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Ādažu novada dome 28.07.2020. pieņē-
ma lēmumu par Ādažu novada Attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam izstrādes 
uzsākšanu, paredzot, ka līdz 2020. gada 
decembrim jāizstrādā Attīstības prog-
rammas 1. redakcija un līdz 2021. gada 
maijam – dokumenta gala redakcija. At-
tīstības programma tiek gatavota sadarbī-
bā ar Carnikavas novada domi, jo Attīstī-
bas programma tiek izstrādāta teritorijai, 
kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības 
programma noteiks konkrētus rīcības vir-
zienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā nova-
da attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. 
Ādažu un Carnikavas novadu iedzīvotāji, 

uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pār-
stāvji tika aicināti iesaistīties Attīstības 
programmas darba grupās. Tika izveido-
tas piecas tematiskās darba grupas:
 Ekonomiskās attīstības darba grupa.
 Izglītības, sporta un kultūras darba 
grupa.
 Veselības aprūpes un sociālo jautājumu 
darba grupa.
 Teritorijas plānošanas darba grupa.
 Vides darba grupa.
Septembra sākumā notika darba grupu 
pirmās sanāksmes. Paldies ikvienam, kas 
izrādīja vēlmi iesaistīties darba grupās! 
Informējam, ka līdzdarboties plānošanā 
var arī citos veidos, t.sk., piedaloties paš-

valdību organizētajā iedzīvotāju aptaujā. 
Viedtālruņu lietotāji anketu var aizpildīt šeit:

Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jau-
najai attīstības programmai, jo tā ir lie-
liska iespēja paust viedokli savas dzīves 
vides uzlabošanai!

Inga Pērkone

@ A d a z u _ n o v a d s
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 Ādažnieku tik ļoti iemīļotā bērnu ārste Joanna 
Deifta svin 85 gadu jubileju! Dakterīte visu darba 
mūžu rūpējusies un cīnījusies par ārstējamo bērnu 
dzīvību – šo trauslo, dievišķo brīnumu. No sirds 
dziļumiem sveicam!

 Ar aizkustinošām latviešu kino dziesmu aranži-
jām Ādažu Kultūras centrā skatītājus priecēja un 
žurnālistus ieinteresēja grupa “Carnival Youth”.

 Amatnieku un mājražotāju tirdziņā pie Ādažu sākumskolas bija iespēja aplūkot 
un iegādāties gan gardas, gan skaistas un praktiskas lietas katrai gaumei. 

 Azartiski un aizrautīgi mobilitātes dienas dalībnieki sevi pierādīja dažādos atraktīvos velo veiklības braucienos! Mākslas stūrītī varēja 

radoši izpausties, izkrāsojot vai zīmējot savu sapņu ķiveri. Paldies dalībniekiem un lieliskajiem “ĀdažiVelo”. Foto – Madara Eriņa

 Košajos un krāsainajos akrila un eļļas tehnikā gleznotajos darbos katrs 
izstādes apmeklētājs saredz ko savu. Andas Daubures izstāde “Digitālā 
plaisa” Ādažu Kultūras centrā apskatāma līdz 5. novembrim.

 Ādažu pašvaldības vadītājs Māris Sprin-
džuks kopā ar citiem Pierīgas pašvaldību 
vadītājiem tikās ar Rīgas vadību, kas 
pauda gatavību kopīgu projektu īstenoša-
nā sabiedriskā transporta, satiksmes 
organizācijas, veloinfrastruktūras un 
izglītības jomās. Māris Sprindžuks kā 
galveno akcentēja nepieciešamību veidot 
jaunu ievadu Rīgas ziemeļu pusē no A1 
šosejas, kas atslogotu
satiksmi Ādažos
un Baltezerā.

 Ādažu novada vadītājs Māris 
Sprindžuks pateicas visiem iedzīvo-
tājiem, kuri sūtīja savus priekšliku-
mus un “apbruņoja” sarunu delegāci-
ju ar argumentiem sarunās ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”! “Kopīgā sanāk-
smē ar Rīgas domes Satiksmes 
departamentu, “Latvijas Valsts ceļu” 
Attīstības pārvaldi, Carnikavas 
novada domes vadību un Jaunciema 
attīstības biedrību meklējām 
iespējas veidot Ziemeļu ievadu Rīgā 
no A1 šosejas,” pauž M. Sprindžuks. 

 Sportiskā un azartiskā gaisotnē aizvadīta Ādažu 
kausa izcīņa basketbolā!
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Uzsāk Ataru ceļa pārbūvi no Eimuru ceļa līdz pagriezienam uz autoceļu A1

Kadagā, pretī 11. daudzdzīvokļu mājai, veido jaunu rotaļu laukumu

Atjauno Bukultu ielu posmā no Garkalnes novada robežas līdz Baltezera ielai

Izveidota jauna iela uz šķiroto atkritumu laukumu Kadagā

Atjauno Priežu ielas segumu posmā no Gaujas ielas līdz Priežu ielai 14

Ādažu novada dome 14. septembrī ar AS 
“A.C.B.” noslēgusi līgumu par Ataru ceļa 
otrās kārtas pārbūvi. Atbilstoši SIA “Firma 
L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru 
ceļa pārbūve Ādažu novadā” būvuzņēmējs 
oktobrī ir uzsācis Ataru ceļa seguma pār-
būvi  0,937 km garā posmā no Eimuru ceļa 
līdz pagriezienam uz autoceļa A1. Būvuz-
raudzību šajā objektā veic SIA “BaltLine 

Globe” un autoruzraudzību nodrošina SIA 
“Firma L4”. Remontdarbu laikā satiksme 
tiek organizēta ar luksofora palīdzību.
Aktuālajai informācijai par slēgtajiem 
ceļa posmiem sekojiet līdzi Ādažu nova-
da domes tīmekļa vietnē www.adazi.lv un 
Facebook (www.facebook.com/adazilv). 
Ataru ceļa pārbūve tiek īstenota projekta 
“Eimuru industriālās teritorijas infra-

struktūras sakārtošana ražošanas zonas 
pieejamības un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai Ādažu novadā”, piesaistot 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdz�-
nansējumu 1,29 miljoni eiro apmērā.

Gunta Dundure
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Kadagas avota ūdens lietošana uzturā var būt bīstama veselībai!
Ādažu poligonā esošajā Kadagas avotā, kas ir iecienīta ūdens ņemšanas vieta 
apkārtnes iedzīvotājiem, veiktas ūdens analīzes. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra laboratorijā veikto analīžu rezultāti rāda, ka avota ūdens 
neatbilst minimālajām dzeramā ūdens prasībām un tā lietošana uzturā bez spe-
ciālas apstrādes var radīt riskus cilvēka veselībai! Ar analīžu rezultātiem var 
iepazīties šādā tīmekļvietnes saitē: https://ej.uz/t4x7 Aicinām iedzīvotājus avota 
ūdeni nelietot uzturā! Tāpat atgādinām, ka atrasties militārajā poligonā ir aiz-
liegts un ir bīstami!

Bīstami! Netuvojieties Gaujas krastam
no sūkņu stacijas "Kārkli" virzienā uz A1 šoseju!

Uzmanību! Gājēji, velobraucēji, makšķernieki, skrējēji! 300m posmā no sūkņu stacijas 
"Kārkli" virzienā uz A1 šoseju vērojams Gaujas krasta nobrukums!

Pie sūkņu stacijas Ādažos jau pagājušajā gadā makšķernieku ie-
braukta ceļa vietā pie Gaujas bija nobrucis tikai krasts. Gada lai-
kā krasta zona atkāpusies vēl par pāris metriem, un tagad Gauju 
no aizsargdambja šķir vien apmēram 2 metri. Vēl kritiskākā stā-
voklī Gaujas krasts ir pie attīrīšanas iekārtām. “No 2018. gada  
8 metri aizgājuši kopš pārmērīšanas. Krasts ļoti strauji iegrūst 
pēdējos divus, trīs gadus. Liksim pēc iespējas dabīgākus mate-
riālus, lai varam pārziemot,” pauž hidromeliorācijas inženiere 
Mārīte Groza. Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprin-
džuks sasauca Ādažu, Carnikavas, Garkalnes un Saulkrastu no-
vadu Civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā nolēma nekavējo-
ties uzsākt Gaujas krasta stiprināšanu. Tagad sākta koku sakņu 
un celmu likšana. “Cenšamies savākt lielu apjomu celmu, lai 
piespiestu krastu, un tas nenobruktu. Lai nākamgad vēl ir iespē-

ja to nostiprināt pēc projekta,” skaidroja Māris Sprindžuks. Lai 
Gaujas krastus nostiprinātu kārtīgi, nepieciešams ievietot riev-
sienas. Šāds Eiropas Savienības �nansēts projekts jau ir atbal-
stīts, tikai pašreiz to nevar īstenot: “Notiek izmeklēšanas darbi 
attiecībā uz konkurences nosacījumiem meliorācijas sektorā, 
kamēr tas tiek darīts, Ādažiem šie līdzekļi ir iesaldēti, bet daba 
negaida,” sacīja Sprindžuks. Rievsienu iedzīšanai 1,5 kilometru 
garumā paredzēts  pusotrs miljons eiro. Ādažnieki cer, ka līdz 
pavasarim šis jautājums tiks atrisināts, vai arī Ministru kabinets 
piešķirs pirms vairāk nekā 2 mēnešiem prasītos līdzekļus nepa-
redzētiem gadījumiem. Pagaidām dome lūgusi “Rīgas mežus” 
un “Latvijas Valsts mežus”, kā arī Nacionālos bruņotos spēkus 
padalīties ar celmiem no mežu izstrādes vietām. 

Pēc LTV1

Uzsākta Gaujas krasta stiprināšana ar celmiem

Atjaunotas tualetes Ādažu vidusskolas B korpusā



Ādažos mīl dzeju!

Dzejas dienās Kultūras centra Ceriņu zālē ādažnieku dzejas lasījumi savijās ar Zanes Gudrās brīnumaini dzidrās balss sniegumu, 
Aivara Gudrā un Andreja Grimma ģitāru virtuozitāti, un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra grupas saliedētību. Paldies par 
dalīšanos ar savas ģimenes saikni ar Aspaziju mūsu novadniecei, dzejniecei Mārai Cielēnai. Lepojamies ar mūsu dzejas radītājiem 
– Annu Hercogu, Zani Krēsliņu, Līvu Rubezi, Rolandu Jurēvicu, Zani Zvirbuli, Amandu Ignati, Aneti Upenieci, Lauru Bukovsku! 
Prieks un patiess baudījums ikvienam!

Atklāta jaunā sūkņu stacija Kārklu ielā 12
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Ādažos būvēs Baltijas valstīs un Skandināvijā lielāko cepumu un vafeļu ražotni, 
veidojot pēdējos gados lielākās investīcijas Latvijas pārtikas ražošanas nozarē

Sagatavošanās darbi būvniecībai tiks uz-
sākti šā gada oktobrī. Par jaunās “Orkla 
Biscuit Production” cepumu un vafeļu 
ražotnes būvnieku izvēlēta būvkompā-
nija “Merks”. Līgums, kura kopsumma 

ir teju 32 miljoni eiro, paredz jaunas 
cepumu un vafeļu ražotnes būvniecību 
Ādažos. Cepumu un vafeļu ražošana no 
Kungelvas (Zviedrijā) un Rīgas (Artilē-
rijas ielā) tiks pārcelta uz jauno ražotni, 
kas pakāpeniski notiks līdz 2023. ga-
dam. Jaunā ražotne specializēsies tikai 
cepumu un vafeļu ražošanā, un būs lie-
lākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs 
un Skandināvijā. Papildus būvniecībai 
līdzekļi vēl tiks ieguldīti jaunās iekārtās 
un ražošanas līnijās, kopumā veidojot 

pēdējos gados lielākās investīcijas Lat-
vijas pārtikas ražošanas nozarē. Pare-
dzēts, ka rūpnīca nodarbinās 250 cilvē-
kus. Ādažos atrodas arī “Orkla Latvija” 
piederošā zīmola “Laima” jaunā rūpnīca, 
tādējādi no septiņām “Orkla” ražotnēm 
Latvijā trīs atradīsies Ādažos. Tāpat “Or-
kla Latvija” plāno ieguldīt 620 tūkstošus 
eiro “Ādažu čipsu” ražotnē, uzstādot 
ekstrūderu ražošanas iekārtu kraukšķu 
ražošanai.

