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Ar rosinājumu katram no mums iestādīt 
savu koku vai piedzīvot koka dzimšanu 
no iestādītās sēkliņas Lielā talka aicināja 
Latvijas iedzīvotājus piedalīties Pasaules 
talkā.
Šā gada 15. septembrī norisinājās Vispa-
saules tīrības diena World Clean Up Day. 
Šajā dienā 150 pasaules valstu iedzīvotāji 
piedalījās Pasaules talkā, lai ar saviem 
darbiem planētu veidotu tīrāku un patī-
kamāku.
Katrs Latvijas iedzīvotājs tika aicināts 
Pasaules talkas dienā iestādīt kaut vie-
nu sēkliņu, lai augtu krūmi, koki, puķes 
Latvijas simtgadei – lai pie katras mājas 
pagalmā augtu kāds koks vai krūms, lai 
bērni varētu vērot, kā stāds aug, kā ik 

gadu raisa jaunas lapas pēc ziemas, kā va-
sarā zaļo un zied, kā gatavojas rudenim 
un briedina augļus un krāso lapas. Lai 
šie stādītie koki ir katras ģimenes Laimes 
koki – savas Latvijas un visas planētas 
veselībai un labai dzīvei. 
Latvijā šo kustību koordinēja un aicinā-
ja līdzdarboties “Lielās talkas” kustība. 
Viņu mājaslapā ir apskatāma karte –Lai-
mes koki – http://talkas.lv/laimes-koki/. 
Arī Ādažos topošajā Jaunlaulāto skvē-
rā – zaļajā teritorijā pie Kultūras cen-
tra Gaujas ielā 33A un pretī peldošajai 
strūklakai Vējupē tika stādīti balti ziedo-
ši Laimes koki nākotnes kuplajām ģime-
nēm – Māka ievas. Īpašs prieks, ka šajā 
mirklī klāt bija arī jaunlaulāto pāris, kas 

šajā dienā, 21. septembrī, mija gredzenus, 
likdami pamatus savai kopīgajai ģimenes 
dzīvei. Uz aicinājumu stādīt Laimes ko-
kus atsaucās arī daži skolas jaunieši un 
ādažnieki, kuri profesionālu dārznieku 
vadībā iestādīja astoņas ievas.
Balti ziedoša ieva latviešu mitoloģijā 
simbolizē jaunas meitas, sievas un sie-
višķību, tāpēc šis koks pavisam noteikti 
ir saistīts ar auglību un skaistumu. Lai 
skaistums būtu baudāms arī ziemas pe-
riodā – izvelētas Māka ievas, kam bezla-
pu periodā īpaši izceļas bronzas krāsas 
stumbrs. Lai kociņi plaukst un zaļo nā-
kamajā pavasarī un priecē ar saviem zie-
diem un smaržu buķeti!

Iveta Grīviņa
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu vidusskolai atkārtoti piešķirts Zaļais karogs un Starptau-
tiskais Ekoskolas sertifikāts par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 
vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

 Kā ik gadu, aktīvākās basketbola koman-
das pulcējas Ādažu Sporta centrā, lai izcīnītu 
uzvaru Ādažu kausa izcīņā basketbolā.

 Starptautiskajā miera 
dienā Ādažu vidusskolas 
skolēni jau 13. gadu vidus-
skolas pagalmā stāda koku 
mieram.

 Veikta margu atjau-
nošana pie Ādažu Sporta 

centra.

 Ādažu vidusskolas 7 klasēs veikti 
remontdarbi un parketa grīdu 
slīpēšana un lakošana 400m2 platībā. Paplašināta un iztīrīta pludmale Podniekos. 

 Par labākajām vietām un rezultātiem šogad 
sacentās kupls skaits visdažādāko vecumu 
grupu dalībnieku ikgadējā Vējupes krosa 
skrējiena laikā.

 Pašvaldību pārstāvji tiekas ar uzņēmē-
jiem, lai diskutētu par iespējām veicināt 
uzņēmējdarbību.

 Ģimenes spēlēs Kadagā dalībniekus 
priecēja ielu vingrotāju komanda, savukārt 
pašiem nācās ne vien pierādīt savu sportisko 
formu un veiklību, bet arī atjautību, risinot 
dažādus āķīgus uzdevumus.

 Olimpiskajā dienā sporto visi – skolnieki, bērnudārz-
nieki un pedagogi, piedaloties dažādās stafetēs un citos 
sportiskos piedzīvojumos.
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Foto  Laima Jātniece
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Foto  Ādažu vidusskola
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Pludmale pirms...

... un pēc paplašināšanas.
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Pamani izpalīdzīgus, nesavtīgus un aizrautīgus cilvēkus mums līdzās un piesaki 
viņus apbalvošanas ceremonijai “Goda ādažnieks”!
Stiprs, cēls, nesavtīgs, uzņēmīgs, žēlsir-
dīgs, izpalīdzīgs… Cilvēks, kas dara vai-
rāk, kā to prasa pienākums. Cilvēks, kurš 
iedvesmo citus ar savu darbu un idejām. 
Cilvēks, kas pašaizliedzīgi palīdz līdzcil-
vēkiem. Noteikti arī jums ir zināms šāds 
cilvēks. Tāpēc aicinām – sūtiet mums sa-
vus stāstus par stiprajiem, cēlajiem, uzņē-
mīgajiem, nesavtīgajiem, izpalīdzīgajiem 
ādažniekiem un kopā godināsim viņus 
pasākumā “Goda ādažnieks”, kas notiks 
novembrī Valsts svētku sarīkojuma laikā!

Kā pieteikt apbalvojamo? 
Līdz 31. oktobrim sūtiet savus pieteikumus 
pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 vai no-
dodiet Klientu apkalpošanas centrā Gaujas 
iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Kas jānorāda iesniegumā? 
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/ap-
balvot, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzī-

vesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, 
stāsts par cilvēku – dzīves gaitas apraksts, 
nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un jūsu domubiedru (ierosinājuma 
iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati (juridis-
kai personai – nosaukums, juridiskā vai 
pastāvīgās darbības vietas adrese) un tāl-
ruņa numurs, lai mēs varētu ar jums sazi-
nāties!

Atcerieties, ka iesniegumam jābūt pa-
rakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķirša-

nu tiks izskatīti Ādažu novada domes Izglī-
tības, kultūras un sporta lietu komitejā un 
apstiprināti ar domes lēmumu.
Apbalvojumus piešķir ne tikai pašvaldība, 
bet arī Ordeņa kapituls. Aicinām novada 
iedzīvotājus būt aktīviem un izvirzīt labā-
kos līdzcilvēkus, kuri būtu pelnījuši šādus 
apbalvojumus!
Uzmanību! Noteikumus par Ādažu nova-

da pašvaldības apbalvojumiem skatīt Āda-
žu novada domes mājaslapā sadaļā “No-
vads”/”Goda ādažnieks”.

Ādažu novada dome

Hamburgas un Ādažu jaunie orķestranti muzicē kopā 

Ar diviem muzikāli radošiem koncertiem 
izskanējusi Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas kamerorķestra (diriģenti Andris 
Gailis un Vita Zemture)  sadraudzības 
nedēļa ar Hamburgas kamerorķestri Co-
ole Elbstreicher (vadītāja Gesa Riedel). 
Orķestru koncerts Ādažu Kultūras cen-

tra Ceriņu zālē 
norisinājās 29. 
septembrī, bet 
Rīgas Svētā Pē-
tera baznīcā – 2. 
oktobrī. Abi or-
ķestri klausītājus 
priecēja ar krāš-
ņām koncert-
prog ra m mā m, 
spēlējot gan sa-
vos ierastajos 
mūziķu sastā-
vos, gan veido-
jot koporķestri. 

Rīgas koncertā piedalījās arī mūziķi no 
studentu orķestra “B–Sharp” (diriģents 
Artūrs Gailis), kura sastāvā muzicē arī 
kādreizējā Coole Elbstreicher pirmā vijo-
le. Orķestru mūziķi un vadītāji tikās ne 
vien uz skatuves, bet arī neformālā pasā-
kumā Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, 

kopīgi izsapņojot 
nākotnes plānus 
par koncertiem 
Hamburgā pār-
skatāmā nākot-
nē. 
Paldies Ādažu  
Mākslas un 
mūzikas skolas 
skolotājiem, ka-
merorķestra diri-
ģentiem un kom-
ponistēm Anitrai 
Tumševicai un 

Annai Veismanei par ieguldīto darbu.
Ādažu Mākslas un mūzikas skola izsaka 
sirsnīgu pateicību par atbalstu arī Ādažu 
novada domei, SIA “Kafe Serviss”, SIA 
“B Bus”, “Berlat grupai”, SIA “Pelegrin”, 
“Ādažu Čipsu” ražotnei, Rīgas Sv. Pēte-
ra Baznīcai, biedrībai “Ādažu Uzņēmēji” 
un Uldim Štēbelim personīgi. 
Liels paldies arī audzēkņu vecākiem un 
ģimenēm, kuri uzņēma Coole Elbstrei-
cher jaunos mūziķus savās mājās.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola
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Īstenoti visi 15 konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” projekti
Jau devīto gadu pēc kārtas Ādažu novadā īstenots konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros šogad tika īstenoti 15 brīnišķīgi 
projekti, uzlabojot dzīves kvalitāti gan �ziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu novadā. Kārtējo reizi varēja pārliecināties, ka Ādažu 
novadā dzīvo aktīvi iedzīvotāji, kam piemīt arī atbildība par savu dzīves vidi.

Projekti teritorijas labiekārtošanai
Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” 
projekts “Sajūtu upe ĀBVS parkā”

ĀBVS parkā izveidots un uzstādīts rotaļu 
laukuma elements, kas dažādo āra akti-
vitātes dažādu vecumu, bet īpaši jaunākā 
skolas vecuma un pirmsskolas audzēk-
ņiem. Tika izveidota sajūtu “upe”, kurā 
atrodas koka laiva, tiltiņš un 3 sajūtu sa-
las, kas atrodas “upē” un ļauj ar taustes 
palīdzību rast izpratni par dažādiem ma-
teriāliem. Pie jau esošās nojumes jumta 
izveidots arī simbolisks ūdenskritums.

NIG “Alderu iedzīvotāji” projekts “Bērnu 
rotaļu laukums Alderos”

Alderos tika izveidots jauns bērnu rotaļu 
laukums ar dažādiem elementiem (at-
rakciju komplekss, smilšu kaste ar vāku, 
šūpoles, basketbola grozs, grīdas segums 
basketbola laukumam un zem šūpolēm, 
slidkalniņš, dārza šūpoles, mājiņa u.c.).

Biedrības “Garkalnes olimpiskais 
centrs” projekts “Garkalnes ciema hoke-
ja/basketbola laukuma labiekārtošana”

Projekta rezultātā ar biedru un brīvprā-
tīgo darbu tika veikta hokeja/basketbo-
la laukuma seguma (743m2) un bortu 
(180m2) krāsošana ar balto krāsu un lau-
kuma marķēšana ar dzelteno krāsu.

Biedrības “Sporta klubs “BMX Ādaži”” 
projekts “Sakopta vieta veselīgam dzī-
vesveidam”

Projektā tika turpināts izveidot BMX 
parku Kadagā, veicot teritorijas pilnu 
norobežošanu (šī projekta laikā – 205m), 
kā arī papildu popularizējot sabiedriskās 
aktivitātes Ādažu novadā.
Biedrības “Gaujas Partnerība” projekts 
“Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļ-
ķenē un Āņos”

Projekta ietvaros divās vietās pie Gaujas 
(Iļķenē un Āņos) tika izveidotas jaunas 
atpūtas vietas ar soliem, galdu un infor-
mācijas stendu. Projekta laikā veiktās 
publicitātes aktivitātes sniedza iedzīvo-
tājiem iespēju vairāk uzzināt par Ādažu 
novadā esošajiem velo maršrutiem, kā 
arī Iļķenes pārceltuves vēsturi. 

Biedrības “Īpašnieku biedrība “VI-
TAS”” projekts “Gaujas iela 17 piemā-
jas zemes dekoratīvā apzaļumošana”

Gaujas ielas 17 nama tuvumā veikta ap-
zaļumošana – ar dekoratīviem augiem 
(purpura ābele, jasmīns, ceriņi) apstādīta 
Gaujas ielas gājēju celiņam piekļaujošā ze-
mes gabala daļa.

NIG “Šūpoles Alderu parkā” projekts 
“Šūpoles Alderu parkā”

Tika labiekārtots Alderu parks, uzstā-
dot tajā lielas šūpoles, akmens/koka 
galdu, atpūtas soliņus un atkritumu 
urnu. Elementi izgatavoti Alderiem 
raksturīgā plostnieku stilā.

NIG “Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas 
3.E klase” projekts “Funkcionālu pa-
augstināto dobju – kastu izveidošana, 
dārzeņu audzēšanai, mācību procesa 
ietvaros, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
parka teritorijā, skolas pagalmā”

Pie ĀBVS bērnudārza rotaļu laukuma 
notika talkas norobežojošās sētiņas pār-
vietošanai un dobju izveidei, sakopta 
teritorija ap dobēm. Izveidotas 4 funk-
cionālas paaugstinātas dobes – kastes 
dārzeņu audzēšanai. Tika noorganizēta 
arī viena lekcija 3.E klases audzēkņiem.

