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Atjaunots vēsturiskais
vecā Ādažu pagasta nama harmonijs
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Restaurators Valdis Eglītis Ādažu Vēstures un mākslas galerijas vadītājai Elitai Pētersonei dāvā atslēgas no vēsturiskā harmonija. 
Komponisti Ivars Kraucis un Gunārs Freidenfelds iemēģina jauno harmoniju.

Pēc rūpīgu roku restaurācijas savu at-
dzimšanu piedzīvojis vecā Ādažu pagast-
nama harmonijs*, kas klusi bija noslē-
pies pagastmājas bēniņos līdz pat 2015.
gadam. Unikālais instruments savulaik 
tapis J.  Estey & Co Brattleboro ražotnē 
ASV, uzņēmumā, kas mūzikas instru-
mentus ražo vēl šodien. Sazinoties ar 
J. Estey & Co Brattleboro kompāniju, no-
skaidrojām, ka Ādažu pagastmājas ins-
truments viņu rūpnīcā tapis laika posmā 
no 1876.-1878. gadam. 
Mūzikas instrumentu restaurators Val-

dis Eglītis, kurš Latvijā ir vienīgais, kas 
spēj iedot jaunu dzīvību seniem mūzikas 
instrumentiem, kopš šīs vasaras beigām 
paveica neiespējamo: Ādažu harmonijam 
atjaunoja taustiņus, reģistru slēdžus, sa-
režģīto plēšu mehāniku, tika saremontē-
ta vēja lāde, notīrītas balsenes mēlītes, un 
instruments sagatavots spēlēšanai. Har-
monijam trūka vai bija bojātas daudzas 
koka detaļas, kas rūpīgā meistara vadībā 
tika atjaunotas galdniecības darbnīcā. 
Klavieru priekštecis – harmonijs, kas 
savu skanējumu rada ar plēšu palīdzību, 

atjaunots ir apskatāms Ādažu Kultūras 
centrā Vēstures un mākslas galerijas tel-
pās, Gaujas ielā 33A.
21. decembrī plkst. 16.00 Vēstures un 
mākslas galerijā visi mīļi aicināti uz at-
jaunotā mūzikas instrumenta atdzim-
šanas dienas svinībām  Ziemassvētku 
noskaņās ar līdzdziedāšanu.   

Elita Pētersone
*Harmonijs ir taustiņu mūzikas instru-
ments, kuram gaisu pievada ar kājām 
darbināmas plēšas un kura skanējums 
atgādina ērģeles.
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 Maestro Raimonda Paula koncertprogramma ar solistiem Kristīni Prauliņu, Dināru 
Rudāni un Mārtiņu Ruski Latvijas Valsts svētku sarīkojumā Ādažu Kultūras centrā.

 Ģitārista Mārča Auziņa īpašā koncert-
programma Latvijas Valsts svētku sarīko-
jumā Ādažu Kultūras centrā.

 Aizvadīta Ādažu kausa izcīņa telpu futbolā. FK “Ādaži” – otrie! Pirmie – Rīgas FK “Maskachka”!

 “Orkla Confectionery & 
Snacks Latvija” plāno 
būvēt zīmola “Laimas” 
ražotni Ādažos un 
paraksta vienošanos ar 
pašvaldību par sadar-
bību ārējo komunikāci-
ju un ceļu izbūvē.

 Spītējot lietum, priecīgā svētku noskaņā iedegta Ziemassvētku egle!
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 Atjaunoti trīs ātrumvaļņi 
Alderu ielā, Alderos. 

 Koris “Saknes” uzstājas labdarības 
koncertā aprūpes centrā “Rožlejas”, 
Līvānu novadā.

 Ādažu novada 
pašvaldība saņēmusi 
pateicības rakstu par 
dalību konkursā “Pašvaldī-
bu atbalsta pasākumi 
uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

 Ādažu vidusskolai iegādāts 
jauns zāles pļāvējs!
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Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas
projekts iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
23. novembrī Ādažu novada dome Cen-
trālajā �nanšu un līgumu aģentūrā ie-
sniedza Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes energoefektivitātes paaugstinā-
šana” projekta iesniegumu, kura īste-
nošana paredzēta ar Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda atbalstu. Projekta mēr-
ķis ir paaugstināt Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas energoefektivi-

tāti, veicot investīcijas energoefektivi-
tātes pasākumos atbilstoši Ādažu nova-
da ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
Ādažu attīstības programmas noteik-
tajiem mērķiem un prioritātēm. Plā-
nots, ka projekta kopējās indikatīvās iz-
maksas būs 972 061,66 EUR, no kurām 
451 000,00 EUR segs Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds.

Projektu plānots īstenot laika posmā no 
2018. gada jūnija līdz 2019. gada decem-
brim, tostarp būvdarbi plānoti indikatīvi 
no 2019. gada maija līdz augustam. 

Inga Pērkone

Projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana
Ādažu novadā” iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
Dome š.g. 28. novembrī Centrālajā �nan-
šu un līgumu aģentūrā iesniedza projekta 
“Vispārējās izglītības iestādes mācību vi-
des uzlabošana Ādažu novadā” iesniegu-
mu, kura īstenošana paredzēta ar Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda atbalstu. Pro-
jekta ietvaros paredzēts izbūvēt Ādažu vi-
dusskolas jaunu mācību īstenošanas vietu 
Ādažos, Attekas ielā 16. Tā būs paredzēta 
800 1.-4. klases skolēniem.  Tāpat plānots 
esošo Ādažu vidusskolas ēku Ādažos, 
Gaujas ielā 30, atjaunot un pielāgot 5.-12. 

klases skolēniem par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Plānotās kopējās indikatīvās 
projekta izmaksas ir 14  823  286,77 eiro, 
kuru segšanai plānots piesaistīt ERAF �-
nansējumu 2 564 487,00 eiro apmērā. Jau-
nās mācību īstenošanas vietas būvniecību 
plānots uzsākt 2018. gadā un pabeigt līdz 
2019./2020. mācību gada sākumam. Āda-
žu vidusskolas esošās ēkas atjaunošanu 
plānots veikt no 2020. gada līdz 2023. gada 
decembrim.

Inga Pērkone

Plāno iesniegt projekta pieteikumu Laveru ceļa grants seguma pārbūvei
Ādažu novada dome plā-
no iesniegt Lauku atbalsta 
dienestā projekta  “Laveru 
ceļa grants seguma pārbū-
ve Ādažu novadā” pietei-
kumu atbalsta pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”. Projekta mērķis ir 
uzlabot publisko ceļu infra-
struktūras kvalitāti lauku 
teritorijās, veicinot uzņē-
mējdarbību un saglabājot 
apdzīvotību. Projekta pieteikums tiek gata-
vots atbilstoši  SIA “Ceļu komforts” izstrādā-

tajam Laveru ceļa grants seguma pārbūves 
būvprojektam. Laveru ceļš savieno Ataru 

ceļu ar Carnikavas novada robežu un tiks 
pārbūvēts posmā  no  0,84km līdz 2,82km. 
Projekta ietvaros plānots veikt brauktuves 
segas konstrukcijas, nobrauktuvju un caur-
teku izbūvi, kā arī izvietot signālstabiņus, 
uzstādīt ceļa zīmes un labiekārtot teritori-
ju. Projekta kopējās plānotās izmaksas būs 
233  333 euro apmērā, tajā skaitā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai �-
nansējums – 210 000 euro. Laveru ceļa pār-
būves darbus plānots veikt 2018./2019. gadā.

Gunta Dundure

Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda atbalstu
Ādažos būvē dūņu kompostēšanas lauku 

SIA “UVK Pakalpojumi” ar Eiropas Sa-
vienības Lauksaimniecības fonda, Ādažu 
novada domes un SIA “Ādažu Ūdens” 
atbalstu Ādažos pie Katlapu ceļa īsteno 
projektu “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu 
kompostēšana”. Eiropas Lauksaimniecī-

bas fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
apakšprogrammas “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģija” ietvaros tiek izbūvēts 
asfaltēts kompostēšanas lauks 1600m2 
platībā. Kopējā teritorijas platība, kur tiks 
veikta saimnieciskā darbība, ir 1 ha.
Kopējie �nanšu līdzekļi, kas saistīti ar 
projekta sagatavošanu un realizāciju ir 
200 tūkstoši eiro, savukārt kompostē-
šanas lauka būvniecības izmaksas ir 148 
tūkstoši eiro, tajā skaitā lauksaimniecī-

bas fonda līdz�nansējums ir 70 tūkstoši 
eiro. Būvdarbus veic Ādažu uzņēmums 
SIA “AL Ceļu Būve”.
Pēc būvdarbu pabeigšanas uz noasfaltē-
tā laukuma tiks veikts kompostēšanas 
process, kā pildvielas dūņām izmantojot 
Ādažu novada zaļos atkritumus  - lapas, 
zāli, salmus, kuri tiks samaisīti kopā ar 
dūņām. Plānots, ka perspektīvā gatavais 
komposts tiks fasēts maisos, piegādājot 
to saimniecību un dārzu īpašniekiem. 

N. Pūpola,
SIA “UVK Pakalpojumi” valdes locekle

ROPAS SAV A
ROPA V S  LA K  APV DOS

iropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests
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Gada tumšākajā laikā aicinām kopīgi radīt 
vairāk gaismas un pozitīvu noskaņojumu, 
izvēloties svētku noformējumu savam dār-
zam, daudzdzīvokļu mājas pagalmam vai 
uzņēmumam. Jau trešo gadu Ādažu no-
vada pašvaldība organizē konkursu ‟Zie-
massvētku noformējums”, kura mērķis ir 
radīt svētku noskaņojumu novadā, kā arī 
veicināt novada vizuālā tēla pilnveidošanu, 
ielu, ēku fasāžu, ēku pagalmu, veikalu un 
iestāžu skatlogu, kā arī sabiedrisko objek-
tu rotāšanas tradīcijas nostiprināšanu Zie-
massvētku laikā.
Konkursa vērtēšanas komisija īpašumu 
noformējumus vērtēs trīs kategorijās:
• privātās un daudzdzīvokļu ēkas, to 
priekšdārzi un piegulošā teritorija;
• pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības 
vietas – veikali, tirdzniecības centri un vie-
tas, kafejnīcas, restorāni, aptiekas, sporta 
klubi, poliklīnikas, veselības centri, skais-
tumkopšanas saloni, viesnīcas, viesu nami, 
kempingi, tūrisma un apskates objekti, uz-
ņēmumu, organizāciju biroju, ražošanas, 
noliktavu, u.c. telpas un tām piegulošā te-
ritorija;
• kultūras, sporta un izglītības iestādes.
Pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā nominā-
cijā – balvā dāvanu kartes: 1. vietai – EUR 
100, 2. vietai – EUR 50, 3. vietai – EUR 30.
Pieteikties konkursam var līdz 27. de-
cembrim, iesniedzot rakstisku pieteikumu 
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 
33A, Ādaži, Ādažu novadā, LV-2164, vai no-
sūtot to elektroniski uz adresi dome@ada-
zi.lv. Pieteikumā norāda:
• informāciju par pretendentu:
• pretendenta – fiziskas personas – vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruni;
• pretendenta – juridiskas personas – no-
saukumu, reģistrācijas numuru, adresi, 
pārstāvja (kontaktpersonas) vārdu, uzvār-
du, tālruni, e-pasta adresi;
• īpašuma, kurā atrodas svētku noformē-
jums, adrese, īpašnieku.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties 
pašvaldības mājaslapas sadaļā Pašvaldība/
Konkursi.

Laima Jātniece

Ar 2018. gada janvāri pieteikt bērnus rindai bēr-
nudārzā varēs arī elektroniski 
Līdz 2017. gada 30. decembrim ādažnieki, lai pieteiktu pirmsskolas vecuma bēr-
nu rindā uz pašvaldības bērnudārziem, izmantoja Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu. Ar 2018. gada 1. janvāri 
to varēs darīt arī elektroniski, izmantojot jaunu e-pakalpojumu “Pirmsskolu 
pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmai-
ņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu.
SVARĪGI! 
1. Visi pieteikumi, kas ir iesniegti VPVKAC līdz 2017. gada 30. decembrim, būs 
pieejami Pirmsskolu pieteikumu reģistrā ar 2018. gada 1. janvāri. 
2. Informācija par jauna e-pakalpojuma izmantošanu, jauna pieteikuma ie-
sniegšanu, jau piereģistrētā bērna pieteikuma apskati, izmaiņām pieteikumā, 
kā arī 2017. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr.24/2017 “Par pirmsskolas ve-
cuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs” ir pieejami pašvaldības mājaslapas sadaļā “Izglītība”.
3. Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji ir jāiesniedz 
VPVKAC, papildu uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu aplie-
cinošu dokumentu, kā arī jāinformē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības 
nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas VPVKAC, 
aizbildnis varēs izmantot e-pakalpojumu līdzīgi kā citi pieteicēji.
4. Kadagas bērnudārzs ar 2018. gada 1. janvāri vairs nepieņems NBS karavīru 
pieteikumus – tos varēs iesniegt VPVKAC vai portālā.
5. Pieteikumos, kas tika iesniegti līdz 2017. gada 30. decembrim un kuros nebija 
norādīts izvēlētais bērnudārzs vai norādīti abi bērnudārzi, Pirmsskolu pietei-
kumu reģistrā tiek norādīts Kadagas bērnudārzs. 
6. Vecāki un aizbildņi portālā var veikt izmaiņas par izvēlēto bērnudārzu, vē-
lamo mācību uzsākšanas laiku un savu kontaktinformāciju līdz brīdim, kad 
bērns tiek iekļauts bērnudārzā uzņemamo bērnu sarakstā.
Aicinām izmantot jauno e-pakalpojumu! 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VPVKAC, zvanot pa tālr. 67997350 
vai rakstot dome@adazi.lv!

Kancelejas vadītāja Jevgēnija Sviridenkova

Uzņēmēju dienās Ādažos būs iespēja
uzzināt par atbalsta iespējām jaunajiem
un pieredzējušajiem uzņēmējiem
2018. gada 10. janvārī Ādažos tiek rīko-
tas Uzņēmēju dienas, kurās jaunie un 
pieredzējušie uzņēmēji varēs vienkopus 
uzzināt par visām valsts sniegtajām at-
balsta iespējām!
Uzņēmēju dienās tiks sniegta informā-
cija par daudzveidīgām atbalsta iespē-
jām biznesa uzsākšanai. 
Jaunie un topošie uzņēmēji 
uzzinās to, kādas atbalsta 
iespējas sniedz Latvijas In-
vestīciju attīstības aģentūra 
(LIAA) un Finanšu insti-
tūcija ALTUM. Savukārt pieredzējušie 
uzņēmēji uzzinās par LIAA program-
mām esošo produktu uzlabošanai, jau-
nu ideju attīstībai un eksporta iespējām.
Pasākumā piedalīsies arī pārstāvji no 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības aso-
ciācijas, Ādažu novada domes un Ādažu 
uzņēmēju biedrības, LIAA Tehnoloģiju 
departamenta un Siguldas biznesa inku-
batora. Dalībniekiem būs iespēja saņemt 

individuālas konsultācijas, iesaistīties 
diskusijās, tīklošanās procesā dibināt 
jaunus kontaktus.
Uzņēmēju dienas notiks 2018. gada 
10. janvārī, Ādažu novada domes 
telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. Pa-
sākumu organizē LIAA Siguldas biz-

nesa inkubators, Ādažu 
novada dome un Ādažu 
uzņēmēju biedrība.
Plašāka informācija un 
reģistrēšanās pasākumam 
LIAA mājaslapā www. liaa.

gov.lv sadaļā Pasākumi, sākot ar 
20.12.2017. Dalība ir bez maksas, taču 
vietu skaits būs ierobežots. LIAA Biz-
nesa inkubatori tiek �nansēti ERAF 
projekta “Reģionālie biznesa inkuba-
tori un radošo industriju inkubators” 
ietvaros. Kontaktinformācija: Signe 
Millere, tālr. 62400903, signe. millere@
liaa.gov.lv, www.liaa.gov.lv.

Signe Millere

Radīsim Ziemassvētku
noskaņu kopā!

Aicinām piedalīties konkursā
“Ziemassvētku

noformējums 2017”!