“Orkla Latvija”

Kā nepadarīt dzīvi dārgāku izaugsmes apstākļos Ādažos? Tikšanās ar
iedzīvotājiem un uzņēmējiem par jaunajiem ūdenssaimniecības noteikumiem
Attīrīšanas iekārtās Ādažos diennaktī 
nonāk ap 2000m3 notekūdeņu, kas arī ir 
attīrīšanas iekārtu maksimālā jauda. At-
tīstoties uzņēmējdarbībai, jau tuvākajos 
gados pārstrādājamo notekūdeņu apjoms 
pieaugs par 600-800m3 diennaktī, bet tas 
iespējams vien tad, ja attīrīšanas iekār-
tu jauda tiek palielināta. Kopā ar dūņu 
pārstrādes iekārtām šim mērķim nepie-
ciešami 3,5 miljoni eiro. Ja šo projektu 
īstenotu pašvaldība, par 40% pieaugtu 
ūdens tarifs, pret ko kategoriski iebilst 
iedzīvotāji. “Nedomāju, ka uz iedzīvotā-
ju pleciem vajadzētu novelt kaut vai pusi 
no attīrīšanas iekārtu izmaksām. Kāpēc 
iedzīvotājiem, īpaši pensionāriem, būtu 
jāmaksā par privātā biznesa attīstību,” 
domā ādažniece Ināra. Ar lielāko jauno 
uzņēmumu “Orkla” vienošanās maksa 

par pieslēgumu ir panākta, tāpat kā ar 
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, bet 
ar nosacījumu, ka tas attieksies arī uz ci-
tiem jaunajiem pieslēgumiem. Diskusijā 
par jaunajiem ūdenssaimniecības notei-
kumiem, kurā tika spriests par attīrīša-
nas iekārtu paplašināšanas variantiem, 
izskanēja dažādi piedāvājumi, tomēr 
neviens no tiem neapmierina abas puses. 
Arī vairums uzņēmēju nav gatavi mak-
sāt vienreizējo maksu apmēram ap 4200 
eiro par kubikmetru notekūdeņu, kas 
tādējādi palielinātu ražošanas izmaksas 
un sadārdzinātu produkciju. “Valdība 
aicina radīt jaunas darba vietas, attīstīt 
ražošanu, ko mēs arī darām. Ir izveidotas 
2 industriālās zonas, kur būs ap 100 mil-
joniem ieguldījumu, bet tagad, kad valdī-
bai vajadzētu pielikt roku, lai palīdzētu 

augt un attīstīties turpmāk, valdība saka 
– tieciet ar savām problēmām galā paši,” 
uzsver biedrības “Ādažu uzņēmēji” vadī-
tājs Uldis Štēbelis.  Samazināt izmaksas 
par apmēram miljons eiro varētu, ja dūņu 
pārstrādei izdotos rast Eiropas Savienī-
bas fondu atbalstu.

Informācija pēc LTV1
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“Sports ļauj saglabāt mieru un dod iek-
šējo spēku!” atzīst triatloniste un peldē-
šanas trenere Antra Roga, kura triatlo-
na sacensībās Ironman pērn pietuvojās 
Latvijas rekordam, kļūstot par septīto 
Latvijas sievieti, kura pieveikusi triatlo-
na pilno distanci un sasniegusi arī otru 
augstāko rezultātu aiz ASV dzīvojošās 
Ievas Tīrumas-Skaginas. Kustība un 
nerimtīga vēlme nekad nepadoties! Dzi-
nulis, kas Antru Rogu vedis cauri dzīvei 
un vienmēr ļāvis saglabāt dzīvesprieku. 
Par spīti visam. Pat tad, kad pēc pro-
fesionālās trenēšanās peldēšanā vēl 15 
gadus uz baseina pusi nav varējusi pa-
skatīties. Tik ļoti iztukšota viņa jutās, 
dzenoties pēc rezultāta, lai iekļūtu la-
bāko peldētāju vidū LPSR izlasē. Tikai, 
laikam ejot, draugu un paziņu mudinā-
ta, Antra atkal atsāka peldēt un laikam 
arī – ticēt sev. Pa īstam!

15 gadus pēc profesionālajām gaitām spor-
tā Antru Rogu paaicināja piedalīties vec-
meistaru sacensībās peldēšanā, un viņa 
atkal spēja izjust peldēšanas prieku! Šobrīd 
Antra strādā par peldēšanas treneri, mācot 
peldēt kā lieliem, tā maziem. Peldēšanas 
treneri satrauc nevis Covid-19, bet fakts, ka 
no šā gada sākuma līdz šim brīdim Latvijā 
noslīkuši 94 cilvēki. Antra ir pārliecināta, 
ka valstij jāiegulda papildu līdzekļi pel-
dēšanas apmācībā, lai Latvija nezaudētu 
savus cilvēkus šādu prasmju trūkuma dēļ. 

Jaunībā, beidzot 
aktīvās spor-
ta gaitas, Antra 
darbojās tirdz-
niecībā un vēlāk 
arī lielu uzņēmu-
mu mārketinga 
vadībā, bet tagad 
saka: “Beidzot 
darbs ir arī mans 
sirds darbs!” 
Sporta vecmeis-
tari reiz uzaicinā-
ja Antru piedalī-
ties arī triatlona 
sacensībās. Spor-
tiste piekrita, jo 
nodarboties ti-
kai ar peldēšanu 
sāka šķist pārāk 
vienmuļi. Un tā, 
atkal, sākās jau-
ns izaicinājumu 
posms. Pilna 
triatlona distance 
ietver 3,8 km pel-
dēšanu, 180km 
velobraukšanu 
un 42,2km skrie-

šanu, bet puse distances nozīmē, ka jāpeld 
1,9km, ar velosipēdu jānobrauc 90km, bet 
jānoskrien 21,1km. Lai spētu 
šādu distanci pieveikt, 
Antra 3 reizes nedēļā 
trenējas peldēšanā, 
tikpat daudz – 
skriešanā, kā arī 
divas līdz trīs 
reizes nedēļā 
– velobraukša-
nā. Kad lūdzu 
uzskaitīt, kādās 
sacensībās An-
tra piedalījusies, 
sportiste atbild, ka 
to īsti nevar: “Nav ie-
spējams uzskaitīt visas. 
Pēdējos 3 gadus sezonas laikā 
ir tikai vienas galvenās sacensības, kam 
gatavojos (sacensības triatlonā Iron-
man, Half Ironman red.piez.). Pārējās ir 
kā treniņsacensības. Atsevišķi piedalos 

10km, pusmaratona (21,1km) un maratona 
(42,2km) skriešanas sacensībās un peldē-
šanas sacensībās”.
Peldēt – jebkurā vecumā! 
Uz jautājumu, vai arī brieduma gados cil-
vēks var iemācīties peldēt, Antra atbild ap-
stiprinoši, piebilstot, ka bērniem, protams, 
to izdarīt ir krietni vieglāk. Pieaugušajam 
traucē pieredze un apziņa, ka neprot, ja 
varētu aizmirst savu pieredzi un vienkārši 
ļauties, viss sanāktu daudz vieglāk! Sports 
un veselīgs uzturs ir Antras dzīvesveids. 
Antra atzīst, ka viņai ir patiesi paveicies, 
jo ģimene ir saprotoša un atbalsta sportis-
tes došanos uz sacensībām un treniņiem. 
Ģimenē visi aizraujas ar sportu. Antras 
meita trenējas modernajā pieccīņā1. Kādu 
laiku Antra bija viņas trenere, līdz saprata, 
ka tomēr nevar vienlaikus būt gan mam-
ma, gan trenere. Sportiste arī citiem vecā-
kiem iesaka lietderīgi pavadīt laiku, ka-
mēr bērni jāgaida atgriežamies no treniņa. 
Atliek uzvilkt sporta apavus un doties 
skrējienā, pastaigā vai nūjot! Galvenais – 
ļauties kustības dziedinošajam spēkam. 
Nu jau Antras meita uzsākusi patstāvīgu 
dzīvi, un Antra stāsta, cik svarīgi aizpildīt 
tukšumu, kāds vecākos paliek, kad bērns 
dodas tālāk savā dzīvē. Jāmeklē jaunas 
aizraušanās un zināšanas, kas iedvesmo: 
“Pēkšņi, negaidīti parādās tik daudz brīvā 

laika, tāpēc jābūt gatavam šo tukšumu 
aizpildīt ar aizraujošām, sev mī-

ļām nodarbēm.”
Laiks, lai mācītos 

Antra uzskata, ka uz 
šīs zemes mēs kā dvē-
seles esam nākuši 
tāpēc, lai mācītos. 
Kad esam apguvuši 
savu mācību, varam 
doties tālāk. Antrai 

šķiet, ka viņai šajā 
dzīvē jāiemācās pacie-

tība un spēja saprast, ka 
ne visi cilvēki var būt tik 

enerģiski, cik viņa pati: “Esmu 
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Balva par . vietu ronman triatlonā, 
kad Antra pietuvojās Latvijas rekordam, 
kļūstot par septīto Latvijas sievieti, kura 
pieveikusi triatlona pilno distanci un sa-
sniegusi arī otru augstāko rezultātu aiz 
ASV dzīvojošās evas īrumas Skaginas. 

1 .g.Half Ironman . vieta gaunija  .g.



pateicīga augstākam spēkam, ka man tik 
daudz ir dots! Tik daudz enerģijas un ap-
ņēmības!” Antra pārliecināta, ka katram 
liktenis uzkrauj tik, cik var izturēt, ja 
ir par daudz, tiek uzdāvināti arī atelpas 
mirkļi. “Vairākkārt esmu nonākusi si-
tuācijās, kas liek saprast, – man jāiemācās 
pacietība un sapratne, ka mēs visi neesam 
vienādi. Visiem nav dots vienāds enerģi-
jas daudzums.” 