Biedrības “Ādažu novada pensionāru 
biedrība” projekts “Senioru aktīvās at-
pūtas laukuma ierīkošana 1. kārta”

Netālu no Gaujas ielas 16 ēkas tika ierī-
kots spēļu laukums (badmintonam un 
petankai) pensijas vecuma cilvēkiem. 
Projekta ietvaros minētajā teritorijā tika 
noņemta zemes virskārta, nesošais slānis 
ieklāts ar šķembām un ieklāts izlīdzino-
šais un noslēdzošais slānis.

P ROJ E KTI
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Projekti izglītojošo, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai

Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa”” projekts “Orientēša-
nās poligons “Kadaga””

O r i e n t ē š a n ā s 
klubs “Kāpa” 
Ūdensrožu parkā 
izveidoja orientē-
šanās poligonu ar 
30 stacionāriem 
kontrolpunktiem. 
02.09. minētajā 
teritorijā notika 
lielas orientēšanās 
sacensības “Klu-

bu stafetes”, kuās piedalījās 56 komandas ar 560 dalībniekiem. 
Projekta laikā sagatavotas orientēšanās kartes poligonam un 4 
dažādu apvidu Ādažu novada kartes (Eimuri, Lilastes ez., Ka-
daga, Cits Mežaparks), kā arī notika orientēšanās seriāls “SĀC” 
4. posms.

Reliģiskās organizācijas “Misijas baptistu draudze” projekts 
“Vasaras Bībeles skola “Mājas” bērniem veltīta Latvijas 100 
gadei”

Misijas baptistu 
draudzes orga-
nizētajā 5 dienu 
ilgajā pasākumā 
piedalījās 62 bērni 
vecumā no 5 līdz 
10 gadiem. Pasā-
kuma laikā bērni 
vairāk iepazina 
Latviju, tās no-

vadus, diskutēja un domāja par māju vērtību, par to, ko dod 
Latvija un ko viņi var dot tai. Katru dienu bērniem notika 5 
darbnīcas: Ciemiņbūšana – Bībeles laiks, Lustīgā pļava – spēles, 
Mežpiņķeris – rokdarbi, Skattornis – video un našķi, Brīnum-
purvs – eksperimenti.

NIG “Pelīšu projekti” projekts “Caur rotaļām un pelnītu at-
pūtu mūsu mazuļiem”

Tika sakārtota 
Ādažu PII “Strau-
tiņš” 10. grupiņas 
terase, tajā izvei-
doti jauni plaukti 
un ar jaunu rotaļu 
māju papildināta 
grupiņas apkār-
tne. Lai pasargātu 

grupiņu no spožajiem saules stariem, logos tika piestiprinātas 
rullo žalūzijas ar saules gaismu atstarojošu pārklājumu.

NIG “Ādažu koris “Jumis”” projekts “Goda drānas lolosim”
Projekta rezultā-
tā Ādažu korim 
“Jumis” tika uz-
šūti 45 kora tērpu 
aizsargmaisi ar 
kora “Jumis” un 
Ādažu logo, kā arī 
45 nošu un nelielu 
aksesuāru somas. 

Viss tika izdarīts līdz Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem, tā-
pēc izveidotie aizsargmaisi un somas vienotu kora vizuālo tēlu 
radīja jau svētku laikā.

NIG “Ādažu bērnu tautis-
ko deju kolektīvs” projekts 
“Tautas tērpu izveide Ādažu 
bērnu tautisko deju kolektī-
vam”
Deju kolektīvs ir papildinājis 
savu materiāli tehnisko bāzi, 
iegūstot 16 meiteņu tautas 
svārkus, 6 puišu tautiskās 
bikses, 16 meiteņu garās linu 
blūzes, 8 linu kleklus un 8 
linu bikses puišiem.

NIG “Ciku caku” projekts 
“Topam skaistas”
Projekta ietvaros, kā plānots, 
Kadagas PII “Mežavēji” dar-
biniecēm tika izgatavotas 32 
linu kleitas, kā arī jostas – 
tautiskās lentes.

Visi projekti tika īstenoti no jūnija līdz septembrim. Oktobrī notiks to vērtēšana, lai noskaidrotu, 
kuru atzīt par 2018. gada labāko projektu, lai noteiktu, kam pasniegt dāvanu 100 EUR vērtībā un 
kuru virzīt Latvijas pašvaldību savienības nodibinājuma “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” program-
mas Pierīgas reģiona labākā projekta balvai.
Paldies visiem projektu īstenotājiem par iniciatīvu, radošumu, projektu īstenošanai veltīto laiku 
un vēlmi uzlabot dzīves vidi Ādažu novadā!

Inga Pērkone

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: 25.09.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/154, Valentīnam Klimjukam, 
25.09.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/155, Yauhen Kistol, adresē Pirmā iela 40-45, Ādaži; 11.10.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/194, 
Krišam Sīpolam, adresē Pirmā iela 43-76, Ādaži, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otro punktu. Pilns 
lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu 
strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā 
“Ādažu Vēstis”.
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Laveru ceļš pieņemts ekspluatācijā
Septembrī Ādažu novada domes būvval-
de pārbūvēto Laveru ceļa posmu no  0,84 
km līdz 1,84 km pieņēma ekspluatācijā. 
Pārbūvējot Laveru ceļa grants segumu, 
ir uzlabota publiskā ceļa infrastruktūras 
kvalitāte. 
Pārbūves darbus veica ceļu būves �rma 
SIA “BINDERS”, būvuzraudzību nodro-
šināja  SIA “BaltLine Globe”, bet autoruz-
raudzību – SIA “CEĻU KOMFORTS”. 
Būvdarbi tika veikti projekta Nr.18-

04-A00702-000021 “Laveru ceļa grants 
seguma pārbūve Ādažu novadā”  ietva-
ros. Kopējās projekta attiecināmās iz-
maksas  plānotas EUR 193 872, tai skaitā 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
�nansējums, – EUR 174 485.

Gunta Dundure
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Ādažu novadā rudens uzsākts aktīvi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu
Ādažu novada dome turpina īstenot projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, kura ietvaros 
ir paredzētas daudz dažādas veselību veicinošas aktivitātes novada iedzīvotājiem.
Septembrī ir atsāktas šādas nodarbības: 
✓ Nūjošana 54+ Gaujas 16;
✓ Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mežavēji”;
✓ Ritmikas nodarbības Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”;
✓ Atbalsta grupas nodarbības vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām So-
ciālajā dienestā.
Septembrī un oktobrī uzsāktas šādas jaunas nodarbības:
✓ Mākslas vingrošana Ādažu Kultūras centrā;
✓ Breakdance nodarbības  Gaujas ielā 16;
✓ Vispārattīstošā vingrošana – kalanētika Ādažu vidusskolā; 
✓ Nodarbības ar mazuļiem līdz 2 gadu vecumam Gaujas ielā 4;
✓ Nodarbības seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai skolas vecuma bēr-
niem Ādažu vidusskolā;
✓ Nodarbības skolas vecuma bērniem garīgās veselības veicināšanai “Drosme drau-
dzēties” Ādažu vidusskolā.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai Ādažu novadā”,  Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Laura Indriksone

Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada domes mājaslapā un facebook.com kontā!

Eiropas Mobilitātes nedēļa Ādažos!

Laikā no 16. līdz 22. septembrim Ādažu 
novada pašvaldība iesaistījās Eiropas Ko-
misijas iniciētā sabiedrības informēša-
nas kampaņā Eiropas Mobilitātes nedēļa 
2018 (turpmāk – EMN). Eiropas Mobi-
litātes nedēļas mērķis ir aicināt cilvēkus 
dažādot pārvietošanās veidus, lai risinā-
tu Eiropas Savienības iedzīvotājiem ak-
tuālas problēmas – mazinātu satiksmes 
sastrēgumus un atmosfēru sasildošo 
izplūdes gāzu apjomu apdzīvotās vietās, 
mudinātu pārvietoties ar velosipēdu un 
kājām, uzlabojot eiropiešu dzīves un ap-
kārtējās vides kvalitāti.
2018. gadā EMN vadmotīvs ir “multimo-

dalitāte” – dažādu transporta veidu kom-
binēšana, kas ļauj pasažieriem pilnvērtīgi 
izmantot visas priekšrocības: ātrumu, 
elastīgumu, ērtības, punktualitāti, līdzek-
ļu ietaupīšanu un citas. Ādažu novadā 
visas nedēļas garumā – no 16. septembra 
līdz 22. septembrim ik dienas bija iespēja 
piedalīties Mobilitātes nedēļas pasākumos 
– kopā ar biedrību “ĀdažiVelo” ik vakaru 
izbraukt kādu no velo maršrutiem – uz 
Āņiem, Iļķeni, apkārt mazajam Balteze-
ram, uz Divezeriem vai uz At-
ariem. 21. septembra rītā 
katrs velobraucējs tika 
gaidīts pie Gaujas ielas 
16, kur varēja saņemt 
tasi siltas ka�jas un 
kādu našķi jaukam 
rīta noskaņojumam, 
un Rīgas pašvaldī-
bas policijas pārstāvji 
iepazīstināja skolēnus ar 
drošības spēli, savukārt Ādažu vidussko-
lā biedrības “ĀdažiVelo” biedri skaidroja 
skolēniem, kā pareizāk izmantot esošos 

velosipēdu statīvus, kā pumpēt riepas un 
bija gatavi atbildēt uz jebkuru skolēnu jau-
tājumu par velo uzbūvi vai remontu.  Bet 
22. septembrī kopā ar biedrības “ĀdažiVe-
lo” pārstāvjiem bija iespēja braukt ģimeņu 
velopārgājienā no Ādažiem uz “Sauleskal-
nu” Ropažu novadā.
Pēc pavadītās Eiropas Mobilitātes nedēļas 
sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās 
un atbalstīja pasākumus nedēļas ietva-
ros, sevišķi biedrībai “ĀdažiVelo”, Ādažu 
pašvaldības policijai un Rīgas Pašvaldības 
policijai. Un īpaši mīļš paldies SIA “Eme-

rald Baltic” par gardo ka�ju, ko ikkatrs 
varēja baudīt 22. septembra rītā. 

Iveta Grīviņa
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Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkai sāk būvēt 3. stāvu un jumtu

Veicot projekta “Vispārējās izglītības ies-
tādes mācību vides uzlabošana Ādažu 
novadā” (Id.Nr. 8.1.2.0/17/I/028) īsteno-
šanu, turpinās Ādažu vidusskolas jaunas 
mācību īstenošanas vietas būvniecība At-
tekas ielā 16. Atgādinām, ka ēka tiek bū-

vēta 800 skolēniem, un šobrīd ir noslēgts 
līgums ar būvnieku par 1. (mācību klases 
1.-4. klasei) un 2. kārtas (sporta zāles) 
būvniecību. Paralēli citiem jau iepriekš 
uzsāktajiem būvniecības darbiem, 2018. 
gada septembrī tika uzsākta ēkas 3. stāva 

izbūve, kā arī 2. stāva pārseguma izbūve.
Inga Pērkone

Ādažu novadā pie Gaujas – Iļķenē un Āņos izveidotas divas jaunas atpūtas vietas
Ādažu novadā esošie dabas objekti ir vieni 
no svarīgākajiem elementiem, kas cilvēkos 
rada interesi par novadu. Cauri novada te-
ritorijai plūst Gauja, kā arī novadā ir liels 
skaits citu ūdenstilpņu, kas rada priekš-
rocības, attīstot tūrisma nozari, tomēr 
Ādažu novadā tūrisma infrastruktūra 
pie ūdenstilpnēm nav īpaši attīstīta. Lai 
novadam piesaistītu tūristus un arī vietē-
jiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju vairāk 
atpūsties skaistās vietās Ādažu novadā, 
biedrība “Gaujas Partnerība” 2016. gadā 
izveidoja atpūtas vietas pie diviem nozī-
mīgiem ūdensobjektiem, kas atrodas Āda-
žu novadā: Baltezerā, pie Mazā Baltezera 
un pie Gaujas tilta Ādažos.
Lai vēl vairāk popularizētu atpūtas iespē-
jas pie Ādažu novadā esošiem ūdensob-
jektiem, kā arī ieinteresētu velobraucējus 
izmantot jaunos velo maršrutus Ādažu 
novadā, biedrība 2018. gada vasarā īste-

noja projektu “Atpūtas vietu izveide pie 
Gaujas – Iļķenē un Āņos”, izveidojot di-
vas jaunas atpūtas vietas upes pretējos 
krastos. Abas minētās vietas nebija izvē-
lētas nejauši – blakus tām abām ir ceļi (Iļ-
ķenes ceļš un Āņu ceļš), tās atrodas netālu 
no velo maršrutiem Nr.10 “Ādaži – Iļķene” 
un Nr.137 “Ādaži – Āņi”, kā arī to tuvumā 
kādreiz bija gan Iļķenes pārceltuve, gan 
Āņu tilts. 