KONKURSS

NOVADĀ
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Diskutē par rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības
traucējumiem un dienas centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidi

Ādažu novada dome plāno veidot rehabi-
litācijas centru Ādažu novada bērniem ar 
funkcionālās attīstības traucējumiem un 
dienas centru pieaugušajiem ādažniekiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai 
gūtu plašāku priekšstatu par plānoto die-
nas un rehabilitācijas centra izveidi, domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Sociālā 
dienesta vadītāja Ieva Roze, Attīstības 
un investīciju daļas vadītājas pienākumu 
izpildītāja Inita Henilane un Siguldas 
novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti 
biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsē-
dētāja Eva Viļķina tikās ar Ādažu novada 
iedzīvotājiem un diskutēja par dienas cen-
tra vietas izvēli. Šī bija jau otra šāda veida 
diskusija saistībā ar plānoto centru. Pirmā 
notika 7. novembrī, un tās laikā iedzīvotāji 
tika iepazīstināti ar centra izbūves ieceri, 
kā arī iespējamajiem variantiem, kur šāds 
centrs varētu atrasties, izskatot pašvaldī-
bai pieejamos brīvos zemes gabalus.
Diskusijas laikā dome iepazīstināja ar vai-
rākām izvērtētajām iespējamām centra 
atrašanās vietām, proti, Gaujas ielā 25B, 
pašvaldībai piederošajā zemesgabalā pie 
Vējupes, Gaujas ielā 35, kā arī Attekas 
ielā 39. Eva Viļķina savukārt dalījās pie-
redzē, kā biedrība “Cerību spārni” pa-
līdz bērniem, jauniešiem un pilngadīgām 
personām ar dažāda veida invaliditāti 
integrēties sabiedrībā, sniedzot atbalstu 
un nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt 
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpo-
jumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai.
Abu diskusiju laikā iedzīvotājiem aktuā-
li bija vairāki jautājumi:
1. Vai tas, ka šādu dienas un rehabilitā-
cijas centru plānots būvēt pretī jaunajai 
sākumskolai, neradīs drošības draudus 
bērniem, kuri skolā mācīsies?
Nē. Lai pieaugušais ar garīga rakstura 
traucējumiem būtu tiesīgs apmeklēt die-
nas aprūpes centru, būs jābūt psihiatra 

slēdzienam. Gan 
biedrības “Rūp-
ju bērns” vadītājs 
Māris Grāvis, gan 
biedrības “Cerī-
bu spārni” valdes 
priekšsēdētāja Eva 
Viļķina skaidro, ka 
cilvēki ar garīgās 
attīstības traucēju-
miem nav vairāk 
bīstami sabiedrībai 
un vardarbīgāki kā 
pārējie sabiedrības 
locekļi. To apliecina 
arī pētījumi. Tādē-

jādi dienas un rehabilitācijas centra atra-
šanās vieta līdzās skolai nerada apdraudē-
jumu skolēniem. Jebkurš bērns visdrošāk 
var justies  līdzcietīgā sabiedrībā. Jā, cil-
vēki ar garīgās attīstības traucējumiem ir 
citādāki, runā citādāk un uzvedas citādāk 
nekā veseli cilvēki attiecīgajā vecumā. 
Viņi ir līdzīgi lieliem bērniem, kuriem 
vajadzīgs pieaugušo atbalsts. Bet viņi nav 
tendēti uz vardarbību. Un arī viņi vēlas 
mācīties un attīstīties. Kā apliecinājums 

veiksmīgai dienas centru līdzās pastāvē-
šanai ar citām sabiedrībai būtiskām iestā-
dēm kalpo jau citviet Latvijā esošo dienas 
centru pieredze. Piemēram, Olainē dienas 
centrs atrodas vienā ēkā ar pirmsskolas iz-
glītības iestādi. 
2. Vai paredzams, ka nākotnē iecerētais 
dienas un rehabilitācijas centra pakal-
pojumu klāsts varētu tikt mainīts un 
pastāv iespēja, ka jau apzinātajiem klien-
tiem pievienosies klienti ar smagām psi-
hiskām saslimšanām un dienas centru 
apmeklēs pacienti, kas iznākuši ārā no 
valsts aprūpes centriem, piemēram no 
Rīgas?
Atbildi uz jautājumu sniedz domes priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks: “Valstī ir no-
teikts plašs deinstitucionalizācijas pakal-
pojumu spektrs, ko valsts piedāvā realizēt. 
Mēs, Ādažu pašvaldība, izvēlējāmies vien 
divus no visiem – tikai un vienīgi dienas 
centru pieaugušajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem un rehabilitācijas centru 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 
Citi deinstitucionalizācijas pakalpojumi 
Ādažos šī projekta ietvaros netiek pare-
dzēti. Šis projekts paredz pakalpojumus 
62 jau apzinātajiem ādažniekiem – 34 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
rehabilitācijas centrā un 28 pieaugušām 

personām ar garīgas attīstības traucēju-
miem dienas centrā.”
3. Vai centrā plānots sniegt medicīnas 
pakalpojumus?
Dienas aprūpes centrā netiek plānots 
medicīnas personāls. Klienti veselības 
saasinājumu brīžos centru neapmeklēs, 
savukārt rehabilitācijas centrā strādās er-
goterapeits un �zioterapeits, logopēds un 
citi speciālisti.
Pirmās diskusijas laikā izskanēja arī jau-
tājums, vai centra klientiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem nebūtu labāk 
atrasties mierā un klusumā, nost no cen-
tra burzmas, nevis pašā Ādažu centrā, 
Attekas ielā 39, kur pretī būs skola, cen-
trālā iela un veikali?
Uz šo jautājumu atbildi sniedz Sociālā 
dienesta veiktās aptaujas rezultāti, kur 
vairums dienas un rehabilitācijas centra 
klientu un viņu atbalsta personu atbil-
des apliecina – labākā vieta no transpor-
ta, pakalpojumu un vides pieejamības 
aspektiem ir Attekas ielā 39, Ādažos, jo 
būtiskākais ir tieši sabiedriskā transpor-
ta tuvums. Pārējo vietu (Gaujas ielā 25B, 
Gaujas ielā 35, zemesgabalā pie Vējupes) 

vienīgais pluss ir klusāka vide, taču tajās 
nav cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielā-
gota vides pieejamība, tuvumā nav veikali, 
pasts un sadzīves pakalpojumi, medicīnas 
un sociālie pakalpojumi, nav izveidotas 
ārējās inženierkomunikācijas, kas nozīmē 
arī milzīgu izmaksu sadārdzinājumu.
Saņemot atbildes uz minētajiem jautāju-
miem, tie iedzīvotāji, kuri piedalījās do-
mes organizētajā 22. novembra diskusijā 
klātienē, neiebilda pret centra būvniecību 
Attekas ielā 39. Lai turpinātu projektu,  
novembra domes sēdē deputāti tika iepa-
zīstināti ar abās diskusijās apspriestajiem 
jautājumiem. Ar domes informatīvo zi-
ņojumu (ar pielikumiem), prezentāciju 
lūdzam iepazīties Ādažu novada domes 
mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldī-
ba”/”Dome un deputāti”/”Domes sēdes un 
lēmumi”. 
Par turpmāko projekta attīstības gai-
tu turpināsim informēt gan pašvaldības 
mājaslapā, gan sociālajos tīklos, kā arī 
“Ādažu Vēstīs”, bet jau tagad sakām pal-
dies diskusijā iesaistītajiem iedzīvotājiem! 
Paldies, ka nākat un aktīvi izsakāt savu 
viedokli. Tas mums ir būtiski, lai kopīgi 
meklētu atbildes uz aktuālajiem jautāju-
miem un rastu piemērotākos risinājumus!

Ādažu novada dome

Jebkurš bērns visdrošāk var justies  līdzcietīgā sabiedrībā.

21. novembra tikšanās ar iedzīvotājiem par dienas centra izveidi.
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 Ādažos – jauns centrs!

• Visā ielas garumā nomainīts ūdensvads
• Pārbūvēta sadzīves kanalizācija 
• Izbūvēts gāzes vads
• Izbūvēta pilnīgi jauna lietus ūdens kana-
lizācija 
• Jauns apgaismojuma tīkls ar energoefek-
tīviem LED gaismekļiem 
• Izbūvēti elektroapgādes kabeļi 
• Jaunas autobusu pieturas 
• Jauni soliņi un atkritumu urnas
• Gājēju pārejas ar reljefu 
• Izbūvēti telekomunikāciju kabeļi 
• Pilnīga ielas seguma nomaiņa
• Jauni gājēju celiņi
• Jauni velo celiņi
• Sakārtota teritorija pie slimnīcas
• Sakārtota teritorija pie Līgo laukuma
• Apļveida krustojumu izbūve 
• Iestādīti 18 sarkanie ozoli, 17 platlapu lie-
pas, 7 purva ozoli
• Iestādīti 650 dažādi lapu krūmi
• Iestādītas vairāk nekā 5900 ziedošas 
ziemcietes.
 Ādažu novadā jauns sociālais pakalpo-
jums – aprūpe mājās. No 2017. gada 1. jan-
vāra Ādažu novadā iespēja saņemt jaunu 
sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās. 
 Jauns sociālais pabalsts aizgādnībā eso-
šo personu aizgādņiem. 
 100% pabalsts ēdināšanai trūcīgajiem 
un maznodrošinātajiem izglītojamajiem 
arī pirmsskolā. 
• Pabalsts ēdināšanai 100% apmērā tiek 
piešķirts trūcīgajiem un maznodrošinā-
tajiem izglītojamajiem ne tikai vispārējās 
izglītības iestādēs, bet arī pirmsskolā. 
 Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs Ādažos novērtēts kā 
4. labākais no 56 pašvaldībām. 

 Ādažos – viens no lielākajiem līdz�nan-
sējumiem pirmsskolas izglītībai privāta-
jos bērnudārzos. No 2017. gada 1. janvāra 

Ādažu novadā deklarētiem bērniem no 
1,5 līdz 4 gadu vecumam līdz�nansējums 
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs 
noteikts 242,58 eiro mēnesī līdzšinējo 
202,26 eiro vietā. Palielināts arī līdz�nan-
sējums bērniem, kuri saņem obligāto saga-
tavošanu pamatizglītības ieguvei (5-7g.) no 
202,26 eiro uz 212,17 eiro mēnesī. 

 Dome teju dubultojusi līdz�nansējumu 
auklēm. Lai dotu iespēju vecākiem izvēlē-
ties apmeklēt ne tikai privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes, bet uz izdevīgākiem no-
sacījumiem izmantot aukļu pakalpojumus, 
no 2017. gada aprīļa pašvaldības līdz�nan-
sējums aukļu pakalpojumu sniedzējiem ir 
gandrīz dubultots, un līdzšinējo 86 eiro 
vietā ir 150 eiro mēnesī par vienu bērnu 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadu vecumam. 
 Ādažu, Mārupes un Olaines novados 
– lielākās skolotāju algas. Baltijas pētnie-
ciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica” no-
skaidrojis, ka skolas ar vislabāk apmaksāto 
mācībspēku ir Mārupē (vidēji 1121,09 eiro 
mēnesī), Olainē (1013,51 eiro) un Ādažos 
(987,50 eiro). 
 Novadā atklāts šķiroto atkritumu lau-
kums.

 Atjaunota iebrauktuve uz auto stāvlau-
kumu pie Ādažu Kultūras centra. 

 Atjaunota ūdens ņemšanas pie avota Ka-
dagā. 

 Izveidotas jaunas sabiedriskā transpor-
ta pieturvietas Kadagas ceļā, virzienā no 
Kadagas uz Ādažiem iepretim Austrumu 
ielai un virzienā no Ādažiem un Kadagu, 
pie pagrieziena uz Vecštāles ceļu. 

 Ziedu un Gaujmalas ielās atjaunota 
grants – šķembu seguma virskārta  10 cm 
biezumā. 

 Uzlabota Skolas ielas seguma virskārta 
posmā no Attekas ielas līdz Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādei.
 Veikti greiderēšanas darbi pašvaldībai 
piederošajos ceļos un ielās. 

 Izbūvētas nomales 1,6 km garumā no ie-
brauktuves uz Ādažu vidusskolu līdz Kras-
tupes ielai. 

 Atjaunots Kadagas ceļa posms pie Aus-
trumu ielas 220m garumā un iebrauktuve 
uz Austrumu ielu 22m garumā. 

Babīte Ādaži CarnikavaMārupeĶekavaOlaine Saulkrasti Rīga

Līdzfinansējums pirmsskolas izglītībai privātajos 
bērnudārzos Pierīgā un Rīgā
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 Atjaunots Jaunkūlu ielas tiltiņš.

 Dūņezerā un Lilastes ezerā ielaisti stikla 
zušu mazuļi.

 Lielās talkas laikā Ādažu novadā savākts 
13,58 tonnas atkritumu.
 MTB velomaratons Ādažos, ko organizēja 
domes Sporta daļa un biedrība “ĀdažiVelo”. 
 Krosa stafešu skrējiens apkārt Vējupei.
 Organizēts plenērs par Ūdensrožu parka 
attīstību. 
 Izveidots futbola un volejbola laukums 
Kadagā.

 Ādažu kausa izcīņa volejbolā. 
 Drošības diena Ādažos. 

 Ādažu pašvaldības policijai iegādāts 
aprīkojums zivju resursu aizsardzības pa-
sākumiem –  nakts redzamības iekārtas,  
elektroniskie svari un ehalote. 

 Dūņezerā un Mazajā Baltezerā ielaisti 
32 500 līdaku mazuļi.

 Izveidots apgaismojums Garkalnes sa-
biedriskā transporta pieturvietā.
 Uzsākta energopārvaldības sistēmas ie-
viešana Ādažu novadā. 
 Apbalvoti izcilākie Ādažu izglītības ies-
tāžu skolēni. 

 Ādažu kausa izcīņa strītbolā. 

 Atklāta jauna notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta. 

 Klimatam draudzīgākā ēka – Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

 Ādažu bērnudārzā veikti nozīmīgi re-
montdarbi:

• Izbūvēti divi jauni gājēju celiņi 150 m2 
platībā
• 7. grupiņā izbūvēta grīda 60m2 platībā, 
t.sk. izbūvēta jauna grīdas konstrukcija un 
ieklāts jauns segums
• 8. grupiņā nomainīts grīdas segums152m2 
platībā
• 4. grupiņā nomainīts grīdas segums 
60m2 platībā
• Esošā parketa grīda atjaunota 180m2 platībā  
• Jauni pagalma vārtiņi
• Uzlikti jauni radiatori (kopā 74) 
• Durvju konstrukcijas montāža vestibilā. 
• Jaunas alumīnija sienas

• Nomainīti apkures ventiļi
• Uzstādīti divi jauni karogkāti.
 Nozīmīgi remontdarbi arī Ādažu vidus-
skolā:

• Atjaunoti betona pakāpieni pie skolas ie-
ejas
• Veikti remontdarbi 13 mācību kabinetos
• Pagrabstāvā nomainīts maģistrālā karstā 
ūdens vada bojātais posms
• Skolas gaiteņos veikti parketa remont-
darbi 800m2 platībā.
 Veikti nozīmīgi remontdarbi Ādažu vi-
dusskolas virtuvē un skolas ēdamzālē: 

• Veikta jauna kanalizācijas un ūdensvada 
izbūve
• Veikta elektrotīklu izbūve 
• Atjaunots �īžu grīdas segums 140m2 pla-
tībā
• Skolas ēdamzālē atjaunots sienas �īzē-
jums 43m2 platībā.
 Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 
grupās un koridoros atjaunots sienu krā-
sojums. 
 Veikti Kultūras centra skatuves dēļu grī-
das remontdarbi.
 Ar asfaltfrēzi uzlabots ielu segums:
• Ķiršu ielā

• Skolas ielā
• Parka ielā
• Rožu ielā

• Vējupes ceļu posmā.
 Noņemts apaugums Vecštāles ceļam 
5km garumā abās ceļa pusēs. 
 Ceļu nomaļu pļaušana vasaras sezonā. 
• Vasaras sezonā Ādažu novada domes 
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Saimniecības daļas Tehniskais dienests 
nopļāvis ceļu nomales 40,43 km apjomā. 
Izmantojot ārpakalpojumu, ceļu nomales 
pļauj 20,97 km apjomā 2 reizes sezonā un 
15,04 km apjomā 1 reizi sezonā. Pārējos 
pļaušanas darbus veic domes Saimniecības 
daļas Tehniskais dienests.

 Peldvietās piebērta smilts un izpļautas 
ūdenszāles.

• Domes Saimniecības daļas Tehniskais 
dienests veicis smilšu piebēršanu Alderu 
peldvietā 33m3 apjomā, Vējupes peldvietā 
31m3 un Baltezera peldvietā 31m3 apjo-
mā. Tāpat izpļautas ūdenszāles Vējupē pie 
Ūbeļu ielas peldvietas. 
 Organizēts klusuma pārgājiens “Klau-
sies Gauju Ādažos”.

 Nosvinēti pludmales svētki.

 Pašvaldība parakstījusi līgumu ar Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūru par 
sadarbību investīciju piesaistē, lai sekmētu 
uzņēmējdarbības attīstību Ādažu novadā. 
 Ādažu novada dome iestājusies “Vidze-
mes Tūrisma asociācijā”. 
 Aizvadīta kino nakts Ādažos.