Uz veikalu – ar auduma maisiņu 
un saviem traukiem
Sportistei rūp vides jautājumi, tāpēc ap-
zinīgi šķiro atkritumus un aicina tā rīko-
ties visus: “Uz veikaliem pēc produkcijas 

dodos ar saviem traukiem, pārdevējas 
ir atsaucīgas, nekādu problēmu,” atzīst 
Antra. Tāpat viņa priecājas, ka novadā 
pieejami konteineri bioloģiskajiem atkri-
tumiem, jo arī tos cītīgi sašķiro. Kādas 
īpašības sevī un citos vērtējat visaugstāk? 
“Pozitīvu attieksmi, spēju saskatīt labo, 
godprātību!” Kad jautāju, vai ir kas tāds, 
ko neesmu pajautājusi, bet būtu svarīgi 
pateikt, Antra piebilst: “Cilvēkiem vairāk 
vajadzētu domāt par savu veselību un 
kustēties. Mēs ēdam krietni par daudz. 
Pat lielas intelektuālas slodzes apstākļos 
jācenšas izvingrināt ķermenis. Jāmācās 
no mūsu četrkājainajiem mīluļiem! Kā 
suns un kaķis izlien no savas migas, ne 
ātri, bet lēnām, izstiepjoties!”
Miers – treniņu rezultāts
No kurienes – tik liela enerģija? “Spēks, 
enerģija un arī miers nāk no treniņiem, 
kuros iegūstu laimes hormonu! Sports 
ļauj atrast balansu starp dzīves pozitīva-
jiem un ne tik jaukajiem brīžiem. Uzska-
tu, ka pēc 30 gadiem obligāti jāsāk domāt 
par to, kāds būsi savos 50. Jau savos 30 
jāveic spēka un izturības treniņi, jo pēc 
50 vielmaiņa darbojas aizvien lēnāk.” Lai 
atrastu laiku sev, Antrai vajadzēja lauzt 
savu raksturu: “Vēl joprojām mācos pa-
teikt nē. Ja atdosi mazo pirkstiņu, pa-
ņems visu roku. Man vajag laiku arī sev 
un saviem mīļajiem. Ikvienam no mums 
šāds laiks ir nepieciešams.”

Monika Griezne
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Antras Rogas nozīmīgākie sportiskie 
sasniegumi:
 2014. gads − Half Ironman 1. vieta (Igau-
nija)
 2015. gads − Half Ironman 1. vieta (Igau-
nija)
 2015. gads − Half Ironman 4. vieta (Aus-
trija)
 2016. gads − Half Ironman 1. vieta (Polija)
 2016. gads − Half Ironman 2. vieta (Igau-
nija)
 2017. gads − Eiropas čempionāts, Half 
Ironman 19. vieta (Slovākija)
 2017. gads − Half Ironman 1. vieta (Igau-
nija)
 2018. gads − Half Ironman 1. vieta (Igau-
nija)
 2019. gads − Half Ironman 5. vieta (Igau-
nija)
 2019. gads − pietuvojas Latvijas rekor-
dam 7. vieta (Igaunija) (pilnais Ironman, 
pirmo reizi)
 2020. gads − Half Ironman 2. vieta (Latvi-
jas čempionāts garajā distancē)
 2020. gads − Half Ironman 3. vieta 
(Igaunija)

Portugālē skriešanas treniņnometnē 1 .
gada pavasarī.

1Modernā pieccīņa ir 5 dažādu sporta veidu apkopojums: šaušana, paukošana, peldēšana, jāšana 
ar zirgu un kross.

Notiek C korpusa pārbūve Ādažu vidusskolā

Top jauns rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu mājām Gaujas ielā
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Kadagā atklāta Ādažu aktīvā meža taka

Ūdensrožu parkā, Kadagā, ar pāru sacen-
sībām svinīgi tika atklāta Ādažu aktīvā 
meža taka. Sacensībās dalībniekiem bija 
jāveic viens 4,2 km garš aplis. Projekta 

“Ādažu aktīvā meža taka” 
ietvaros tika izveidotas 
divas trases. Dzeltenā – 
2,4 km garš aplis ar zemu 
grūtības pakāpi bez jūta-
ma reljefa, kas piemērota 
cilvēkiem bez iepriekšējas 
�ziskas sagatavotības un 
sarkanā – 4,2 km garš aplis 
ar augstu grūtības pakāpi 
un ar reljefa elementiem, 
kas ieteicama cilvēkiem ar 
iepriekšēju �zisku sagata-
votību. Abu trašu sākuma 
un beigu punkts atrodas 
Kadagā, Ūdensrožu parkā, 

pie bērnu laukumiņa. Tajā ir novietota 
plāksne, uz kuras shematiski attēlotas 
abu trašu maršrutu kartes. Trase apvidū 
ir apzīmēta ar dzeltenas un sarkanas krā-

sas marķējumiem uz kokiem un papildu 
taku krustpunktos novietoti stabiņi ar 
norādēm. “Ādažu aktīvā meža taka” tika 
veidota, lai jebkurš Ādažu iedzīvotājs un 
novada viesis varētu aktīvi pavadīt laiku 
marķētā trasē, nebaidoties nomaldīties. 
Tā ir piemērota gan skriešanai, gan nū-
jošanai, gan braukšanai ar MTB velo-
sipēdu, gan arī vienkāršai pastaigai pa 
mežu. Projekts “Ādažu aktīvā meža taka” 
tapa, pateicoties biedrībai “Duesport” un 
iedzīvotāju iniciatīvas grupai konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros.

Biedrība “Duesport”

Turpinās veselības veicināšanas aktivitātes novadā
Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai Ādažu novadā” ietvaros:
Septembrī 
Septembrī notika vairākas vingrošanas 
nodarbības pirmsskolas vecuma bēr-
niem pirmsskolas izglītības iestādē “Pa-
saku valstībā” �zioterapeites vadībā. 
Š.g. 19. septembrī biedrība “ĀdažiVelo” 
organizēja Eiropas mobilitātes dienas 
pasākumu pirmsskolas vecuma bēr-
niem un viņu ģimenes locekļiem, kura 
ietvaros pie Ādažu sākumskolas notika 
velo veiklības braucieni: velo precizitātes 
čempionāts dažāda vecuma dalībnie-
kiem; VELO LIMBO – ar mērķi izbraukt 
trasi ar velo stafetes elementiem; zīmē-
jumu konkurss pirmsskolas vecuma 
bērniem, kura ietvaros bērni izkrāsoja 
vai uzzīmēja savu sapņu velo ķiveri; pa-
raugdemonstrējumi velo riepas kameras 
maiņai; darbojās velo apkopes telts un 
notika citas sportiskas un jautras akti-
vitātes. 
Biedrības “Papardes zieds” speciālisti va-
dīja grupu nodarbības skolēniem Ādažu 
vidusskolā par seksuālās un reproduktī-
vās veselības jautājumiem.

Oktobrī 
30. oktobrī no 
plkst. 18.00–21.00 
Ādažu Kultūras 
centra skatītāju 
zālē plānots te-
matiskais vakars 
p i e au g u š a j i e m 
kognitīvi bihei-
viorālās psihote-
rapeites Diānas 
Zandes vadībā 
par garīgās veselī-
bas jautājumiem. 
Pieteikšanas būs 
elektroniski Āda-
žu novada domes tīmekļvietnē. Vietu 
skaits pasākumā būs ierobežots.
Šajā mēnesī notiek �zisko aktivitāšu no-
darbības pirmsskolas vecuma bērniem 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Strautiņš”, Kadagas pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Mežavēji” un pirmsskolas 
izglītības iestādē “Pasaku valstība”.
Turpinās biedrības “Papardes zieds” no-
darbības Ādažu vidusskolas skolēniem, 
kā arī citas aktivitātes.
Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivi-

tātēm, pasākumiem un jaunumiem 
Ādažu novada domes tīmekļvietnē un 
facebook.com kontā.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Inita Henilane

N D

Aktīvo pastaigu entuziasti piedalās pastaigā “IeČāpo” gar Dūņezeru
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Vācieši Barbara un Huberts ‒
no pagātnes lauskām veido Kampenhauzenu dzimtas mozaīku

Augustā, kad nelielas interesentu gru-
piņas ieradās iepazīt Ādažu kultūrvēs-
tures vietas, Ādažu muzeju uzmeklēja 
divi ceļotāji no Vācijas. Barbarai un 
Hubertam fon Kāleniem bija interese 
apskatīt kādreizējo Ādažu muižas vie-
tu. Sarunā atklājās, ka Huberta kungs 
ir senas Kampenhauzenu ģimenes at-
vase – viņa vecmāmiņa Izabella Kam-
penhauzena savu bērnību un jaunību 
līdz laulībām pavadījusi Ādažu mui-
žā. Priecīgi par iespēju iepazīties ar 
Ādažu muzejā apkopotajiem materiā-
liem un izstaigājot muižas apkārtni ar 
parku, Huberta kungs apsolīja izpētīt 
pieejamos dzimtas materiālus Vācijā 
un dalīties zināšanās ar ādažniekiem.

Kampenhauzeni (vācu val.: von Cam-
penhausen) ir sena vācbaltiešu dzimta, 
kas ieceļoja Livonijā jau 16. gadsimtā. 
1744. gadā Zviedrijas karalis Baltazaram 
fon Kampenhauzenam piešķīra barona 
titulu, bet Krievijas impērijas 1854. gadā 
atzina Kampenhauzenu dzimtas tiesības 
lietot mantojamu šo baronu titulu.
Kampenhauzeni pirms pie-
cām paaudzēm
Huberts fon Kālens (Huber-
tus v. Kahlen) smej, ka viņa 
dzimtas ciltskokā minētajos 
personvārdos mūsdienu lasī-
tājam ir viegli apmaldīties, un 
turpina:

“Lai atskatītos 
uz Ādažu 

muižā savu-
laik dzīvojošo 
Kampenhauzenu 
ģimeni, stāsts jā-
sāk pirms piecām 
paaudzēm – ar 
Veselavas (Wes-
selshof) muižu1, 

kur 1808. gadā pie-
dzima dzimtas tālais 

sencis Teo�ls Aurels fon 

Kampenhauzens. Te-
o�ls apprecēja nepa-
rasti skaisto Izabellu, 
kura diemžēl mira 
29 gadu vecumā, pēc 
tam, kad bija dāvāju-
si dzīvību 8 bērniem. 
Par godu viņai, no 
kuras bērniem cēlu-
šies tik daudzi Kam-
penhauzenu pēcteči, 
vārds Izabella vēlāk 
dots daudzām dzim-
tas meitenēm.

Baltazars
Līdzīgi bijis ar vārdu Baltazars, kas tradi-
cionāli bieži ticis dots Kampenhauzenu 
dzimtas vīriešu pārstāvjiem.
Teo�ls un Izabella Baltazara vārdu devu-
ši savam vecākajam dēlam. Dzimis 1860. 
gadā, Baltazars 30 gadu vecumā kļūst par 
Ādažu muižas īpašnieku. Baltazaram 
Ungurmuižā dzīvoja brālēns – arī vārdā 
Baltazars. Abi kopā studēja Tērbatā. Un-
gurmuižas Baltazaru dzimtā dēvēja par 
“mazo”, bet Ādažu muižas vēlāko īpaš-
nieku – par “lielo”. “Lielais” Baltazars 
studiju gados bijis izskatīgs jauneklis un 
savas kaislības pret zirgiem dēļ, saukts 
par “bruņniecības ērzeli”. Viņš arī labā-
kais paukotājs, parforce jātnieks un maz-
urkas dejotājs. (Z. fon Fēgezaks. Senči un 
pēcteči, 2011., 366.lpp.). 
Veselavā “lielais” Baltazars pārvaldījis 
sava tēva Teo�la īpašumus, līdz apprecē-
jās ar fon Klotu dzimtas atvasi baronesi 
Frederiku Mariju. Trīsdesmit gadu vecu-
mā (1870.) viņš iegādājās skaisto Ādažu 
muižu (Aahof Neuermühlen), jo vēlējās 

savai zirgaudzētavai piemērotāku 
vietu tuvāk Rīgai.