Projekta ietvaros tika izveidotas atpū-
tas vietas, lai nodrošinātu iespēju gan 
vietējiem iedzīvotājiem, tuvu savai dzī-
vesvietai, gan velotūristiem un laivotā-
jiem atpūsties Ādažu novadā. Katrā no 
tām ir izveidots galds, divi soliņi, kā arī 
informācijas stends, kurā ir vispārīga 
informācija par velomaršrutiem Āda-
žu novadā un informācija par Iļķenes 

pārceltuves vēsturi. Atpūtas vietu 
Iļķenē plānots popularizēt arī kā 
laivu izcelšanas/nolaišanas vietu, 
tāpēc 3 km attālumā no tās, vietā, 
kur sākas Ādažu novada teritorija, 
ir uzstādīts baneris ar saukli “Svei-
cam Ādažu novadā!”.
Projekts tika īstenots Ādažu no-
vada domes konkursa “Sabiedrība 

ar dvēseli 2018” ietvaros. Aicinām doties 
pārbraucienos pa Ādažu novadā izveido-
tajiem velomaršrutiem, kā arī izmantot 
abas jaunizveidotās atpūtas vietas!

Inga Pērkone

tp tas vieta Āņos.

tp tas vieta ļķenē.

aneris.
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Investējot pusmiljonu eiro, Ādažos uzbūvēta jauna alus ražotne “V1 Brewery”

Fo
to

 ‒
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce
Fo

to
 ‒

 a
da

zu
bi

ld
es

.b
lo

gs
po

t.c
om

Ādažu centrā atvērts jauns veikals – ziedu bāze “Magnolijas zieds”
Pašā Ādažu centrā, Gaujas ielā 8, atvērts 
jauns veikals – ziedu bāze “Magnolijas 
zieds”. Piedāvājumā ziedi, telpaugi, dā-
vanas, suvenīri, kā arī brīnišķīgas ziedu 
kompozīcijas dažādām gaumēm. Ziedi 
ar piegādi.
Darba laiks:
P.-P. 7.30-19.30; S. 10-16; Sv. – brīvs.
Tālr. +371 26343494,
e-pasts: adazi@magnolijaszieds.lv

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
atjauno vēsturisko nosaukumu “Strautiņš” un svin 35 gadu jubileju

Kopš savas ie-
priekšējās apaļās 
30 gadu jubilejas 
Ādažu bērnudārzā 
notikušas vairā-
kas pozitīvas pār-
maiņas. Uzbūvēta 
jauna sarīkojumu 

zāle, atvērtas divas jaunas bērnu grupas, kā arī iestāde atjau-
nojusi savu vēsturisko nosaukumu “Strautiņš”. Ādažu pirms-
skolas iestādes komanda tiešām mīl savu darbu un bērnus. 
1983. gadā kolhoza bērnudārza “Strautiņš” atvēršana piesaistīja 
daudzu uzmanību. Īpaši tā modernā arhitektūra. Uz bērnudār-
zu tolaik devās dažādas delegācijas, jo visā Padomju Savienībā 

otra tik moderna bērnudārza nebija. Iestādes metodiķe Anita 
Šaicāne atceras: “Kad 1991. gadā kolhozus likvidēja, slēdza arī 
Ādažu bērnudārzu. Bērnudārza telpas pirmās līdz trešās kla-
ses audzēkņiem toreiz īrēja Ādažu Brīvā Valdorfa skola. Pe-
dagoģes, kam nebija, kur atstāt savus mazuļus, apvienojās un 
lūdza pašvaldību saglabāt vienu bērnudārza grupiņu. Lūgumu 
uzklausīja, vienai grupiņai atbrīvoja telpu, un Sandra Breidaka 
sāka strādāt ar 17 dažāda vecuma skolotāju bērniem, vienlai-
kus būdama gan audzinātāja, gan aukle, gan muzikālā vadītāja, 
veļas pārzine un viss pārējais personāls.” Ādažu pirmsskolas 
iestādes vadītāja Sandra Breidaka atzīst, ka ir patiess prieks un 
gandarījums par to, ka izdevies saglabāt bērnudārzu un izvei-
dot tik draudzīgu un saliedētu kolektīvu.

Monika Griezne

Kādas fotogrāfijas stāsts…
Latvijai sasniedzot savu 100. jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrā�jās. Arī 
ādažnieki veidoja Latvijas valsti. 10. stāsts – Ādažu bērnudārza atklāšana 1983. gada oktobrī, tieši pirms 35 gadiem.

Fotogrā�jā re-
dzams kolhoza 
“Ādaži” vadītājs 
Alberts Kauls, 
atklājot bērnu-
dārzu 1983. gada 
oktobrī. Kolhoza 
laikos Ādažos 
viena pēc otras 

pacēlās vairākas ievērojamas celtnes, kas kontrastēja ar apkārt val-
došo padomju laikam raksturīgo arhitektonisko pelēcību. 
Anita Šaicāne atceras: “Padomju Latvijā bērnudārzus būvēja pēc tip-
veida projektiem, bet Ārija Kaula, Alberta Kaula sieva, Ādažiem bija 
sameklējusi individuālu projektu, kurā ieviesa savas jaunās idejas. 
Ārija Kaula bija ļoti darbīgs, enerģisks cilvēks ar jaunām, progresī-
vām idejām un interesantām nākotnes vīzijām. Toreiz visiem kom-
jauniešiem bērnudārza tapšanā celtniecības palīgdarbos bija jāno-
strādā 8 stundas mēnesī bez atalgojuma. Bērnu rīcībā jaunā iestāde 
tika nodota 1983. gada oktobrī. Nosaukums “Strautiņš” bija pār-
ņemts no Baltezera bērnudārza. Bērnudārzs bija domāts 325 vietām. 
Pavisam trīspadsmit grupiņām. Sākumā viena grupiņa bija atstāta 

nodarbībām bērniem ar speciālām vajadzībām – logopēdiskā grupa. 
Bija arī diennakts grupa bērniem, kuru vecāki strādāja maiņās. Bēr-
nudārzs kolhozniekiem bija par brīvu. Tikai divas stundas mēnesī 
bija jānostrādā bērnudārza sakopšanā. Arī toreiz dārziņa grupiņas 
bija pārpildītas. Grupiņā bija pat 28 bērni, lai gan telpas paredzē-
tas 25 bērniem. Grupās bija viena vecuma bērni. Dārziņu apmeklēja 
no 3 līdz 7 gadus veci bērni. Vidēji apmeklēja 364 bērni. Ar viņiem 
strādāja 26 audzinātājas un 26 auklītes. Bija 3 metodiķi, 3 muzikālās 
audzinātājas, logo-
pēde, deju skolotāja, 
darbmācības skolo-
tājs, mākslas skolo-
tāja, baseina trenere. 
Tāpat bija 2 admi-
nistratori, 3 medi-
ķi, 4 grāmatveži un 
uzskaitveži, saimniecības daļas vadītājs, friziere, daiļdārznieks, 3 
sētnieki, 6 pavāri, 2 virtuves strādnieki, 5 darbinieki veļas mājā, san-
tehniķis, nakts aukles un citi. Kopā gandrīz 100 darbinieku.”

Anitas Šaicānes stāstījums Ingunas Baueres grāmatā
“Ādaži. Novads un ļaudis”. (120.-121.lpp.)

L A TV IJ A I 100N D



Atjauno Baltezera baznīcas gaili
Šovasar radās iespēja atjaunot Baltezera baznīcas gaili, un 
tas kopā ar pamatnes bumbu tika nocelts no baznīcas torņa. 
Baltezera baznīcas gaiļa atjaunošana tiek veikta, pateicoties 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes fonda “Mantojums” 
piešķirtajiem līdzekļiem. Šobrīd gailis atrodas Brīvdabas mu-
zejā metāla restauratora Ģirta Bērziņa darbnīcā un tiek atjau-
nots. Diemžēl, tikai noņemot gaili, radās iespēja apzināt visus 
laika zoba nodarītos postījumus, tāpēc 
restaurācija un apzeltīšana aizņems ilgā-
ku laiku, nekā sākotnēji plānots. Gailis 
varētu atgriezties baznīcas smailē 2018. 

gada nogalē – tiklīdz zināsim precīzāk, informēsim par konkrētiem datumiem, kad gai-
lis tiks uzcelts tornī. Pateicība un Dieva svētība Tauriņu ģimenei, kura uzņēmusies un 
vada šo projektu.

Ādažu evaņģeliski luteriskā draudze

Saskaņots būvprojekts par dambja pārbūvi

Šā gada septembrī Ādažu novada dome 
saņēma pozitīvu eksperta atzinumu par 

SIA “Meliorprojekts” izstrādāto būvpro-
jektu “Plūdu un krasta erozijas risku ap-
draudējumu novēršana Ādažu novadā, 
1. kārta. Esošā dambja, tā būvju un sūk-
ņu stacijas pārbūve” un “Plūdu un krasta 
erozijas risku apdraudējumu novēršana 
Ādažu novadā, 2. kārta. Gaujas kreisā 
krasta nostiprinājuma izbūve”. Uzsākta 
būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu 
izstrāde. Lai uzsāktu plānotos darbus – 
samazinātu plūdu un krastu erozijas riska 

apdraudējumu Ādažu novadā, nodrošinot 
iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā 
arī saimnieciskās darbības konkurētspēju 
un turpmāku pastāvēšanu, Ādažu novada 
dome iesniegusi precizētu Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda projekta iesniegumu 
Centrālai �nanšu un līgumu aģentūrai.

Apstiprināti apsaimniekošanas 
plāni ezeriem

Dome apstiprinājusi apsaimniekošanas 
plānus Dūņezeram, Kadagas ezeram, 
Lielajam Baltezeram, Mazajam Balteze-
ram, Lilastes ezeram un Vējupei, nosa-
kot veicamos pasākumus ezeru krastu 
zemes īpašniekiem, pašvaldībai un ci-
tām personām. Ar apsaimniekošanas 
plāniem var iepazīties domes mājaslapā 
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Doku-
menti/Nolikumi un noteikumi. 
Uzsākta Mežaparka un Iļķenes 
ceļa posmu projektēšana
Notiek pārbūves būvprojekta izstrāde Iļ-
ķenes ceļam, posmā no A1 autoceļa līdz 
Mežaparka ceļam, un Mežaparka ceļam, 
posmā no Iļķenes ceļa līdz Kadagas ce-
ļam. Projekta realizācijas laikā paredzēts 
izbūvēt brauktuvi, apvienoto gājēju – ve-
loceliņu, apgaismojumu, spiedvada ka-
nalizācijas un ūdensvada tīklus.

Uzsākta Ķiršu un Ziedu ielu 
projektēšana
Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi 
un autoruzraudzību Ķiršu ielas pārbūvei 
Ādažos. Ķiršu ielā atrodas viena no ve-
cākajām apbūvēm Ādažos. Ķiršu ielā se-
gumu paredzēts izbūvēt no betona bruģ-
akmens ar apvienoto gājēju – veloceliņu, 
kas savienos Rīgas gatvi ar Attekas ielu. 
Ķiršu ielā paredzēts izbūvēt arī lietus ka-
nalizāciju, kas atrisinās un sakārtos Ķir-
šu ielas un blakusesošo ielu ūdens atvadi. 
Ķiršu ielā paredzēts uzstādīt ātrumvaļ-
ņus, kā arī izbūvēt apgaismojumu. Zie-
du ielā paredzēts izbūvēt brauktuves se-
gumu no betona bruģakmens līdzīgi kā 
Saules ielai. 
Izbūvēti ātrumvaļņi Ūbeļu ielā, 
“Upmalās” un pie Kadagas 
bērnudārza

“Upmalās” izbūvēts viens ātrumvalnis, 
Ūbeļu ielā izbūvēti 4 ātrumvaļņi, pie Kada-
gas bērnudārza izbūvēts viens ātrumvalnis. 

Noasfaltēta iebrauktuve pie 
Ādažu vidusskolas

Novākts apaugums ceļu noma-
lēm, grāvjiem un aizsargdambim

Pabeigti 2. posma ceļu nomaļu, grāvju un 
aizsargdambja apauguma novākšanas dar-
bi. Veikta aizsargdambja apauguma novāk-
šana no aizsargdambja un novadgrāvja – 
līdz grāvja vidum posmā no A1 šosejas līdz 
Vējupes ietekai Gaujā. Veikta apauguma 
novākšana no ceļu nomalēm un grāvjiem 
atbilstoši īpašuma robežām, tai skaitā krū-
mu, koku ar diametru līdz 15cm izciršana 
grāvjos, nogāzēs un autoceļa joslās, krūmu 
atvašu pļaušana un zāles pļaušana.
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Uzņēmīgā ādažniece, Nacionālo bru-
ņoto spēku virsniece, psiholoģe, trīs 
meitu māmiņa Sandra Landratova 
pašvaldības organizētajā jauno uzņē-
mēju konkursā ieguva pirmo vietu ar 
savu ideju radīt inovatīvus produktus 
no priežu čiekuriem un jaunajiem dzi-
numiem. Tāpat Sandra šovasar noor-
ganizēja pirmsskolas andeli pie Ādažu 
vidusskolas, kurā bērnu vecāki varēja 
piedāvāt dažādas lietas, no kurām pašu 
atvases jau izaugušas, bet labi noderētu 
citiem bērniem. Velosipēds, skolas for-
ma, soma, sporta inventārs… Ārvalstīs 
tik izplatītā andelēšanās nu kļuvusi po-
pulāra arī pie mums. Sākotnēji inter-
vija bija iecerēta par jauno uzņēmēju 
konkursu vien, taču sarunas gaitā at-
klājas, cik dziļi jūtoša un skaista dvēse-
le ir Sandrai, tāpēc mūsu saruna – ne 
tikai par biznesa idejām, bet arī dzīvi. 
Reizēm tik smeldzīgi sāpīgu. Sandra 
kā psiholoģe “Maximas” traģēdijā at-
balstīja cilvēkus, kuri devās uz morgu 
atpazīt savus bojā gājušos tuviniekus, 
strādājusi par psiholoģijas skolotāju, 
kā arī psiholoģi bāreņu patversmē. Kur 
Sandra smeļ spēku? “Vīrs un meitas 
man ir liels atbalsts, būtiska nozīme ir 
arī manam iekšējam resursam, kas ir 
lūgšana. Viena pieredze ir vecmāmiņas 
stāstītais par Dievu, bet pavisam cita, 
kad pati pieredzu attiecības ar Viņu. 
Tās nevar izstāstīt, tās vienkārši ir.”