 Ādažu bērni un jaunieši vasarā darbojās 

domes organizētajās radošajās darbnīcās. 
 Uzlabota velo infrastruktūra Ādažu no-
vadā. 

 Upmalās izveidots gājēju celiņš, kam 
noņemts liekais apaugums un kura vir-
skārta nostiprināta ar frēzēto asfaltu. 

 Nobruģēts autostāvvietas savienojums 
ar gājēju pāreju pie Ādažu vidusskolas. 

 Remontdarbi Ādažu novada Sociālajā 
dienestā.
 Kantrī diena un Grila festivāls Ādažos. 
 Notiek pārbūves darbi Muižas ielā. 

 Ūdensrožu parkā uzstādīti 3 piknika 
soli ar galdiem un atkritumu urnām. 

 Izbūvē asfaltbetona segumu iebrauktuvē 
no Rīgas gatves uz Parka ielu.

 Noņem ceļa apaugumu  Iļķenes ceļa pos-
mā no Vecštāles ceļa līdz Kadagas ceļam.
 Uzbērts frēzētais asfalts Lauku ielas pos-
mā no Ādažu vidusskolas līdz Druvas ielai.

 Uzstādīti divi atpūtas soliņi ar atkritu-
mu urnām Pirmajā ielā pie namīpašuma 
38A un pie Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes. 

 Izstrādā Lielā Baltezera apsaimniekoša-
nas noteikumus. 
 Olimpiskā diena 2017 Ādažu novadā. 

 Organizēts pirmais maksas interešu 
pulciņu gadatirgus!

 Ādažu vidusskola saņem Ekoskolas Zaļo 
karogu par sasniegumiem vides izglītības 
un vides aizsardzības veicināšanā. 
 Nomainītas ceļas zīmes “Apdzīvotas 
vietas sākums” visā novadā. 
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 Aizvadīta Eiropas Mobilitātes nedēļa 
Ādažos. 

 Ādažu Sporta centrā veikti nozīmīgi re-
montdarbi:

• Tenisā zālē veikts kosmētiskais remonts.
• Sporta zālē uzstādīts jauns sadalošais 
aizkars
• Kosmētiskais remonts 1. un 3. ģērbtuvē
• Divās dušas telpās nomanītas grīdas, sie-
nu �īzes, piekaramie griesti, ūdens sistē-
ma, apgaismojums
• Kosmētiskais remonts divās baseina ģēr-
btuvēs.
 Rudens kross 2017. 
 Vējupes peldvietā izveidotas laipas vides 
pieejamībai. 

 Par notiekošo novadā tagad iespējams 
ziņot sava viedtālruņa mobilajā aplikācijā 
“Mobio”.
 Izbūvēts Gaujas ielas pieslēgums, no-
griežoties uz  Gaujas ielu 25, 2. korpusu. 

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē pa-
beigta baseina renovācijas projekta izstrāde.
 Pašvaldībā organizēti vairāki konkursi: 
• Jauno uzņēmēju konkurss
• Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss “Sabied-
rība ar dvēseli”
• Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”
• Konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”
• Līdz gada beigām Konkurss “Ziemas-
svētku noformējums”
• Bērnu un jauniešu vasaras radošo darb-
nīcu programmu konkurss
• Konkurss “Ādažu sporta laureāts”
• Mūzikas jaunrades konkurss “Skaņu-
raksti Ādažos”
• Ojāra Vācieša piemiņai veltītais jaunra-

des darbu konkurss “Gaujas prēmija”. 
 Uzsākta veselīga dzīvesveida veicināša-
nas projekta īstenošana ar Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu. Pavisam kopā 2017. gadā 
projekta ietvaros organizētas 323 dažādas 
grupu nodarbības, 2 nometnes un 2 nomet-
nes tipa radošās darbnīcas, 9 dažādi pasā-
kumi, 15 uztura darbnīcas un 3 veselību 
veicinošas lekcijas/radošās darbnīcas. Pa-
sākumos un aktivitātēs iesaistījušies vairāk 
nekā 900 iedzīvotāju: 

• Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
• Ritmikas nodarbības Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādē
• Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības 
baseinā Kadagas pirmsskolas izglītības ies-
tādē
• Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē – 
“Sporta spēļu labirinti”, Pasākums pirms-
skolas vecuma bērniem “Lieldienu zaķa 
veselības maratons”
• Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē – “Ve-
selības nedēļa”, “Ģimeņu sporta svētki”
• Vispārattīstošās vingrošanas – kalanēti-
kas nodarbības Ādažu vidusskolā
• Zumbas deju �tnesa nodarbības Ādažu 
vidusskolā
• Salātu un veselīgo uzkodu darbnīcas 
Ādažu vidusskolā
• Veselīgo kokteiļu darbnīcas Ādažu vi-
dusskolā
• Izglītojoša radošā darbnīca “LEC EKO” 
skolas vecuma bērniem
• Lielizmēra spēļu izgatavošanas  radošā 
darbnīca skolas vecuma bērniem
• Velobrauciens uz jūru skolas vecuma bēr-
niem
• Orientēšanās sacensības Ādaži GPS sko-
las vecuma bērniem
• Spēl�lmas “Modris” (2014) demonstrāci-
ja skolas vecuma bērniem
• Plakātu konkurss skolas vecuma bērniem 
par atkarību ietekmi
• Mākslas grupu nodarbības skolas vecu-
ma bērniem

• Grupu nodarbības skolas vecuma bēr-
niem “Drosme draudzēties”
• Grupu nodarbības skolas vecuma bēr-
niem “Anatomiskās, �zioloģiskās un emo-
cionālās pārmaiņas pusaudža gados, pār-
maiņu ietekme uz pusaudzi, personīgās 
higiēnas ievērošanas nozīme”
• Grupu nodarbības skolas vecuma bēr-
niem “Es neesmu bērns”
• Grupu nodarbības skolas vecuma bēr-
niem “Par tevi, viņu un “taureņiem”!”
• Lekcija “Bērnu seksuālās un reproduktī-
vās veselības veicināšana”
• Divas nometnes bērniem �zisko aktivitā-
šu veicināšanai
• Veselības diena novada iedzīvotājiem
• Divas lekcijas – radošās darbnīcas ar pa-
raugdemonstrējumiem par veselīgu uztu-
ru un tējām
• Vingrošanas nodarbības personām no 54 
gadu vecuma
• Mākslas grupu nodarbības personām no 
54 gadu vecuma
• Atbalsta grupas vecākiem, kuriem ir  
bērni ar īpašām vajadzībām
• Atbalsta grupa ilgstošajiem bezdarbnie-
kiem.

 Iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) projekta pieteikums un iz-
strādāts būvprojekts jaunās skolas ēkas 
būvniecībai. 
 Iesniegts ERAF fondu projekta pietei-
kums un pabeigti projektēšanas darbi 
ēkas Ādažu PII energoefektivitātes pro-
jektam.
 Noslēgts līgums par ERAF projekta 
“Muižas ielas industriālās teritorijas infra-
struktūras sakārtošanas ražošanas zonas 
pieejamības un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanas Ādažu novadā” ieviešanu, uz-
sākti būvdarbi.

 Īstenots Lauku atbalsta dienesta pro-
jekts “Velo infrastruktūras uzlabošana 
Ādažu novadā”.
 Līdz gada beigām tiks sagatavots ELFA 
projekta pieteikums Laveru ceļa grants se-
guma pārbūvei.
 Uzsākta (tuvojas noslēgumam) ERAF 
projekta “Novērst plūdu un krastu erozijas 
risku apdraudējumu Ādažu novadā” būv-
projekta sagatavošana.
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“Jutu, ka nevaru vairs tik labi palīdzēt. 
Kad atnāk cilvēks gados, kuram grūti pa-
kustēties, man jāpalīdz uzvilkt zeķi vai 
iemaukt kāju kurpē, bet es to vairs neva-
rēju, jo pašai sāp mugura. Tāpēc nolēmu 
iet prom no darba,” atzīst medmāsa Vija 
Dzerkale, kura  Ādažu slimnīcā – savā 
pirmajā un vienīgajā darba vietā – nostrā-
dājusi 55 gadus. Šogad “Goda ādažnieks” 
apbalvošanas ceremonijā Vija Dzerkale 
saņēma Goda rakstu. “Cik ļoti mums kā 
pacientiem ir svarīga medicīnas darbinie-
ka attieksme, kuram jābūt ne tikai augstas 
raudzes profesionālim, bet arī apveltītam 
ar spēju līdzi just, atbalstīt un saprast. 
Vija Dzerkale tāda bijusi visu savu garo 
darba mūžu un ir iemantojusi ādažnieku 
neviltotu atzinību,” par ilggadējo Ādažu 
slimnīcas medmāsu raksta apbalvojuma 
pieteicēji.

Ar Viju Dzerkali tiekamies otrajā dienā kopš 
viņa beigusi strādāt Ādažu slimnīcā. Par to, 
kā jaunajā situācijā jūtas, Vija īsti vēl nevar 
saprast: “Nezinu, kā es tagad tādā mierā dzī-
vošu, kad vairs nebūs tik daudz pienākumu. 
Gan jau pieradīšu.” Ilggadējās Ādažu slim-
nīcas medicīnas māsas Vijas Dzerkales rū-
pība un uzmanība pret cilvēku manāma arī 
intervijas laikā. Viņa savā omulīgajā dzīvok-
lītī sagaida ar cienastu, galdu rotā skaistas, 
smalkas tasītes. Nezinot, ko viesis labprātāk 
izvēlēsies, uzvārīta gan tēja, gan ka�ja. Sa-
runas laikā Vija slavē savu kaimiņieni un 
mājas apsaimniekotāju Ivetu Tomsoni, bez 
kuras iniciatīvas māja nebūtu renovēta, un 
tagad tajā nebūtu tik ļoti silti un mīlīgi. Lai 
gan esmu atnākusi intervēt, māsiņas Vijas 
Dzerkales klātbūtnē pieķeru sevi viņai ko 
stāstām. Viņas personība rada vēlmi uzticē-
ties. Un Vija stāsta, ka uzticēšanās arī viņai 
pašai ir ļoti būtiska. Tā kā pa īstam uzticē-
ties var tikai retajam, patiesu un īstu draugu 
nemaz nav tik daudz. 

Ādaži – vienīgās mājas
Ja Ādažu slimnīca ir Vijas 
vienīgā darba vieta, tad 
Ādaži – vienīgas mājas. 
Vija uzaugusi Ataru pusē, 
vecāku lauku mājās. Vija 
atceras, ka tolaik tuvākajā 
apkārtnē bijušas vien trīs 
mājas. Lauku saimniecī-
bā bijuši lopi, bijis jāvāc 
siens. Vijas mammai nav 
gājis viegli, jo, būdama 
rīdziniece, palikusi viena 
ar visu lielo saimniecību. 
Vijas tēvs aizgājis aizsaulē, 
kad Vijai bija tikai 13 gadi. 
Viņa atceras, ka tēvs gu-
lējis Ādažu slimnīcā, kad 
pati vēl gājusi tikai pamat-

skolā. Iespējams, biežā viesošanās pie tēta 
slimnīcā arī mudinājusi domāt par māsas 
profesijas izvēli. Tāpat Vija reiz slimības 
laikā iepazinusies ar māsu, kurai vēlējusies 
līdzināties: “Viņa bija tik akurāta. Domāju: 
“Lūk, tādam jābūt cilvēkam!”” 1962. gadā 
beidzu 4. Medicīnas skolu Asaru ielā, un 
šajā pašā gadā arī sāku strādāt!” Vai pro-
fesija veido cilvēku, vai otrādi? Vija atzīst, 
ka medicīnas māsas darbs tiešām arī veido 
kārtības izjūtu. Reiz 
sacensībās par kār-
tību starp slimnīcas 
nodaļām viņa iegu-
vusi pat pirmo vietu. 
Ēters
Ādažu slimnīcā sā-
kotnēji jaunā medmā-
sa strādājusi Terapijas 
nodaļā, kur viņai ne 
īpaši paticis, tāpēc 
viņa bijusi pavisam 
priecīga, kad ķirurgs 
Siļķe, pamanījis viņas 
veiklību un izdarību, 
paaicinājis strādāt Ķi-
rurģijas nodaļā: “Te-
rapijas nodaļā tik ātri 
nevar redzēt rezultā-
tu, cilvēki ilgstoši sli-
mo ar hroniskām sli-
mībām, bet ķirurģijā 
uzreiz var tikt pie rezultāta. Ir slikti, bet pēc 
operācijas paliek labi! Tolaik uz vietas veica 
ļoti  daudz operāciju, bet vispār nebija anes-
teziologa. Cilvēkam uzlika tādu kā masku 
un pilināja ēteru. Medmāsa ieelpoja tieši to 
pašu, ko pacients. Šajā darbā visu laiku biju 
šausmīgā stresā, ko nevarēju izturēt. Biju 
atbildīga par cilvēka dzīvību. Smagās ope-
rācijās ķirurgs reizēm mudināja dot vairāk 
ētera: “Gāz virsū, gāz virsū!” Bet man bija 
šausmīgi bail. Ja būs par daudz, cilvēks var 
aiziet bojā. Tolaik Ādažu slimnīcā veica da-

žādas akūtās operācijas, tagad ir tikai plān-
veida operācijas.” Operāciju zālē nekas nav 
paredzams. “Un dzīvokli blakus slimnīcai 
tās darbiniekiem piešķīra tieši tāpēc, lai 
darbinieki būtu ātri sasniedzami, ja ieved 
kādu slimnieku, lai laicīgi varētu būt klāt,” 
stāsta Vija. 
Mazas algas visos laikos
“Vienu laiku Ādažu vidusskolā mazgājām 
grīdas, algas visu mūžu medmāsām bijušas 
mazas. Darbu sākām ar 35 rubļiem. Bet ne-
bija jau arī ko pirkt. Mēs ar vīru rindā stā-
vējām uz žiguli. Vīrs strādāja kokapstrādes 
cehā Jaunkūlās. Jāņos visi priecājās, mēs 
urbām koka šķīvjus. Strādājam kā traki, 
lai dabūtu naudu, ar ko pie žiguļa tikt. Pēc 
likuma drīkstēju strādāt pusotru slodzi, un 
tā es arī strādāju,” stāsta Vija.
Pastaigas gar jūru, dzērvenes un krimiķi
Kā pavadāt brīvo laiku? “Patīk kustēties, ļoti 
priecājos, ja ar meitu un mazdēlu izstaigāja-
mies gar jūru. Patīk sēņot un ogot. Ar mel-
lenēm ir tā knībelīgi (garlaicīgi, lēnīgi), man 
vajag visu, kas ātri izdarāms. Īpaši patīk 
lasīt dzērvenes. Brienu pa purvu, ir karsti, 
grūti, bet vienalga forši. Agrāk visas sēnes 
pirmā ieraudzīju, tagad vairs neredzu, ti-
kai, ja akurāt uzskrienu virsū,” smejas Vija. 
Viņa atzīst, ka vēl vairāk brīvajā laikā gri-

bētos apmeklēt kul-
tūras pasākumus, bet 
tagad, kad aizgājusi 
pensijā, tos apmeklēt 
varēs vēl retāk. Manu 
aicinājumu pievie-
noties pensionāru 
biedrībai Vija uztver 
skeptiski. Viņai nepa-
tīk būt barā, burzmā. 
Vairāk jūtas kā vien-
pate, un nosmej, ka 
viss viņas dzīvē arī ir 
un ir bijis pa vienam – 
bijis viens vīrs, ir vie-
na meita, bērnībā bija 
viens kaķis un viens 
suns. Arī šodien labāk 
vienatnē pastaigāties 
pa mežu, palasīt grā-
matas, paadīt: “Eju 
uz bibliotēku, sais-

ta grāmatas, kurās vēstīts par lauku dzīvi, 
patīk arī krimiķi.” Kā pati atzīst, pret drau-
dzenēm viņai esot lielas prasības. Kādas tās 
ir? “Lai nav liela pļāpa, ir nedaudz iejūtīga,” 
atzīst Vija. Īpaši sāpīgi dzirdēt, ka uzticētais 
vēlāk jādzird no kāda cita. Īsts draugs uz-
ticēto tālāk neatstāstītu, pārliecināta Vija. 
Visas draudzības ir jākopj, un jau no sko-
las laikiem Vijai draudzēties īpaši nav bijis 
laika, jo bijis jāmēro garš ceļš no skolas uz 
mājām caur mežu Ataru pusē. Ziemā, kad 
satumsis, ceļš, mēnesgaismas apspīdēts, 

2003. gadā Vija Dzerkale darbā pārsie-
namajā istabā.