Zirgu kaislība Ādažu 
muižā

Baltazars bija mantojis 
visu Kampenhauzenu 
vīriešu kaislību pret zir-
giem: “Arī viņa četrjūgi, 
ko tāpat kā tēvs, viņš 

pats iebrauc, visā zemē 
ir slaveni un iekāroti, un 

ar savu angļu tīrasiņu ērzeli 
Šailoku viņš gādāja pusasiņu 

zirgus Pēterburgas gvardes virs-
niekiem. Zirgu kaislība Ādažu muižā 
bija tik liela, ka pat viņa sievai Marijai 
bija savs stallis. Un, kad kāds bija pietei-
cis vizīti Ādažos, tad Ropažu stacijā viņu 
sagaidīja viegli medību rati ar diviem ie-
jūgtiem ugunīgiem rikšotājiem, kas viesi 
ātri nogādāja Ādažu muižā.” (Z. fon Fēge-
zaks. Senči un pēcteči, 2011., 384.lpp.). 

Ādažu muižā saimniecības ēkas un zir-
gu staļļi bija svarīgas vietas. Tām, tāpat 
kā zirgiem, līdzekļi netika žēloti. Dzīvo-
jamā Kungu māja bija labi kopta, tomēr 
salīdzinoši vienkārša koka būve ar sar-
kanu dakstiņu jumtu. Tomēr ēkas jumta 
apdare izcēlās ar īpašiem kokā grieztiem 
eleganti dekoratīviem elementiem (arī ar 
zirga galvas motīvu) zelminī un ap lo-
giem.
Rakstnieks Zigfrīds fon Fēgezaks par 
kādu savu Ādažu muižas apmeklējumu 
19. gs. beigās stāsta: “Ādažos viss bija 
gaišs, labestīgs un saulains. Pat drūmās, 
lietainās dienās šķita, ka kaut kur slepus 
spīd saulīte. Pa nekrāsoto, balti noberzto 

grīdu no sliekšņa līdz slieksnim stiepās 
krāsaini, svītraini lupatu celiņi, uz pa-
lodzēm, atkarībā no gadalaika, ziedēja 
zeltziedes, alpu vijolītes, acālijas vai hi-
acintes. Un tumšajos ziemas mēnešos, 
kad negribēja ziedēt itin nekas, starp 
visām dubultlogu rūtīm uz baltām sū-
nām spīgoja mazas, krāsainas salmenī-
tes”. (Z. fon Fēgezaks. Kāzas Carnikavā, 
1998.,12.–13.lpp.). Un turpina: “Cik da-
žādi arī šajās muižās – Unguros, Ādažos 
un Lēdurgā negāja, visur bija mājīgi un 
omulīgi, vienkāršajām koka mājām bija 
elastīgas sienas, tā ka viesiem, vienalga, 
cik daudzi ieradās, arvien bija pietiekami 
vietas, kur viņus apmetināt. Un ciemiņi 
bija vienmēr: no plašās ģimenes un dau-
dzajām kaimiņu muižām.” (Z. fon Fēge-
zaks. Senči un pēcteči, 385.lpp.)
Baltazaram un Marijai ģimenē piedzima 
8 bērni, Ādažu muižā – četri pēdējie: dēls 
Arists Baltazars Heinrihs, viņš arī pēdē-
jais Aahof – Ādažu muižas īpašnieks, 
meitas – Anna Ērika Marija, Barbara 

Veselavas muiža.

eo ls ar dēliem ap 18 . gadu. Baltazars 
– otrais no labās.
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Ebba Marija un pastarītis – Bodo Frīd-
rihs Reinholds.
Izabella
Huberta fon Kālena vecmāmiņa Izabella2 
bija Ādažu Baltazara un Marijas ģimenē 
dzimušais pirmais – vecākais bērns. 
Pēc Ādažu muižā pavadītās bērnības 
un jaunības Kampenhauzenu Izabel-
la 19 gadu vecumā apprecas ar Neibādē 
(Saulkrastos) dzimušo Georgu fon Ka-
lenu (Georg von Kahlen) un pārceļas uz 
dzīvi Geistershofā (šodien Grašu muiža).
Huberts fon Kālens: “Grašos 1897. gadā 
pasaulē nāca mans tēvs. Viņa māte, mana 
vecmāmiņa Izabella, jau tolaik no Rī-
gas uz Grašiem, bijušo Geistershofu, pie 
mums ciemos no skolas brīvajā laikā lab-
prāt uzaicināja bērnus no nabadzīgākām 
ģimenēm. Izabella par bērniem nesavtīgi 
gādāja, padarot priecīgāku šo bērnu ik-
dienu. Mans tēvs kopā ar saviem brāļiem 
un māsām 
uzauga kopā 
ar šiem bēr-
niem. Visi 
muižā dzī-
vojošie viens 
otram līdzās 
apguva dažā-
das prasmes 
un rotaļājās. 
Uzauga cie-
šā saskarē ar 
dabu, kuru 
ļoti mīlēja. 
Ģimenē ļoti 
tika cienītas 
kristīgās vērtības. Iespējams, tieši Lat-
vijas skaistās dabas tuvums, kurā mans 
tēvs uzauga, deva impulsu viņam vēlāk 
studēt lauksaimniecības lietas. 
Grašu (Geisterhof) muižas apbūve veido-
jusies 18. gs. beigās un vēsturiski piederē-
jusi fon Kālenu dzimtai. Muižas rekons-
trukcija atsākta pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas – 1993. gadā. Šobrīd kungu 
mājā iekārtota viesnīca, bet netālu mui-
žas īpašnieki izveidojuši “Grašu bērnu 
ciematu”, kas sniedz atbalstu bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušiem bēr-

niem no dažādām Latvijas vietām. Tā-
dējādi arī šodien tiek turpināta Huberta 
vecmāmiņas Izabellas savulaik Grašu 
muižā aizsāktā misija – kristīgās vērtī-
bās balstīta palīdzība dzīves grūtībās no-
nākušiem bērniem.
Huberts fon Kālens turpina: “Pirms 5 
gadiem mēs nodibinājām attīstības veici-
nāšanas biedrību. Ar šīs biedrības starp-
niecību vācam ziedojumus bērnu ciema-
tam Latvijā – Graši3. 
Baltijas vācieši atstāj Latviju
Huberts fon Kālens: “Mans vectēvs 
atstāja Latviju kopā ar sievu Izabellu 
(manu vecmāmiņu) 
1920. gadā. Viņi at-
rada jaunu mājvie-
tu Namslau pilsētā 
Breslavas rajonā, 
šodienas Vroclavā. 
1922. gadā mans vec-
tēvs nomira. Pēc tam 
mana vecmāmiņa 
Izabella pārcēlās uz 
Kēnigsbergu (Kaļi-
ņingradu), vācu inte-
lektuālo un kultūras 
centru, jo tur dzīvoja 
divi viņas brāļi Au-
rels un Bodo, kuram 
Kēnigsbergā piederē-
ja tabakas un dzērie-
nu veikals. Vecmāmiņa Izabella nomira 
Kēnigsbergā 1938. gadā. Izabellas jau-

nākais dēls ir 
mans tēvs – Eb-
erhards. Diem-
žēl man neiz-
devās piedzīvot 
savus vecvecā-
kus Heinrihu 
un Izabellu, jo 
es piedzimu 
K ē n i g s b e r g ā 
1941. gadā. Cik 
es zinu, manas 
v e c m ā m i ņ a s 
jaunākais brālis 
Bodo, tāpat kā 
daudzi mani 

radinieki, Latviju pameta laika posmā no 
1918. līdz 1920. gadam”. 
Ko tur slēpt – attiecības Baltijas vāciešu 
un jaunizveidoto neatkarīgās Latvijas un 
Igaunijas valdību starpā nebija draudzī-
gas. Tika slēgtas visas dižciltīgo vācbal-
tiešu organizācijas, anulēti tituli. Vāciešu 
milzīgos zemes īpašumus kon�scēja un 
zemi izdalīja vietējiem zemniekiem. 20. 
gados Latvijas Republikā īstenotās agrā-
rās reformas galvenais mērķis bija lielo 
zemes īpašnieku “kā kārtas’’ likvidācija 
un zemes atsavināšana. Tā bija visradi-

kālākā agrārā reforma. 
Ādažu muižā dzimušais, tās pēdējais 
īpašnieks Arists Baltazars Kampenhau-
zens paliek Latvijā. Baronam 1920. gada 
26. jūnijā izsniedz Latvijas pilsoņa pasi 
un Ādažu muižas īpašniekam agrārā 
reforma atstāj 59,80 ha muižas neatsa-
vināmās daļas4. No pārējās 12069 lielās 
pūrvietas muižas zemes (aptuveni 4477 
hektāri) 1920. gada agrārreforma Ādažu 
pagastā izveido 100 jaunsaimniecības un 
piešķir zemes piegriezumus 10 vecsaim-
niecībām. 
Taču šie notikumi nekādā gadījumā ne-

ievadīja vācu vēstures beigas Baltijas tel-
pā. Vācbaltieši joprojām bija savdabīgs 
fenomens ar dziļām vēsturiskām tra-
dīcijām. Viņi prata pielāgoties jaunajai 
politiskajai realitātei – neatkarīgās Latvi-
jas un Igaunijas valsts eksistencei. Pāro-
rientējās, kļuva par aktīviem politiķiem 
Latvijas un Igaunijas valsts dzīvē, aiz-
stāvot gan vietējo vāciešu prasības, gan 
arī neaizmirstot par valsts vispārīgajām 
interesēm.
1939. gads sekoja ar slepeno un cinisko 
Molotova–Ribentropa paktu. Austru-
meiropa tika sadalīta vācu un padomju 
ietekmes zonās. Baltijas vāciešus pārvie-
toja no padomju ietekmes teritorijas uz 
nacistisko Vāciju. 1939.–1941. gadā no 
Latvijas izbrauca vairāk nekā 50 000 vāc-
baltiešu cilmes iedzīvotāju. Deviņdesmit 
procenti no viņiem šķīrās no Latvijas 
ar sāpīgu sirdi. Pēc viņu aizbraukšanas 
mūsu valstī izveidojās intelektuālais va-
kuums, jo Latviju atstāja pati organizē-
tākā un saliedētākā tautas grupa, kas bija 
veikusi nenovērtējamu kultūras darbu 
un bija izglītotākā un ar iniciatīvu vis-
vairāk apveltītā iedzīvotāju daļa. 
Kādu lēmumu sarežģītajā izvēlē pie-
ņēma Ādažu muižā dzīvojošā Kam-
penhauzenu ģimene?
Huberts fon Kālens: “Dzimtas vecāko 

Arista Baltazara Kampenhauzena Latvijas pilsoņa 
pase. 1 . gads.
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Ādažu muižas kokā grieztie dekoratīvie 
e l e m e n t i .

rašu muižas ļaudis. uberta vecmāmiņa zabella ar vīru un 
bērniem ap 18 . gadu.