Sievišķīgā Sandra darba dienās staigā 
formā, Aizsardzības akadēmijā pasnie-
dzot psiholoģiju. Jau no pusaudžu ga-
diem viņa darbojās zemessardzē, tomēr 
darboties tikai militārajā jomā nevēlējās. 
Cilvēks kā būtne likās gana interesants, 

lai viņā ieskatī-
tos dziļāk, tāpēc 
Sandra vispirms 
beidza studijas 
psiholoģijā, pēc 
tam – Latvijas 
Nacionālajā Aiz-
sardzības akadē-
mijā, kļūstot par 
virsnieci.
Garšas ceļš
Kā radās doma, 
paralēli eso-
šajam darbam 
bruņotajos spē-
kos, izdomāt ra-
dīt ko jaunu?
Nav jau tā, ka 
cilvēku interesē 
tikai kas viens. 
Ik pa laikam 
jāmeklē jaunas 

nodarbes, kas sagādā prieku. Agri bēr-
nībā sāku gatavot ēst, ne vienmēr viss 
uzreiz izdevās, taču man patika ekspe-
rimentēt ar dažādām garšām. Bija gads, 
kad darbā bija milzīga slodze, daudz 
slimoju ar bronhītiem un aptiekā pirku 
sīrupus. Lasot to sastāvu, pamanīju, ka 
to pamatā ir priežu čiekuri. Tepat, apkārt 
dabā, ir tik daudz resursu veselības uzla-
bošanai! Ādažos ir pateicīga vide, meži ir 
pilni ar mazām priedītēm. Arī pie jūras, 
Carnikavā, ir tīra vide, tur man arī vis-
vairāk patīk lasīt čiekurus. Medijos ir ļoti 
daudz recepšu, kā vārīt čiekuru sīrupu, 
bet es gāju savu ceļu, mēģinot pati. Prie-
des čiekuros, skujās un ziedputekšņos ir 
�avonoīdi un  �toncīdi – bioloģiski aktī-
vas vielas, kas nomāc patogēno baktēri-
ju, sēņu un vienšūnu augšanu. Tāpat arī 
eļļas, kas ir noturīgas pret temperatūras 
maiņām un ir draudzīgas bronhiem. Si-
bīrijā ir ļoti senas receptes, jo aptieku 
un zāļu nebija, un tantiņas saprata – 
jāiet uz mežu! Un arī es eju uz mežu! 
Meitas par mani smejas, sakot, ka 
mamma var paēst, izejot cauri me-
žam. 
Pašvaldība Jauno uzņēmēju kon-
kursu organizē trešo gadu. Kāpēc 
izlēmāt piedalīties tieši šogad?
Laikam tāpēc, ka viens no konkur-
sa punktiem noteica – konkursā var 
piedalīties jaunās māmiņas. Esot mā-
jās ar bērnu, vairāk sadzirdi sevi. No 
vienas puses – esi absolūti saplūdis 
ar bērnu, bet no otras – ir laiks ap-
stāties. Sākumā divas reizes aplūkoju 
piedāvājumu un nodomāju: “Hmm, 
es nemāku rakstīt projektus!” Kad 
paskatījos otrreiz, līdz idejas iesnieg-
šanai konkursā bija palikušas vien di-

vas, trīs nedēļas. Vīrs mani ļoti atbalstīja, 
sakot: “Dari, dari!” Palīdzēšot man arī 
čiekurus lasīt. Produkti no čiekuriem 
bija mana aizraušanās arī pirms kon-
kursa,  bet konkurss radīja iespēju iznest 
šo ideju ārpus paziņu loka. Ar cipariem 
un iespējamām summām klājās grūti. 
Jēdziens “prognozējamās naudas plūs-
mas”! Ko darīt ar tādu! Zvanīju domes 
projektu vadītājai Laurai Indriksonei, 
sakot: “Neko nesaprotu!” Viņa konsul-
tēja, deva padomus, pamatīgi iespringu 
un visu izdarīju. Pirmajā konkursa kārtā 
vajadzēja savu produktu prezentēt, žū-
rijā bija profesionāļi, kuri vērtēja, vai no 
manas idejas kas sanāks, vai nē, sadeva 
foršus padomus. Žūrija jautāja, kas tad 
šajā produktā ir inovatīvs, ja reiz čieku-
ri izmantoti arī senās Sibīrijas receptēs. 
Inovatīvs ir čiekuru produktu pielieto-
jums ikdienas uzturā, ne tikai pret kakla 
sāpēm, klepu vai saaukstēšanos. Tas ir 
izmantojams pie ka�jas, pankūkām un 
daudz un dažādiem ēdieniem. 
Vai iepriekš bijāt saistīta ar uzņēmēj-
darbību?
Nē, nekad nekādā veidā. Šī ir mana pir-
mā pieredze. Droši vien būs arī pirmie 
sprunguļi un kritieni. Nekas. Tas viss 
pagaidām ir interesanti. Domāju, cilvē-
kam jādara tas, kas ļoti patīk un pado-
das. Esmu ievērojusi, ja patiesi aizrauja-
mies un darām to, kas patīk, tad nāk arī 
palīdzība, padomi, viss loģiski saslēdzas 
un izdodas! 
Uzņēmēja – tas skan skarbi!
Ja produkti būs pieprasīti, būsiet gata-
va pamest pašreizējo darbu?
Nē, jo psiholoģija ir mans sirdsdarbs, tā-
pat man ļoti patīk atmosfēra, kas valda 
bruņotajos spēkos. Tā ir kā tāda pozitī-
va atkarība. Bruņotajos spēkos vienmēr 
ir kādi izaicinājumi, ir ko smelt un mā-
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Tikai tad, kad uz mirkli palika viens, 
viņš beidzot varēja raudāt un atļauties 
būt vājš. Un pēc tam viņš atkal atgriezās 
pie savas ģimenes – gatavs viņus balstīt. 
Tāda vīrišķība. Bet bija arī ģimenes, ku-
ras nāca lūgt zelta gredzenu, kas cilvē-
kam palicis uz pirksta. Kad skaidroja, ka 
nav iespējams to novilkt, viņi uzstāja, lai 
taču salauž pirkstu un dabū to gredzenu 
nost. 
Svētceļojumos �ziski bija smagi?
Ja miesa ir komfortā, smadzenes sāk 
slinkot. Vērtīgās atziņas šādos pārgājie-
nos atnāk daudz straujāk, nekā 10 gadus 
sēžot kabinetā. 
Piemēram, kādas?
Šogad kopā ar māsu gājām no Kolkas 
uz Dubultiem. Tas nebija svētceļojums, 
bet tāds dullais gājiens – piektdienā izej, 
svētdienā ierodies. 136km. Tāds pie-
dzīvojums. Pēc 100km nolēmām pagu-
lēt. No rīta pamostoties, jutu, ka kājas 
smeldz, nodomāju: “100km noieti, man 
nekas nevienam nav jāpierāda, kāpju 

autobusā un 
braucu 

mājās.” 
Māsa at-

balstoši smaidīja – lai daru, kā vēlos! Pēc 
kāda laika domāju – vispār jau nav tik 
traki. Un lūk, atziņa – ja ir tik grūti, ka 
viss riebjas, vajag dot sev tādu kā back up 
sajūtu, tādu atpakaļgaitas sajūtu, ka varu 
izvēlēties kaut ko nedarīt.  Un tajā brīdī, 
kad pateicu sev, ka varu to nedarīt, orga-
nisms it kā mobilizējās. Atļauj sev neda-
rīt. Pēc šīs atziņas esi restartējies. Noiet 
pēdējos 36km bija pat vieglāk nekā pir-
mos 100. Laikam dzīvē ir tāpat. Jādzenas, 
jādzenas… Varbūt nevajag.  Varbūt var 
kā citādi. Un viss notiks pats no sevis. 

Monika Griezne
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cīties. Uzņēmēja – tas skan skarbi. Tas, 
ko vēlos, padalīties ar savu atklājumu, 
ko esmu atradusi pati, ko atzinuši mani 
radi, draugi un paziņas. Daudzi uztver ar 
neizpratni – brūns čiekurs, kas mētājas 
zemē, no tā tiešām kaut ko var uztaisīt? 
No brūnajiem, cietajiem čiekuriem jau 
nekas nesanāks, der mazie, zaļie čieku-
riņi, kas pieejami tikai divus mēnešus 
gadā. Parasti tas ir no maija līdz jūnijam, 
bet šogad iespēja lasīt čiekurus parādījās 
jau aprīlī. Līdz Jāņiem tie izaug lieli un 
pēc Jāņiem paliek aizvien cietāki un cie-
tāki. Sacietējušus vārīt ir daudz grūtāk, 
jo čiekuri ir daudz sveķaināki, pārkok-
snējas, bet sākumā tie ir sulīgi un pat 
skābi. 
Kur jūs rodat tam laiku?
Tas ir īss periods. Aizbrauc uz divām 
stundām brīvdienās un viss. Vienlaikus 
savācu gan jaunos dzinumus, gan putek-
šņus, gan čiekurus. Konkursa žūrija ie-
teica padomāt par papildu darba spēku, 
kas palīdzēs man salasīt pēc iespējas vai-
rāk čiekuru. Jāpadomā!
Kas devis gandarījumu psihologa 
darbā?
Kad redzu, ka cilvēks sevī spēj atrast 
milzīgus resursus. Psihologs nav nekāds 
Mahatma Gandijs vai Buda, viņš arī ne-
zina, kā ir pareizi, vienīgi var pateikt, kā 
izskatās no malas, jo reizēm tieši skats 
no malas ļauj atvērt acis. Psihologa uzde-
vums ir iedot makšķeri, nevis zivi.  Sva-
rīgi savas traumas akceptēt, ieraudzīt, 
pieņemt un palaist.  Ja mums bijusi kāda 
vardarbības pieredze, vienalga – �ziska 
vai emocionāla – nereti pieņemam upura 
lomu. Turpinot šo lomu, šķiet, ka apkār-
tējie dara pāri, pieviļ. 
Arī ģimenē ļoti bieži 
kopā ir cilvēki, kur 
abi saprot viens otra 
lomas (upura un pāri-
darītāja), tāpēc viens 
otram ir vajadzīgi. 
Kad pārstāj būt par 
upuri, sāk veidoties 
cits paziņu loks un 
cita dzīve. Esmu ie-
vērojusi, ja no rīta 
noskaņojam sevi, ka 
viss būs labi, tā arī 
būs. Parasti esam 
pieraduši domāt par 
bažām, par visu satraucošo, kas dienas 
laikā gaidāms, bet ir lieliski, ja ir iera-
dums domāt par labo. Dažreiz šķiet, ja 
neraizēsies, tad nekontrolēsi situāciju, 
bet tā nav. Noskaņojoties pozitīvi dienas 
sākumā, pazūd bailes un šaubas, kas liek 
rīkoties destruktīvi. Ir svarīgi katram 
atrast savus resursus dzīvē. Kas ir tas, 

kad dod prieku, dara laimīgu. Tas var 
būt jebkas. Man, piemēram, tās ir garas 
pastaigas dabā, 12 gadus tā bija došanās 
svētceļojumos.
Klusējošs ceļš
Kas tajos saistīja?
Viena pieredze ir vecmāmiņas stāstītais 
par Dievu, bet pavisam cita, kad pati 
pieredzu attiecības ar Viņu. Tās nevar 
izstāstīt, tās vienkārši ir. Ceļš no Rīgas 
līdz Aglonai brīžiem bija klusējošs, brī-
žiem – lūgšanu pilns, kad satikos ar sevi 
un Viņu. Tas ir iekšējs attīstības ceļš, bez 
kura nevaru. Reizēm dzīvē ir tā, ka domā 
– vairs nevaru, bet tad pēkšņi notiek kas 
priecīgs. Pēc pusstundas zvans pie dur-
vīm – kaimiņiene atnes bezē kūkas, un 
daudz! Brīdī, kad notiek kas sāpīgs, ir 
grūti izturēt, bet ilgtermiņā raugoties, 
saproti, cik daudz kā dvēsele no šīm sā-
pēm varēji mācīties. Un bieži jau neviens 
ar kūkām neatnāk, protams! Man ir arī 
kāds īpašs stāsts par vīrišķību. “Maxi-
mas” traģēdijā, šķiet, mobilizējās visi 
Latvijas psihologi. Mans uzdevums bija 
atbalstīt cilvēkus, kuri devās uz mor-
gu atpazīt savus bojā gājušos tuvi-
niekus. Kāds pavecāks kungs 
bija atnācis kopā ar ģimeni. 
Redzēju, kā viņš mierina 
te vienu, te – otru. Tā 
kā ceļš uz labierīcībām 
morgā veda caur gai-
teni, kurā atrodas 
iekapsulētas senas 
cilvēka patoloģiskas 
ķermeņa daļas zi-
nātniskiem pētīju-
miem, psihologiem 