Sociālā dienesta Ziemassvētku eglīte
28. decembrī plkst. 11.00

Uz Ziemassvētku eglīti un saņemt saldumu paciņu 
28. decembrī plkst. 11.00 aicinām:

• bērnus ar invaliditāti,
• bērnus, kuri slimo ar celiakiju,

• aizbildnībā esošus bērnus,
• bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā 

riska ģimenēm.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju lūdzam zvanīt uz 

Sociālo dienestu t. 67997977 vai t. 67996661
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šķitis daudz biedējošāks, tālumā 
bijis dzirdams, kā raud zaķi. Lai 
ātri tiktu mājās, iziet no skolas va-
jadzējis ļoti laicīgi.
Vai pati, būdama medmāsa, ie-
vērojat veselīgu dzīvesveidu? “Ar 
riteni braukāju uz savu dārzu,” 
atbild Vija.  
Par pacientiem, kuriem bijis ļoti 
smagi, Vija domājusi arī mājās, pat 
naktīs. Kopumā dienā pie ķirurga 
atnākot līdz pat 30 cilvēkiem. Kā 
ķirurga māsai katrs no tiem bija 
viņas darba pienākums un rūpe. 
Vijas darba mūžā daudz reižu arī 

piedzīvots, kā acu priekšā izdziest 
pacienta dzīvība: “Tad jūtu tādu 
bezspēcību, liekas – neko nevaru. 
Tomēr – ir kas augstāks. Kad Vija 
saņēmusi ziņu, ka būs jāierodas 
uz apbalvošanas ceremoniju, viņa 
nevarējusi aizmigt: “Domāju – ār-
prāts, es nekur īpaši neeju, arī uz 
ballēm nē, kā es tagad iešu uz apbal-
vošanu? Labi, ka meita iedrošināja, 
citādi nevarētu saņemties. Aizgāju 
drebēdama, bet beigās man patika. 
Bija jauki. Jā, labi! Nostrādāts ir pa-
tiešām daudz, kāpēc ne?”

Monika Griezne

Sociālā dienesta Ziemassvētku akcija
 18. decembrī

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Ādažu novada dome un 
Sociālais dienests organizē Ziemassvētku labdarības 

akciju. Šajā gadā Ziemassvētku pārtikas paku* 
saņems:

• personas ar I grupas invaliditāti,
• personas ar II grupas invaliditāti, 

kuriem nav Civillikumā noteikto 
apgādnieku,

• vientuļie pensionāri,
• ģimenes, kuras audzina bērnu 

invalīdu,
• ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošu bērnu,

• trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem
• sociālā riska ģimenes ar bērniem.

Labdarības akcija šogad notiks 18. decembrī, tādēļ lū-
dzam būt mājās, lai sagaidītu Ziemassvētku vecīti, kā 
arī lūdzam pārliecināties, ka mājas ārdurvis vai vārtiņi 
nav aizslēgti un suņi neaizbaida Ziemassvētku vecīti.

*Ziemassvētku pārtikas pakas piešķir, pamatojoties uz 
Ādažu novada domes 30.06.2015. saistošajiem noteiku-

miem Nr. 30/2015 “Par Ādažu novada pašvaldības pabal-
stiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”.

Ar 2018. gada 1. janvāri palielināts pabalsts politiski represētām personām
2018. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6 “Saistošie noteikumi par vienreizēju 
pabalstu politiski represētajām personām”, kas paredz palielināt pabalstu Ādažu novadā deklarētajām politiski represētajām per-
sonām uz 100 eiro līdzšinējo 71,14 eiro vietā. Ik gadu pabalstu no pašvaldības politiski represētās personas saņem par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai.

Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās
Ādažu novada dome pieņēmusi jaunus 
saistošos noteikumus “Par sociālās pa-
līdzības pabalstiem trūcīgām un maz-
nodrošinātām ģimenēm (personām) vai 
personām krīzes situācijās”. Saistošie 
noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu 
novada pašvaldībā tiek piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statuss, sociālās palīdzības pabal-
sti un pabalsti krīzes situācijā. No 2018. 
gada 1. janvāra no 250,00 euro uz 265,00 
euro tiks paaugstināts ienākuma līme-
nis uz vienu ģimenes locekli, lai ģimeni 
(personu) atzītu par maznodrošinātu. 
Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes 
varēs saņemt arī lielāku �nansiālo at-
balstu. Dzīvokļa pabalsts trūcīgām ģi-

menēm tiks piešķirts 360,00 euro gadā, 
maznodrošinātām ģimenēm 270,00 euro 
gadā. Pabalsts medikamentu iegādei tiks 
piešķirts – 50% apmērā, nepārsniedzot 
100,00 euro gadā,  ārstēšanos stacionā-
rā – 50% apmērā, nepārsniedzot 150,00 
euro gadā, zobu protezēšanai – 50 % ap-
mērā, nepārsniedzot 150,00 euro gadā 
un endoprotezēšanai – 300,00 euro. 
Pabalsts skolas piederumu un apģērba ie-
gādei izglītojamajam, kurš iegūst obligā-
to pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, 
vispārējo vidējo vai profesionālo izglītī-
bu vienu reizi gadā tiks piešķirts 45,00 
euro apmērā. 
Sociālajam dienestam būs tiesības iz-
vērtēt un lemt par pabalsta piešķiršanu 

krīzes situācijās, ja klients neatbilst no-
teikumos minētajiem pabalstu saņem-
šanas kritērijiem. Minēto pabalstu varēs 
piešķir klientam un katram tā ģimenes 
loceklim – katastrofas, stihiskas nelai-
mes (ugunsgrēku, plūdu, vētras postīju-
mu, u.c.) gadījumos – līdz 700,00 euro, 
ņemot vērā radīto zaudējumu sekas. 
Iepriekš neparedzamos gadījumos (zā-
dzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes 
negadījums, ilgstošas ārstēšanās, u.c.) – 
līdz 100,00 euro, nepārsniedzot faktis-
kos izdevumus. Plašāka informācija par 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
statusa piešķiršanu un pabalstu saņem-
šanu Sociālajā dienestā, Ādažos, Gaujas 
ielā 13/15 vai zvanot pa tālruni 67997977.

1964. gadā Vija (pirmā no labās) kopā ar dakteri Eiženu Silķi 
rīta ārsta apgaitā pie slimnieka.

NOVADĀ
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Cilvēki – Ādažu novada lielākā vērtība!
Mūsu novadā ir daudz cilvēku, kuri ar savu darbu vairo labo. Vai tas būtu mīļš vārds un iejūtība pret pa-
cientu, vai sirdsgudrība un aizrautība, ar kādu pedagogs spēj iedvesmot savus audzēkņus, vai apņēmība 
un gribasspēks, kas ļauj atjaunot observatoriju, lai Ādažu bērni varētu paplašināt savu redzesloku, vai 
aizraušanās ar sportu, kas pārtop bezmaksas nodarbību pasniegšanā Ādažu jauniešiem, lai viņi kvalitatīvi 
un saturīgi pavadītu brīvo laiku. Lai kādā jomā darbotos, ar mīlestību veikts darbs iepriecina daudzus!  
Valsts svētkos Ādažu novada dome godināja mūsu Ādažu cilvēkus, ar kuriem lepojamies!
Lepojamies ar:
Ingu Patmalniku, apbalvojuma “Goda ādažnieks” laureā-
ti, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas izveidotāju, ilgga-
dējo direktori, par mūža ieguldījumu radošās izglītības 
attīstībā Ādažos.

No viņas var mācīties spēku un apbrīnojamo spēju mirdzēt par 
spīti visam. Ingai piemita apbrīnojama dzīves un cilvēkmīlestība, 
spēja visur saskatīt labo, katram liekot justies īpašam, mīlētam un 
gaidītam. “Otru tik nesavtīgu un mīlestības pilnu cilvēku ir grūti 
atrast,” par viņu teica līdzcilvēki.  Ar atvērtu sirdi un dvēseli. Ar 
siltumu pret ikvienu. Kā saule. Katrā dzīves laikā satiktajā cilvēkā 
viņa atstāja ko īpašu. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktores 
Ingas Patmalnikas dzīve aprāvās pāragri, šā gada 1. maijā viņa 
aizgāja aizsaulē, taču viņas sapnis un mūža darbs – skola ar īpašu 
auru, kas dod iespēju radīt, augt un pilnveidoties jaunajiem mūzi-
ķiem un māksliniekiem, turpina dzīvot.

Sarmu Jēkabsoni, apbalvojuma “Gada ādažnieks izglītī-
bā” laureāti, Ādažu vidusskolas matemātikas skolotāju.

Skolotāja Sarma ir skolas dvēsele un īstena skolas patriote. Zi-
noša un prasīga matemātikas skolotāja, bet līdzās tam – radoša 
un izdomas bagāta skolas pasākumu organizatore. Tā, lai visiem 
interesanti! Lai skolas laiks paliktu atmiņā uz mūžu, Sarma mirklī 
spēj pārtapt par Ziemassvētku rūķi, raganu uz slotas kāta vai pop 
zvaigzni, uzšūt koncerttērpus kopā ar skolēniem, uzcept pīrāgus 
vai mirklī uzklāt svētku galdu. Iesaistījusies neskaitāmos LEADER 
projektos, piesaistījusi skolai līdzekļus, lai izveidotu skolas mu-
zeju, apgaismotu Zaļo zāli, iegādātos digitālās klavieres. Sarmas 
enerģijas un izdomas krājumi ir apbrīnojami. Lai piepildās arī tās 
visas viņas idejas, kuras vēl nāks!

Kerolu Dāvidsoni, apbalvojuma “Gada ādažnieks sabied-
riskajā darbībā” laureāti, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
valdes priekšsēdētāju.

Kerola ir brīvības gars. “Bez garīgās brīvības ir ļoti grūti dzīvot,” 
pārliecināta Kerola Dāvidsone. Viņa ir piemērs tam, kā reiz pa-
šas dzīvē sāpīgi piedzīvotais var nest augļus un pārvērsties par 
ko vērtīgu un skaistu. Sapnis par cita veida pedagoģiju Latvijā ir 
brīnišķīgi piepildījies. Ar Kerolas gādību un nesavtīgu darbu Ādažu 
Brīvā Valdorfa skola ir ieguvusi sev vislabāko mājvietu. Ir īstenoti 
gan vienkārši un sirdsmīļi, gan vienreizēji lieli un unikāli projekti. 
Kerola saka: “Ja neej kā tanks pret citiem, durvis pašas atveras”. 
Viņas talants ir spēja vienmēr atrast īstos vārdus, kopēju valodu 
ar ikvienu, iedvesmot skolēnus, viņu vecākus un kolēģus.

Jāni Sauku, apbalvojuma “Gada ādažnieks mecenātismā” 
laureātu, uzņēmēju.

Jāņa Saukas uzņēmums savulaik tapis, kopā ar brāļiem pārvei-
dojot savu vecāku esošo kazas siera ražotni par nelielu desu ra-
žotni. Pagājušajā gadā viņa vadītais uzņēmums samaksāja 133 
tūkstošus lielu iedzīvotāju ienākuma nodokli, no kura lielākā daļa 
nonāca mūsu novada budžetā. Jānis teic: “Šī nozare man pazīs-
tama no A līdz Z. Ir liels prieks, ja cilvēki ir apmierināti. Ir jāmīl 
tas, ko tu dari, tas arī visa pamatā.” Jau 5 gadus Ādažu centrā 
strādā veikals, kur valda visaugstākā apkalpošanas kultūra un 
īpaša attieksme pret katru klientu. Nenovērtējama ir uzņēmuma 
nesavtīgā palīdzība un atbalsts Ādažu novada labdarības akcijās 
un iedzīvotājiem domātajos pasākumos. Ar savu darbu  “Ādažu 
desu darbnīca”’ un Jānis Sauka nes Ādažu vārdu tālāk par mūsu 
novada robežām.
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Viju Dzerkali, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu 
slimnīcas ķirurģijas māsu.

Māsiņai Vijai šogad 
aprit divas jubilejas 
– 55 un 75 gadi. At-
ļausim minēt, kura 
ir dzīves, kura darba 
jubileja… 20 gadus 
jaunā Vija atnāca 
strādāt kā Ķirurģijas 
nodaļas pārsienamā 
māsa Ādažu zonā-
lajā slimnīcā. Ikdie-
na slimnīcā un īpaši 
Ķirurģijas nodaļā 

nebūt nav tik skaista kā filmās un seriālos – no rīta uzvilktā tīrā 
forma pēc brīža var būt notraipīta asinīm. Cik ļoti mums kā pa-
cientiem ir svarīga medicīnas darbinieka attieksme, kuram jābūt 
ne tikai augstas raudzes profesionālim, bet arī apveltītam ar spēju 
līdzi just, atbalstīt un saprast! Vija Dzerkale tāda bijusi visu savu 
garo darba mūžu un ir iemantojusi  ādažnieku neviltotu atzinību. 
Jau 55 gadus māsiņa Vija Dzerkale ar prieku dodas uz darbu Āda-
žu slimnīcā, iedvesmu smeļoties no saviem pacientiem un priecā-
joties par katru, kam  izdevies atveseļoties!

Ritu Zakari,  apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu 
vidusskolas medicīnas māsu.
“Māsiņ, man sāp 
galva… Ritiņ, man 
ir bēdīgi, samīļo 
mani… Māsiņ, es 
pakritu, sasitu celī-
ti…” Rita steidz palī-
gā, samīļo, papaijā, 
iedod zālītes, mīļi 
uzsmaida, katram 
atrod siltu vārdu 
un… Sāpes atkāp-
jas. Cilvēks, kurš 
liek noticēt labajam, 
liek pasmaidīt par 
nedienām, sniedz 
iedvesmu un ļauj 
mazajam cilvēkbēr-
nam droši  iet tālāk. Skolas bērni māsiņai Ritai ir liela sirds daļa. 
Mīļums un smaids palicis atmiņā bijušajiem skolas audzēkņiem, 
kas šobrīd jau pieauguši, un kuru atvases ceļu uz Ādažu skolu 
mēro arī šodien. Paldies, māsiņa Rita!

Ilgu Liepu, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu 
slimnīcas ārsti.

Izcilais pasaules zinātnieks 
un ārsts Avicenna savulaik 
teicis: “Ārstam jābūt ar va-
naga skatienu, meitenes ro-
kām, čūskas prātu un lauvas 
sirdi”. Ārsta profesijā jāmā-
cās visu dzīvi. Vērīgs prāts, 
iedziļināšanās, iejūtība un 
milzu pacietība turpat 40 
gadu garumā – tāda ir mūsu 
šarmantā dakterīte Ilga Lie-
pa.  Vienmēr mācējusi  pa-
cientam piemeklēt pareizos 
vārdus, uzmundrināt, likt 
saņemties pat visgrūtākajās 
situācijās. Jo nekas nav dār-
gāks par veselību. To nevar 
iegūt ne par kādu naudu, ne 

laba vēlējumiem. Ādažnieki saka paldies par mūža ieguldījumu un 
priecājas par paaudžu mantojumu, jo savu pieredzi daktere Liepa 
nodod tālāk savai mazmeitai – arī ārstei, lai turpinātu cildeno me-
diķa misiju – palīdzēt ikkatram cilvēkam no visas sirds.

Inesi Liepiņu, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, bied-
rības “ĀdažiVelo” valdes locekli.

Jau vairākus gadus 
Inese ar entuziasmu 
un nesavtīgu darbu 
piedalās Ādažu no-
vada domes un bied-
rības “ĀdažiVelo” 
MTB velomaratona 
sacensību organizē-
šanā, kā arī “Ādaži-
Velo” organizētajā 
labdarības pasāku-
mā “Uz zvaigznēm 
Ādažos”, kas pulcē 
daudz ādažnieku un 
arī novada viesu. 
Ādažnieki ir novēr-
tējuši arī Ineses 
organizētos “Saul-

rieta braucienus” vasaras vakaros. Katru gadu Inese sniedz savu 
ieguldījumu arī Eiropas Mobilitātes nedēļā. Kampaņā “Diena bez 
auto” no Ineses rokām daudzi iedzīvotāji saņēmuši rīta kafiju un 
tēju. Inese Liepiņa ar savu uzņēmību spēj vienkopus pulcēt ne 
tikai Ādažu novada, bet arī kaimiņu novadu un Rīgas iedzīvotājus, 
lai dotu ieguldījumu sava novada attīstībā un popularizēšanā. Ine-
se ir biedrības “ĀdažiVelo” sirds un dvēsele, kura daudz nerunā, 
bet dara! Reti par kuru cilvēku var teikt – uz viņu par paļauties par 
100%. Inese ir cilvēks, uz kuru var paļauties 100x100%!