pārstāvi – savas jau mirušās vecmāmiņas 
jaunāko brāli – Ādažu muižā dzimušo 
Bodo iepazinu tikai 1946. gadā. Tas bija 
laikā, kad mana māte, mans brālis un 
es bijām jau aizbēguši no Kēnigsbergas 
uz “Sommerberg” muižu netālu no Vīs-
bādenes, pie radiem. 1944. gadā manai 
mātei un man Kēnigsberga bija jāatstāj. 
Tikai 1947. gadā, kad man jau bija 6 gadi, 
es tur iepazinu savu tēvu Eberhardu, kad 
viņu atbrīvoja no angļu gūsta”.
Kēnigsberga ir neaptverams vēstures 
paradokss. Pilsēta bija senās Prūsijas 
karalistes centrs ar bagātīgu vēsturi. 
Taču karš ar vienu vēzienu noslaucīja šo 
pagātni, atnesot šajā apvidū “padomju 
kultūru”. 1944. gadā angļu aviācija sma-
gi sabombardēja pilsētu, bet 1945. gada 
pavasarī smagās kaujās to ieņēma Sarka-
nā armija. Pirms kara pilsētā dzīvoja vai-
rāk nekā 300 000 cilvēku, pēc kara vairs 
tikai 50 000, tomēr arī viņus līdz 1950. 
gadam deportēja uz Vāciju. Eiropas ievē-
rojamākā apgaismības �lozofa Imanuela 
Kanta dzimtajā pilsētā tika nometināti 
iebraucēji no Krievijas un Baltkrievijas. 
Mēģiniet iztēloties kā iebraucēji uzvedu-
šies un ko darījuši skaistajos grāmatu un 

mākslas priekšmetu pilnajos 
Kēningsbergas dzīvokļos, 
kas vēl bija saglabājušies ne-
skarti… 
Huberta kungs, ko darāt 
pašreizējā laika posmā?
“Šodien es dzīvoju kopā ar 
savu sievu Barbaru Taunš-
teinē, netālu no Vīsbādenes. 
Mēs satikāmies 1969. gadā. 
Tajā gadā notika 2 lieli pa-
saules notikumi: pirmais 
cilvēks nolaidās uz mēness, 
un es satiku savu sievu Bar-
baru! (Smejas.) Mums ir dēls 
Andreass un mazmeita Lui-
sa, kuri dzīvo Vīsbādenē. 
Barbara ir apguvusi grāmatu 
tirgotāja amatu, un 25 gadus 
viņai bija sava grāmatnīca. Vairāk nekā 
40 gadus viņai bija arī lielisks hobijs – zir-
gi. Jāšana bija viņas lielākā aizraušanās. 
Gluži kā savulaik Kampenhauzeniem 
Ādažos! Tagad ar zirgu sāk jāt mūsu 
mazmeita. Es strādāju tekstilrūpniecībā. 
Agrāk brīvajā laikā devos izbraucienos 
ar motociklu, gāju medībās, un man ļoti 
patika gleznot ar akvareli. Gleznot esmu 

sen jau pārtraucis, jo pietrūkst iekšējā 
miera…
Barbara un es, neskatoties uz mūsu vecu-
mu, paldies Dievam, joprojām esam ļoti 
aktīvi”. 
Huberta kungs, kā Jums patīk Latvijā?
“Saistībā ar darbību bērnu ciematā Graši, 
Barbara un es ļoti daudz atrodamies Lat-
vijā. Mēs varam teikt, ka Latvijā jūtamies 
gandrīz kā mājās. Mums ļoti patīk aktīvi 
darboties šajā vietā, kur atrodas manas 
ģimenes saknes – tas ir tik jauki!
Es vēlu Latvijai dzīvot mierā un saticībā. 
Tā ir cilvēcei nepieciešamākā atziņa – sa-
dzīvot, lai dzīvotu mierā. Lai Latvijas un 
Baltijas valstu iedzīvotāji nākotnē varētu 
dzīvot sev raksturīgo – SAVU dzīvi”, uz-
sver Huberts.
Es palieku �lozo�skās pārdomās par Hu-
berta teikto “SAVU dzīvi” jēgu. 

Elita Pētersone
Sirsnīga Pateicība ādažniecei Ivetai Trallei 
par vācu valodas prasmēm raksta tapšanā.
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Barbara un uberts pie Ādažu muižas . augustā.
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Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu,
izveidota maņu un sajūtu telpa Brīvajā Austras skolā
Lai ar jaunām 
izjūtām bagā-
tinātu un pie-
pildītu bērnu 
iekšējo pasau-
li, ar Eiropas 
struktūrfondu 
f inansējumu 
SIA “Brīvā 
Austras sko-
la” izveido-
jusi maņu un 
sajūtu telpu. 
Sajūtu daudzveidība, iedarbinot redzi, 
dzirdi, tausti un ožu, rosina vienreizēju 
uztveres un maņas reakciju ar attīstošu 
un relaksējošu rezultātu un terapeitisku 
efektu bērniem ar funkcionāliem trau-

cējumiem, tai skaitā autiskā spektra un 
mācīšanās traucējumiem. Īpaši pielāgo-
tā vidē, kur bērns jūtas droši, nodarbību 
laikā tiek veicināta intelektuālā (mentā-
lā) darbība, kā arī relaksācija. Īpašā vide 

veicina uztve-
res motivā-
ciju, interesi, 
kā arī izglīto. 
Plašāk par 
jaunās sen-
sorās istabas 
p i e e j a m ī b u 
iedzīvotājiem, 
kuri nav “Brī-
vās Austras 
skolas” klien-
ti, interesēties, 

zvanot pa tālr. 26768912. 
SIA “Brīvā Austras skola”

1Šobrīd  muižas komplekss pieder Priekuļu novada pašvaldībai, un tajā atrodas Vesela-
vas pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams, tūristiem muiža ir pieejama apskatei).
2Isabelle Friederike Marie (*1865–1938). Precējusies – von Kahlen.)
3Sīkāka informācija: www.kinderdorf-grasu.de. Nodibinājums “Fonds Grašu bērnu cie-
mats” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ģi-
meniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir uzņemt un nodrošināt no sociāli 
nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušos bērnus un pusaudžus ar labiem 
dzīves apstākļiem, nodrošināt iespēju iegūt vispārējo izglītību un arodapmācību. Grašu 
fonds piedāvā saviem audzēkņiem iespēju dzīvot arī Rīgā, lai turpinātu mācības savā 
izvēlētajā profesijā. Kā atzīst paši bijušie Grašu audzēkņi, pateicoties �nansiālajam un 
morālajam atbalstam, studēt gribētāji  var izvēlēties sev mīļāko profesiju, nevis apstākļu 
spiesti strādāt darbā, kas nepatīk. Grašu darbinieki rada ģimenisku noskaņu Grašos un 
atbalsta jauniešus arī pēc 18 gadu sasniegšanas, viņu patstāvības vai profesijas iegūšanai, 
lai kur viņi arī būtu).
4LVVA, 1615. f., 5. apr., 2875. lieta.
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Iesaisties sava novada attīstības plānošanā!

Jau ziņots, ka Ādažu novada dome sa-
darbībā ar Carnikavas novada domi ir 
uzsākusi jaunā apvienotā Ādažu nova-
da Attīstības programmas izstrādi teri-
torijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi 
(turpmāk – Attīstības programma). At-
tīstības programma – vidēja termiņa plā-
nošanas dokuments – noteiks konkrētus 
rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu 
jaunā novada attīstību un uzlabotu ie-
dzīvotāju dzīves kvalitāti turpmākajiem 
7 gadiem. Darbs pie šī dokumenta iz-
strādes norit piecās tematiskajās darba 
grupās: 
• Ekonomiskās attīstības darba grupa.
• Izglītības, sporta un kultūras darba 
grupa.
• Veselības aprūpes un sociālo jautājumu 
darba grupa.
• Teritorijas plānošanas darba grupa.
• Vides darba grupa.
Attīstības programma ir pakārtota ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijai – ilgtermiņa 
(25 gadi) plānošanas dokumentam. Tā 
kā Ādažu novada Attīstības programma 
2021.–2027. gadam jāizstrādā, ņemot vērā 
Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stra-
tēģiju (2013.–2037.) un Carnikavas no-

vada ilgtspējīgas 
attīstības stratē-
ģiju (2014.–2030.), 
tika secināts, ka 
nepieciešams ak-
tualizēt Ādažu 
novada ilgtspējī-
gas attīstības stra-
tēģiju (turpmāk 
– Stratēģija), ap-

vienojot tajā Ādažu un Carnikavas nova-
du ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nozī-
mīgākos ilgtspējīgos elementus.

Tāpēc Ādažu novada dome 22. septem-
brī pieņēma lēmumu par Ādažu novada 
Stratēģijas aktualizāciju, paredzot, ka 
tas jāizdara līdz 2020. gada decembrim. 
Stratēģija tiks aktualizēta, apvienojot 
tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgt-
spējīgas attīstības stratēģiju nozīmīgākos 
ilgtspējīgos elementus, lai izstrādātu vie-
notu stratēģisko ietvaru Ādažu novada 
attīstības programmas 2021.–2027. ga-
dam izstrādei.
Stratēģija tiek aktualizēta sadarbībā ar 
Carnikavas novada domi. Atgādinām, 
ka, atbilstoši Administratīvo teritori-
ju un apdzīvoto vietu likumam, sākot 

ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā ietilps divas 
teritoriālās vienības – esošais Ādažu 
novads un esošais Carnikavas novads, 
un jūlijā abas pašvaldības uzsāka kopīgi 
izstrādāt jaunā Ādažu novada attīstības 
programmu.
Aicinām arī novadniekus iesaistīties 
plānošanas dokumentu izstrādes pro-
cesā! Jūsu idejas, priekšlikumi, viedok-
ļi un redzējums par apvienoto Ādažu 
novadu ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs 
pašvaldības attīstības būtiskākos vir-

zienus un konkrētus uzdevumus, kā 
arī noteiks 
pa š v a ld ība s 
budžeta izlie-
tošanas nosa-
cījumus un būs 
saistoši izpildei 
gan domes lē-
mējvarai, gan 
arī izpildvarai. 
Ikviens var iesaistīties, piedaloties ie-
dzīvotāju aptaujā. Anketu var aizpildīt 
gan drukātā veidā, gan elektroniski 
www.adazi.lv/aptauja. 

Inga Pērkone

Viedtālruņu lietotāji an-
ketu var aizpildīt šeit

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta 
– Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam aktualizācijas procesā
Ādažu novada dome sadarbībā ar Carni-
kavas novada domi uzsāk attīstības plā-
nošanu – Ādažu novada ilgtspējīga attīs-
tības stratēģija (2013.–2037.) aktualizācija. 
Attīstības plānošanas dokuments tiek ak-
tualizēts laika posmā no 22/09/2020 līdz 
31/12/2020. Attīstības plānošanas mērķis ir 
aktualizēt ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokumentu teritorijai, kurā šobrīd ietilpst 
Ādažu novads un Carnikavas novads, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un stabilu nākamā 
Ādažu novada attīstību, nodrošinātu iedzī-
votāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un vei-
cinātu uzņēmēju konkurētspēju. Šis doku-
ments tiks saskaņots ar vietējā, nacionālā 
un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem, tajos noteiktajiem ilgtermi-
ņa attīstības mērķiem un prioritātēm. 
Attīstības plānošanas dokumenta ter-
miņš ir 2013.–2037. gadam.
Dokumenta izstrāde. Attīstības program-
mas aktualizāciju veic Ādažu un Carnika-

vas novada domes apstiprināta izstrādes 
vadības grupa. Lai aktualizācijas procesā 
iesaistītu nozares speciālistus un sabied-
rību, tajā tiks iesaistītas piecas tematiskās 
darba grupas, kuras tika izveidotas un dar-
bojas Ādažu novada attīstības program-
mas 2021.–2027. gadam izstrādes ietvaros:
• Ekonomiskās attīstības darba grupa.
• Izglītības, sporta un kultūras darba 
grupa.
• Veselības aprūpes un sociālo jautājumu 
darba grupa.
• Teritorijas plānošanas darba grupa.
• Vides darba grupa.
Tematisko darba grupu mērķis ir nodro-
šināt sabiedrības iespēju līdzdarboties 
novada attīstības plānošanas dokumenta 
aktualizācijā un nodrošināt nozaru spe-
ciālistiem iespēju izteikt viedokli.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
• piedaloties pašvaldības organizētajā ie-
dzīvotāju aptaujā 01.09.2020.–31.10.2020.;

• piedaloties darba grupās.
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un 
pieteikumus līdzdarboties Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas aktualizācijā: elek-
troniski sūtot informāciju uz e-pastu 
inga.perkone@adazi.lv vai rakstiski, ad-
resējot to Ādažu novada domei, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-
2164, norādot kontaktinformāciju (vār-
du, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) 
un vēlamo līdzdalības veidu. 
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā 
persona ir Ādažu novada domes Attīstī-
bas un investīciju daļas projektu vadītā-
ja Inga Pērkone, tālr.: 67996086, e-pasts: 
inga.perkone@adazi.lv.
Precizēta informācija par sabiedrības 
līdzdalības iespējām tiks ievietota Ādažu 
tīmekļa vietnē www.adazi.lv, Carnikavas 
novada tīmekļa vietnē www.carnikava.lv 
un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja no-
rādīto e-pastu.
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SP ORTS

Mākslas vingrotājai
Elīzai Taubei panākumi
starptautiskās sacensībās

Jūrmalā norisinājās 26. starptautiskās 
sacensības mākslas vingrošanā “Mazā 
un lielā grācija 2020”. Elīza Taube vin-
grojumā ar vālītēm ieguva 2. vietu, bet 
kopvērtējumā, savā sporta klasē – 4. vie-
tu. Lepojamies!