pēc iespējas ātrāk bija jāpavada garām 
šīm mēģenēm, lai emocionāli netrau-
mētu tuviniekus. Domādams, ka palicis 
viens, šis kungs atļāvās skaļi izraudāties. 
Stāvēju gaitenī un raudāju līdz ar viņu. 
Kad viņš bija vajadzīgs savai ģimenei, 
viņš sniedza maksimālu atbalstu. Kad 
visi apkārt raudāja un ģība, viņš turējās. 
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Aicinājums pieteikties auklīšu kursos!
Mūsu novadā ir daudz bērnu, kuriem 
pusotra gada vecumā nākas samierinā-
ties ar dzīves realitāti un doties uz bēr-
nudārzu, jo viņu māmiņām jāatgriežas 
darbā. Vai ir varianti? Jā, ir! Piemēram, 
izmantot serti�cētas auklītes pakalpo-
jumu un saņemt pašvaldības līdz�nan-
sējumu auklītes algai 150 eiro mēnesī.  
Vai arī  iedrošināt savus ģimenes locek-
ļus apgūt 40 stundu profesionālās piln-
veides programmu bērnu aprūpes jomā 
un kvali�cēties auklītes naudiņas sa-
ņemšanai. Tas nav ne grūti, ne sarežģīti. 
2017. gadā ar pašvaldības atbalstu tepat, 
Ādažu vidusskolā, tika noorganizēti 
auklīšu kursi, kurus sekmīgi pabeidza 
26 dalībnieki, to skaitā 2 stiprā dzimu-
ma pārstāvji. Jaunākajai auklītei bija 23 
gadi, vecākajai – 74. 
Šī gada aprīlī kursus pabeidza vēl 9 auk-
les, no kurām divas sniedz aukles pakal-
pojumu četriem bērniem. Laiku pa laikam 
pašvaldībā vēršas interesenti, kuri vēlas 
apmācību iziet tieši Ādažos. Tas ir iespē-
jams, ja ir nodrošināts nepieciešamais da-
lībnieku skaits (8-10). Ceram, ka daudzas 
potenciālās auklītes – bērnu vecmāmiņas 
un vectētiņi, izlasot šo rakstu, pieteiksies 
auklīšu kursiem vai vismaz padalīsies ar 
šo informāciju. Publicējam atbildes uz bie-
žāk uzdotajiem jautājumiem. 

1. Kas var kļūt par auklīti? Par auklīti var 
būt jebkura persona, kas nav bērna vecāks 
vai aizbildnis. Reģistrēties var arī bērna 
pilngadīgā māsa, brālis vai vecmāmiņa/
vectētiņš, ja vien šī persona atbilst norma-
tīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Taču 
par auklīti nevar kļūt bērna māte, tēvs vai 
bērna likumīgie aizbildņi.
2. Kādos gadījumos pašvaldība sedz daļu 
auklītes algas? Ja auklīte ir pabeigusi auk-
līšu kursus, reģistrējusies Valsts ieņēmu-
mu dienestā (VID) kā saimnieciskās dar-
bības veicējs un reģistrējusies arī Izglītības 
kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzrau-
dzības pakalpojumu sniedzējs, ir iespēja 
saņemt pašvaldības līdz�nansējumu. Sva-
rīgs noteikums līdz�nansējuma piešķir-
šanai – bērnam un vienam no vecākiem 
jābūt deklarētam Ādažu pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā. Ja visi kritēriji at-
bilst, bērna vecākiem atliek vien nokārtot 
formalitātes Ādažu novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A.
3. Kādu nodokļu maksāšanas veidu iz-
vēlēties? VID mājaslapā www.vid.gov.lv 
(sadaļā privātpersonām – noderīgi – saim-
nieciskās darbības veicēji) iespējams izvē-
lēties piemērotāko nodokļu maksāšanas 
režīmu. Vienkāršākais veids, lai strādātu 
par auklīti o�ciāli, ir izvēlēties patentmak-
sas nodokli, kas auklītēm ir 43 eiro mēne-

sī, neatkarīgi no pieskatāmo bērnu skaita 
(max 5 bērni). Ja auklīte ir pensijas vecu-
mā, ir iespēja maksāt samazināto patent-
maksu. Samazinātā patentmaksa sešiem 
kalendāra mēnešiem ir 9 eiro, bet vienam 
kalendāra gadam – 17 eiro.
4. Vai personai ar pedagoģisko izglītību 
nepieciešami aukles kursi? Kursi nav ne-
pieciešami, bet ir jābūt apliecībai par pras-
mēm sniegt pirmo palīdzību.
Pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv sada-
ļā Izglītība – Likumi un noteikumi par iz-
glītību – iespējams sīkāk uzzināt par pra-
sībām bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakal-
pojumu sniedzēju reģistrēšanas kārtību 
(16.07.2013. Ministru kabineta noteikumi 
Nr.404) un Ādažu novada pašvaldības lī-
dz�nansējuma piešķiršanu pirmsskolas 
izglītības ieguvei (27.01.2015. saistošie no-
teikumi Nr.1/2015).

Aicinām izmantot pašvaldības līdz�-
nansējumu auklītes algai un iedroši-
nāt savus ģimenes locekļus apgūt 40 
stundu profesionālās pilnveides izglī-

tības programmu bērnu aprūpes jomā. 
Pieteikties kursiem var līdz šā gada 30. 
oktobrim pa tālr. 25936485 vai e-pastā: 
inara.briede@adazi.lv. Plānots, ka kursi 
notiks novembra sākumā. Cena – 100 eiro.

Ināra Briede

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt savu viedokli
par LEADER programmas īstenošanu Ādažu novadā!
Biedrība “Gaujas Partnerība” turpina 
vērtēt savas attīstības stratēģijas īsteno-
šanas rezultātus un to ietekmi uz Āda-
žu novada attīstību. Atgādinām, ka kopš 
2016. gada Ādažu novadā tiek īstenoti da-
žādi projekti Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita �-
nansējuma ietvaros, lai Ādažu novadā ie-
dzīvotājiem būtu augsta dzīves kvalitāte, 
attīstītos uzņēmējdarbība un nevalstisko 
organizāciju darbība, kā arī būtu aizsar-
gāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un 
resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot 
LEADER projektus.
Iepriekšējā mēnesī tika veikta iedzīvotā-
ju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju vie-
dokli par Ādažu novadā īstenoto LEADER 
projektu ietekmi uz vietējās teritorijas 
attīstību, kā arī sniegtu priekšlikumus 
biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas 
izmaiņām. Ja kāds tajā vēl vēlas piedalī-

ties, aicinām aizpildīt anketu elektroniski: 
https://goo.gl/forms/pa8huXkHZtpJgZXH3. 
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un 
aizpildīt šeit:
Oktobrī un novem-
brī tiek plānotas arī 
tikšanās ar Ādažu 
novadā dzīvojo-
šiem un strādājo-
šiem cilvēkiem, lai 
klātienē uzklausītu viņu viedokli par Āda-
žu novada līdzšinējo un vēlamo attīstību:
• Tikšanās ar uzņēmējiem notiks šī gada 
31. oktobrī, plkst. 18.00 Ādažu Kultū-
ras centra Vēstures un mākslas galerijā 
(Ādaži, Gaujas iela 33A, 1. stāvs). Plānotās 
tikšanās ilgums – 3 stundas.
• Tikšanās ar iedzīvotājiem un biedrī-

bām notiks šī gada 3. novembrī, plkst. 
12.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures 
un mākslas galerijā (Ādaži, Gaujas iela 
33A, 1. stāvs). Plānotās tikšanās ilgums – 3 
stundas. Lai iedzīvotājiem sanāksmes lai-
kā nav jādomā, kā nodarbināt savus bēr-
nus, tikšanās laikā Kultūras centra Izstā-
žu zālē bērniem tiks piedāvātas radošās 
darbnīcas un citas aktivitātes.
Lūgums par savu dalību infor-
mēt iepriekš, rakstot uz e-pastu: 
gaujaspartneriba@inbox.lv. Jautājumu vai 
neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties 
biedrībā “Gaujas Partnerība”, rakstot uz 
biedrības e-pastu.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju un uzņē-
mēju piedalīties biedrības organizētajās 
sanāksmēs!

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta  Zemkopības  ministrija  un  Lauku  atbalsta  dienests

Gaujas ielā 13/15 (Ādažu slimnīcas ēkā,
ieeja no Gaujas ielas puses, 2. stāvā) atvērta ginekologa privātprakse
Operējošs ginekologs ar pieredzi konsultē, veic ultrasonoskopiju 
un ārstē klientes ar dažādām ginekoloģiskām saslimšanām (olnīcu 
cistas, endometrioze, saaugumi, dzemdes polipi, olvadu iekaisumi, 
miomas, hormonālie traucējumi, menopauzes traucējumi), kon-

sultē un ārstē auglības jautājumos, agrīno grūtniecības traucējumu 
gadījumos. Pieņemšanas laiki pēc iepriekšēja pieraksta pa tel. +371 
26685580 vai +371 29122177. Vizītes pieejamas par maksu. 

Vija Plūme
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Šī gada 27. septembrī vairāki Ādažu no-
vada domes, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
un daudzdzīvokļu ēkas Pirmā ielā 37 pār-
stāvji devās klātienē apskatīt pirmo ēku, 
kas tika visaptveroši atjaunota, izmantojot 
energoefektivitātes pakalpojuma līgumu 
(EPC). Tā kā līdz šim Ādažu novadā vēl 
nevienas daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas 
gadījumā nav izmantots EPC, brauciena 
laikā tika runāts par mītiem un bažām par 
EPC kā risinājumu ēku atjaunošanai.
Visaptveroši atjaunotā ēka, kas tika ap-
skatīta, atrodas Rīgā, Mastu ielā 8/1. Tā 
ir 1994. gadā ekspluatācijā nodota 5 stāvu 
ēka ar 1600m2 lielu platību, kurai jau 1995. 
gadā sākās dažādas problēmas pagrabā, 
jumtā un fasādē. Saprotot, ka ēkai noteikti 
būs nepieciešama atjaunošana, iedzīvotāji 
meklēja iespējas to darīt, piesaistot Eiropas 
Savienības fondu līdzekļus. Kad jau bija 
saņemts atbalsts Latvijas investīciju un at-
tīstības aģentūrā, ēkas iedzīvotāji uzzināja 
par EPC iespējām, ko piedāvāja Nīderlan-
des kompānijas “Invesko” apakšuzņēmējs 
“RenESCO”. 
Pirms pieciem gadiem veiktie energoefekti-
vitātes pasākumi ēkai izmaksāja 370 tūkst. 
eiro. Lai tos nosegtu un saņemtu papil-
du garantijas ilgtermiņā, izvērtējot EPC 
priekšrocības, iedzīvotāji ar energoefek-

tivitātes pakalpojumu snie-
dzēju noslēdza EPC līgumu 
uz 20 gadiem un katru mē-
nesi sāka maksāt izlīdzinātu 
maksājumu. Maksājumā tika 
ietverti pasākumi, kas uzla-
boja ēkas energoefektivitāti, 
sniedza ilgtermiņa garantiju 
izpildīto darbu kvalitātei 20 
gadu garumā pēc ēkas atjaunošanas, kā 
arī pilnvērtīgu veikto atjaunošanas pasā-
kumu apsaimniekošanu, veicot regulāru 
mājas apkopi, atbilstoši EPC noteikta-
jam un novēršot risku laika gaitā ēkas 
defektiem palikt nepamanītiem. Daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem 
maksājums pēc ēkas atjaunošanas nav 
samazinājies, toties iedzīvotāji tagad dzīvo 
atjaunotā, skaistā ēkā un vēl 15 gadus va-
rēs neuztraukties par jebkādiem darbiem, 
kas saistīti ar ēkas energoefektivitāti. Ņe-
mot vērā to, ka “RenESCO” ir atbildīgs par 
ēkas energoefektivitātes nodrošināšanu, 
uzņēmums regulāri seko līdzi situācijai 
ēkā. Domājot par iespējamajiem darbiem 
saistībā ar ēkas teritorijas labiekārtošanu, 
dzīvokļu īpašnieki nav atcēluši arī maksā-
jumus uzkrājumu fondā.
Ēkai Mastu ielā 8/1 atjaunošanas laikā tika 
atjaunoti pamati, vecā ventilācijas sistēma, 

nomainītas karstā ūdens un apku-
res sistēmas, nomainīti praktiski 
visi radiatori, nomainīti logi, nosil-
tināta fasāde un uzstādīta ventilāci-
jas sistēma ar rekuperācijas iekārtu, 
katrā dzīvoklī notiek sasildīta gaisa 
ieplūde. Kā jebkuras ēkas siltināša-
nas laikā, arī šīs mājas iedzīvotā-
jiem 4 mēnešu laikā nācās samie-
rināties ar dažādām neērtībām, 
taču galarezultāts bija tā vērts (jau 
pirmais rēķins par apkuri pēc silti-
nāšanas darbiem ēkai uzrādīja 60% 

ietaupījumu). Turklāt iedzīvotāji saprata, 
ka tas, kas tiek atjaunots, ir viņu īpašums 
un par to ir jārūpējas. Ja līdz siltināšanai 
daudzdzīvokļu ēkai bija lieli siltuma zu-
dumi, pēc energoefektivitāti uzlabojošiem 
darbiem zudumi ir gandrīz novērsti. Arī 
ādažnieki brauciena laikā, kad ārā bija ļoti 
vējains un pavēss, varēja pārliecināties, ka 
Mastu ielas 8/1 kāpņu telpā ir silti arī bez 
apkures pieslēgšanas (jāņem vērā arī, ka 
ēka ir tuvu ostai un atrodas vēju ceļā).