Maiju Drunku, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Āda-
žu Kultūras centra kultūras projektu vadītāju. 
Cilvēks, kuram kultū-
ras dzīves organizēšana 
40 gadu garumā kļuvusi 
par neatņemamu dzī-
ves sastāvdaļu. Visus 
šos gadus Ādažos tika 
organizēti neskaitāmi 
pasākumi, kurus bija ie-
cienījuši un iemīļojuši 
ādažnieki. Drosme, pār-
liecība un veselīga spītī-
ba, kuru Maija smēlusies 
no savas dzimtas, kas 
paaudžu paaudzēs dzīvo-
jusi Ādažos, palīdzējusi 
viņai arī kritiskos brīžos, 
kā tālajos pagājušā gad-
simta 90. gados, kad pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas valstī notiekošie ne visai veik-
smīgie privatizācijas procesi skāra Ādažu kultūras namu. Maija 
nepiekāpās neizdarības, paviršības vai nekompetences priekšā. 
Viņa stiprināja Ādažu tēlu visiem iespējamajiem līdzekļiem, stin-
grā pārliecībā, ka gadu garumā krātās tautas gara mantas ne-
drīkst pazust privatizācijas līkločos. Paldies Maijai par toreizējo 
drosmi un atbildības sajūtu, sirsnību un prasmi organizēt kultūras 
dzīvi Ādažos 40 gadu garumā!

Māru Balodi, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu 
vidusskolas ģeogrāfijas skolotāju.
Ģeogrāfija ir spēja 
“ieraudzīt” neredza-
mo. Tā ir pasaule, 
kurā mēs dzīvojam, 
un notikumi, kas 
notiek ap mums un 
ar mums. Skolotā-
jas Māras stundas 
Ādažu vidusskolā ir 
ilustratīvi bagātas 
un daudzveidīgas, 
jo radoši tiek pa-
pildinātas ar savām 
dzīves pieredzē gū-
tajām atziņām un 
vērtībām. Māra ik-
dienā nesavtīgi da-
lās savās prasmēs 
ar kolēģiem un jau-
najiem skolotājiem,  
izstrādā maršrutus, skolēniem dodoties pieredzes apmaiņas brau-
cienos citur pasaulē. Skolotāja Māra priecājas, ka jaunā paaudze 
iepazīst citu tautu dzīvi, jo tādējādi spēj ieaudzināt lepnumu par 
mūsu zemi – mūsu Latviju.

Foto no 2016. gada Ādažu Sporta laureātu 
apbalvošanas pasākuma
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Gundaru Leonoviču, apbalvojuma “Pateicības 
raksts” laureātu, uzņēmēju, Ādažu vidusskolas 
observatorijas atjaunošanas projekta vadītāju.

Gundars Leonovičs ieguldījis lielu darbu Ādažu vidus-
skolas observatorijas atjaunošanas projekta vadīšanā 
un šīs idejas popularizēšanā starp novadniekiem. Pa-
teicoties Gundara iniciatīvai, kā atbalstītājus izdevies 
piesaistīt gan vairākus Ādažu novada uzņēmējus, gan 
ādažniekus, kuri observatorijas tapšanai ziedoja gan 
materiālus, gan finanšu līdzekļus, gan savu laiku un 
darbu. Pateicoties Gundara ieguldītajam darbam un pū-
lēm, Ādažu bērni un jaunieši tagad var paplašināt savu 
redzesloku, lūkojoties zvaigznēs caur teleskopa aci. 
Starp citu, tieši Gundars atcerējās, ka Atmodas laikā 
skolas observatorijas tornī reiz plīvojis sarkanbaltsar-
kanais karogs. Un tā bija viņa ideja, ka šī tradīcija jāat-
jauno. Remontdarbu laikā atrastais vecais karoga turē-
tājs nodots skolas muzejam, bet vietā uzstādīts jauns, 
lai karogs, ko skolai dāvājusi Ādažu vidusskolas atbalsta 
biedrība, nekad nepagurtu plīvot! 

Jāni Čodaru, apbalvojuma “Pateicības raksts” 
laureātu, uzņēmēju, Ādažu vidusskolas obser-
vatorijas kupola atjaunotāju.

Šogad septembra beigās tika atklāta Ādažu vidussko-
las atjaunotā observatorija. Pats nozīmīgākais un dār-
gākais darbs observatorijas atjaunošanas posmā bija 
observatorijas kupola atjaunošana. Ar savu skatījumu 
uz to, kā veikt observatorijas kupola remontu, Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrības lūgumam atsaucās Jānis 
Čodars.  Kupola atjaunošana ietvēra metāla konstruk-
ciju pārbūvi, jaunas kupola ailes izveidi, jaunu margu 
metināšanu observatorijas ārējās apskates platformai. 
Visus kupola ietverošos darbus paveica Jānis. Ideja par 
observatorijas atjaunošanu likās pavisam nereāla, taču 
ar neatlaidību un Jāņa ieguldīto darbu, finansiālo atbal-
stu  gan materiālu iegādei, gan darba spēka piesaistei, 
mēs droši viņu varam saukt par atjaunotās observato-
rijas kupola mecenātu.

Ivetu Gailīti, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureāti, Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju.
Iveta caur pasakām, rota-
ļām un dziesmām mazāko 
Kadagas pirmsskolas ies-
tādes audzēkņu ikdienu 
padara par aizraujošu pie-
dzīvojumu. Ar savu ener-
ģiju un pozitīvo attieksmi 
Iveta ir kā dzinējspēks 
saviem kolēģiem, neļaujot 
iegrimt ikdienas rutīnā. 
Pateicoties Ivetas ide-
jām un čaklajām rokām, 
īstenoti daudzi projek-
ti – Iveta uzšuvusi pasa-
ku varoņu tērpus novada 
pirmsskolām, labiekārto-
jusi savu grupu – izvei-
dojusi fototapeti un  arī 
interaktīvo rotaļu galdu 
– Meža spēles brīvā dabā. 
Iveta vienmēr palīdz un 
organizē. Kā čakla mazo cāļu mamma viņa aprūpē bērnus un palīdz spert 
pirmos soļus lielajā pasaulē.

Emīlu Bougodinovu, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātu, 
tautas CrossFit popularizētāju Ādažos. 
Kopš pagājušā gada va-
saras Emīls Bougodinovs 
aktīvi sācis popularizēt 
tautas krosfitu (CrossFit) 
Ādažu novadā, lai piedā-
vātu jauniešiem iespē-
ju saturīgi pavadīt laiku, 
attīstot savu sportisko 
formu. Uzsākot šo sporta 
veidu, Emīls pats saviem 
spēkiem sarūpēja riepas  
un ar pusaudžu līdzdalību 
iekārtoja nelielu CrossFit 
sporta laukumu Kadagas 
mežā, kur 3 reizes nedēļā 
vada nodarbības. CrossFit 
nodarbību vadīšana ir 
Emīla sirdsdarbs, par ko 
viņš nesaņem atalgojumu. 
Sākumā nodarbības ap-
meklēja 12 pusaudži, bet 
šobrīd tās apmeklē jau 20 jaunieši. Emīlam izdevies nodrošināt jauniešiem 
ne tikai aizraujošas sporta aktivitātes, bet arī palīdzēt saskatīt citas vērtī-
bas un saturīgi pavadīt laiku.

Ivaru Sīmani,  apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātu, Ādažu 
airēšanas kluba atjaunotāju.
Pagājušā gada sākumā 
ar Ivara Sīmaņa iniciatīvu 
atkal atjaunots Ādažu ai-
rēšanas klubs, lai Ādažu 
bērni un jaunieši varētu 
nodarboties ar airēšanas 
sportu. Lai klubu atjauno-
tu, Ivars Sīmanis ieguldī-
jis savu laiku un privātos 
līdzekļus. Ivars izbūvējis 
airēšanas slaloma trasi 
Vējupē, kā arī sagādā-
jis auto, lai nodrošinātu 
treniņu procesu un brau-
cienus uz sacensībām. 
Šobrīd klubā trenējas 10 
Ādažu novada bērni un 
jaunieši, kuri piedalās Bal-
tijas mēroga sacensībās, 
piemēram, Latvijas pieau-
gušo un jaunatnes čem-
pionātos. Jau otro gadu 
organizēts arī Ādažu čempionāts, kurā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku 
no visas Latvijas. Paldies Ivaram Sīmanim par airēšanas sporta atdzimšanu 
Ādažos! Ra
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Atrod unikālu, vēsturisku dokumentu par Ādažu vecā pagasta nama būvniecību
VĒSTURE

“Fundamenti būvēti iz granīta akme-
ņiem’’, sienas mūrētas kā “ķieģeļu mūris 
ar Portlandcementi. [..] Podnieku dar-
bi paredzēja “vienu lielu sarkanu podu 
krāsni uz trim pusēm ar hermetiskām 
durēm un sešas vidējas krāsnis ar durēm 
uz divām pusēm,” vēsta 125 gadus senais  
Ādažu pagasta vadītāju sapulces proto-
kols, ko kāds Carnikavas iedzīvotājs ne-
jauši atradis savos makulatūras saiņos. 
Unikālais dokuments, kas vēsta par āda-
žniekiem nozīmīgu brīdi – pagasta nama 
būvniecības uzsākšanu, tagad nonācis 
Ādažu muzeja krājumā. Vēsturniece Eli-
ta Pētersone skaidro, kas protokolā izla-
sāms un kāds bija vēsturiskais konteksts, 
kurā nams tapa. 

Atrastais rokraksts kliedējis šaubas par 
īsto pagasta nama celšanas laiku, jo atse-
višķos arhīvu dokumentos nams datēts ar 
1890. gadu, kas ir 3 gadus ātrāk par o�ciālo 
– 1893. gadu. Tagad ir skaidrs, ka Ādažu 
pagasta nams tika uzcelts gada laikā – no 
1892. gada 22. jūnija līdz 1893. gada 1. au-
gustam. 
Pagasta valde par iecerēto būvi informē 
Krievijas impērijas varas pārstāvjus
19. gadsimta otrajā pusē Latvijas teritorijā 
sāka veidoties cita sabiedrība – latvieši no 
etniskas kopības (tautības) kļuva par nāci-
ju. 19. gs. beigās, kad rusi�kācija Latvijas 
teritorijā skāra izglītības sistēmu un sa-

biedrisko dzīvi, latviešiem radās pastipri-
nāta vēlme stiprināt savas tautas tradīcijas 
un savu kultūru arī Ādažos. 
Nacionālās kustības aktīvistiem Ādažu 
pagastā radās doma celt jaunu pagasta ēku 
Ādažos. Miķelis Freimanis, Valdemārs 
Perlbahas, Amanda Cielēna – viņu nopelns 
šīs idejas īstenošanā bija neatsverams. Pa-
gasta valde informēja Krievijas impērijas 
varas pārstāvjus par iecerēto būvi, priekš-
likums tika akceptēts, jo, attīstoties blakus 
esošās Rīgas rūpniecībai, krietni bija pie-
audzis Ādažu pagasta iedzīvotāju skaits, 
un idejai par jaunu pagasta namu nevarēja 
iebilst.  Aktīvistu pausto domu – pagasta 
namu būvēt divos stāvos, augšējā izvietojot 
plašu sarīkojumu zāli, impērijas varas pār-
stāvji noraidīja kā absolūti nelietderīgu lī-
dzekļu izlietojumu. Aizliegums, protams, 
radīja kritisku attieksmi pret centrālās 
varas politiku, ādažnieki nepadevās, sāka 
dāsni vākt un ziedot naudu iecerētajai ide-
jai – saieta namam, kur kopā varētu stipri-
nāt savu nacionālo pašapziņu. 

Priekšsēdētājs nepakļaujas cara ierēd-
ņiem
Ādažu pagasta priekšsēdis Miķelis Frei-
manis, savulaik aktīvs Ādažu dumpja 
(Ādažu dumpis 1866.g. – aut.) dalīb-

nieks, uzņēmās risku nepakļauties cara 
ierēdņu aizliegumam. Pēc arhitekta 
Konstantīna Pēkšēna projekta divstā-
vu būve – Ādažu pagasta nams – tika 
īstenots 1 gada laikā – no 1892. gada 
22. jūnija līdz 1893. gada 1. augustam. 
Kad varas pārstāvji ieradās pārbaudīt 
būves esamību dabā, toreizējais Rī-
gas apriņķī greznākais pagasta nams 
ar plašo sarīkojumu zāli bija uzcelts. 
Nost jau nejauks. Pagasta vecākais 
– goda vīrs Miķelis Freimanis – uz-
ņēmās atbildību, un par šo nepa-
kļaušanos uz laiku nonāca cietumā. 
Ādažu pagasta iedzīvotājiem tika 
pacelts galvasnaudas nodoklis – ja 
jau tik lepnu būvi var atļauties.
Ādažnieki ziedo pagasta nama 
būvniecībai
Ādažnieki sava pagasta nama cel-
šanai ziedojuši ne tikai naudu, bet 
dāvājuši kokus un citus būves dar-
biem nepieciešamos materiālus, 
vēsta dokuments. 

Pirms 125 gadiem tapušais pagas-
ta rakstveža rokraksts un būvuz-
ņēmēju aprēķins rāda tam laikam 
raksturīgos vācu valodas aizguvu-
mus, kas tajos gados tika lietoti, 
latviešu valodā ienākot jaunām 
parādībām vai jēdzieniem, seviš-
ķi jau attiecībā uz amatniecības 
darbiem: namdaris toreiz vēl bija 
zimmermanis, galdniekus sauca 
par dišleriem, skārdniekus par 
klempneriem un krāsotājus par 
mālderiem. 
Pagasta valde un pagasta viet-
nieki, kopā 18 vēlētie runasvīri*, 
mūsdienās viņus sauktu par de-
putātiem, no 8 pretendentiem iz-
raudzījās piemērotāko būvnieku: 
“Pagasta nama būvi uz mazāk so-
līšanu apņemas izdarīt brāļi Jēkabs 
Mežciems un Dāvis Mežciems no 
Priekules, kuri pēc no arķitektora 
Pekšen kunga norakstīta plāna par 
to summu no 11200 (vienpadsmit 
tukstoši divi simti) rubļiem” līdz 

Ēkas pirmajā stāvā izvietojās pagasta vadītāju darba 
telpas un divi dzīvokļi darbiniekiem, katram ar “ķeķa 
plīti no baltiem podiem un cepešu krāsni”.
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2. decembris, diena pirms 1. adventes, 
Ādažu jauktajam korim “Saknes” sākās 
agri. Tumsā un lietū ap lielo autobusu 
spietoja koristi, nesot no mašīnām savus 
koncertu tērpus un sarūpētās dāvanas Lī-
vānu novada alternatīvais aprūpes centra 
“Rožlejas” un Aglonas sociālās aprūpes 
centra iemītniekiem. Autobusa plašais ba-
gāžas nodalījums bija piepildīts, noskaņo-
jums pacilāts. Esam gatavi doties ceļā. No 
mazas idejas oktobrī par teorētisku iespēju 
doties apciemot vecos ļaudis tālākajās Lat-

vijas vietās ar koncertu un kādu garšīgu 
un veselīgu iepriecinājumu līdz apjomī-
gi īstenotam projektam decembrī pagāja 
divi ļoti rosīgi mēneši. Notika neskaitāmi 
telefonu zvani, elektroniskās sarakstes 
un organizatoriskas tikšanās. Lai dalītos, 
iepriecinātu, dotu. 100 pašu rokām ceptu 
cepumu paciņas sarūpēja Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas bērnu un viņu vecāku 
grupiņa. Tikpat apsveikumus uzzīmēja 
skolas 4. klases skolēni. Kora ieceri aizvest 
centru iemītniekiem un darbiniekiem dā-

vaniņas materiāli atbalstīja vēl vairākas 
privātpersonas, kā arī virkne uzņēmumu 
– SIA “Rimi Latvia”, SIA “Latvijas Piens”, 
SIA “Milzu!”,  AS “Latfood”, SIA “PPE 
Serviss”, DietMarket.lv, UAB “Estrella 
Baltics”, SIA “Sanitex”. Par transporta 
nodrošinājumu korim šajā braucienā pa-
rūpējās SIA “Berro” un SIA “Picture Hap-
py”. Siltums plūda no malu malām. Mājās 
atgriezāmies īsi pirms pusnakts. No tālā 
ceļa un emocijām saguruši, bet gaiši.