Anetei Upeniecei 2. vieta 
Latvijas čempionātā krosā
Septembra pēdējā svētdienā Piņķos pie 
Babītes vidusskolas norisinājās Latvijas 
čempionāts krosā, kurā skrējēji sacen-
tās četrās dažāda vecuma grupās: U-18, 
U-20, U-23 un elite. Ādažu novada spor-
tiste Anete Upeniece veica 4,5 km garo 
distanci 18:58.65, gūstot otro vietu U-20 
vecuma grupā. Lepojamies!

Aizvadīta Ģimenes Sporta diena Kadagā
Biedrība “Ādažu bērniem un jaunie-
šiem” sadarbībā ar  Ādažu novada domi 
jau ceturto gadu organizēja ģimeņu 
spēles Kadagā. Šoreiz ģimeņu spēles 
Kadagā  tika organizētas plašākā terito-
rijā, dalībniekiem piedaloties jaunā ak-
tivitātē un iepazīstot Kadagas apkārtni, 
orientējoties. Kā ierasts, tika piedāvātas 
sportiskas un atraktīvas stafetes – vo-
lejbols, šaušana mērķī, virves vilkšana, 
NBS izveicības trase u.c. Pasākumā pie-
dalījās apmēram 100 cilvēku – pārsva-
rā ģimenes ar bērniem. “Brīvā Austras 
skola” šajā pasākumā piedāvāja radošo 
darbnīcu un izklaidi bumbu baseinā. Kā 
jaunums bija unikāla iespēja iemēģināt 
prasmi krosmintonā. Liels paldies aktī-
vajiem Kadagas iedzīvotājiem, bez kuru 
aktivitātes šīs spēles neizdotos – paldies 
Mārim Runcim ar ģimeni, Norai Vaiš-
ļai, Dacei Muižniecei-Zariņai, Nikola-
jam Boldašēvičam ar ģimeni. Paldies 
atbalstītājiem: Ādažu novada domes 
Sporta daļai, Jāņa Saukas gaļas namam 
un Kadagas veikalam, “Ceļinieks-01” 
Dārtai Zaumanei un “Silvanols” Ingai 
Arbidānei.

Sandra Bukovska

Vasarīgi un aktīvi
noritējis Ādažu
Rudens kross 2020

Septembra izskaņā Ādažu stadionā tika 
dots starts Ādažu rudens krosam. Pirmie 
uz starta stājās vismazākie dalībnieki, 
kuri veica “RŪDOLFS BIO” 210m dis-
tanci, kurā S4 grupā uzvarēja Laura Po-
ļaka, bet V4 grupā ātrākais bija Tomass 
Lapšuks. S6 Grupā ātrākā bija Mia Jas-
mīne Kļavniece, savukārt V6 grupā Kris-
ters Orniņš. 500 metru distancē S8 grupā 
triumfēja Elza Auziņa, V8 grupā labā-
kais bija Augusts Breidaks. 720 metru 
distancē S10 grupā uzvarēja Līva Lauma 
Saklaure, savukārt V10 grupā Edvards 
Krūms. S12 un V12 grupas dalībnieki 
sacentās 1000 metru distancē. Šeit S12 
grupā ātrākā bija Stella Madara Jokste, 
V12 grupā – Tomass Henilāns. SV14 
un SV60 grupu dalībnieki skrēja 1440m 
distanci. S14 grupā uzvarēja Elza Anna 
Kļavniece, V14 grupā Gustavs Jēkabs Ei-
kerts, bet V60 grupā uzvarēja Vladimirs 
Kļavnieks. Iļja Eliaka Fialkovskis bija āt-
rākais 2160 metru distancē (V16 grupā). 
2880 metru distancē ātrākie bija Kārlis 
Vilnis Vilnītis (V18) un Elīza Zvīgule 
(S18). 3660m distancē devās SV20, SV30 
un SV40 un grupu dalībnieki. Labāko 
laiku šajā distancē uzrādīja Jānis Dzenis 
(V40 grupā), V20 grupā uzvarēja Sergejs 
Protasovs, S30 grupā Inna Gusarova, 
V30 grupā Ģirts Fišers.

Arnis Rozītis

Mežā pie Vējupes peldvietas taps šķēršļu trasīte bērniem
Vējupes peldvietai piegulošajā meža daļā Meža dienu projekta 
ietvaros taps jauni labiekārtojuma elementi – bērnu aktivitāšu 
zona, kas integrēta dabīgajā vidē no videi draudzīgiem mate-
riāliem. 
Šogad tiks izveidota koka šķēršļu trasīte  – ap 3 priedēm izvei-
dotas koka platformas, ko savienos šķēršļu tiltiņi no koka un 
virvju elementiem. Lai taka būtu droši izmantojama bez papil-
dus drošības līdzekļu – atsaišu – lietošanas, platformu un šķēr-
šļu tiltiņu laipu maksimālais augstums būs 60 cm virs zemes.
Ādažu vidusskolas sākumskolas klasēm notiks izzinošas no-

darbības, kurās bērniem būs iespēja iepazīt Vējupes peldvietas 
apkārtni, apgūt minimālās orientēšanās prasmes un zināšanas 
meža apvidū.
Mežu dienas projekta moto: “Veidosim daudzveidīgu Latviju 
un tīkamu tās ainavu!”
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Kultūras ministrijas apbalvojumu iegūst
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēknes
Šā gada septembrī svinīgā ceremonijā Kultūras ministrijas apbalvojumu saņēma pērn starptau-
tiskos konkursos, skatēs un izstādēs panākumus guvušie kultūrizglītības nozares skolēni un 
viņu pedagogi, starp kuriem arī divas Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēknes. 
No sirds apsveicam Ievu Lotti Veismani un skolotāju Sandu Fārenhorsti, Martu Luīzi Jurgevicu 
un skolotāju Barbaru Iltneri! 
Kultūras ministrijas apbalvojumu par īpašiem sasniegumiem 2019. gadā saņēma 46 audzēkņi, 
kā arī viņu pedagogi un koncertmeistari no 18 izglītības iestādēm. Jaunie talanti pērn guvuši 
godalgas starptautiskos dejas, mūzikas, mākslas un dizaina jomas konkursos, kas norisinājās 
gan tepat, Latvijā, gan arī Baltkrievijā, Beļģijā, Francijā, Gruzijā, Igaunijā, Krievijā, Ķīnas Re-
publikā, Lietuvā, Turcijā un Vācijā.

Bronzas medaļas Ādažu Mākslas un mūzikas skolas flautistēm 
No šā gada 24. līdz 26. sep-
tembrim Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolā norisinājās XX 
Kārļa Štrāla Starptautiskais 
konkurss “Jaunais �autists”. 
Konkursā piedalījās 60 au-
dzēkņi no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Ukrainas un Poli-
jas. Konkursantu sniegumu 
vērtēja starptautiska žūrija: 

Anete Toča (Latvija), 
Andris Klučinieks (Lat-
vija), Giedrius Gelgotas 
(Lietuva), Mihkel Peaske 
(Igaunija). Ņemot vērā si-
tuāciju valstī, šoreiz žūri-
ja bija spiesta noklausīties 
konkursa dalībniekus no 
Lietuvas, Igaunijas, Uk-
rainas un Polijas attā-
lināti – pēc ierakstiem. 

Konkurss ir īpaši vērienīgs pārbaudījums �autistiem – tas nori-
sinājās divās kārtās un katram dalībniekam bija jāsagatavo 4–5 
skaņdarbi. Visa konkursa triju dienu norise tika translēta tieš-
saistē un tai bija iespējams sekot līdzi no visas pasaules. 

Svinot Latvijas 100 – gadi, konkursa organizatori bija uzrunā-
juši latviešu komponistus radīt jaunus skaņdarbus �autai un 
klavierēm, 10 no tiem tika iekļauti konkursa programmā kā ob-
ligātie skaņdarbi. Paulai Līnai Ančupānei bija tas gods atskaņot 
mūsu kolēģes Annas Veismanes “Tokātu”. 
Mūsu skolu A grupā pārstāvēja 3. klases audzēkne Annija Kļa-

viņa (pedagogs Marta Markevi-
ča, koncertmeistare Iveta Gudrā), 
kura ieguva pateicību par pieda-
līšanos, B grupā – 5. klases au-
dzēkne Elza Proko�eva (pedagogs 
Marta Markeviča/Vita Zemture, 
koncertmeistare Agnese Proko�e-
va), kura izcīnīja godpilno 3. vietu 
un atzinību par Madaras Kalniņas 
skaņdarba “Ritma etīde” labāko 
interpretāciju. Komponiste īpaši 
atzīmēja Elzas aktivitāti, dzīvīgu-

mu, �autas toni, kā arī kopējo etīdes vieglumu. Jāatzīmē, ka B 
grupā II vieta netika piešķirta un Elza sasniedza otru augstā-
ko punktu skaitu grupā. C grupā startēja 7. klases audzēkne 
Paula Līna Ančupāne (pedagogs Inese Apeine/Vita Zemture, 
koncertmeistare Iveta Gudrā), kura arī ieguva augsto 3. vietu. 
Paulas grupā netika piešķirta I vieta, un Paula sasniedza trešo 
augstāko punktu skaitu savā grupā. Apsveicam!
Paldies audzēkņiem, skolotājiem, īpaši Vitai Zemturei par ie-
guldīto, koncertmeistariem par nesavtīgo darbu, un īpaša pa-
teicība vecākiem par atbalstu.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā norisinājās X Starptautiskais Rīgas Brass simpozijs