Ņemot vērā gūto pieredzi, Mastu ielas 8/1 
ēkas pārstāvis A. Lelītis daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem, kas 
vēl nav izlēmuši par labu savas ēkas atjau-
nošanai, ierosina:
• neaizmirst, ka visas ēkas ar laiku nolieto-
jas un, neveicot to savlaicīgu atjaunošanu, 
ēkai var rasties tehniskas problēmas, tecēt 
jumts, rasties plaisas;
• kamēr ir tāda iespēja, pieteikties Eiropas 
Savienības fondu līdz�nansējumam un at-
gūt daļu no ieguldītām izmaksām; 
• laicīgi sākt gatavot ēkas atjaunošanai ne-
pieciešamo dokumentāciju, jo dokumentu 
izstrādes un saskaņošanas process ir lai-
kietilpīgs;
• sagatavot ēkas energoauditu un tehnisko 
apsekošanu, lai saprastu – kādas ir konkrē-
tās ēkas vājākās vietas un kādi ir ieteicamie 
darbi tās tehniskā stāvokļa un energoefek-
tivitātes uzlabošanai;
• plānojot ēkas siltināšanas darbus, ir ie-
spējams izvēlēties dažādus risinājumus, 
viens no variantiem ir ventilējamās fasā-
des. Šis risinājums ir veiksmīgs, jo darbus 
var veikt arī ziemā, kā arī tās ir iespējams 
mazgāt;
• veicot ēku tehnisko apsekošanu un iz-
strādājot tehniskos projektus, pievērst 
uzmanību un izstrādāt detalizāciju balko-
niem, savienojumu vietām, ūdens noteču 
stiprinājuma vietām, jumtam u.c. vietām, 
kurās ēkai ir pamanītas problēmas;
• uzticēt projektēšanas darbus arhitektiem 

Ādažnieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz pirmo daudzdzīvokļu ēku,
kas atjaunota, izmantojot energoefektvitātes līgumu
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ar pieredzi, vēlams tieši jūsu mājas tipa re-
novācijas projektu izstrādē;
• dzīvokļos ventilācijas nodrošināšanai pa-
redzēt rekuperācijas aparātus;
• ēku atjaunošanas darbus uzticēt piere-
dzējušiem būvniekiem;
• ēku siltināšanas darbos piesaistīt zinošus 
un kompetentus būvuzraugus un darbu 
vadītājus;
• neskaidrību vai šaubu gadījumā nebaidī-
ties, bet konsultēties ar zinošiem un piere-
dzējušiem speciālistiem. 
Izvērtējot iespēju veikt daudzdzīvokļu dzī-
vojamo ēku atjaunošanas darbus pēc EPC 
principa, Ādažu novada iedzīvotājiem jā-
ņem vērā, ka projekta “Accelerate SUNS-
hINE” ietvaros ir iespēja pieteikties Ādažu 
novada domes izstrādātajiem saistošajiem 
noteikumiem, kur paredzēts �nansiālais 

atbalsts līdz 1000 EUR apmērā energoau-
dita un tehniskās apsekošanas veikšanai. 
Tehniskās dokumentācijas izstrādes pro-
cesam iedzīvotājiem tā �nansēšanai ir šā-
das iespējas: 
1) saņemt pašvaldības atbalstu 2300 EUR 
apmērā, 
2) izmantot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkas uzkrājumus, 
3) ņemt aizņēmumu. 
Ādažu novada dome ir paredzējusi arī 
citus atbalsta instrumentus, ja daudzdzī-
vokļu dzīvojamā ēka nolemj pieteikties 
“Accelerate SUNShINE” projektam. Jāat-

ceras, ka šobrīd tehniskās dokumentācijas 
izstrādei vēl ir iespēja saņemt �nansējuma 
atbalstu �nanšu institūcijā ALTUM – 50% 
apmērā no izmaksām. 
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai, ja ir 
radušies jautājumi saistībā ar daudz-
dzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, 
izmantojot EPC, aicinām sazināties ar 
Ādažu novada domes energopārvald-
nieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, 
e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accele-
rate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Inga Pērkone
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Improvizējot un radoši izpaužoties, aizvadīts otrais interešu pulciņu gadatirgus

Ādažu Kultūras centrā aizvadīts jau otrais maksas interešu pulciņu 
gadatirgus. Tā mērķauditorija bija lielie un mazie novadnieki un 
kaimiņu novadu ļaudis, kas vēl nebija izvēlējušies sev patīkamāko 
brīvā laika pavadīšanas nodarbi. Brīvā un nepiespiestā atmosfērā, 
improvizējot un radoši izpaužoties, ikvienam bija iespēja iejusties 
virtuālajā realitātē, ar moderno tehnoloģiju palīdzību, uzkons-
truēt pašam savu “ejošo” robotu, pārbaudīt savas koncentrēšanās 
spējas paukošanas stendā, ļauties bungu ritmam, sajūsmināties 
par ekstrēmo deju dejotāju virtuozitāti. Uz vietas tika noorganizē-
ti divi koncerti, kuros piedalījās 5 gadatirgus dalībnieki – Andžeja 

Grauda bungu skola, Extreme deju skola, Yamaha mūzikas sko-
la, popgrupas Rakari mākslinieki, un Hop to top �tnesa studijas 
audzēknes, kuru vadītājai, tāpat kā Andžejam Graudam, izdevās 
panākt visu klātesošo līdzdarbību, kas noslēdzās ar skaļiem aplau-
siem un ovācijām. Paldies visiem, kuri piedalījās! Paldies Ādažu 
Kultūras centra tehniskajiem darbiniekiem Jurģim un Mārim par 
profesionālo atbalstu! Tie, kuri nevarēja ierasties, Ādažu novada 
domes mājaslapā www.adazi.lv var iepazīties ar interešu pulciņu 
gadatirgus dalībnieku kontaktinformāciju. 

Ināra Briede

Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursā ”Mana zeme skaistā”
piedalījusies arī  Ādažu vidusskola 

Latvijas valsts simtgades pasākumu ie-
tvaros Latvijas novados norisinās pro-
jekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokon-
kurss “Mana zeme skaistā””, kura mērķis 
ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē pie-
derības sajūtu un mīlestību pret savu 

zemi, īstenojot mūsdienu 
tehniskām iespējām at-
bilstošas radošās aktivi-
tātes. Konkursa mērķa 
auditorija ir skolēni no 1. 
līdz 12. klasei. Noslēgu-
sies projekta būtiskākā 
aktivitāte – fotokonkurss, 
kura ietvaros skolēni tika 
aicināti uzņemt Latviju 
raksturojošas fotogrā�jas, 
izmantojot mobilos telefo-
nus un fotoaparātus. Kon-
kursa darbu iesniegšana 
notika projekta interneta 

vietnē www.manazemeskaista.lv, kur 
skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu 
pie sava novada, skolas un klases. Mājas-
lapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot 
par labākajiem attēliem. Visvairāk balsu 
saņēmušo skolēnu darbi tika izgatavoti 

kā foto gleznas un izstādīti skolās. Pro-
jekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinā-
jums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu 
radošo darbu palīdzību ienesot valsts 
svētku noskaņu un Latvijas skaistumu 
mācību iestādēs. Projekta darba grupa 
nodrošina visu aktivitāšu īstenošanu 
projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu 
konkursā, konkursa administrēšanu, 
skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu 
nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu 
un konkursa publicitāti. Projekta no-
slēgumā skolām tiks nogādāti visvairāk 
balsu ieguvušie skolēnu darbi. Ādažu vi-
dusskolā tiks nogādātas 17 fotogleznas. 
Konkursa rezultātus un visvairāk balsu 
saņēmušos Ādažu novada skolēnu dar-
bus aicinām aplūkot projekta mājaslapā: 
www.manazemeskaista.lv, sadaļā Darbi.
Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

“Mana zeme skaistā” projekta darba grupa
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Lielajā Baltezerā ielaisti ap 20 000 līdaku mazuļu
Ādažu novada pašvaldība februārī pieda-
lījās Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā 
Valsts Zivju fonda atbalsta programmas 
pasākumā “Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pie-
der valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas 
ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Zivju 
fonda padome atbalstīja domes iesniegto 
projektu, piešķirot daļēju �nansējumu 
4664,79 eiro apmērā zivju mazuļu ielai-

šanai Lielajā Baltezerā. Aprīlī Ādažu no-
vada dome noslēdza sadarbības līgumu 
par kopprojektu “Zivju resursu pavai-
rošana Lielajā Baltezerā” ar Garkalnes 
novada domi. Projektu kopējās izmaksas 
ir 5904,8 eiro, no kurām Zivju fonda pie-
šķirtie līdzekļi ir 4664,79 eiro, savukārt 
pašvaldību līdz�nansējums – 1240,00 
eiro. Pašvaldība plāno iesākto iniciatīvu 
turpināt un arī turpmāk pavairot zivju 
mazuļus novada ūdenstilpēs. Zivju ma-

zuļu piegādi un ielaišanu ezerā veica ziv-
ju audzētava SIA “Rūjas zivju audzētava”. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Vai sēne ir tā vērta, lai riskētu? 
Ādažu poligona teritorija ir ļoti laba sēņu 
vieta, taču militāro mācību laikā sēņot 
un ogot nedrīkst. Uz visiem ceļiem stāv 
posteņi, un cilvēkus tālāk nelaiž. Šobrīd 
poligona izmantošana kļūst arvien ak-
tīvāka, līdz ar to sēņošanas iespējas sa-
mazinās. Sabiedrotie izmanto mācību 
iespējas arī sestdienās, svētdienās, tāpat 
arī zemessargi. Sēņotājiem nevajadzētu 
par katru cenu mēģināt tikt garām pos-
teņiem, jo bīstamība ir visai augsta. “Ja 

tās ir taktiskās mācības, var gadīties, ka 
vienā brīdī sēņotājs uzkāps kādam uz 
muguras, un tad būs liels pārsteigums. 
Tāpat pastāv rikošeta iespēja, kļūdas. Tas 
tomēr ir militārs poligons. Cilvēkiem va-
jadzētu ar skaidru prātu apsvērt, vai tā 
sēne ir tā vērta,” piebilst Valsts aizsardzī-
bas militāro objektu un iepirkumu cen-
tra Administratīvā departamenta vadītā-
ja Aija Jakubovska.

Pēc la.lv

Mājokļu atjaunošana Ādažos turpinās!