Klaida Kolberga, Dagnija Lībane

Koris “Saknes” dodas sirds ceļojumā,
lai iepriecinātu vecos, vientuļos ļaudis Latgalē

* Pagasta vecākais, divi vecākā vietnieki 
un 15 pagasta vietnieki

NOVADĀ VĒSTURE
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1893. gada 1. augustam ap-
ņemas uzcelt Ādažu pagasta 
nama ēku. Minētie būvmeis-
tari Mežciemi nodeva ka za-
logu pagasta valdei glabā-
šanai Vidzemes muižnieku 
kredītbiedrības ķīlu zīmi. 
Citiem būvmeistariem viņu 
iemaksātie zalogi un liecī-
bas tika atdotas tūdaļ pēc 
sprieduma atpakaļ,” vēsta 
senais sapulces protokols. 
Kāda bija iecerētā būve?
Ādažu pagasta nama 
“ fundamenti bija būvē-
ti iz granīta akmeņiem”, 
sienas mūrētas kā “ķieģe-
ļu mūris ar Portlandce-
menti. Visi dišlera (gald-
nieks – aut.) darbi taisīti 
no laba priežu un tikai 
sausa koka”. Podnieku 
darbi paredzēja – “vie-
nu lielu sarkanu podu krāsni uz 
trim pusēm ar hermetiskām durēm un sešas 
vidējas krāsnis ar durēm uz divām pusēm”. 
Ēkas 1. stāvā izvietojās pagasta vadītāju 
darba telpas un divi dzīvokļi darbiniekiem, 
katram ar  “ķeķa plīti no baltiem podiem un 
cepešu krāsni”. Uz otro stāvu veda “trepju 
kāpieni iz Arensburga akmiņa, slīpēti un 
pro�lēti 8 ½ pēdas gari”. Lielajā zālē “divas 
bleķa krāsnis 3 ½ collas caurmērā un cilin-
dri priekš tīra gaisa ar klapēm priekš venti-
lācijas”. “Visas sienas un griesti līmes krāsās 
strīķēti, zāli (sarīkojuma zāli 2. stāvā – aut.) 
lepnāki ar frīzēm (dekoratīva josla, orna-

menti sie-
n ā m , 
griest iem 
– aut.) un 
z i m z ē m 
(dzega – 
aut.) veidot, 
citas rūmes 
vienkāršāk.”
4 emaljeti 
podi, dzelzs 
restes ares-
tantu lo-
giem
Ar ūdeni 
s k a lo j a m a s 
tualetes šajā 
vēstures pos-
mā bija liels 
retums, pa-
gasta nama 
l a b i e r ī c ī b ā s 
jeb “atejamās 
vietās” bija pa-

redzēti 4 emaljeti podi ar ūdens padevi. In-
teresanti, ka ēkas pagrabā tika izveidotas 
telpas cietumam – klempnera (skārdnieks 
– latv.val.) un kalēja darbos paredzētas “¾ 
collu dzelzs restes priekš arestantu logiem 
un 3 maziņas krāsnis siltumam”. 
Būvkontraktā noteikts, “ ja darba vadošais 
arķitekts atzītu par vajadzīgām dažas pār-
grozīšanas visas būves konstrukcijās, kārtī-
bā jeb būves lielumā, tad darba ņēmējiem 
ir bez pretošanās tas jāizpilda un par darba 
atlīdzību jāvienojas ātrākā laikā ar darba 
devēju” un turpinājumā: “Viss materiāls 

būves uzņēmējiem pašiem uz sava rēķina 
jāpērk un jāatgādā. Tas materiāls, kas no 
pagasta puses būvplača vietā tiek atgādāts 
– tiek tiem pašiem priekš izbrūķēšanas mi-
nētai būvei bez kādas atlīdzības atvēlēts. 
Pēc Ādažu muižas īpašnieka Baron von 
Campenhauzen 200 000 (divi simti tūksto-
ši) ķieģeļu būs dabūjami par 9 rubļi tūk-
stots. Ķieģeļu cena pie katreizīgas izmaksas 
tiks no būves ņēmējiem atvilkta.
Būvdarbiem ir jāsakrīt ar stingrākiem (la-
bākiem) teķniskiem likumiem un tamdēļ 
drīkst pie darba strādāšanas pielaist vienīgi 
labus darbā ievingrinājušos strādniekus. 
Darbi, kas ar augšminētajiem nosacīju-
miem nesakrīt, ir tūliņ uz būvi radošā arķi-
tekta pavēļu noplēšami un jauni nesmādē-
jami to vietā uzceļami (pataisāmi). Tāpat ir 
tie strādnieki, kuri no būvkomisijas jeb no 
būvi radoša arķitekta par nederīgiem atzīti, 
atlaižami un to vietā jauni pieņemami”.
Atrastā vēstures liecība vēsta, ka Ādažos 
visos laikos dzīvojuši uzņēmīgi cilvēki, 
sekojot sirdsbalsij un godaprātam, kalpo-
jot savas tautas kopējam labumam. 
Kādus šodienas notikumus Ādažu vēs-
turē varēsim ierakstīt pēc nākamiem 100 
gadiem – tas ir pašu ādažnieku ziņā. Lai 
šis stāsts iedvesmo mūs un pamudina uz 
nesavtīgiem darbiem Ādažu un Latvijas 
labā!

Elita Pētersone, kuras vecvectēvs Miķelis 
Pētersons bija viens no 18 pagasta vēlētajiem 
vietniekiem 1892. gadā un pieņēma lēmumu 

par pagasta nama būvi Ādažos.
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Atkarībām – NĒ!
Sarunas ar jauniešiem caur filmām, plakātiem un radošajām darbnīcām

Gandrīz ikviens ikdienā ir saskāries ar at-
karībām, to negatīvo ietekmi gan uz līdz-
cilvēkiem, gan uz pašiem atkarīgajiem. At-
karības ir dažādas – sākot ar apreibinošo 
vielu atkarībām, azartspēlēm, beidzot ar 
datoratkarībām. Visas atkarības negatīvi 
ietekmē paša atkarīgā, viņa ģimenes locek-
ļu un citu līdzcilvēku dzīves. Lai mazinātu 

atkarību risku un pievērstu lielāku uzma-
nību veselīgam dzīvesveidam, Veselības 
projekta ietvaros tiek organizētas dažādas 
aktivitātes un pasākumi. Novembra otrajā 
pusē Ādažu vidusskolā skolēniem tika de-
monstrēta režisora Jura Kursieša spēl�lma 
“Modris”. Caur kino tika sniegta informā-
cija par atkarībām, to kaitīgo ietekmi un 
sekām, ietekmi uz apkārtējiem. Filmas 
pamatā ir patiess stāsts par 17 gadus vecu 
jaunieti Modri, kura ikdiena ir diezgan 
skarba un attiecības ar apkārtējiem sa-
režģās arvien vairāk. Modra atkarība no 
azartspēlēm rada kon�iktu attiecībās ar 
māti un kolīdz sākas puiša piedzīvojumi ar 
Latvijas tieslietu sistēmu, viņa attiecības ar 
ārpasauli izmainās... Mēs katrs esam atbil-
dīgi par savu dzīvi, par to, kā to veidojam. 
Pēc �lmas noskatīšanās skolēni pārrunāja 

redzēto un savas domas pauda uzrakstot 
eseju “Atkarībām – NĒ!”. Novembra bei-
gās tika organizēts plakātu konkurss, kura 
ietvaros skolas vecuma bērniem bija iespē-
ja darboties radošajās darbnīcās un veidot 
plakātus, kuros attēlot, kāda ir atkarīga cil-
vēka dzīve un kāda tā ir, ja esi brīvs no jeb-
kādām atkarībām. Savas domas par atka-
rību tematiku skolēni pārrunāja gan savā 
starpā, gan ar pasniedzējiem. Konkursa 
dalībnieku darbi aplūkojami Ādažu vidus-
skolā, 1. stāvā. Aktivitātes tiek īstenotas 
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Sanda Kaša

Veselīgo kokteiļu darbnīcas Ādažu vidusskolā
Novembrī Ādažu vidusskolā norisinājās 
veselīgo kokteiļu pagatavošanas darbnī-
cas. Darbnīcas vadīja jau pavasarī iepazītā 
uztura speciāliste Agrita Rūsiņa. Speciā-
liste stāstīja 9., 10. un 11. klašu jauniešiem 
par veselīgu uzturu, tā nozīmi ikdienā. 
Tika sniegta informācija, kā pagatavot ne 
tikai veselīgus, uzturvielām bagātus, bet 
arī garšīgus kokteiļus no svaigiem aug-
ļiem, spinātiem un citām uzturvielām 
bagātām sastāvdaļām. Ar patiesi lielu in-
teresi un aizrautību jaunieši ieklausījās un 
iesaistījās Agritas Rūsiņas praktiskajos 
padomos un kokteiļu gatavošanas darbos. 
Jaunieši rēķināja sastāvdaļu daudzumus, 
grieza, maisīja, blenderēja un rezultātā, 

protams, nogaršoja pagatavotos koktei-
ļus! Daudzi bija pārsteigti – izrādījās, ka 
vitamīniem un minerālvielām bagātais 
garšaugs – spināti – kokteilī garšo pār-
steidzoši labi. Variējot dažādas sastāvda-
ļas, var pagatavot patiešām garšīgus un 
veselīgus dzērienus! Var iekļaut pat tādus 
augus, kuri nešķiet garšīgi, bet ir vitamī-
niem un uzturvielām bagāti. Gatavojot 
katru kokteiļa  veidu, speciāliste norādīja 
katra produkta daudzuma ietekmi uz ko-
pējo dzēriena garšu, jo svarīgi ir ievērot 
proporcijas, lai rezultāts izdotos garšīgs. 
Šajās darbnīcās jaunieši attīstīja gatavo-
šanas prasmes un ieguva jaunas idejas 
receptēm, lai papildinātu un dažādotu 

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

Sanda Kaša

Ādažu novads piedalās projektā “Accelerate SUNShINE”
2017. gada aprīlī uzsākta projekta “Accele-
rate SUNShINE” īstenošana. Tas ir viens 
no 3 apstiprinātajiem projektiem Apvārsnis 
2020 (Horizon 2020) pētniecības un inovā-
cijas pamatprogrammā “EE-22-2016-2017 
Projektu attīstības atbalsts”. Astoņi partne-
ri projekta ietvaros izstrādās tehnisko un 
iepirkumu dokumentāciju, lai atvieglotu 
pašvaldībām publisko un daudzdzīvok-
ļu ēku atjaunošanas procesu, izmantojot 
energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.
Projekts “Accelerate SUNShINE” ir projek-
ta “SUNShINE” turpinājums, lai Latvijas 
pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan 
dzīvojamās ēkas, mobilizētu visas ieinte-
resētās puses, veiktu priekšizpēti, nodro-
šinātu �nanšu vadības instrumentus un 
risinātu tiesiskos un reglamentējošos jautā-
jumus, izmantojot ilgtermiņa energoefek-
tivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās 
ēkas 50 – 60% enerģijas ietaupījumu. Pro-
jekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā 

universitāte. Projekta partneri ir 4 Latvijas 
pašvaldības – Ādaži, Bauska, Jūrmala un 
Tukums, kā arī SIA “Ekodoma” un ne-
valstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas 
un energotaupības birojs” un “Funding for 
future” (Nīderlande). Projekta īstenošanas 
laiks ir 36 mēneši, un atklāšanas tikšanās 
notika 26. aprīlī. Projekta moto ir “Saglabā 
savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priek-
šu ātrāk”. Ja SUNShINE projekta ietvaros 
ir jau izstrādāts standartizēts energoefekti-
vitātes pakalpojuma līgums daudzdzīvokļu 
ēkām, tad Accelerate SUNShINE projekta 
ietvaros mērķis ir izstrādāt šādu līgumu arī 
publiskajām ēkām. Tas ļaus ietaupīt gan �-
nanšu līdzekļus, gan iztērēto laiku, kas tiek 
tērēts organizējot un saskaņojot ēku atjau-
nošanas procesu. Lai pārbaudītu līguma 
darbību, pašvaldības apvienosies Publiskā 
iepirkuma veikšanai, aicinot energoservi-
sa uzņēmumus (ESKO) atjaunot projekta 
ietvaros identi�cētās publiskās ēkas un 

infrastruktūru. Ņemot vērā, ka mājokļu 
sektors ir viens no lielākajiem enerģijas 
patērētājiem pašvaldībā, projekta mērķis ir 
arī motivēt un aicināt iedzīvotājus iesaistī-
ties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā 
atjaunošanā, kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvo-
jamo fondu. Pieredze rāda, ka pašvaldībās 
bieži ir izstrādāti Ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plāni, bet trūkst resursu, lai saga-
tavotos plānus ieviestu. “Accelerate SUNS-
hINE” mērķis ir veicināt un atbalstīt pub-
lisko un daudzdzīvokļu ēku visaptverošu 
atjaunošanu, piesaistot investīcijas vairāk 
nekā 27 miljonu EUR apmērā, kas nodro-
šinās garantēto ietaupījumu vairāk nekā 
27 GWh gadā. Galvenais mērķis ir pierādīt 
ēku visaptverošas atjaunošanas �nansiālo 
dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projek-
ta organizēšanu, pašvaldību partnerību un 
�nanšu instrumentus.

Anrijs Zēbergs,
Ādažu novada domes energopārvaldnieks

NOVADĀ
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Ādažu vidusskolā atzīmē Eiropas kluba “Mazie eiropieši” 15 gadu jubileju
Šī gada 1. decembrī norisinājās Ādažu vi-
dusskolas Eiropas Kluba “Mazie eiropieši” 
15 gadu jubilejas svinības. Viesu vidū pul-
cējās bijušie un pašreizējie kluba biedri, 
kādreizējie prezidenti, kā arī Ādažu vi-
dusskolas skolotāji, skolas HC parlamenta 
un Ādažu domes pārstāvji. O�ciālajā daļā 
“Mazie eiropieši” un viesi bija sagatavojuši 
gan sirsnīgus, gan jautrus priekšnesumus. 
Pasākuma svētku uzrunas teica Ādažu no-
vada domes darba un jaunatnes lietu spe-
ciāliste Ināra Briede, Ādažu vidusskolas 
direktore Dace Dumpe, kluba dibinātājs 
Edgars Ikstens un kluba prezidente Elīza 
Kubuliņa. Kluba koordinatore Sarmīte Sa-
vicka un viesi atsauca atmiņās savu pava-
dīto laiku un izteica novēlējumus “Maza-
jiem eiropiešiem.” Pasākuma neo�ciālajā 
daļā bijušajiem kluba biedriem bija iespēja 

parunāties vie-
nam ar otru un 
s ko lot ā j i e m , 
kuri tik sen 
nebija satikti. 
Tāpat viņi da-
lījās pieredzē 
un noderīgos 
ieteikumos ar 
pa šrei z ē jiem 
kluba bied-
riem, lai klubs 
t u r p i n ā t u 
plaukt un zelt 
vēl nākamos 15 un vairāk gadus. Pasāku-
ma kulminācija bija skaistā svētku torte 
ar svecītēm. Paldies visiem, kas atrada 
laiku un ieradās, kopā pavadot patīkamu 
vakaru! Īpašs paldies kluba atbalstītājiem 

“Ādažu desu darbnīca” īpašniekam Jānim 
Saukam, kā arī zvērinātā advokāta Eg-
monta Ekarta birojam par svētku sajūtas 
nodrošināšanu!

Kluba prezidente Elīza Kubuliņa

Izstrādāti un apstiprināti
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielajam Baltezeram
Noteikumu izstrādei un zivju resursu izpētei 2017. gadā veikta kontrolzveja, kuras rezultātā no-
teikts, ka  zivju sugu sastāvs vērtējams kā tipisks mērenās klimata joslas ezeriem. Zivju sabiedrībā 
pēc biomasas dominē līnis un rauda, savukārt pēc skaita dominē neliela izmēra asari un raudas. 
Turpmākajai ezera apsaimniekošanai kā primārā darbība noteikta maluzvejas apkarošana. Notei-
kumi izstrādāti, sadarbojoties Ādažu un Garkalnes novada domes darbiniekiem un piesaistot Valsts Zivju fonda �nan-
sējumu. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi publicēti Ādažu novada mājaslapā, saitē www.adazi.lv/Pašvaldība/
Zivsaimniecības noteikumi/ Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Lielais Baltezers. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Aicinām neizmantot Vējupes ūdeni saimniecībā,
nemakšķerēt un nepeldēt Vējupē pie Zīļu ielas
Ādažu novada dome saņēmusi “Bior” veikto analīžu rezultātus par nezināmas izcelsmes zaļas krāsas plankumiem Vējupē, aptu-
veni 20 – 30 m2 platībā, pretī Zīļu ielai. Saskaņā ar analīžu rezultātiem zaļo krāsu izraisa zilaļģes. Minētajā vietā nav vēlams mak-
šķerēt, peldēt un lietot ūdenstilpnes ūdeni saimniecībā, kā arī  nedrīkst pieļaut ūdens saskarsmi ar ādu!