No 28. septembra līdz 2. oktobrim Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, un Ādažu Mākslas un mūzikas skolā no-
risinājās X Starptautiskais Rīgas Brass simpozijs.
29. septembrī X Starptautiskā Rīgas Brass simpozija ietvaros 
notika meistarklases un koncerts ĀMMS. Simpozija viesis – 
norvēģis Eisteins Bodsvīks kopā ar simpozija dalībniekiem 

un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri 
sniedza meistarklases Ādažu Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēkņiem un koncertu Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē.
Simpoziju atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, programma 
Erasmus+ un vācu metāla pūšaminstrumentu ražotājs Mira-
phone.
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Noslēgusies Nacionālās lasīšanas sacensība 2019/2020!
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Ziedoņa zālē 26. septembrī norisinājās 
Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensības 
nacionālais �nāls. Uz to bija ieradušies 
30 reģionālie lasīšanas čempioni no visas 
Latvijas. LNB kopā ar Latvijas Bērnu un 
jaunatnes literatūras padomi (LBJLP), 
bibliotēkām un skolām jau no 2017. gada 
septembra visā Latvijā aicina bērnus pie-
dalīties spraigā lasīšanas sacensībā. Aiz-
vadītajā mācību gadā sacensību dalīb-
nieku skaits pieaudzis līdz vienpadsmit 
tūkstošiem. Vispirms sacensības notiek klasē, tad skolā vai bib-
liotēkā, reģionā un noslēgumā – valsts �nālā. Daudzveidīga bija 
bērnu grāmatu izvēle lasījumiem – sākot no klasikas darbiem, 
piemēram, Džanni Rodari “Pasakas pa telefonu”, Olfrīds Preis-
lers “Mazā raganiņa”, Viks “Sarežģītais zvirbulēns”, līdz pasau-
lē iemīļotām grāmatām – Džefs Kinnijs “Grega dienasgrāma-
ta”, Deivids Viljams “Gangsteromīte” un “Sliktais tētis”, kā arī 
latviešu mūsdienu autoru darbiem – Pauls Bankovskis “Kur 
pazuda saimnieks”, Daina Ozoliņa “Kā atmaskot direktori”, 
“Izglābt vasaras brīvlaiku” u.c. Pierīgas novadu pārstāvēja Āda-
žu vidusskolas 6. klases skolniece Keita Melberga, kura ieguva 

pirmo vietu Nacionālā skaļās lasīšanas 
sacensībā – pu�nālā Salaspils novada 
bibliotēkā, kas norisinājās šā gada 11. 
septembrī. Uzstājoties Keita izteiksmīgi 
lasīja fragmentu no O. Preislera grāma-
tas “Mazā raganiņa”. 
Sacensību vērtēja pieredzējusi žūrija – 
Egita Puķīte, apgāda “Zvaigzne ABC” 
projekta “Lasīšanas stafete” vadītā-
ja, rakstniece Agnese Vanaga, grupas 
“My Radiant You” mūziķi Ilze un Jānis 
Driksnas, Dace Dalbiņa – Latviešu valo-

das aģentūras direktora vietniece un rakstnieks Arno Jundze. 
Spraigajām sacensībām varēja sekot līdzi video tiešraidē LNB 
mājas lapā. Galvenais sacensību kritērijs – izrādīt cieņu bērnu 
izvēlei, veicināt lasītprieku un pozitīvas emocijas. Lai gan šajās 
sacensībās nav iegūta kāda no vietām, tomēr jauna pieredze, 
prieks par padarīto darbu bija ieguvums ne tikai Keitai, bet arī 
viņas atbalstītājiem.
Ceram, ka arī nākamajā gadā Ādažu novads kuplinās Skaļās 
lasīšanas �nālu ar grāmatu lasītāja piedalīšanos. Paldies visiem, 
kuri iesaistījās Keitas sagatavošanā dalībai konkursā!

Ādažu bibliotēka
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Literārās izstādes
• “Vārds – kālab Vārds manī 
vēl elpo…” 
Dzejniecei Mirdzai 
Bendrupei – 110 (1910–1995)
• “Tikai vārdam dzīve 
dota…”
Krievu rakstniekam Ivanam 
Buņinam – 150 (1870–1953)

Izstādes Ādažu bibliotēkā oktobrī

Bērnu literatūras nodaļā
• “Brīvības mācība pasaku skolā”  
Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri – 100 
(1920–1980)

Tematiskās izstādes
• “Ir skolotājam jābūt īstam
  Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt”
Pasaules skolotāju diena
• “Starpvalstu sadarbība“
24. oktobris – ANO diena
• “Dainas klavierēm”  
Komponistam, diriģentam, literātam Jānim Mediņam – 130 (1890–1966)
• “Būs viegli teikt, ka esam nemanāmi...”
Aktrisei Antrai Liedskalniņai – 90 (1930–2000)
• “Aiz gadu tālēm…”
Mākslas zinātniecei Skaidrītei Cielavai – 100 (1920–2005)
• “Gudram pieder pasaule”
Folkloristei Elzai Kokarei – 100 (1920–2003)

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā!

Daiļliteratūra 
• Ābele, Inga “Balta kleita”
• Dimante, Inguna “Skaistuma impērija”
• Kalpiņa, Rudīte “Harijam augot”
• Jansone, Ilze “Vīru lietas”
• Račko, Karīna “Netīrā”
• Šadre, Daina “Bruņurupuču tango”
• Lāce, Ilze “Baloži uz Žozetes jumta”
• Eņģelis, Guntis “Koncerts vectēva pagal-
mā”
• Pohodņeva, Maija “Kaķu vārdotāja”
• Adlers-Olsens, Jusi “Upuris 2117”
• Filipsa, Sūzana Elizabete “Padejo ar mani”
• Kvans, Kevins “Traki bagātie aziāti”
• Džordano, Rafaella “Tava otrā dzīve sākas 
tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena”
• Jakovļeva, Jūlija “Debesis dimantos”
• Bariko, Alesandro “Spēle”
• Kastena, Mona “Glābiet viņu”
• Atvuda, Mārgareta “Liecinieces”
• Goldinga, Melānija “Mazie mīlulīši”
• Gunels, Lorāns “Diena, kurā es iemācījos 
dzīvot”
• Robsone, Amanda “Dvīņu dvēseļu dzelmē”

Uzziņu literatūra 
• Dūmiņa, Līvija “Artūra Skrastiņa spogulija”
• Seleckis, Vilis “Disidents”
• Levina, Marina “Vecpilsētas stāsti jeb pavisam 
patiesa Vecrīgas vēsture”
• Ošiņa, Sandra “Ziemas krājumi”
• Deivisa, Simona “Montesori mazulis”
• Pīks, Tims “Pajautā astronautam”
• Stjuarts, Kolins “Visuma valoda”
• Plotkins, Bils “Mežonīgais prāts”

Daiļliteratūra bērniem 
• Vanaga, Agnese “Pagalma enciklopēdija 
jeb Kas tad tas?”
• Contra “Visi ir visgudrākie” /dzeja/
• Vecvagare, Līva “Mārtiņš Datortārpiņš”
• Berga, Estere van den “Aijā žūžū, kukai-
nīši!”
• Smits, Džims “Es neesmu neveiksminieks”
• Pīrss, Bobijs  “Viljams Ventons un kriptāl-
portāls”
• Roka, Karolīna “Vilku skola”
• Rauda, Pireta “Kā izglābt mazītiņo mam-
mu”
• Roulinga, Dž. K. “Harijs Poters un Uguns 
biķeris”
• Penipārkere, Sāra “Pakss” 
• Hantere, Ērina “Klanu kaķi. Jauns pare-
ģojums”
• Taraska, Anna “Punktiņa un Kleksis”
• Jānsone, Tūve “Vēlu novembrī”
• Kivirehks, Andruss “Tilda un putekļu 
eņģelis”
• Raičenoka-Raišonoka, Zane “Sivēnu prin-
cese Berta Bertolīne”

Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa tālruni , e pastā biblioteka@adazi.lv
 vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
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Nacionālie bruņotie spēki segs
izdevumus bojājumu novēršanai
Dadzīšu un Krastupes ielās

29. septembrī Ādažu novada domes Saimniecības un 
infrastruktūras daļa apsekoja Dadzīšu un Krastupes 
ielas un konstatēja ceļu bojājumus, ko radījusi Bru-
ņoto spēku tehnikas vienību pārvietošanās. Domes 
Ceļu ekspluatācijas inženieris par bojājumiem vēr-
sās pie armijas pārstāvjiem un Nacionālie bruņotie 
spēki apņēmās segt izdevumus �ksēto bojājumu no-
vēršanai.

Ādažu novadam 4. vieta
Pierīgas MTB riteņbraukšanas sacensībās

Baldonē notikušajās Pierīgas novadu 2020. gada sporta spēlēs MTB riteņ-
braukšanā kupli tika pārstāvēts arī Ādažu novads. Gandrīz 100 sacensību 
dalībnieku vidū bija arī 12 ĀdažiVelo biedri. Par spīti tehniskām problē-
mām vai pat sāpīgiem kritieniem, ar ko saskārās daži komandas dalībnieki, 
kopumā Pierīgas novadu komandu konkurencē Ādažu novada komanda 
izcīnīja 4. vietu. Individuāli vietas pirmajā sešiniekā savās vecuma grupās 
izcīnīja Monta Pauloviča (1. vieta), Santa Vīksna (3. vieta), Sandra Balode 
(3. vieta), Inese Liepiņa (4. vieta), Solvita Šteinbauma (4. vieta), Elizabete 
Petrova (4. vieta), Daniels Dunskis (4. vieta), Jānis Kalaneps (6. vieta).

N D SP ORTS

Ādažu vidusskolā iegādāts mobilais ratiņkrēsla pacēlājs

Ādažu vidusskolā izveidota tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Patnis” 
brīvas vietas jaunākā un vidējā vecuma bērnu grupās
obrīd privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Patnis”, kas atrodas Podniekos,  ir brīvas vietas jaunākā vecuma bērnu no pus-

otra gada līdz divarpus gadu vecumam  un vidējā vecuma bērnu no divarpus līdz etru gadu vecumam  grupās. 
nāra Briede
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Ādažu novada domes ārkārtas (03.09.2020.) sēde
Sēdē piedalās 12 deputāti: Māris Sprindžuks 
(RA), Pēteris Balzāns (RA), Gundars Bojārs 
(LZP) (attālināti, izmantojot Microso�Team 
platformu), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvid-
sone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmi-
na-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris 
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns 
Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par patapinājuma līguma pagarināšanu 
temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai
Lēmums: Pagarināt noslēgto Līgumu par Ierī-
ces lietošanu ar SIA “Baltijas Elektro Sabiedrī-

ba” līdz 2023. gada 30. augustam.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
2. Par Administratīvās komisijas sastāva iz-
maiņām.
Lēmums: Apstiprināt Andreju Sozinovu par 
Ādažu novada domes Administratīvās komisi-
jas locekli.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
3. Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas 
seguma atjaunošana”.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības investīciju 
projekta “Bukulta ielas seguma atjaunošana”  

izmaksas EUR 96493,36 apmērā. Projekta �-
nansēšanai ņemt aizņēmumu EUR 72370,00 
apmērā no Valsts kases.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.
4. Par aizņēmumu projektam “Priežu ielas se-
guma atjaunošana”.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības investīciju 
projekta “Priežu ielas seguma atjaunošana”  iz-
maksas EUR 72480,20 apmērā. Projekta �nan-
sēšanai ņemt aizņēmumu EUR 54360,00 apmē-
rā no Valsts kases.
Balsojums: vienbalsīgi(12) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (22.09.2020.) sēde
Sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks 
(RA), Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), 
Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Ke-
rola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova 
(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), 
Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Ed-
vīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15 
domājamo daļu atsavināšanu.
Lēmums: Atbalstīt PSIA “Ādažu slimnīca” 1/15 
domājamās daļas pārdošanu izsolē no kopīpa-
šuma Gaujas iela 13/15 tai piederošām 11/15 
domājamajām daļām ar mērķi magnētiskās 
rezonanses diagnostikas kabineta ierīkošanai.
Balsojums: 14 “par”, "Pret" – nav, "Atturas" – 
1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S).
2. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa pie-
šķiršanu Inču – Ziemeļbullas ielai.
Lēmums: Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas 
statusu Inču–Ziemeļbullas ielas posmam.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Pakalni”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Pakalni” zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0064, 
Alderu ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu katrai 
jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām ie-
lām.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Dzērves”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Dzērves” zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0494, 
Garkalnes ciemā, ar mērķi pamatot zemesgaba-
la sadalīšanu, nodrošinot tiešu piekļūšanu kat-
rai jaunveidojamajai zemes vienībai no esošām 
ielām.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
5. Par sadarbības līgumu ar Rīgas domi glo-
bālas navigācijas bāzes stacijas izvietošanai.
Lēmums: Noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departamentu par 
globālās navigācijas satelītu sistēmas bāzes sta-
cijas izvietošanu Pirmā iela 42 un 42A, Ādaži, 
Ādažu nov., izvietojot bāzes stacijas aparatūras 
skapi ēkas Pirmā iela 42A telpā Nr. 16. un bāzes 
staciju uz sienas ēkā Pirmā iela 42, virs kāpņu 
telpas Nr.23.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
6. Par nomas līguma pagarināšanu katlu mā-
jai Attekas iela 43.
Lēmums: Iznomāt SIA “BALTENEKO” līdz 
2031. gada 1. maijam domei piederošās katlu 
mājas ēkas Attekas iela 43, Ādaži telpu daļu 
135,72 m2.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.

