” un
“B” korpusā”, paredzot kopējās prognozētās izmaksas 400 000 eiro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par subsīdijām sportam 2021. gadā.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības subsīdijas
piešķiršanu 2021. gadā A. Rižova dalībai
Eiropas čempionātā sambo jauniešiem

un junioriem, kas norisināsies 26.05.–
27.05.2021. Limasolā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu.
Lēmums: Atbalstīt projektu “Ķiršu ielas
pārbūve un Ziedu ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā, 1. kārta”, paredzot kopējās prognozētās izmaksas 824 000 eiro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

Ādažu novada domes kārtējā (25.05.2021.) sēde

Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks (RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis
Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA),
Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP),
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādes nosaukumu.
Lēmums: Piešķirt Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādei nosaukumu “Kadagas
pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji””.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Pēteris Pultraks (RA) atstāja sēdi).
2. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt personu Ādažu
vidusskolas pirmsskolā ārpus kārtas.
Balsojums: “Par” – 13, “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš(LZP)), (Pēteris Pultraks(RA) atstāja sēdi).
3. Par dalību Erasmus+ projektā “Ēd veselīgi un esi bagāts”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Erasmus+ projektā “Ēd
veselīgi un esi bagāts”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai”.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Pēteris Pultraks (RA) atstāja sēdi).
5. Par dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par dalību Erasmus+ projektā “Mana
skola – mana vēsture”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu
vidusskolas dalību Erasmus+ projektā
“Mana skola – mana vēsture”.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “At18

turas” – nav, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi).
7. Par dalību Erasmus+ projektā “Vairāk
nekā klubs”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Erasmus+ projektā “Vairāk nekā klubs”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par dalību Erasmus+ projektā “Risks”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu
vidusskolas dalību Erasmus+ projektā
“Risks”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par piemaksu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijai un
medicīnas personālam.
Lēmums: Izmaksāt vienreizēju piemaksu
par darbu klātienē Covid-19 pandēmijas
laikā Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas administrācijas darbiniekiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par subsīdijām sportam piešķiršanu
dalībai treniņnometnē 2021. gadā.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības subsīdijas
piešķiršanu 2021. gadā L. Ozolas dalībai
sagatavošanās treniņnometnē dalībai Baltijas U16 čempionātā vieglatlētikā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par atļauju izstrādāt detālplānojumus nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu nekustamā īpašuma Inču ielā 32
zemes vienībai, Stapriņu ciemā; nekustamā īpašuma Āķu ielā 2 zemes vienībai,
Baltezera ciemā; nekustamā īpašuma Tallinas šosejā 57 zemes vienībai, Baltezera
ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13
detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma grozījumu
izstrādāšani nekustamā īpašuma Viršu
ielā 13 zemes vienībai, Stapriņu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par zemes ierīcības projektiem nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Jaunkūlu

ielā 31 zemes vienībai, Ādažu ciemā; nekustamā īpašuma Boķu ielā 25 zemes vienībai, Iļķenes ciemā; nekustamā īpašuma
“Zābaki” zemes vienībai, Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt zemes vienību no
nekustamā īpašuma “Lielvārnas”, Ādažu
nov.; zemes vienību no nekustamā īpašuma “Ezeriņi”; zemes vienību no nekustamā īpašuma “Rijnieki”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par speciālo piemaksu būvinspektorei L.Krūzei.
Lēmums: Noteikt būvinspektorei L.Krūzei speciālo piemaksu 10% apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas par pašvaldības
institūcijai būtiskas funkcijas nodrošināšanu no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada
30. novembrim.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Svetlana Kuzmina- Žuravļova (S)).
16. Par novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas maiņu.
Lēmums: Atbrīvot Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Aiju Blaževiču no ieņemamā amata ar 2021. gada 1. jūniju. Iecelt
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci
Nataļju Krasnovu par novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju ar 01.06.2021.
Balsojums: “Par” – 14, “Pret” – 1 (Raitis
Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – nav.
17. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu
nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021. gada
31. decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas” mazdārziņu bez apbūves tiesībām
personisko palīgsaimniecību uzturēšanai
vienai personai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
18. Par atkritumu konteineru novietni
Gaujas ielā 11.
Lēmums: Noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Gaujas iela 11 izņēmumu
attiecībā uz pašvaldības 29.05.2018. saistošo noteikumu Nr.15/2018 34.1. punktā
noteikto prasību izpildi par atkritumu
konteineru novietnes izvietošanu ne tuvāk
kā 10 m no dzīvojamās mājas logiem un
atļaut atkritumu konteineru novietojumu
ĀDAŽU VĒSTIS 16. JŪNIJS (242) 2021
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3,5 m attālumā no dzīvojamās mājas logiem, Gaujas iela 11, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Grozīt starp domi un SIA “Latvijas Namsaimnieks” 2015. gada 29. jūnijā
noslēgto zemes nomas līgumu Nr. JUR
2015-06/593, iznomājot zemes vienības ar

adresi Pirmā iela 28A, Ādaži, daļu 24 kv.m
platībā sadzīves atkritumu konteineru novietnes izbūvei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija lēmumā Nr. 175
“Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2018.

PAZIŅOJUMI

gada 24. jūlija lēmumā Nr. 175, izsakot tā
1. punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
21. Par L. Subočas atbrīvošanu no darba
vēlēšanu komisijā.
Lēmums: Atbrīvot Lailu Suboču no darba
domes vēlēšanu komisijas locekļa pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

Aicina ziņot par jauniem Spānijas kailgliemeža atradņu gadījumiem

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par
to izplatību, Dabas aizsardzības pārval-

de LIFE Integrētā projekta “Natura2000
aizsargājamo teritoriju pārvaldības un
apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt
informāciju par 50 invazīvām sugām,
to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm. Dabas aizsardzības
pārvalde aicina ziņot par jauniem Spānijas kailgliemeža atradņu gadījumiem,

izmantojot jauno interneta vietni. Vietne ir pieejama jebkuram interesentam
saitē http://bit.ly/invazivs. Līdz 2021.
gadam ir apstiprinātas 108 Spānijas
kailgliemeža sugas atradnes, tai skaitā
Baltezerā. Karte elektroniski skatāma
saitē https://ej.uz/wvg3. Dabas aizsardzības pārvalde aicina īpašu uzmanību
pievērst mazdārziņu rajoniem vai parkiem, kas nereti ir Spānijas kailgliemežu
dzīvotnes un tālākas izplatības avoti.

 Kā apkarot Spānijas kailgliemezi: https://www.daba.gov.lv/lv/media/11402/download;
 Sugas izplatības ierobežošanas plāns: https://www.daba.gov.lv/lv/media/6023/download
Dabas aizsarzdības pārvalde

PATEICĪBA
Starpiņu iedzīvotāju vārdā izsaku milzīgu pateicību pašvaldībai un īpaši Saimniecības un infrastruktūras daļai, kā arī
personīgi Pēterim Sabļinam un Artim
Brūveram par atjaunoto Vidlauku ielas
segumu. Šo notikumu gaidījām teju 15
gadus, tāpēc esam ļoti saviļņoti un neizsakāmi priecīgi.
Stapriņu iedzīvotāju vārdā,
Daina Tīruma

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀS DRAUDZES
KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI:
1. augustā plkst. 15.00
Carnikavas kapos Siguļos
(dievkalpojums Laivu mājā nenotiks).
8. augustā plkst. 13.30
Baltezera kapos
(pēc dievkalpojuma
plkst. 11.00 Baltezera baznīcā).
Kapusvētku dievkalpojumus
vadīs draudzes mācītājs.

KATOĻU KAPUSVĒTKI
Sestdien, 3. jūlijā plkst. 12.00
Carnikavas kapos (ar sv. Misi)
Sestdien, 28. augustā plkst. 12.00
Garkalnes kapos (ar sv. Misi)
Svētdien, 29. augustā plkst. 12.00
Saulkrastu kapos (ar sv. Misi)
Pirms sv. Mises Grēksūdzes sakraments;
Pēc kapusvētkiem priesteris svētīs
jaunuzstādītos pieminekļus, krustus un kapu vietas.
Plašāka informācija:
tālr. 25909060 priesteris Ilmārs
tālr. 26434830 kapelāns Raimonds
Ievērosim epidemioloģiskās prasības!
Ievērosim 2m distanci un lietosim sejas maskas!

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. sadalīšanu savrupmāju apbūves teritogada 25. maija sēdes lēmumu Nr.117 rijā (DzS). Par detālplānojuma izstrādes
“Par atļauju izstrādāt detālplānojumu vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada
nekustamajam īpašumam Tallinas šo- teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis
sejā 57” ir uzsākta detālplānojuma iz- Grīnbergs.
strāde ar mērķi pamatot zemesgabala Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-

mus minētā detālplānojuma izstrādei
lūdzam iesniegt Ādažu novada domē,
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā,
jebkurā laikā, ievietojot tos pasta kastē
pie Kultūras centra ieejas durvīm vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. nu savrupmāju apbūves gruntsgabalos.
gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.115 Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
“Par atļauju izstrādāt detālplānojumu ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas
nekustamajam īpašumam Inču ielā 32” plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumērķi pamatot zemesgabala sadalīša- mus minētā detālplānojuma izstrādei

lūdzam iesniegt Ādažu novada domē,
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā,
jebkurā laikā, ievietojot tos domes pasta
kastē pie Kultūras centra ieejas durvīm
vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi
būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. bu un būvniecību. Par detālplānojuma
gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.116 “Par izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu
atļauju izstrādāt detālplānojumu nekus- novada teritorijas plānotājs – arhitekts
tamajam īpašumam Āķu ielā 2” ir uz- Silvis Grīnbergs.
sākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi Rakstiskus priekšlikumus un ieteikupamatot rindu māju teritorijas attīstī- mus minētā detālplānojuma izstrādei

lūdzam iesniegt Ādažu novada domē,
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā,
jebkurā laikā, ievietojot tos domes pasta
kastē pie Kultūras centra ieejas durvīm
vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi
būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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Mīļie skatītāji!
Vēl tikai līdz mēneša beigām jums ir iespēja atdot atpakaļ
atcelto pasākumu biļetes.

No jūlija šīs biļetes nebūs derīgas.

Atceltie pasākumi:
Izrāde “Sieviete kā konfekte”
Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde “Vienreiz jau var”
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