Lepojamies! Ādažnieks 
Ričards Sniedze iegūst
septiņas medaļas

Ādažu vidusskolas 8.b klases skolnieks 
Ričards Sniedze no starptautiskajām pel-
dēšanas sacensībām 23. Internationales 
HEAD Schwimfestival Brēmenē pārved 
7 medaļas. Zelta medaļas tika izcīnītās 
distancē 100m brīvais stils (krauls) ar 
rezultātu 00:58,43, uzvarot arī �nālā ar 
rezultātu 00:58,05. Sudraba medaļas iz-
cīnītas distancēs – 50m krauls uz mugu-
ras (00:29,92), 100m krauls uz muguras 
(1:06,69), 50m brīvais stils (00:26,72), �-
nālā brīvais stils (00:26,19), kā arī kopā ar 
komandas biedriem peldot stafetē.

Ādažniece
Nikola Astratjeva
ieguvusi 1. vietu
starptautiskajā turnīrā

Ādažniece Nikola Astratjeva ieguvu-
si 1. vietu starptautiskajā turnīrā “THE 
BALTIC AUTUMN 2017” individuālajā 
programmā A grupā mākslas vingroša-
nā, kas notika Tallinā 18 . un  19. novem-
brī. Sacensībās piedalījās dalībnieki no 
8 valstīm (Somijas, Krievijas, Igaunijas, 
Latvijas, Polijas, Austrijas, Baltkrievijas,  
Apvienotajiem Arābu Emirātiem.) Ni-
kola saņēma arī balvu “Miss sacensības”, 
pārstāvot gan Latviju, gan arī Ādažus. 
Paldies trenerei Jolantai Possei.

Muižas ielas pārbūves 
procesā iegūto grunti 
izmanto jaunās BMX
trases reljefa veidošanai
Turpinot atbalstīt ieceri par BMX trases 
izveidošanu Kadagā, Muižas ielas pārbū-
ves procesā iegūta nederīgā grunts tiek 
izvesta uz Kadagu jaunās BMX trases 
reljefa veidošanai. Tāpat ar domes atbal-
stu veikta esošās ēkas jumta konstrukci-
jas atjaunošana. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa
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NOVADĀ

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība Ādažu bibliotēkā
Septembrī visā Latvijā ar Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra 
iniciatīvu pirmo reizi tika uzsākta 5. - 6. 
klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensība. 
Pasākums aizgūts no Holandes, kur tas no-
tiek jau  vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap 
miljons bērnu. Ādažu bibliotēka  sadarbībā 
ar Ādažu vidusskolu   iesaistījās sacensībā, 
lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un 
grāmatām. Tā norisināsies 3 kārtās – vie-
tējā bibliotēkas un skolas līmenī, pēc tam 
reģiona pus�nālā Salaspils bibliotēkā un 
noslēgums nacionālajā �nālā LNB.
Ar Ādažu vidusskolas skolotājas Vairas 
Baltgailes interesi iesaistīties un radošu at-
balstu notika sacensības 1. solis - sacensība 
vietējā mērogā, kas aizsākās skolā  5. – 6. 
klasēs un 15. novembrī noslēdzās Ādažu 
bibliotēkā, vērtējot uzstāšanos un lasīju-
mus.
No rīta bibliotēkā bija sanākuši 28 dalīb-
nieki, kuri ar savu sniegumu aizsāka startu 
Skaļās lasīšanas sacensībā ar citiem. Bija 

jūtams uztraukums, jo visi bija patiesi ie-
jutušies savā izvēlētās grāmatas fragmenta 
lasījumā. Sacensība ritēja raiti, uzdevums  
visiem bija izprasts. Vajadzēja gaidīt tikai 
žūrijas kopīgu vērtējumu, kurā piedalī-
jās bibliotēkas vadītāja Mirdza Dzirniece, 
Ādažu vidusskolas direktores vietniece 
izglītības jomā mācību darbā Liāna Pum-
pure, latviešu valodas skolotājas Dace 
Dambe un Ina Zeltiņa, kā arī bibliotēkas 
darbiniece Sandra Orlovska un neatkarīgā 
vērtētāja, aizrautīga grāmatu lasītāja Lidija 
Griezne. Žūrijas atzinību un labākos vēr-
tējumus savā sniegumā izpelnījās Gustavs 
Hugo Joksts, Elizabete Bokta, Reinis Lī-
daks, Katrīna Trukšāne, Niklāvs Stradiņš 
un Gustavs Pēcis, atbilstoši vērtēšanas kri-
tērijiem – ar atraktivitāti, labu izteiksmi un 
skaidru runu.
2. solis kā reģionālais �nāls paredzēts lai-
kā no 2018. gada janvāra līdz marta vidum, 
kas norisināsies galvenajā Pierīgas reģio-
na bibliotēkā Salaspilī. Kandidātiem, kuri 

turpinās sacensties �nālā, nepieciešams 
izvēlēties jaunu fragmentu no tās pašas vai 
citas grāmatas. 
3. solis būs nacionālais  �nāls, kurā labā-
kais mūsu reģiona skaļās lasīšanas čempi-
ons un viņa atbalstītāji 2018. gada maijā 
dosies uz Rīgu, lai piedalītos nacionālajā 
Skaļās lasīšanas �nālā, kura uzvarētājs ie-
gūs skolai ceļojošo kausu un  uz gadu tiks 
iecelts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu direktoru – iedvesmotāju. 
Uzvara lasīšanas sacensībā būs notikums, 
ko atcerēties visu mūžu, veiksmi visiem da-
lībniekiem turpmāk!

Ādažu bibliotēka

Rīta stunda Ādažu bibliotēkā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā
Gada vistum-
šākajā laikā 
jau divdesmito 
reizi apvieno-
jās gan Zie-
meļvalstu, gan 
Baltijas valstu 
bibliotēkas un 
skolas, vien-
laicīgi  iede-
dzot sveces un 
kopīgi lasot 
izvēlētos frag-

mentus no grāmatām. Ziemeļvalstu Biblio-
tēku nedēļa ir kopīgi administrēts  projekts 
Ziemeļvalstīs Biedrības Norden asociācijā 
un  Latvijā ar Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Bērnu literatūras centru.  Šogad ne-
dēļa norisinājās no 13. līdz 19. novembrim 
un tās galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu 
literatūras un kultūras iepazīšana.  Frag-
menta lasīšanu dažādās valodās vienlaicīgi 
vairāk nekā 2000 bibliotēkās varētu uzska-

tīt par neo�ciālu pasaules rekordu.
Ar šī gada tematu “Salas Ziemeļvalstīs” 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ielūdza uz 
ceļojumu pa salām Ziemeļvalstu literatūrā. 
Ziemeļvalstīs salām ir īpaša nozīme – gar 
Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas kras-
tiem ir izvietojušās tūkstošiem salu. Jūras 
ieskautās salas ar savu īpašo dabu aizvien 
ir bijušas valdzinošs iedvesmas avots dau-
dzu Ziemeļvalstu rakstnieku daiļradē. 
Šī gada temats atspoguļojas arī lasīšanai 
izvēlētajās grāmatās, tās katra savā veidā 
aicina klausītājus uz kādu literāru salu. 
Šogad Somija svin savu simtgadi un tieši 
somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas lasījumos. 
Agrā 17. novembra rudens rītā, Latvijas 
99. dzimšanas dienas pirmssvētku noska-
ņās, Ādažu bibliotēku kopā ar audzinātāju 
Sanitu Krauzi apciemoja Ādažu vidussko-
las  3.b klases skolēni. Iesākumā mazajiem 
bija interesanti uzzināt par Ziemeļvalstīm, 
to salu atrašanās vietu, kā arī  par salām 

Latvijā. Krēslainā rīta stundā paši mazā-
kie lasītāji sveču gaismā kopīgi aizsāka la-
sīt izvēlēto fragmentu no Mauri Kunnasa 
grāmatas “Bagātību sala”, kuras pamatā ir 
Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu 
stāsts.
Mazie klausītāji, iejutušies kuģu puikas 
Džima Houkinsa, kapteiņa Smoleta un 
ārsta Laivsija piedzīvojumos uz Ģindeņu 
salas, varēja dzīvot līdzi notikumiem uz 
salas, lai pēc kartes meklētu pirātu kaptei-
ņa Flinta noslēptās bagātības… Taču viņi 
nezina, ka kuģa pavārs Garais Džons Sil-
vers un arī  pārējie komandas biedri patie-
sībā  ir bijušie pirāti un ka viņu mērķis arī 
ir atrast un iegūt bagātības sev!
Rīta lasījumam izskanot, kopīgi ar maza-
jiem klausītājiem  bija pārrunas par tikko 
dzirdēto stāstu – par pirātiem, mazo Dži-
mu un dārgumu meklēšanas piedzīvoju-
miem. Katram bija iespēja iedomāties, kā 
būtu dzīvot uz salas, zīmējot iespaidus par 
dzirdēto.

Ādažu pašvaldības policijai
iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Ādažu pašvaldības policija īstenojusi 
projektu “Zivju resursu aizsardzības pa-

sākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”. Pro-
jekta ietvaros tika iegādāta ehalote jeb 
zemūdens radars. Lai nodrošinātu zivju 
resursu aizsardzības pasākumus Ādažu 
novada ūdenstilpēs, šī gada novembrī ar 
Zivju fonda �nansiālu atbalstu Ādažu 
novada dome iegādājās aprīkojumu un 
nodeva to pašvaldības policijai, kas veic 
nelikumīgas makšķerēšanas apkaroša-
nas reidus. Projekta kopējās izmaksas 
veidoja 3628,00 eiro, kur 90%  ir Zivju 

fonda �nansējums.
Par iespējamiem likumpārkāpumiem 
Ādažu novada iedzīvotājus lūdzam in-
formēt Ādažu pašvaldības policiju pa 
tālruņiem – 67997005 vai 27762020.

Oskars Feldmanis
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (14.11.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), A.Keiša (LZS), 
R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), 
L.Pumpure (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par Apbalvošanas komisijas locekļa statusa 
precizēšanu.
Lēmums: Mainīt statusu domes Apbalvošanas ko-
misijas loceklim Edmundam Plūmītem, no statusa 
"deputāts" uz statusu "iedzīvotājs".
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".
2. Par domes apbalvojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt apbalvojumu "Goda raksts" un 

sudraba nozīmītes Inesei Liepiņai, Ilgai Liepai, 
Vijai Dzerkalei, Ritai Zakarei, Mārai Balodei un 
Maijai Drunkai. Piešķirt apbalvojumu "Gada āda-
žnieks" un apzeltītas nozīmītes par nozīmīgiem 
sasniegumiem un ieguldījumu valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā Sarmai Jē-
kabsonei, Kerolai Dāvidsonei un Jānim Saukam. 
Piešķirt apbalvojumu "Goda ādažnieks" un bron-
zas �gūru "Upe Gauja" Ingai Patmalnikai.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".
3. Par pašvaldības mantas iznomāšanu.
Lēmums: Nodot iznomāšanai domei piederošu 

mantu – kafejnīcas telpu ar palīgtelpām, kas atro-
das Gaujas ielā 33A, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".
4. Par ĀBJSS sportistu �nansiālo atbalstu dalībai 
pasaules čempionātā.
Lēmums: Atbalstīt ĀBJSS džudo nodaļas sportistu 
un trenera dalību Eiropas sambo čempionātā š.g. 
decembrī Porečā (Horvātija). Apmaksāt no ĀBJSS 
budžeta līdzekļiem ceļa, akreditācijas, apdrošinā-
šanas un licenču iegādes izdevumus par kopējo 
summu 1750 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (24.11.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidso-
ne (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Ne-
ilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), 
K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.

Lēmums: Piešķirt nomā V.M. nekustamā īpa-
šuma "Vinetas" mazdārziņa Nr.26 zemesgabalu 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par pašvaldības īpašuma "Vējpriedes" ze-
mes daļu piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA "Bemberi maiznī-

ca" pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
"Vējpriedes" zemes vienības daļu maiznīcas-ka-
fejnīcas uzturēšanai. Piešķirt nomā SIA "DIVI 
S" pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
"Vējpriedes" zemes vienības daļu sporta un ak-
tīvās atpūtas kluba izveidei.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par". 

Ādažu novada domes kārtējās (28.11.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: P.Balzāns (RA), 
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.
Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), 
J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), 
K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksā.
Lēmums: Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksu Ādažu novadā 6,83 EUR (bez 
PVN) par kubikmetru ar 2018.gada 1.janvāri.
Balsojums: "par" – 11 (P.Balzāns (RA), J.Beķers 
(RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvid-
sone (RA), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka 
(RA), E.Verners (RA)), "pret" – 2 (A.Keiša (LZS), 
K.Sprūde (S)), "atturas" – 1 (E.Šēpers (LZS)).
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu 
nekustamajiem īpašumiem "Saulītes" un "Artē-
ziskā aka "Podnieki"".
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma "Saulītes" 
detālplānojuma projekta izstrādāšanu, ietverot 
detālplānojuma teritorijā arī nekustamo īpašumu 
"Artēziskā aka "Podnieki"".
Balsojums: "par" – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Kei-
ša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka 
(RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners 
(RA)), "pret" – nav, "atturas" – nav, "nebalso" – 1 
(G.Bojārs (LZP)).
3. Par nekustamā īpašuma "Dailas" detālplāno-
juma īstenošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Precizēt nekustamā īpašuma "Dailas" 
detālplānojuma īstenošanas kārtību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par zemes ierīcības projektiem nekustama-
jiem īpašumiem.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus 
šādiem nekustamajiem īpašumiem: "Oši"; Rīgas gat-
vē 44; "Ozolmuiža"; "Lejštāles" un "Vecštāles"; "Jeka-
terinvilla"; "Zeduļi"; Gaujas ielā 60 un "Kalmnieki".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par nekustamā īpašuma "Lazdukalni" sadalī-
šanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Laz-
dukalni".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
6. Par pieslēgumu NBS videonovērošanas sistēmai.
Lēmums: Atbalstīt �nansējuma 6510,53 euro ap-

mērā iekļaušanu Ādažu pašvaldības policijas 2018.
gada budžeta projektā videosignāla pārraides or-
ganizēšanai no NBS videokamerām Kadagā uz 
Ādažu pašvaldības policijas dežūrdaļu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
7. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu 
nomā.
Lēmums: Piešķirt SIA "Divi S" nomā pašvaldībai 
piederošā zemesgabala daļu Gaujas ielā 30, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
8. Par �nansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules 
skolu čempionātā.
Lēmums: Piešķirt domes �nansējumu 610 euro 
no domes Sporta daļas budžeta tāmes līdzekļiem 
Kristiāna Upenieka dalībai Pasaules skolu čempio-
nātā vieglatlētikas krosā Parīzē, Francijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
9. Par domes Saimniecības un infrastruktūras 
daļas struktūras izmaiņām.
Lēmums: Likvidēt Saimniecības un infrastruktū-
ras daļas sastāvā šādus amatus: "Lietvedības sekre-
tāre", "Ainavu arhitekts/dārznieks", "Labiekārtošanas 
strādnieks" un apstiprināt šādus jaunus amatus: "Lie-
tvedības vadītājs", "Automobiļa vadītājs", "Traktor-
tehnikas/spectehnikas vadītājs". Amatam "projektu 
vadītājs" noteikt 0,5 slodzi. Veikt grozījumu domes 
2017.gada 28.februāra lēmumā Nr.30 un apstiprināt 
amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2017.
gadam sadaļu "Saimniecības un infrastruktūras daļa 
– 0648_6451" jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
10. Par Koku ielas pārņemšanu apsaimniekošanā.
Lēmums: Atbalstīt Koku ielas pārņemšanu domes 
apsaimniekošanā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
11. Par projektu "Laveru ceļa grants seguma pār-
būve Ādažu novadā".
Lēmums: Sagatavot un iesniegt Valsts un ES atbalsta 
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos" projekta pieteikumu Lauku 
atbalsta dienestā līdz 31.12.2017. Piedalīties projekta 
īstenošanā, kura kopējās indikatīvās izmaksas ir 
233 333.33 EUR. Projekta apstiprināšanas gadīju-
mā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes 
līdz�nansējumu 10% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām, kā arī līdz�nansējumu neattiecināmo 
izmaksu segšanai – no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem.

Lēmums: Piešķirt SIA "NERE-E" nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par tai 
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem par 
veikto ieguldījumu sabiedriskās infrastruktūras 
izbūvē EUR 71 189,82 apmērā.
Balsojums: "par" – 13, "pret" – nav, "atturas" – 
nav, (V.Bulāns atstāja sēdi).
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem Priežu iela 14.
Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar būvvaldē sa-
skaņotu paskaidrojuma rakstu "Asfalta seguma 
uzklāšana Priežu iela" izbūvētā iela pēc tās nodo-
šanas ekspluatācijā ir izmantojama sabiedrības 
vajadzībām, kā rezultātā G.S. būs tiesības saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saska-
ņā ar domes 2011.gada 22.februāra saistošo notei-
kumu Nr.8 3.10.punktu, ja būs iestājušies nepiecie-
šamie apstākļi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
14. Par nekustamā īpašuma "Lindas iela 2" un 
"Lindas iela 4" piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA "Lindas Mājas" domei 
piederošus divus zemesgabalus – "Lindas iela 2" un 
"Lindas iela 4", Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
15. Par telpas nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt starp domi un individuālo 
tirdzniecības uzņēmumu "Rūķis BL Ādažos" no-
slēgto telpu nomas līgumu (Ādažu vidusskolas 
telpa Nr.34).
Balsojums: "par" – 13, "pret" – nav, "atturas" – 
nav, (G.Bojārs atstāja sēdi).
16. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekusta-
majam īpašumam Attekas iela 11.
Lēmums: Apstiprināt domes īpašuma, Attekas iela 
11, Ādaži, nosacīto cenu EUR 37 200.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
17. Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžu-
kam.
Lēmums: Atļaut Mārim Sprindžukam savienot 
domes priekšsēdētāja amatu ar Saulkrastu sa-
darbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
priekšsēdētaja amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
18. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašu-
mā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot bez atlīdzības E.A. dzīvoklim pie-
krītošās 593/25566 domājamās daļas no ēkai pie-
saistītās zemes vienības ar kopējo platību 0,258 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
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Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā
konkursa 2. kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā
Jau ziņojām, ka laika posmā no 28.03.2017. 
līdz 28.04.2017. Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk 
– LAP) ietvaros ikvienam interesentam bija 
iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu 
biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas konkur-
sa 2. kārtā.* 2017. gada novembrī noslēdzās 
projektu iesniegumu vērtēšana Lauku atbal-
sta dienestā (turpmāk – LAD) un noskaid-
roti tie 2. kārtā iesniegtie projekti, kuriem 
būs pieejams Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai �nansējums:
• Projekts “Alus darītavas iekārtu iegāde”, 
projekta īstenotājs – SIA “Rose Brewery” 
(1.1. rīcībā).
SIA “Rose Brewery” ir 2015. gadā dibināts uz-
ņēmums, kas Ādažos nodarbojas ar alus ra-
žošanu. Lai paplašinātu savu darbību, nodro-
šinātu ekskluzīva alus brūvēšanu, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas un datorizētu aprīko-
jumu, projekta ietvaros plānots iegādāties 7 
jaunas alus fermentēšanas tvertnes, glikola 
dzesētāju, pudeļu pildīšanas iekārtu, mazgā-
šanas iekārtu, etiķešu līmēšanas iekārtu, iz-
veidot 3 jaunas darbavietas.
• Projekts “Andžeja Grauda bungu skolas 
Ādažu �liāles izveide”, projekta īstenotājs 
– SIA “Andžeja Grauda bungu skola” (1.1. 
rīcībā).
Andžeja Grauda bungu skola ir vienīgā un 
galvenā skola bungu nozarē Latvijā. Projek-
ta ietvaros plānots izveidot Andžeja Grauda 
bungu skolas �liāli Ādažos, kas kļūtu par 
galveno bundzinieku meku Latvijā, iedves-
mojot bērnus un jauniešus jēgpilni pavadīt 
brīvo laiku un piepildīt savus sapņus. Pro-
jekta īstenošanai paredzēts gan uzbūvēt 
Bungu skolas ēku Ādažu novadā, gan iegā-
dāties skolas darbības nodrošināšanai ne-
pieciešamos pamatlīdzekļus.
• Projekts “BMX parka izbūve Ādažu no-
vadā, Kadagā, pirmā kārta”, projekta īste-
notājs – biedrība “BMX Ādaži” (2.1. rīcībā).
Projekta mērķis ir radīt jaunas sporta iespē-
jas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, 
2 gadu laikā izveidojot jaunu BMX trasi, 
kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem, 
ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur 

organizēt BMX sacensības un treniņus. 
Ar šo projekta īstenošanu varētu pievērst 
visus novada iedzīvotājus veselīgam dzī-
vesveidam, pavadot savu brīvo laiku aktīvi 
sportojot vai vienkārši pastaigājoties svaigā 
gaisā. Pieejamās BMX sporta iespējas būs 
jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai vietē-
jiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, bet 
arī citiem novada iedzīvotājiem, kā arī no 
tālākiem novadiem (Carnikavas, Garkal-
nes, Sējas), tādējādi popularizējot Ādažu 
novada vārdu plašāk Latvijā.
• Projekts “Sporta aktivitāšu centra aprī-
košana ar inventāru āra sporta pasākumu 
organizēšanai Garkalnes sporta lauku-
mā, Ādažu novadā”, projekta īstenotājs 
– biedrība “GARKALNES OLIMPISKAIS 
CENTRS” (2.2. rīcībā).
Biedrība “GARKALNES OLIMPISKAIS 
CENTRS” ir sporta aktivitāšu organizācija 
Garkalnes ciemā. Projekta mērķis ir attīstīt 
sporta pasākumu organizēšanas tradīcijas, 
aprīkojot sporta aktivitāšu centru ar inven-
tāru āra sporta pasākumu organizēšanai 
Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā, 
tādejādi popularizējot dažādus sporta vei-
dus un organizējot sportiskas āra aktivitātes, 
īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu 
(daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, 
personas virs darbspējas vecuma, 15–25 ga-
dus veci jaunieši, bezdarbnieki) un vietējās 
sabiedrības aktivitāti, rezultātā uzlabojot 
Ādažu iedzīvotāju �zisko un sociālo dzīves 
kvalitāti kopumā. Projekta ietvaros plānots 
iegādāties telti (zvaigzni) 50 m2 ar pagarinā-
tajiem stariem un telts metāla konstrukcijas 
aizkarus, kā arī elektrības ģeneratoru.
• Projekts “Tautas tērpi Senioru deju ko-
lektīvam “DĒKA””, projekta īstenotājs – 
biedrība “Ādažu novada pensionāru biedrī-
ba” (2.2. rīcībā).
Biedrības “Ādažu novada pensionāru biedrī-
ba” viens no galvenajiem mērķiem ir Ādažu 
novada pensijas vecuma senioru iesaistīšana 
pašdarbības kolektīvos un tautas seno tra-
dīciju uzturēšana un nodošana nākamajām 

paaudzēm. Projekta mērķis ir izveidot pilnu 
tautas tērpu komplektu senioru deju kolek-
tīvam “DĒKA”, piesaistīt vairāk pensijas 
vecuma cilvēku aktīvam dzīvesveidam, sa-
gatavoties Valsts simtgadei un piedalīties tai 
veltītajos Dziesmu un deju svētkos.
Kopējais 2. kārtā pieejamais publiskais �-
nansējums abās aktivitātēs bija 107 795,27 
EUR. Projektu iesniegumus varēja iesniegt 
kādā no 3 izsludinātajām rīcībām:
• 1.1. rīcībā, kas paredzēja uzņēmējdarbības 
un nodarbinātības veicināšanu (pieejamā 
atbalsta apmērs 83 290,10 EUR);
• 2.1. rīcībā, kas paredzēja vietējās teritori-
jas sakārtošanu (pieejamā atbalsta apmērs 
14 610,11 EUR);
• 2.2. rīcībā, kas paredzēja sabiedrisko ak-
tivitāšu dažādošanu (pieejamā atbalsta ap-
mērs 9 895,06 EUR).
Konkursa 2. kārtā tika iesniegti 13 projek-
tu iesniegumi, kuros pieprasītā publiskā 
�nansējuma summa bija 357 877,62 EUR, 
t.sk., 325 524,02 EUR tika pieprasīti rīcībā, 
kas paredz atbalstu uzņēmējdarbības attīs-
tībai (1.1. rīcībā).
Mēneša laikā pēc projektu iesniegumu ie-
sniegšanas biedrībā, biedrības vērtēšanas 
komisija izvērtēja to atbilstību biedrības iz-
strādātajam dokumentam “Biedrības “Gau-
jas Partnerība” sabiedrības virzīta vietējā at-
tīstības stratēģija 2015.-2020. gadam”. Tālāk 
notika projektu vērtēšana LAD to atbilstībai 
Ministru kabineta noteikumu prasībām. 
Paldies visiem projektu iesniedzējiem par 
dalību biedrības organizētajā projektu kon-
kursā! Aicinām sekot līdzi informācijai par 
iespēju pieteikties nākamajā konkursa kārtā!

*Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakš-
pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrī-
bas virzītās vietējās attīstības stratēģijas ie-
viešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekono-
mikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

PROJEKTI

ROPAS SAV A
ROPA V S  LA K  APV DOS

iropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembri sēdes lēmumu Nr.253 
„Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem 
“Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde 
ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras 
objektu izvietošanu jauktā dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonā. Par 

detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plā-
notājs - arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt 
elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par 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: 30.11.2017. ar 
lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/267, adresē Ausekļu iela 2-44, Ādažu novadā, Ga-
tim Gasūnam (dzim. 23.11.1983.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu; 05.12.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/17/272, adresē “Kadaga 6”-39, Ādažu novadā, David Ndubuisi Eneh (dzim. 

10.11.1982.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pir-
mo daļu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Āda-
žu novada domes 232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu 
strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša 
laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
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PAZIŅOJUMI

ĀDAŽU BIBLIOTĒKĀ IR
PIEEJAMS PAKALPOJUMS

PERSONĀM, KURAS NESPĒJ APMEKLĒT 
BIBLIOTĒKU KLĀTIENĒ

Bibliotēka sniedz iespēju Ādažu novada iedzīvo-
tājiem, kuri nespēj apmeklēt bibliotēku klātienē, 
saņemt individuālu pakalpojuma pieejamību, lai 
rastu iespēju lasīt grāmatas, žurnālus, periodiku.

Uzziņām: tālr. 67996266;
e-pasts: biblioteka@adazi.lv; 

adrese: Gaujas 27B, Ādaži, Ādažu no vads, LV-2164 

BIBLIOTĒKA AICINA TURPINĀT NODOT 
MAKULATŪRU!

Var nodot jebkuru jums nevajadzīgo papīra izstrā-
dājumu: vecas avīzes un žurnālus, vecas grāmatas, 

izlietoto biroja papīru, kartona kastes, u.c. 
Tālr. 67996266 

Ādažu bibliotēka, Gaujas ielā 27b

No sirds sveicam
decembra
jubilārus – seniorus!
Vitāliju Čerepanovu 
Alvi Kasperoviču
Ēriku Kazaku 
Laimdotu Ķirsi 
Ivanu Kovalu
Juri Odiņu 
Anatoliju Terekhovu
Metu Bārbali 
Valēriju Mardarenko
Jāni Slavu 
Astru Redlihu
Jāni Jendi
Jeļenu Mežecku
Helēnu Riekstu
Helēnu Terehovu
Austru Elksnīti
Vandu Daugavieti
Annu Klimenko
Adeli Laganovsku
Visvaldi Mitriķi 
Dzidru Podziņu
Valentīnu Samkovu
Mariju Kokinu 
Janīnu Sjomkani

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
17. janvārī plkst. 13.00

Gaujas ielā 16
Pensionāru padome

No 6. novembra līdz 5. decembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Māra, Darina, Elizabete;
zēni – Rūdolfs, Olivers, Rodrigo 

Persijs, Henrijs, Roberts. 
Apsveicam jaunos vecākus!

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.203) izdots informatīvs pielikums 
(Nr.200), kurā publicēti šādi Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi:
Nr.39/2017 (24.10.2017.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr. 6 “Sais-
tošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politis-
ki represētajām personām.””
Nr.40/2017 (24.10.2017.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes 30.06.2015. saistošajos noteikumos 
Nr.30/2015 “Saistošie noteikumi par Ādažu no-
vada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas.””
Nr. 45/2017 (28.11.2017.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības budžetu 2017. gadam.”
Nr.47/2017 (28.11.2017.) “Par pašvaldības kapi-
tālsabiedrībām.”
Nr.49/2017 (28.11.2017.) “Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām) vai personām krīzes si-
tuācijās.”
Nr.50/2017 (28.11.2017.) “Par Ādažu pašvaldības 
kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu nova-
da domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā 
ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu ap-
kalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Āda-
žu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, 
SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

Garkalnes evaņģēliski luteriskā 
draudze Garkalnes baznīcā

24. decembrī plkst. 17.00 un plkst. 19.00
Svētku dievkalpojumi

25. decembrī plkst. 15.00 Svētku dievkalpojumi

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze 
Baltezera baznīcā

24. decembrī plkst. 11.00
 Ceturtā adventa dievkalpojums

24. decembrī Ziemsvētku svētvakars
plkst.18.00 vārda dievkalpojums

plkst. 20.00 dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu
25. decembrī plkst. 11.00 Pirmo

Ziemsvētku dievkalpojums
31. decembrī plkst. 11.00 Ģimeņu dievkalpojums 

(dievkalpojuma beigās īpaši tiek svētīti bērni)

Katoļu dievkalpojumi kapelā Kadagā 
un tuvākajā apkaimē

Svētdien, 24. decembrī
12.00 Saulkrastu katoļu baznīcā

15.00 Ziemassvētku svētvakars – Ganiņu svētā Mise 
Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā

18.00 Ziemassvētku svētvakars – Ganiņu svētā Mise 
Garkalnes novada Upesciemā (skolā)

21.00 Ziemassvētku svētvakars – Ganiņu svētā Mise 
Saulkrastu katoļu baznīcā

Pirmdien, 25. decembrī, Pirmie Ziemassvētki
9.00 Saulkrastu katoļu baznīcā

Svētdien, 31. decembrī, sv. Ģimenes dienā svētība 
ģimenēm

12.00 Saulkrastu katoļu baznīcā
15.00 Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā civilo 

gadu noslēdzot, draudzes kopīgi saliktā sv.Mise par 
dzīvajiem un mirušajiem

Svētdien, 7. janvārī, Zvaigznes dienā jeb Triju Ķēniņu 
dienā tiks svētīts krīts un līdzpaņemtie cēlmetāli un 

rotas lietas
9.00 Carnikavas Tautas namā (mazajā zālē)

12.00 Saulkrastu katoļu baznīcā
15.00 Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā

Visu Adventa laiku, sākot ar 3. decembri, baznīcās var 
saņemt svētītās oblātes Ziemassvētku svētvakaram.

Plašāka informācija pa tālr. 25909060 (priesteris 
Ilmārs); 26434830 (kapelāns Raimonds)

Pareizticīgo dievkalpojumi kapelā Kadagā
14. janvārī plkst.11.00 Dievkalpojums
28. janvārī plkst.11.00 Dievkalpojums

ĀDAŽU NOVADA DOME IZNOMĀ
KULTŪRAS CENTRA KAFEJNĪCAS

TELPAS GAUJAS IELĀ 33A, ĀDAŽOS

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas 
komisija informē, ka izsludināta pirmreizēja atklāta 
mutiska izsole ar augšupejošu soli kafejnīcas telpu 

nomai Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Āda-
žu novadā. Tiek iznomātas telpas 165,70 kv.m platībā 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada Klientu apkal-
pošanas centrā līdz 20.12.2017. plkst. 13.00. 

Plašāka informācija par nomas objektu pieejama 
mājaslapā www.adazi.lv/sadaļā “Pašvaldība”/”Izsoles 

un zemes noma”. 
Kontaktinformācija: Ivo Bērziņš, tālr. 67996265, 

e-pasts: ivo.berzins@adazi.lv
Izsoles norises vieta un laiks – 21.12.2017. plkst. 9.00 

Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos. 

Aicinām ziedot
Ādažu novada dome kopā ar Sociālo dienestu 
aicina Jūs arī šogad pievienoties Ziemassvētku 

labdarības akcijai, ziedojot savas �rmas produkciju 
vai naudas līdzekļus, lai ar pārtikas paciņām un dā-
vanām iepriecinātu bērnus un jauniešus ar īpašām 
vajadzībām, bērnus bāreņus, riska ģimeņu bērnus, 
I grupas invalīdus, vientuļos pensionārus, trūcīgos 

un maznodrošinātos iedzīvotājus ar bērniem. 
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze

(mob. 29451628, tālr. 67997977)
ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJAI

Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, LV-2164

REĢ.Nr.90000048472
Valsts Kase

Konts: LV23TREL9802419022000

ĀDAŽU BIBLIOTĒKA PATEICAS PAR 
GRĀMATU DĀVINĀJUMIEM UN VĒL 

GAIŠUS SVĒTKUS!
Ādažu novada bibliotēka svētku noskaņās domās 
ir pie visiem saviem lasītājiem - gan lieliem, gan 

maziem! Sakām lielu paldies visiem novada 
iedzīvotājiem par grāmatu dāvinājumiem un  

aktīvu dalību akcijā “Nodod makulatūru un saudzē 
dabu”! Lai visiem sirdis piepildās baltām domām, lai 
svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība 

jauniem darbiem! 
Gaišus Ziemassvētkus un radošu Jauno 2018. gadu!
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