2018. gads tuvojas noslēgumam, un Āda-
žu ciemats kļūst aizvien sakoptāks un 
skaistāks, jo aktīvi notiek dzīvojamo māju 
renovācija. Šobrīd vienlaicīgi renovācija 
notiek piecās mājās: Pirmā ielā 25, 29, 43 
un Pasta ielā 4/k1, k2. Savu nākotnes re-
novācijas procesu gaida arī Pirmās ielas 
33 dzīvokļu īpašnieki, renovācijai gatavo-
jas arī Pirmās ielas 39 dzīvokļu īpašnieki.
2009. gadā, kad sākās dzīvojamo māju re-
novācija, ādažnieki bija samērā piesardzīgi 
– bija maza uzticība gan �nansēšanas vei-
dam, gan darbu efektivitātei, gan bailes no 
aizdevuma kredītiestādē. Tomēr īpašnieku 
vēlme uzlabot savu mājokli, pateicoties pla-
šajam skaidrojošam darbam, ko veica namu 
pārvaldnieki, māju vecākie un māju aktīvis-
ti, ir devusi pārliecību par šo darbu nepie-
ciešamību. Kā papildu stimuls arī kalpo jau 
renovētās mājas kaimiņos, un to īpašnieku 
apmierinātība ar paveikto. Šobrīd Ādažos 
māju renovācija jeb vispārējā atjaunošana 
straujiem soļiem iet uz priekšu. SIA “Ādažu 
namsaimnieks” vadībā nodota kārtējā dzī-
vojamā māja “Ozoli”, Garkalnē, kur dzīvok-

ļu īpašnieki tagad dzīvo skaistā un sakoptā 
mājoklī. Aktīvi būvniecības darbi notiek arī 
Ādažu centrā. Šobrīd vienlaicīgi renovācija 
notiek piecās mājās: Pirmā ielā 25, 29, 43 un 
Pasta ielā 4/k1, k2. Savu nākotnes renovāci-
jas procesu gaida arī Pirmās ielas 33 dzīvokļu 
īpašnieki, kur sagatavota visa tehniskā do-
kumentācija, kas tiek saskaņota AS Altum. 
Tiklīdz būs saņemts pozitīvs rezultāts, arī 
šis mājoklis tiks atjaunots. Renovācijai gata-
vojas arī Pirmās ielas 39 dzīvokļu īpašnieki, 
kas savu lēmumu ir pieņēmuši nedaudz vē-
lāk par citiem kaimiņiem, tomēr arī šī māja 
šobrīd tiek apsekota, un tai tiek gatavota 
visa tehniskā dokumentācija renovācijas uz-
sākšanai. Kā norāda SIA “Ādažu namsaim-
nieks” projektu vadītāja Sarma Novicāne–
Lazdāne, iedzīvotājiem pieņemt lēmumu par 
sava mājokļa atjaunošanu mudināja māju 
neapmierinošais tehniskais stāvoklis un sil-
tumenerģijas izmaksas ziemā. Nozīmīga ir 
arī informācijas apmaiņa ar blakus esošo, 
jau renovēto māju iedzīvotājiem, kuri dzīvo 
jau renovētā mājā un var izstāstīt par reālu 
pieredzi un ieguvumiem, ko sniedz ēkas at-
jaunošana.
Izmaksas par siltumenerģiju renovē-
to māju iedzīvotājiem samazinās līdz  
50%.
Pēc renovācijas mājām pilnībā tiek atjau-
notas fasādes, jumta un pamatu siltumizo-

lācija, izbūvēta ventilācija dzīvokļos un 
iespēja individuāli regulēt temperatūru 
un uzskaitīt patērēto siltuma enerģiju dzī-
voklī. Šī procesa rezultātā izmaksas par 
siltumenerģiju renovēto māju iedzīvotā-
jiem samazinās līdz  50%.

Aicinām nerenovēto māju īpašnie-
kus izmantot vēl pieejamo Eiropas 
Savienības līdz�nansējumu, kas 
šobrīd ir ar izdevīgākiem nosacīju-
miem, kā tas ir bijis līdz šim, jo brīdī, 
kad tiek saņemts pozitīvs atzinums 

no AS Altum, visa līdz�nansējuma daļa 
tiek ieskaitīta mājas renovācijai paredzē-
tajā biedrības bankas kontā. Tas savukārt 
nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem kre-
dītmaksājumu procenti ir jāveic tikai no 
bankas aizņēmuma daļas.
Paldies Ādažu novada domei, kas sniedz 
atbalstu dzīvojamo māju īpašniekiem, 
piešķirot līdz�nansējumu tehniskās do-
kumentācijas sagatavošanā. Kopumā 
izvērtējot šobrīd notiekošo būvniecības 
procesu, redzam, ka būtiski tiek uzlabo-
ti dzīvojamā fonda energoefektivitātes 
rādītāji un to tehniskais stāvoklis, kā re-
zultātā tiek nodrošināts nepieciešamais 
komforts un klimats dzīvoklī, tā paaug-
stinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un īpa-
šuma vērtību.

SIA “Ādažu namsaimnieks”, Iveta Puķīte
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Fotokonkursā pirmo vietu iegūst fotogrāfija “Kāpnes debesīs”
Rudenīgās noskaņās noslē-
dzies fotokonkurss “Mans 
Ādažu novads”, kas šogad 
priecēja ar īpaši kuplu dalīb-
nieku skaitu. Kopā konkursā 
piedalījās 29 dalībnieki ar 111 
fotogrā�jām. Sirsnīgs paldies 
katram konkursa dalībnie-
kam par savu īpašo skatījumu 
uz Ādažu novadu! Pirmo vie-
tu iegūst fotogrā�ja “Kāpnes 
debesīs”, autors Klāvs Plaudis. Otrās vietas ieguvēja ir fotogrā�ja ar 
nosaukumu “Harmonija”, autore Adriāna Bizika, savukārt trešo vietu 
iegūst “Varavīksne virs Ādažiem”, autors Alvis Dadzis. Īpašo Mākslas 
un mūzikas skolas simpātiju balvu iegūst autors Mārtiņš Bertrams. 

Iedzīvotāju balsojumā lielāko 
balsu skaitu un līdz ar to Skatī-
tāju simpātiju balvu izpelnījusies 
fotogrā�ja “Svēteļu svētbrīdis”, 
autors Rolands Jurēvics. Uzva-
rētājus apbalvosim Valsts svētku 
sarīkojumā novembrī. Par ieraša-
nos uz pasākumu sazināsimies ar 
uzvarētājiem personīgi.

Laima Jātniece

Edgara Aizstrauta grāmatas 
“Pirmā kilometrā” prezentācija 
Ādažu bibliotēkā

27. septembrī Ādažu bibliotēkā notika Edgara Aiz-
strauta grāmatas “Pirmā kilometrā” prezentācija. 
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi un pieminot paša 
E. Aizstrauta simto dzimšanas dienu, autora ģimene 
izdevusi atmiņu krājumu. Grāmatā iekļauts ne tikai 
�ltrācijas nometnes dzīves apstākļu un ikdienas rutī-
nas apraksts, bet arī tolaik aptuveni 28 gadus veca vī-
rieša pārdomas par dzīves jēgu un vērtībām. Atmiņu 
pieraksti, kurus papildina autora zīmējumi, vēstī par 
piedzīvoto �ltrācijas nometnē Vorkutā 1945.–1946. 
gadā. Sarunās par grāmatu un tās tapšanu interesan-
tu stāstījumu sniedza Sandra Urtāne un grāmatas 
autora Edgara Aizstrauta meita Rita Sirmā. Sanākot 
pievakarē uz tikšanos, interesenti varēja ieklausīties 
Sandras Urtānes un Anetes grāmatas fragmentu la-
sījumos un atmiņās. Vēlāk piebiedrojās meita Inese 
Aizstrauta, kura  dalījās atmiņās un atbildēja uz jau-
tājumiem, kas bija radušies tikšanās laikā.

Sandra Orlovska, Ādažu bibliotēka

Oktobrī  Ādažu novada bibliotēkā
Literārās un tematiskās izstādes:

• “Mēs katris kaut ko dārgu sirdī nesam…” rakstniecei, 
tulkotājai Elīnai Zālītei – 120

• “Es gribu, lai aiz manis paliek tikai mazliet sid-
rabs…” aktrisei Antai Klintij – 125
• “Teāteris ir kā spogulis, kurā mēs paši savu dzī-
vošanu redzam” dramaturgam, aktierim, režiso-
ram Ādolfam Alunānam – 170 

• “Trīs…  zvaigznes” tēlniekam Kārlim Zālem – 
130

• “Tautas frontes sākotne” pirms 30 gadiem – 1988. 
gada 8. oktobrī – dibināta Latvijas Tautas fronte
• Izstāde  no cikla “Iepazīsim vairāk savu Latviju! Ādaži  laika griežos”
7. oktobris – Skolotāju diena
Aktivitātes
• Maijas Brašmanes mākslas darbu izstāde “Starp gleznu un fotogrā�ju”
• 20., 27. oktobrī  plkst. 11.00 – radošās nodarbības lasītveicināšanas  pro-
jektā “Mūsu mazā bibliotēka, kas paredzēta 4-8 gadu veciem bērniem
• Apmācības un konsultācijas e-pakalpojumos – “Dzīves situācijas risini 
elektroniski”

Svēteļu svētbrīdis , olands urēvics.

Kāpnes debesīs , Klāvs Plaudis. armonija , driāna izika.

Pl stošās smiltis , ārtiņš ertrams.Varavīksne virs Ādažiem , lvis adzis.

L

Ādažos atrod nesprāgušu kaujas lādiņu
Veicot rakšanas darbus A/S “Sadales tīkls” uzde-
vumā,  Ķiršu un Attekas ielu krustojumā atrasts 
nesprāgušam kaujas lādiņam līdzīgs priekšmets. 
Ādažu pašvaldības policijas darbinieki konstatē-
ja, ka priekšmets pēc kaujas munīcijas klasi�ka-
tora vizuāli atbilst B1 kategorijas lādiņam. No-
tikuma vietā ieradās Nacionālo bruņoto spēku 
sapieru daļas darbinieki, kuri lādiņu izņēma un 
nogādāja drošā attālumā detonācijai. 

Laima Jātniece
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Atvērta ultrasonogrāfijas privātprakse
Ādažos, Gaujas ielā 13/1 (ieeja slimnīcas ēkā no Gaujas ielas puses), 2. stāvā atvērta ultrasonogrā�jas privātprakse. Pieejama ultra-
sonogrā�ja (USG) vēdera dobuma orgāniem (aknām, nierēm, žultspūslim, liesai, aizkuņģa dziederim); mazā iegurņa orgāniem 
(urīnpūslim, prostatai); vairogdziedzerim; krūšu dziedzeriem; ginekoloģiskā ultrasonogrā�ja; grūtniecības ultrasonogrā�ja. Jā-
ņem līdzi arī iepriekšējie izmeklējumi. Pieņemšanas laiki pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 26685580 vai 29122177.

Pošas veidot ugunsdzēsēju depo Ādažos

Efektīvākai un ātrākai ugunsgrēku dzē-
šanai Aizsardzības ministrija (AM) un 
Iekšlietu ministrija (IeM) apsver iespēju 
Ādažos izveidot ugunsdzēsības depo, 
liecina atbildīgo amatpersonu teiktais 
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un ko-
rupcijas novēršanas komisijā. Patlaban 
Ādažos depo nav, tāpēc ugunsgrēkus 
šajā apkārtnē brauc dzēst brigādes no 
tuvākajiem rajoniem, komisijā norādī-
ja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā 
štāba priekšnieks Ivo Mogiļnijs, kura 
pārstāvētās nozares pārziņā ir Ādažu 

poligons. Šajā poligonā šovasar izcēlās 
plašs meža ugunsgrēks.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta priekšnieka vietnieks Intars Zitāns 
komisijā teica, ka paredzēta kopīga aiz-
sardzības un iekšlietu resora pārstāvju 
tikšanās, lai apspriestu iespējamību iz-
veidot vienotu depo. VUGD uzskata, ka 
ar trīs tehnikas vienībām šādā depo būtu 
pietiekami, lai nosegtu Ādažu apkārtni.
Patlaban nav zināms, vai depo izvei-
došana tiktu �nansēta no Aizsardzības 
vai Iekšlietu ministrijas budžeta. Ņemot 
vērā minēto, Saeimas komisija nolēma 
vērsties pie Ministru kabineta ar aicinā-
jumu, gatavojot nākamā gada budžetu, 
izskatīt jautājumu par �nansējumu depo 
izveidošanai. Tāpat komisija informēs 
valdību par nepieciešamību stiprināt 
Valsts meža dienesta kapacitāti uguns-
grēku dzēšanā.
10.jūnijā Ādažu poligonā izcēlās uguns-

grēks. No kopējās uzmērītās ugunsgrē-
ka platības – 770 hektāriem – izdedzis 
pieaudzis mežs 140 hektāru platībā, kā 
arī izdegušas jaunaudzes 260 hektāru 
platībā. Atlikušajā daļā uzmērītas teri-
torijas ir cietuši purvāji un virsāji.Nacio-
nālo bruņoto spēku Ādažu poligons ir 
izvietots Ādažu un Sējas novadu admi-
nistratīvajās teritorijās, poligona platība 
aizņem vairāk nekā 13 000 hektāru un 
tas ir viens no lielākajiem Baltijas valstīs. 
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks: 
“Milzīgs gandarījums, ka 5 gadus ilgu-
šās pārrunas ir devušas kādu rezultātu. 
Ādažu novada cilvēki ir pelnījuši justies 
drošībā. Tāpat Ādažu novadā katru gadu 
darbu uzsāk jauni ražošanas uzņēmumi, 
kuriem energopatēriņš ir krietni lielāks 
nekā civilajā jomā. Ugunsdrošība Ādažu 
novadā ir ļoti būtiska.”

 Pēc LR1, Kas Jauns.lv, LTV1 ziņām

Ādažu senioriem tagad savs badmintona un petanka laukums
Blakus Gaujas ielas 16 ēkai ierīkots bad-
mintona un petanka laukums Ādažu 
senioriem. Lai izveidotu laukumu, tika 
noņemta zemes virskārta, nesošais slā-
nis ieklāts ar šķembām un ieklāts izlī-
dzinošs un noslēdzošais slānis. Projekts 
“Senioru aktīvās atpūtas laukuma ie-
rīkošanas 1. kārta” izveidots konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros, kā arī 

ar SIA “Monum” atbalstu. Lai gan uz-
ņēmuma darbinieki neatklāj precīzu 

ieguldījuma apjomu, tomēr pensionā-
ru biedrības vadītāja lēš, ka ieguldītā 
darba un materiālu izmaksas ir tuvu 
4000 eiro. Ādažu seniori izsaka milzu 
pateicību SIA “Monum” par ieguldīju-
mu laukuma izveidē, jo bez uzņēmuma 
atbalsta šādu lauku izveidot nebūtu ie-
spējams.