7. Par dalību Erasmus+ programmas projektā 
“Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties labi”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pro-
jektā “Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties labi”.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
8. Par dalību Erasmus+ programmas projek-
tā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas 
gūtas no jūras”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pro-
jektā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas 
gūtas no jūras”.  
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
9. Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiro-
pieši ir laimīgi” .
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidus-
skolas dalību Nordplus projektā  “Aktīvi eiro-
pieši ir laimīgi”.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
10. Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibi-
nājumu “Iespējamā misija”.
Lēmums: Pilnvarot domes priekšsēdētāju pa-
rakstīt sadarbības līgumu ar nodibinājumu 
“Iespējamā misija” un projekta dalībniekiem, 
kuriem Ādažu vidusskolā ir noslēgtas darba 
tiesiskās attiecības. Piešķirt �nansējumu EUR 
205,00 (t.sk. VSOI) mēnesī trīs mentoru ap-
maksai šajā lēmumā minētā projekta ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
11. Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas no-
daļas nodarbībām.
Lēmums: Nomāt telpas (lielo sporta zāli, kā 
arī ģērbtuvi un dušas telpu, ar kopējo platību 
846,2 kvadrātmetri) nekustamajā īpašumā 
Pirmā iela 42, Ādaži, Ādažu novads, no SIA 
„SUPER PARTY” Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas vieglatlētikas mācību nodarbī-
bām no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 
30. aprīlim.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
12. Par viena izglītojamā uzturēšanas izde-
vumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs no 2020. gada 1. septembra.
Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uztu-
rēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs no šā gada 1. septembra.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
13. Par līguma pagarināšanu topogrā�skās 
informācijas apstrādei.
Lēmums: Pagarināt līdz 2021. gada 9. oktobrim 
deleģēšanas līgumu ar SIA “Mērniecības Datu 
Centrs”.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
14. Par noteikumu “Informācijas sistēmu lie-
tošanas noteikumi” projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.13 “Informā-
cijas sistēmu lietošanas noteikumi” un sagata-
vot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Smilgu 2. šķērslīnijā, 
Ādažu ciemā, izbūvētie ārējās ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli pēc to nodošanas ekspluatā-
cijā, ir izmantojami sabiedrības vajadzībām, kā 
rezultātā vārds, uzvārds un vārds, uzvārds būs 
tiesības saņemt NĪN atvieglojumu.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Vējupes ielā, Ādažos, iz-
būvētie ārējās ūdensvada un kanalizācijas  tīkli 
pēc to nodošanas ekspluatācijā, ir izmantojami 
sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā vārds, uz-
vārds būs tiesības saņemt NĪN atvieglojumu.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
17. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Āda-
žu novadā”.
Lēmums: Atcelt Ādažu novada domes 
2020. gada 28. jūlija saistošus noteikumus 
Nr.25/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 
2017. gada 22. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu 
Ādažu novadā””. Pieņemt Ādažu novada do-
mes 2020. gada 22. septembra saistošus notei-
kumus Nr.28/2020 “Grozījums Ādažu novada 
domes 2017. gada 22. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turē-
šanu Ādažu novadā””.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
18. Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2037. gadam aktualizācijas 
uzsākšanu.
Lēmums: Veikt Ādažu novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam aktuali-
zāciju.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
19. Par Vidlauku ielas izbūvi.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt Vidlauku ielas 
seguma atjaunošanu. Domes Saimniecības un 
infrastruktūras daļai organizēt darbu izpildi 
pēc pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķirša-
nas Vidlauku ielai, izlietot Vidlauku ielas ceļa 
seguma atjaunošanai EUR 42475,84 (ar PVN) 
no domes Saimniecības un infrastruktūras da-
ļas 2020. gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 
0649/5250), kas bija paredzēti ĀPII “Strautiņš” 
stāvlaukuma izbūvei.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.
20. Par Ādažu novada pašvaldības adminis-
tratīvās struktūras projekta izstrādi.
Lēmums: Izveidot Apvienošanas komisiju no 
Ādažu novada domes un Carnikavas novada 
domes darbiniekiem jaunveidojamā novada 
pašvaldības administratīvās struktūras projek-
ta izstrādei un apstiprināt komisijas nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi(15) “par”.



Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši 
kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kri-
tērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 3. Minimālais punktu 
skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu at-
zinumu, ir 12. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis 
lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā no-
teiktajam speci�skajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksi-
mālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 
tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata 
vērtēšanas kritērijos).
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz 
projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas snie-
dzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā 
rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1. rīcībai noteiktajam 
rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts. Jāiesniedz arī 

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta at-
bilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteikta-
jiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam 
atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz 
jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” biro-
jā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija 
pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mā-
jas lapā: www.gaujaspartneriba.lv.  
Kontaktinformācija: 
✓ Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371 
26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
✓ vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.
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Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzī-
tās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. 
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 23. 
novembra līdz 2020. gada 23. decembrim.
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbal-
sta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā https://eps.lad.gov.lv/login. 
Sestajā kārtā pieejamais publiskais �nansējums ir 16 986,02 

EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam pro-
jektam 1.1. rīcībā – 30 000 EUR. 
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projek-
ta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu 
īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar pro-
jektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošinā-
šana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads 
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu.

Rīcības un to apraksti
Stratēģijas mērķis M1 zņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana  1 ,  R

Rīcība Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai 
un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs  16 986,02 EUR

Maksimālā atbal-
sta intensitāte

 8 , ja ir kopprojekts

Atbilstošā 
13.10.2015. MK 
Noteikumu Nr.590 
5. punktā minētā 
darbība 

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizē-
šanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
5.1. . lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
5.1. . vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu reali-
zācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
5.1. . darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VR  darbības 
teritorijā vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VR  darbības teritorijā, gan pilsētās izņemot Rīgu , 
kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15 , kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstinā-
šanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.
• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana
• jaunu uzņēmumu veidošana
• esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem
• produktu ražošana un pārstrāde
• jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana
• jaunu realizācijas veidu ieviešana
• esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu prog-
rammnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami 
bez maksas grāmatvedības apmācību u.c. jomās .

Rezultatīvie
rādītāji

Radīti jauni produkti pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti pakalpojumi
zņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un 

kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
zveidotu labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits

Apmācīto darbinieku skaits

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija
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SAIMNIEK, ESI ATBILDĪGS! 
Latvijas Republikas likumdošana nosaka – 
īpašniekiem ir jānodrošina pilnīga teritori-
jas norobežošana, lai suns no tās nevarētu 
izkļūt un apdraudēt citus dzīvniekus vai cil-
vēkus.  Ja saimnieks to nenodrošina, atbildība 
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 106. pantā – brīdinājums vai naudas 
sods �ziskām personām no 7 līdz 350 eiro, juri-
diskām personām – no 15 līdz 70 eiro, kon�scē-

jot dzīvniekus vai bez kon�skācijas.
BEZSAIMNIEKU KAĶI

Ja ir iespējams, kaķi var notvert iedzīvotājs un 
informēt par to pašvaldības policiju, kura iera-
dīsies norādītajā adresē un klaiņojošo kaķi no-
gādās klīnikā. Lai apliecinātu, ka sterilizēts tiks 
bezsaimnieka, nevis saimnieka kaķis, jāraksta 
iesniegums. Nepieciešamības gadījumā Ādažu 
pašvaldības policija iedzīvotājam var izsniegt 
būri, ar kā palīdzību ir iespēja klaiņojošo kaķi 
notvert. Ja klaiņojošo kaķi nav iespējams noķert, 
tad pašvaldības policijas inspektori sazinās ar 
dzīvnieku patversmi “Mežvairogi”, kuras speciā-
listi ierodas norādītajā adresē, kurā mitinās bez-

saimnieku kaķi.
Notvertos klaiņojošos kaķus nogādā Ādažu ve-
terinārajā klīnikā, lai kaķi sterilizētu. Nogādājot 
dzīvnieku klīnikā, tiek sastādīts akts par dzīvnie-
ka izskatu un dzīvnieka izņemšanas vietu, laiku 
un datumu. Kad dzīvnieks sterilizēts, klīnikas 
ārsts sazinās ar Ādažu pašvaldības policiju. Dzīv-
nieks no klīnikas tiek  izņemts un nogādāts atpa-

kaļ adresē, no kuras tika paņemts.
Jebkurai personai par katru klaiņojošu vai bez-
palīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavē-
joties ir jāpaziņo Ādažu pašvaldības policijai. 
Ādažu pašvaldības policija atrodas Depo ielā 2, 
un jebkurā diennakts laikā reaģē uz iedzīvotā-
ju sūdzībām un lūgumiem pēc palīdzības. Paš-
valdības policijas diennakts tālruņi 67997005; 

27762020.
Plašāk lasīt:

www.adazi.lv, sadaļā Novads/Dzīvnieki.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16

21. oktobrī plkst. 13.00
11. novemrī plkst. 13.00 

(veltīts Latvijas gadadienai).

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: 
14.09.2020. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/157, Līvai Bužai adresē Pirmā 
iela 36-19, Ādaži, 17.09.2020 ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/20/160, Svetla-
nai Matvejevai adresē “Strauti”, Ādaži, pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu. Pilns lēmuma 

teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 
232. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu ko-
misijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša 
laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam paziņots administra-
tīvais akts.

Publicēti saistošie noteikumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” 
(Nr.234) izdots pielikums (Nr.229), kurā publicēti šādi Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi:
Nr.27/2020 (22.09.2020.) Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 20. 
jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības noli-
kums””.
Nr.28/2020 (22.09.2020.) Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 22. 

decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu 
Ādažu novadā””.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu 
novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

JAUNA IESPĒJA NOVADĀ BEZ 
MAKSAS NODOT NOKRITUŠĀS 

KOKU LAPAS UN ZĀLI!

Turpmāk nokritušās koku un krūmu lapas, 
kā arī pļauto zāli bez piemaisījumiem un bez 
zariem būs iespēja nodot SIA “Ādažu Ūdens”. 
Lapas iespējams nodot Ādažu attīrīšanas ie-
taisēs, Katlapu ceļš 6, Ādaži, Ādažu novads, 
darba dienās no 8.00 līdz 17.00. Pirms vešanas 
lūgums zvanīt, tālr. 26559020 vai 29429302!

KATOĻU DIEVKALPOJUMI
Gaujas ielā 16

(vecajā pagastmājā) 
Katru svētdienu Sv. Mise plkst. 17.00

Pirms katras Sv. Mises 16.00
Rožukronis un

Grēksūdzes sakraments
Plašāka informācija pa tālr. 26434830
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