Osvalds Krūze,  projekta vadītājs

Regulēs satiksmes plūsmu pie skolas Lauku ielā
Lai mazinātu sastrēgumus pie Ādažu 
vidusskolas, pēc bērnu vecāku lūguma 
pašvaldības policijas darbinieki no rī-
tiem organizēs satiksmes plūsmu pie 
skolas Lauku ielā, kā arī uzraudzīs 326. 
ceļa zīmes “Apstāties aizliegts” prasī-
bu ievērošanu. Turpmāk Ādažu paš-
valdības policijas darbinieki satiksmes 
plūsmas organizēšanu pie Kadagas til-
ta neveiks. Papildu aicinām ikvienam 

iedzīvotājam būt vērīgam, modram un 
aktīvam, informēt pašvaldības policiju 
pa aizdomīgām situācijām un pretli-
kumīgām darbībām. Diennakts tālruņi 
67997005; 27762020.
Esiet uzmanīgi, sargiet sevi, savus mīļos 
un neesat vienaldzīgi pret Ādažu nova-
dā notiekošajām sabiedriskajām nekār-
tībām!

Pašvaldības policija

Aicinām pieteikt savus pretendentus sporta laureāta balvai līdz 3. decembrim!
Lai godinātu mūsu novada labākos sportistus, komandas, trenerus, notikumus, skolotājus, jaunos sportistus, Sporta laureāta pasā-
kumā gada nogalē pasniegsim balvas 11 nominācijās: “Labākais sportists”, “Labākā sportiste”, “Labākā jaunā sportiste”, “Labākais 
jaunais sportists”, “Labākā komanda”, “Labākais treneris”, “Uzlecošā zvaigzne sportā”, “Gada notikums sportā”, “Gada sporta 
skolotājs”, “Gada sporta atbalstītājs”, “Aktīvākais sporta klubs”.
Pieteikumus atbilstoši nolikumam “Ādažu sporta laureāts 2018” gaidīsim līdz 3. decembrim elektroniski: vasilijs.naumovs@adazi.lv, 
vai slēgtā  aploksnē – “Konkursam – “Ādažu sporta laureāts 2018”” Ādažu novada sporta daļā Gaujas ielā 30, Ādaži (Ādažu Sporta 
centrā).
Foto vai videomateriālus sūtīt uz e-pastu vasilijs.naumovs@adazi.lv. Nepilnīgi vai neskaidri aizpildīti pieteikumi netiks vērtēti.
Sporta laureāta pasākums notiks 14. decembrī Ādažu Kultūras centrā plkst. 19.00.
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Ādažu novada domes ārkārtas sēde (04.09.2018.)
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš 
(LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpu-
re (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners 
(RA).
1. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu ta-
ri�em.
Atbalstīt SIA “Ādažu Namsaimnieks” piedāvā-
jumu saglabāt esošo modeli, kas nosaka vienotu 
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifu 
Ādažu ciemā un Kadagas ciemā.
Balsojums: par – 12, “pret” – 1 (A.Keiša (LZS)), 
“atturas” – nav.
2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 

24.07.2018. lēmumā Nr.173 “Par telpu nomu 
ĀBJSS basketbola nodaļas nodarbībām”.
Lēmums: Izteikt domes 2018.gada 24.jūlija lēmu-
ma Nr.173 nolemjošo daļu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par maksas pakalpojumu cenām un telpu no-
mas maksu Ādažu sporta centrā, Ādažu vidus-
skolā, pirmsskolas izglītības iestādē ’’Strautiņš’’, 
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, Ādažu 
Kultūras centrā un telpām pašvaldības ēkā, Gau-
jas ielā 16.
Lēmums: Noteikt pakalpojumu cenas un telpu no-
mas maksas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par grozījumiem 27.02.2018. lēmumā Nr.38 

“Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas 
ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un 
siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz 
Gaujas 16 izbūve”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 27.02.2018. lē-
mumā Nr.38 un izteikt tā 1.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par aizņēmumu projekta “Muižas ielas indus-
triālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ra-
žošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai.
Lēmums: Noteikt, ka projekta izmaksas ir līdz 
EUR 2 074 978. Izmaksas EUR 410 889 apmērā segt 
no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (11.09.2018.)
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bo-
jārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), 
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands 
(RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Sa-

vicka (RA), K.Sprūde (KPV LV), E.Šēpers (LZS), 
E.Verners (RA).
1. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz 
Mtskhetas – Mtianeti reģionu Gruzijā.
Lēmums: Norīkot domes priekšsēdētāju 

Māri Sprindžuku komandējumā uz sešām 
dienām, no šā gada 11.oktobra līdz 16.oktob-
rim uz Mtskhetas – Mtianeti reģionu (Gru-
zija).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (11.09.2018.)
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubu-
liņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), K.Sa-

vicka (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par koku cirsmas izsoles organizēšanu.
Lēmums: Atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot 
domes Juridiskās un iepirkumu daļas juristam 

A.Spricim papildināt lēmuma projektu ar SIA 
“Ādažu Ūdens” projektā iekļautajiem zemesgaba-
liem, kur nepieciešama koku izciršana.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā sēde (25.09.2018.)
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.
Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), L.Pumpure (RA), 
K.Savicka (RA), K.Sprūde (KPV LV), E.Šēpers (LZS).
1. Par nolikuma projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.14 “Ādažu Kultū-
ras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un 
�nansēšanas kārtība” un sagatavot to parakstīša-
nai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu 
nekustamajiem īpašumiem “Ziemeļi” un “Jaun-
parks”.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma projektu izstrā-
dāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 
un 21 detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamo īpašumu detāl-
plānojuma projektu.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – 
nav,  “nebalso” – V.Bulāns (RA).
4. Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detāl-
plānojuma projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma detāl-
plānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Kažoči”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A un 
Rīgas gatvē 44.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Saulītes”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – 
nav,  “nebalso” – (G.Bojārs (LZP)).
8. Par nekustamā īpašuma “Kažoči” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Kažoči” zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par nekustamo īpašumu detālplānojuma pro-
jekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzi-

numu saņemšanai nekustamo īpašumu “Saulītes” 
un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma 
projektu.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – 
nav,  “nebalso” – (G.Bojārs (LZP)).
10. Par virszemes ūdens objektu plāniem.
Lēmums: Apstiprināt apsaimniekošanas plānus 
novada virszemes ūdensobjektiem: Dūņezers, Ka-
dagas ezers, Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Li-
lastes ezers un Vējupe.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par iepirkuma “Sadzīves atkritumu apsaim-
niekošana” pārtraukšanu.
Lēmums: Pārtraukt sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas iepirkumu Nr.ĀND2018/68. Sagatavot 
grozījumus saistošajos noteikumos Nr.15/2018, 
atsakoties no izvedamo atkritumu svēršanas me-
todes un pēc to stāšanās spēkā izsludināt jaunu 
iepirkumu.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 1 (K.Sprūde 
(KPV LV)),  “atturas” – nav.
12. Par Ādažu sporta centra telpas izmantošanu 
ĀBJSS nodarbībām.
Lēmums: Nodot Ādažu sporta centra telpu Nr.074 
ĀBJSS lietošanā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas no-
darbībām.
Lēmums: Nomāt no SIA “Ādažu sporta centrs” lie-
lo sporta zāli, ģērbtuvi un dušas telpu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par dalību Erasmus+ programmas projektā 
Sharing National Treasures.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Ei-
ropas Savienības Erasmus+ programmas skolu 
sadarbības projektā “Sharing National Treasures.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par dalību Erasmus+ programmas projektā 
Live O�ine.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Ei-
ropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sa-
darbības projektā “Live O�ine”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
16. Par mazdārziņa “Vinetas”-71 piešķiršanu 
nomā.
Lēmums: Piešķirt R.D. nomā nekustamā īpašuma 
“Vinetas” mazdārziņu personisko palīgsaimniecī-
bu uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

17. Par līguma pagarināšanu topogrā�skās in-
formācijas apstrādei.
Lēmums: Pagarināt līdz 2019.gada 9.oktobrim 
deleģēšanas līgumu ar SIA “Mērniecības Datu 
Centrs”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
18. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašu-
ma “Āķi” piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā P.R. pašvaldībai piederošo 
zemesgabalu bez apbūves tiesībām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par grozījumiem 23.05.2017. lēmumā Nr.123 
“Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg 
Energy. Begin to move more quickly” īstenoša-
nu””.
Lēmums: Izteikt Lēmuma 3.1.apakšpunktu šādā 
redakcijā: “3.1. Inga Pērkone, Projekta vadītāja ad-
ministratīvajos jautājumos.”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
20. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevu-
miem novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uzturēša-
nas izdevumus novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs 2018.gadā no 2018.gada 1.septembra.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
21. Par īres līguma noslēgšanu dzīvoklim “Rūsas 7”.
Lēmums: Noslēgt ar J.K. dzīvojamās telpas īres lī-
gumu dzīvoklim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
22. Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas iz-
glītības iestādē ’’Strautiņš’’ ārpus kārtas.
Lēmums: Uzņemt R.T. ārpus kārtas Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādē “Strautiņš” ar š.g. 1. oktobri.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
23. Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmu-
mos par telpu nomu.
Lēmums: Veikt grozījumus, svītrojot vārdus “t.sk. 
nomas maksu nepilnai stundai aprēķināt kā par 
pilnu stundu” domes 2018.gada 4.septembra lēmu-
mos Nr.198 (2.punktā), Nr.199 (1.punktā), Nr.200 
(10.punktā), Nr.201 (2.punktā) un Nr.202 (1.pun-
ktā).
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
24. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 22.08.2017. lē-
mumā Nr.194, tā 1.6.punktā aizstājot teikuma daļu 
“Zane LIEPIŅA” ar teikuma daļu “Alīna LIEPI-
ŅA-JĀKOBSONE”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16 

21. novembrī plkst. 13.00

 SENIORU SARĪKOJUMS PAR GODU STARPTAUTISKAJAI 
SENIORU DIENAI UN   VALSTS SIMTGADEI

20. oktobrī plkst. 16.00 
Ādažu Kultūras centra skatītāju zālē

Ielūgumus pieteikt pa tālr. 29444371, 26707994
Svētku koncertā piedalīsies

Viktors Zemgals un Ādažu vīru vokālais ansamblis
ar 100 gados dziedātām dziesmām.

Pēc koncerta – svētku torte un tosti Latvijai.

Ja nesaņem “Ādažu Vēstis”, ziņo pa tālr. 67 997 574
vai raksti  monika.griezne@adazi.lv

ar norādi “Nesaņemu “Ādažu Vēstis””

19. OKTOBRĪ JAU TREŠO REIZI ĀDAŽOS – SKOLAS VECĀKU 
UN SKOLOTĀJU BALLĪTE!

Turpinot jauko tradīciju, Ādažu vidusskolā tiek rīkota kopīga skolas vecāku un 
skolotāju ballīte!

Šā gada 19. oktobrī visi Ādažu vidusskolas skolēnu vecāki aicināti uz ballīti Ādažu 
vidusskolas telpās plkst. 21.00 (ierašanās no plkst. 20.00).

Ballītes viesus izklaidēs lustīgs dīdžejs Plastic un omulīgais vakara vadītājs
Elmārs Kokins!

Dalība par minimālo ziedojumu 10 euro vienai personai, līdzi ņemot groziņu un 
labu garastāvokli.

Ziedojumus varēs veikt uz vietas pasākuma norises dienā. Ja ir vēlēšanās, var sa-
maksāt arī iepriekš ar pārskaitījumu Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai – konta 
numurs  LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi “Vecāki skolai rudenī 2018”. 

Nosvinēsim tuvojošos valsts simtgadi visi kopā priecīgā noskaņojumā!
 Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs J. Grasis

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 25. 
septembra sēdes lēmumu Nr.205 “Par atļauju iz-
strādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 
īpašumam “Ziemeļi”” ir uzsākta detālplānojumu 
izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu 
apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstip-

rināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhi-
tekts 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-pa-
sta adresi būvvaldē:  silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 25. 
septembra sēdes lēmumu Nr.206 “Par atļauju iz-
strādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 
īpašumam “Jaunparks”” ir uzsākta detālplānoju-
mu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīša-
nu apbūves gabalos Publiskās apbūves teritorijā. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstip-

rināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhi-
tekts 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-pa-
sta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2018. gada 25. septem-
bra sēdē ir apstiprināts detālplānojums Koku 
ielā 15,16, 17, 19 un 21, Ādažos, Ādažu nova-
dā (sēdes lēmums Nr.207). Ar detālplānojuma 

materiāliem var iepazīties Ādažu novada būv-
valdē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2018. gada 25. sep-
tembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums 
Muižas ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes 
lēmums Nr.208). Ar detālplānojuma mate-

riāliem var iepazīties Ādažu novada būv-
valdē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu
Ādažu novada domes 2018. gada 25. septem-
bra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.214, “Par 
nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā 
aka “Podnieki”” detālplānojuma redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un insti-
tūciju atzinumu saņemšanai”. Ar izstrādāto 

detālplānojumu redakciju var iepazīties Āda-
žu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā 
www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv teritori-
jas attīstības plānošanas sadaļā.

LĀPU GĀJIENS 11. NOVEMBRĪ
plkst. 18.30

Pulcēšanās pie Kadagas tilta.

Dosimies uz NBS bāzi! 
 Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība






