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Šā gada 24. aprīlī “Orkla Latvija” vadības 
komanda kopā ar “Orkla” grupas un būv-
niecības �rmas “Merks” pārstāvjiem, kā 
arī Ādažu novada domes priekšsēdētāju 
Māri Sprindžuku atklāja “Laimas” jaunās 
ražotnes būvniecību. Drīzumā tiks pa-
beigta būvlaukuma iekārtošana, uzsākti 
zemes darbi un sagatavošanās ražotnes 
pamatu veidošanai.Kā jau ziņots iepriekš, 
2019. gada 17. aprīlī “Orkla Latvija” va-
dība parakstīja līgumu ar būvkompāniju 

“Merks” par “Laimas” jaunās ražotnes 
celtniecību Ādažos. Iegādātajā zemes ga-
balā jau līdz šim ir sagatavoti pievadceļi 
un pieslēgumi jaunās ražotnes infrastruk-
tūrai, kā arī ražotnes iela nodēvēta Laimas 
vārdā.
““Laimai” ienākot Ādažos, kļūstam par 
vienu no lielākajiem pārtikas pārstrādes 
centriem Latvijā,” būvniecības sākuma 
svinīgajā pasākumā teica Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, 

uzsverot, ka tieši sakārtota infrastruktū-
ra ir būtiska uzņēmumiem, un tā ir paš-
valdības atbildība – plānot, attīstīt un 
apsaimniekot teritoriju. “Plānojot novada 
attīstību, Ādažu pašvaldība izstrādāja te-
ritorijas plānojumu, kurā iestrādāja apbū-
ves nosacījumus, kas līdzsvaro sabiedrības 
intereses ar uzņēmējiem nepieciešamo. 
Tiek zonētas teritorijas un infrastruktūra 
tiek plānota ilgtermiņā,” akcentēja Māris 
Sprindžuks. 

   NOSLĒGTS
    LĪGUMS PAR
   DAMBJA
  PĀRBŪVI

PĀRMAIŅAS
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MĒNESIS BILDĒS

 17. aprīlī pārpildītā Ādažu Kultūras centra zālē 
mazie skatītāji dzīvoja līdzi Latvijas Leļļu teātra 
izrādes “Naksitrallīši” varoņiem – Uzrocim, Ķērpj-
bārdim un Puszābakam.

 Komponists Ivars Kraucis 70 gadu jubilejas koncertā saņem Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda rakstu.

 “Hammond B3” ērģeļu virtuozs Rafaels 
Resnigs un “Latvian groove” radīja neaiz-
mirstamu koncertu džeza, blūza un soulmū-
zikas noskaņās!
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 Vējupes festivālā, saules lutināti, sporto kā lieli, tā mazi!

 Pavisam vērienīgs Lieldienu jampadracis Ādažu centrā, Līgo laukumā, pavadīts rotaļās, dziesmās un dažādās atrakcijās. Foto – Māris Vītols

 Paldies par labestību 
un sirds siltumu visiem 
brīnišķīgajiem labda-
riem, kuri piedalījās 
Donoru dienā Ādažos! 
Ziedojot asinis vienu 
reizi, var izglābt 3 
cilvēku dzīvības!

 Ādažu Kultūras centra līnijdejotāju grupa “Vara-
vīksne” līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss 2019” 
ieguvušas 1. vietu! Lepojamies un apsveicam!

 Zivju gārņa rūpīgais darbs, veidojot 
ligzdu Ādažu novadā, nav bijis velts! Vērojams 
ģimenes pieaugums, kas nu uzstājīgi pieprasa ēdienu!
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1. lpp. → Ādažos uzsāk ražotnes “Laima” būvniecību
“Man ir patiess lepnums šodien būt šeit – 
Laimas ielā – un kopā ar mūsu partneriem 
o�ciāli atklāt jaunās “Laimas” ražotnes 
celtniecības procesu. Mums priekšā ir ie-
vērojams darbs, bet es ticu, ka kopīgiem 
spēkiem un mērķtiecību mēs radīsim izci-
lu ražotni mūsu mīlētākajam saldumu zī-
molam “Laima”. Šis ir vēsturisks moments 
mūsu uzņēmuma un zīmola “Laima” 
attīstībā. Šodien mēs ne tikai sākam celt 
jaunu ražotni, bet mēs arī veidojam jaunu 
attīstības lappusi Latvijas saldumu rūp-

niecības vēsturē,” uzsver “Orkla Latvija” 
valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.
 “Ar šo jauno ražotni mēs varēsim turpināt 
attīstīt “Laimas” zīmolu un stiprināt mūsu 
pozīcijas Latvijā,” uzsvēra “Orkla Confec-
tionery & Snacks” izpilddirektore un val-
des priekšsēdētāja Šanete Heuana-Fladbī.
“Orkla Latvija” tuvāko gadu laikā investēs 
vairākus miljonus eiro jaunās “Laimas” 
ražotnes būvniecībā Ādažos un zīmola 
turpmākā attīstībā.
Ņemot vērā paziņojumu par cepumu un 

vafeļu kompetenču centra būvniecību, 
2018. gadā tika pieņemts lēmums aptvert 
abu projektu kopējo attīstību, izmantojot 
tās iespējas, ko var gūt no infrastruktūras 
sinerģijas. Tas garantēs to, ka gan “Lai-
mas” ražotnes, gan jaunās cepumu un 
vafeļu ražotnes projekti tiek izstrādāti at-
bilstoši vienādiem standartiem. 
Jaunajā “Laimas” ražotnē Ādažos atradī-
sies moderna attīstības laboratorija, kas 
ļaus attīstīt un pilnveidot arvien jaunus 
produktus.

Noslēgts līgums par aizsargdambja
atjaunošanu no A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”

Lai nepakļautu riskam vairāk nekā 7000 
iedzīvotāju un daba nesabojātu jau atjau-
noto dambi, parakstīts līgums ar būvnie-
kiem par aizsargdambja atjaunošanu no 
A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”. 
Līdztekus dambim projektā paredzēts 
atjaunot arī sūkņu staciju un stiprināt 
Gaujas kreiso krastu atsevišķos posmos, 
proti, no Kadagas tilta līdz Vectiltiņu ce-
ļam un Gaujas līkumā pie sūkņu stacijas 
“Kārkli”. Gaujas krasti mitruma ietekmē 
pēdējos gados strauji nogrūst. Iepriekš, 

pārraujot dambi, plašas teritorijas Āda-
žos applūda pirms 8 gadiem. Vecais aiz-
sargdambis un esošā sūkņu stacija Āda-
žos izbūvēta vēl kolhoza laikā. Pēc 2011. 
gada plūdiem apmēram 6km dambja 
atjaunoti, bet neatjaunotā daļa joprojām 
rada applūšanas risku. Ādažu novada At-
tīstības daļas vadītāja Karīna Miķelsone: 
“Neraugoties uz to, ka pērnais rudens 
bija sauss un ziema nebija sniegota, sūk-
ņu stacija tika darbināta arī šopavasar.” 
“Atrodamies ļoti tuvu pie jūras, un tas 
nozīmē, ka absorbējam ne tikai sniega un 
lietus nokrišņus no Latvijas, bet arī augs-
tāk, kur aiziet Gauja. Mēs esam pēdējais 
punkts, koridors, kas paņem ļoti lielu 
ūdens apjomu,” skaidro Karīna Miķelso-
ne. Vietā, kur vēl pirms pāris gadiem bija 
makšķernieku iebraukts ceļš, šodien ir 
nogruvis krasts. “Krasti gar Gauju ir pie-
sūcināti ar ūdeni, kļuvuši smagi, un, ejot 
straumei uz jūru, kopā ar ūdens straumi 

aiziet arī krasti,” stāsta Karīna Miķelso-
ne. “No 2011. gada līdz šodienai lielāki 
pali nav bijuši, bet nevaram garantēt, 
ka tas nenotiks nākotnē. Šī būs vienota 
tehniskā būve, kas atbilst vienam stan-
dartam, atrodas vienādā augstumā, pa-
sargāta bīstamākajās vietās, ar atjauno-
tu sūkņu staciju un novadkanāliem, kas 
novadīs gruntsūdeņu radītos uzplūdus,” 
norāda Ādažu novada domes izpilddirek-
tors Guntis Porietis. Iepirkuma rezultātā 
būvdarbus veiks SIA “Valkas meliorācija” 
par kopējo summu 1 739 998,41 EUR bez 
PVN un būvuzraudzību – SIA “Firma 
L4” par kopējo summu – 28 000 EUR bez 
PVN. Pēc būvuzņēmēja iesniegtā būv-
darbu izpildes laika gra�ka maija vidū 
plānots uzsākt būvdarbus, veicot nova-
dgrāvja pārbūvi, dambja atjaunošanu un 
sūkņu stacijas pārbūvi. Projektu plānots 
īstenot 2 gadu laikā.

Pēc adazi.lv un LTV ziņām
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Gaujas – Daugavas kanāls svinīgi nodots būvniekam
Gaujas–Daugavas kanāls svinīgi nodots 
būvniekam pārbūves darbu veikšanai. 
Kā ziņojām iepriekš, jau ir uzsākta Gau-
jas–Daugavas kanāla atbrīvošana no ap-
auguma, tāpat projektā plānota avārijas 
stāvoklī esošo konstrukciju demontāža, 
kanāla gultnes tīrīšana un padziļināša-
na, kājnieku laipas un regulatora pār-
būve, kā arī kanāla gultnes pārbūve airu 
laivu pārvietošanās nodrošināšanai.
Zemkopības ministrija vēsta, ka projekta 
izpildes rezultātā tiks samazināti plūdu 
draudi 928 Ādažu un 6 Garkalnes nova-
da iedzīvotājiem, taču projekta mērķis ir 
ne tikai samazināt plūdu apdraudējumu 
Ādažu novadā, bet arī palielināt nova-
da iedzīvotāju drošību, tādējādi veicinot 
uzņēmējdarbības attīstību teritorijā un 
uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas 
ir 3 705 140 eiro un četri centi, no ku-
riem Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da (ERAF) atbalsta apjoms ir 85% jeb 

3 149 369 eiro un trīs centi. Projekta pa-
sūtītājs – VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi”.
Pēc Zemkopības ministrijas informācijas
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Eiropas Parlamenta vēlēšanās Ādažu novadā varēs balsot 3 iecirkņos
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vē-
lēšanas Latvijā notiks 2019. gada 25. 
maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens 
vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas 
būs jāievēl astoņi deputāti.
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Lat-
vijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir 
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā 

un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam 
vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju 
sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jā-
balso vēlēšanu dienā. Lai piedalītos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, 
ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība (eID).
Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 2019. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, var izmantojot Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvaldes e-pakalpojumu vai zvanot uz  Centrālās vēlēšanu ko-
misijas uzziņu tālruni 67049999 vai CVK mājas lapā www.cvk.lv. 
Lūdzam iepazīties kurā iecirknī ir jābalso, jo Ādažu novadā ir 
3 vēlēšanu iecirkņi: 
1) Nr.777 Ādažu novada dome – Ādaži, Gaujas iela 33A; 
2) Nr.972 Ādažu Kultūras centrs – Ādaži, Gaujas iela 33A;
3) Nr.973 Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde – Kadaga, 
“Mežavēji”.
Vēlēšanu komisijas savu darbu sāks 20. maijā, kad varēs sākt iepa-
zīties ar kandidātu sarakstiem un sniegt iesniegumus balsošanai 

vēlētāju atrašanās vietā. Balsot savā atrašanās vietā var, ja vese-
lības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī vai vēlētājs ir 
slimnieku aprūpētājs. Iesniegumus balsošanai vēlētāja atraša-
nās dzīvesvietā var iesniegt līdz 25. maija plkst. 12.00.
Balsot var arī iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi strā-
dās dažas stundas dienā. To var darīt jebkurā iecirknī, tikai jā-
rēķinās, ka, ja vēlēsieties nobalsot iecirknī, kurā neesat reģistrēts, 
tad būs jāgaida, kamēr vēlēšanu komisija veiks pārbaudi, nosūtot 
pieprasījumu iecirknim, kur esat reģistrēts un tas iecirknis atbil-
dēs, ka neesat tur nobalsojis. Tikai pēc atbildes saņemšanas varēs 
veikt pārreģistrāciju un nobalsot.
Vēlēšanu dienā, 25. maijā, varēs balsot tikai tajā iecirknī, kur 
esat reģistrēts.

Eiropas Parlaments kopā ar ES ministru Padomi pieņem direk-
tīvas un regulas, kuras, pēc aptuvenām aplēsēm, ietekmē aptu-
veni 80% no Latvijas likumiem. Eiropas Parlaments ir vienīgā 
tieši ievēlētā ES institūcija. Tādēļ nobalsojot Eiropas vēlēšanās, 
Jūs varat ietekmēt to, kuri cilvēki pieņems likumus Eiropas lī-
menī, kas vistiešākajā veidā attieksies arī uz jums.

Vēlēšanu komisija

Lūdzam iepazīties, kurā iecirknī ir jābalso, jo Ādažu nova-
dā ir 3 vēlēšanu iecirkņi: 

1) Nr.777 Ādažu novada dome – Ādaži, Gaujas iela 33A; 
2) Nr.972 Ādažu Kultūras centrs – Ādaži, Gaujas iela 33A; 
3) Nr.973 Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde –
Kadaga, “Mežavēji”.

“Ekspress Ādaži” pasažieriem izstrādāta mobilā lietotne izmantošanai viedtālruņos
Rūpējoties par pasažieru laika ekonomi-
ju, SIA “Ekspress–Ādaži” (EA) ir izstrā-
dājis mobilo lietotni, kas ir pieejama un 
lejuplādējama bez maksas “Google Play” 
veikalā. Lietotnes galvenā priekšrocība – 
ātri un ērti var apskatīt tuvāko reisu, kā 
arī sekot līdzi autobusa vai minibusa at-
rašanās vietai tiešsaistē.
Mobilās lietotnes izmantošanai ir nepiecie-
šams interneta pieslēgums vai piekļuve bez-
vadu internetam (wi-�). Lietotne Android 

viedtālruņiem, planšetēm u.c. viedierīcēm ir pieejama šeit: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.marsruti.adazi, 
savukārt iOS telefonu īpašnieki maršrutu un kustības saraks-
tu apskatīšanai var izmantot vietni m.marsruti.lv/adazi, kas ir 
alternatīva šai lietotnei. Lietotnei ir vairākas būtiskas priekšro-

cības, kas ievērojami atvieglos pasažieru pārvietošanās iespējas 
un braucienu plānošanu ar sabiedrisko transportu: populārāko 
maršrutu saglabāšana grāmatzīmēs, konkrētajā reisā ir norā-
dīta transportlīdzekļa ietilpība – zils aplis – autobuss, oranžs 
aplis – minibuss. Neatkarīgi no atrašanās vietas tiešsaistē var 
apskatīt, kurā vietā šobrīd atrodas konkrētais autobuss vai mi-
nibuss, un pēc cik minūtēm tas ieradīsies konkrētajā pieturvie-
tā. Ar mobilās lietotnes palīdzību var plānot EA braucienus ar 
pārsēšanās iespējām kā Ādažu novada robežās, tā arī uz Rīgu. 
Izvēloties maršrutu, nospiežot uz interesējošās pieturvietas un 
uzklikšķinot parādīt atiešanas laikus, lietotnē parādīsies visi 
maršrutu autobusi ar laikiem, kuri brauc un pietur konkrē-
tajā pieturvietā. Tuvākajā nākotnē EA mobilājā lietotnē varēs 
redzēt autobusus un minibusus ar zemo grīdu, lai informētu 
cilvēkus ar invaliditāti un vecākus ar bērnu ratiņiem.

SIA Ekspress Ādaži



Konkursa mērķis Veicināt jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu,
jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu

Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam
Pašvaldības līdzfinansējums 1. vietas ieguvējam – 2000 EUR; 2. vietas ieguvējam – 1000 EUR; 3. vietas ieguvējam – 1000 EUR.

Atbalstāmās darbības

• preces izstrādei
• pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei
• mārketinga aktivitātēm
• specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei
•  izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai
• tīmekļvietnes izstrādei
• licenču iegādei
• specifiska rakstura datorprogrammu iegādei
• specifiska rakstura darbaspēka apmācībai
• informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai
• preču zīmes reģistrācijai
• patentu reģistrācijai Patentu valdē
• citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmumu).

Konkursa nolikums, aizpildāmie 
dokumenti pieejami

https://www.adazi.lv/contest/jauno-uznemeju-atbalsta-konkurss/

Kontaktinformācija Nosūti interesējošus jautājumus uz e-pastu inita.henilane@adazi.lv un saņemsi atbildi e-pastā

5S  U S f a c e b o o k .c o m / a d a z i l v @ Ad a z u _ n o v a d s i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /

Alderos viesojas Alderu muižas kādreizējā īpašnieka Volfganga Kīna pēctecis 
Volfganga Kīna ģimene Alderu muižā saimniekoja no 1923.–1939. 
gadam. Tuvojoties Otrajam pasaules karam, 1939. gadā nacionālso-
ciālistiskā Vācija noslēdza līgumu ar Latvijas valdību par vācu tau-
tības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju. Arī Kīnu ģimenei bija 
jādodas projām no Latvijas, kas ļoti ilgus gadus bija bijusi arī  viņu 
dzimtene. Šajā pavasarī Alderos viesojās Alderu muižas kādreizējā 
īpašnieka Volfganga Kīna mazbērns Eberhards Prehtels ar sievu, 
gleznotāju Sabīni Prehtelu.  Alderi Eberharda kungu vilina ar to, ka 
vecmāmiņa vienmēr stāstījusi visgaišākās atmiņas par te pavadīto 
laiku Alderos, savā bērnībā. Šobrīd Prehtela kungs ir ģimenes ārsts 
Vācijā, un viņu ģimene Vācijā ir kupla. Alderos un Latvijā iepriekš 
viesojušies arī citi viņu lielās ģimenes pārstāvji no Vācijas, kāds pā-
ris te pagājušo gadu atlidojis uz Ādažu lidlauku ar savu personīgo 
lidmašīnu. Vācu viesiem tika dāvāta nule iznākusī grāmata “Ādaži. 
Pagātnes dialogs ar tagadni.” Eberharda kungs, šķirstot izdevumu, 
latviskajā tekstā atrada sava vectēva vārdu un uzvārdu, par ko ļoti 
nopriecājās! Eberhards Prehtels visdrīzākajā laikā apsolīja atsūtīt 
arī fotogrā�jas no savas dzimtas albumiem par Alderu muižu 20.–
30. gados, lai papildinātu Ādažu muzeja krājumu.

Elita Pētersone

ĒMĒ D B B

Esi topošais uzņēmējs – iesniedz projekta pieteikumu līdz 17.06.2019!

Viens no lderu muižas kādreizē-
jo īpašnieku  Volfganga Kīna (W.
Kuehn) mazbērniem – ber ards 
Pre tels ar sievu abīni viesojas 
vectēva bijušajā īpašumā.

Kīnu ģimenes īpašums 
20.gs. 30.gados lde-
ros.

Amatierteātra “Kontakts” izrāde “Pilsētnieki” piedzīvojusi pirmizrādi

2019. gads mūsu teātrim iesācies darbīgi. Luga “Pilsētnieki” ir mūsu 
visātrāk uzvestā izrāde visā pastāvēšanas vēsturē. Saspringtais un 
dinamiskais darbs saliedēja mūsu trupas kodolu un piesaistīja jau-
nus dalībniekus. Iepriekšējā izrāde “Mazā Parīze” bija sarežģīta, 
pašu rakstīta un izauklēta, pretstatā šai, kura bija samērā viegla savā 
uzbūvē. Katra izrāde mums ir kā jauns piedzīvojums, kas saliedē un 

nu jau arī paplašina kolektīvu. Nedomājam sēdēt rokas klēpī sali-
kuši, esam gatavi pārsteigt mūsu atbalstītājus jau vistuvākajā lai-
kā. Enerģija un dzīvesprieks, ko saņemam no saviem skatītājiem, 
ir neatsverams dzinulis jaunām radošām idejām un to īstenošanai. 
Pateicamies par atbalstu un gaidīsim Jūs atkal mūsu izrādēs!

                                                                          Mārtiņš Felšus
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Ar Ādažu novada velomaratonu uzsākta MTB sacensību sezona
14. aprīlī aizvadīts Ādažu novada 
domes, biedrības “ĀdažiVelo” un 
veikalu tīkla “ZZK” rīkotais Ādažu 
MTB velomaratons. Šīs sacensības ir 
domātas visai ģimenei, un to mērķis 
ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un 
aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Ne-
skatoties uz vēso rītu, tika sasniegts 
jauns Ādažu novada velomaratona 
dalībnieku rekords – uz starta stājās 
570 dalībnieki ne tikai no Latvijas, 
bet arī no Igaunijas un Spānijas. 
Starp dalībniekiem, kā katru gadu, 
bija arī Latvijas velosporta elitei pie-
derīgi braucēji. Sporta distancē uz-
varēja Kārlis Baltacis un Laila Štrāla, 
tautas distancē ātrākie bija Ivo Irbe 
un Renāte Rodionova, starp jaunie-
šiem nepārspējami bija Dominiks 
Timšans un Lāsma Elza Vaivode. 
Šogad biedrība “ĀdažiVelo” bija 
parūpējies par izmaiņām trasē, pa-
darot to sarežģītāku, kas izpelnījās 
dalībnieku atzinību. Rekordliels bija 
arī bērnu skaits – 255, kas sacensību 
norisei Ādažu stadionā nodrošināja 
lielu skatītāju interesi. Katrs mazais 
dalībnieks saņēma piemiņas diplo-
mu un medaļu. 
Pasākuma ietvaros sportistiem tika 
nodrošināts “Eden” ūdens, spēcino-
ša zupa un sildoša tēja, kā arī ikviens 
varēja piedalīties bruņoto spēku teh-
nikas demonstrējumos, loterijā un 
citās atrakcijās. Sacensību dalībnie-
kiem bija iespēja bez maksas nomaz-
gāt velosipēdu Puto.lv automazgāta-
vā, vienlaicīgi cienājoties ar Lavazza 
ka�ju, ko daudzi arī izmantoja. Bal-
vas uzvarētājiem nodrošināja ZZK, 
Puto.lv, Bioderma, Port Hotel, bied-
rība “Ādažu uzņēmēji”, “Friesland 
Camoina” un Ādažu novada dome.
Paldies visiem sacensību dalībnie-
kiem un atbalstītājiem! No sirds 
priecājamies, ka ādažnieki ar katru 
gadu kļūst arvien aktīvāki un īpašs 
prieks redzēt arvien vairāk bērnu 
braucam ar velosipēdiem. 

“Ādaži Velo”

Nikola Astratjeva uzvar Rīgas un Jūrmalas pilsētu
atklātajās jaunatnes meistarsacīkstēs mākslas vingrošanā

Rīgas pilsētas atklātajās jaunatnes meistarsacīkstēs mākslas vingrošanā Nikola Astratjeva 
savā vecuma grupā daudzcīņā parādīja visaugstākos rezultātus un izcīnīja 1. vietu, kop-
vērtējumā gūstot 35,450 punktus un kļūstot par līderi. Sacensībās piedalījās 19 labākās 
mākslas vingrošanas sportistes Latvijā. Arī Jūrmalas pilsētas atklātajās jaunatnes meis-
tarsacīkstēs mākslas vingrošanā Nikola Astratjeva savā vecuma Pre junioru sporta klasē 
daudzcīņā parādīja visaugstākos rezultātus, kopvērtējumā par 4 sporta veidiem (lente, 
bumba, vāles, aukla)  iegūstot 47,200 punktus, tādējādi kļūstot par līderi šajās sacensībās. 
Kā jau ziņots, Astratjeva izcīnījusi arī 2. vietu Pre junioru sporta klasē starptautiskajās 
sacensībās mākslas vingrošanā “Daugavas loki 2019”. Paldies trenerei Jolantai Possei!
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Foto – i  Jāt i

“Svarīgāk par 55 skaņdarbu iemācīšanu, 
ir radīt bērnos mīlestību pret mūziku. 
Vēlmi muzicēt,” pārliecināta mūziķe, 
mūzikas pedagoģe Kristīne Voitova. 25 
gadu vecumā, ar Mūzikas akadēmijas 
diplomu kabatā, viņa atvēra alternatīvo 
mūzikas skola “YAMAHA” Ādažos, kas 
nupat nosvinējusi 10 gadu jubileju. Pirms 
4 gadiem Kristīne radīja iespēju bērniem 
apmeklēt Montessori nodarbības, jo atvē-
ra Bērnu un jauniešu interešu izglītības 
centra “Saules stariņi” �liāli Ādažos. Par 
šo veikumu saņēmusi arī Ādažu novada 
domes Pateicības rakstu. Kristīne cenšas 
sasniegt visu, ko vēlas. Ar mērķtiecību, 
neatlaidību un patiesu degsmi. Lai iestā-
tos Mūzikas akadēmijā, 3 dienās iemācī-
jusies diriģēt 2 skaņdarbus, iepriekš diri-
gēšanu nemaz neprotot.  Ātrā rakstura dēļ 
Kristīnei bieži jautāts: “Vai tiešām esi lat-
viete?” Kristīnē rit latgaļu un krievu asi-
nis. Mammas dzimtene ir Krievija, tēva 
– Latgale. Eksāmenos allaž pirmā skrējusi 
vilkt biļetes. “Kā tevī var būt tik daudz 
enerģijas! Runā mierīgāk!” bieži teikuši 
vecāki, mudinot viņu nedaudz apslāpēt 
savu ātro dabu.  Kristīne mierīgi nevar 
nosēdēt arī intervijas laikā. Ik pa brīdim 
viņa pieceļas, lai ar kustībām izteiksmīgi 
ilustrētu sacīto – attēlotu stīvu operdzie-
dātāju pie �īģeļa vai aktīvu estrādes dzie-
dātāju.  To, ka negrib būt operdziedātāja, 
viņa sapratusi, absolvējot opermūzikas 
dziedāšanas klasi Daugavpils Mūzikas 
koledžā. Daudzas piedzīvotās situācijas 
likušas pārvērtēt dzīves vērtības. 

Dziedi klusāk!
Kāds bija Jūsu ceļš mūzikā?
Mūzikas skolā pabeidzu vijoļspēles klasi, 
bet uz Mūzikas skolu gāju ar piespiešanos. 
Mamma mani lūdza tomēr saņemties un 
pabeigt to. Mūzikas skolas izlaidumā, saņe-
mot diplomu, man pēkšņi sāka birt asaras 
no domas, ka savā dzīvē vairs nebūšu sais-
tīta ar mūziku. Sapratu, ka tomēr nevaru 
iedomāties savu dzīvi bez tās. Atceros, ka 
skolas korī man vienmēr aizrādīja: “Kristī-
ne, lūdzu, dziedi klusāk!” Aizgāju mācīties 
akadēmisko dziedāšanu uz Daugavpils mū-
zikas koledžu. 4 gadi Daugavpilī man lika 
saprast, ka nekādi nespēju sevi iedomāties 
operdziedātājas ampluā. Man vajag kustē-
ties, nespēju vienkārši stāvēt pie klavierēm 
un dziedāt. Koledžas laikā dzīvot kopmīt-
nēs vienā istabiņā ar 6 meitenēm bija ļoti 
labs rūdījums cilvēcisko attiecību ziņā… 
Anita Garanča, pie kuras nedaudz skolo-

jos operdziedāšanā, dzirdot, kā pirmo reizi 
izpildu džezu, pēc koncerta pienāca klāt, 
sakot: “Tev jābūt šeit! Šis ir tavs!” Kad man 
bija 18, uz koledžu piezvanīja komponists 
Juris Kulakovs un uzaicināja uzstāties viņa 
rokoperā “Čigāna sapnis”. Tas bija fantas-
tisks laiks kopā ar talantīgiem un pieredzē-
jušiem mūziķiem. Mūzikas akadēmijā izvē-
lējos studēt mūzikas pedagoģiju. Iemācījos 
spēlēt blok�autu, bungas, marimbu, kokli, 
tāpēc, smejoties saku, ka varu sevi dēvēt par 
staigājošo orķestri. Dziedāju korī “Kamēr”, 
uzstājos uz Latvijas skatuvēm, vieskoncer-
tos Vācijā, Polijā, Anglijā, uzsāku solo kar-
jeru un izmantoju iespēju strādāt Marijas 
Naumovas slavenajā studijā, kur mācīju 
bērniem vokālu. Starptautiskajā konkursā 
“Baltijas talanti” Dzintaros ieguvu Grand 
Prix. Kad pabeidzu Jāzepa Vītola Mūzikas 
akadēmijas maģistrantūru mūzikas peda-
goģijā, profesore Irēna Nelsone ieteica pain-
teresēties par unikālo mūzikas apmācības 
metodi, kas bērniem mūziku māca apgūt 
jau kopš zīdaiņa vecuma. Alternatīvajā 
mūzikas skolā “YAMAHA” māmiņas ar 
četrus mēnešus veciem zīdaiņiem ierodas 
uz nodarbībām, kur kopā klausās dažādu 
mūziku, kas veicina dzirdes un ritma izjū-
tas attīstību. Gluži kā tradicionālajām izglī-
tības metodēm ir alternatīvas, piemēram, 
Valdorfa vai Montessori pedagoģija, tāpat ir 
arī mūzikas izglītībā – YAMAHA mūzikas 
skolā mūziku apgūst ar prieku. 
Ģimene
Kādas vērtības dzīvē ir svarīgas?
Ģimene un vēlreiz ģimene. Bet šāda ap-
jausma nāca ne uzreiz. Sākumā citas vēr-
tības bija svarīgas, laikam ejot, saproti, ka 
bērni un cilvēki, kuri ir līdzās, ar kuriem 
kopā ejam vienu ceļu, ir lielākā vērtība. 
Kas tas ir par ceļu?
Ir garīgais ceļš un reālais, kas redzams dar-
bos. Nozīmīgi cilvēki ir abos ceļos, jo kopā 
ar viņiem mēs augam, uzzinām ko jaunu, 
topam gudrāki un labāki. Vīrs un vecāki 
man vienmēr bijuši liels atbalsts, bet bērni 
jebkuram cilvēkam ir lielākā Dieva dāva-
na, kas vien var būt. Bērni mūs māca. No 

Mīlēt 
mūziku

Mīlēt 
mūziku

vinot ama as mūzikas skolas 10 gadu jubileju Ādažos.
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viņiem varam tik daudz mācīties un gūt 
gudrību. Mēs tik ļoti skrienam, jo liekas, 
ka mums vajag tik daudz ko, patiesībā no 
tā visa mums vajag ļoti maz. Kad vēlos kādu 
materiālu vērtību, bieži sev atgādinu: “Kris-
tīne, tu piedzimi un aiziesi bez nekā…” Tas 
varbūt skarbi skan, bet šāda doma mani no-
liek pie vietas un atgriež atpakaļ realitātē. 
Bērni un cilvēki, kuri ir blakus, ir lielākā 
vērtība. Kad man bija 25, skrēju, bet, lai-
kam ejot, sapratu, kam vispār nav vērtības. 
Darbs ar bērniem – tā ir milzīga garīgā sko-
lošanās.  Visvairāk citiem spējam dot to, kas 
ir pašos, manā gadījumā tā ir mūzika. Esmu 
paškritiska un daudz urķējos sevī, man ir 
svarīgi, lai es savās acīs būtu labs cilvēks. 
Kas ir labs cilvēks?
Tāds cilvēks spēj mīlēt, cienīt apkārtējo 
pasauli – dabu, cilvēkus un būt mīlestībā 
ar sevi. Es augu kā vienīgais bērns ģime-
nē, jutos kā centrs visam. Un tai 
pat laikā – nedaudz vientuļa. Ja 
kaut ko ļoti vēlamies, tas piepil-
dās! Vecāki man vienmēr ir tei-
kuši – tu dzīvē vari iegūt visu, 
ko vēlies, galvenais – jāgrib un 
daudz jāstrādā pie tā! Pēdējos 
astoņus gadus pazīstu cilvēku, 
kurš liek man kļūt labākai, ar 
daudz plašāku sirdi. Šis cilvēks 
ir Inese Liepiņa (“ĀdažiVelo” 
komandas sirds un dvēsele, kā 
vēsta paši “ĀdažiVelo” biedri. 
Red.piez.). Viņas meitiņa pirms 8 gadiem 
sāka mācīties mūsu YAMAHA skolā. Ine-
se pirms koncertiem mūs vienmēr atbal-
sta, zvana, sakot: “Ja nepieciešama kāda 
palīdzība, dod ziņu!” Savos 35 gados do-
māju – ja visi cilvēki būtu tādi kā viņa, pa-
saule būtu tik skaista! Viņa ir ļoti sirsnīgs 
un gaišs cilvēks. Ikdienā daudz esot kopā 

ar bērniem, apzinos, cik būtiski, lai vecāki 
tiešām audzinātu savus bērnus. 
Kas ir audzināšana jūsu izpratnē?
Mīlēt, būt kopā, apzināties, ka iepazīstini 
bērnu ar šo pasauli visās tās izpausmēs. 
Vieglākais ir iedot bērnam telefonu vai 
planšeti, sakot, ka esi ļoti noguris pēc dar-
ba. Manuprāt, tā ir atteikšanās no atbildī-
bas. Ja es atnāku mājās un neesmu iepriekš 
sagatavojusi vakariņas, tad gatavojam tās 
kopā ar bērniem. Mazais trīsgadnieks pa-
līdz griezt tomātus salātiem, meita tāpat. 
Tas nekas, ja gabali būs par lielu, labāk 
gatavot kopā, nevis vienam bakstīt telefo-
nu. Tā ir tāda svētība, ka varam darboties 
kopā. No mazotnes to ģimenē apzināti 
esmu ieviesusi, sakot – meitiņ, nāc palī-
gā, būšu ļoti priecīga, ja tu man palīdzē-
si. Viņa uzvilka savu īpašo pavāra cepuri, 
priekšautu un nāca talkā. Un tagad redzu 
augļus šādai manai darbībai. 
Kāda vēl mašīna!
Esat piedzīvojusi arī kādu lūzuma pun-
ktu dzīvē? 
Ja līdz meitas piedzimšanai 
biju maksimāliste, gribēju – 
visu un tūlīt, tad pēc tam 
viss mainījās. Atceros, 
kādu laiku ļoti apzināti 
gribēju iegādāties jau-
nu mašīnu. Kad nopirku 
mašīnu, pēc 4 dienām no-
kļuvu slimnīcā… Pēc ope-
rācijas, guļot slimnīcas palātā, 
domāju: “Kāda mašīna? Es pat no 
gultas piecelties nevaru! Kāda vēl mašī-
na! Nospļauties par to!” Otrs bērniņš man 
deva vēl lielāku pieredzi. Bērniņus gaidot 
sastapos ar brīdi, kad  bija jāapstājas un 
mierīgi jāgaida. Tā kā pēc dabas esmu ļoti, 
ļoti ātra, šī pieredze piespieda mani apstā-
ties un izbaudīt. Piedzīvojot gaidīšanas lai-

ku, vēl vairāk aptvēru, ka vislielākā vērtība 
ir mūsu tuvie cilvēki. Lūzuma punkts katra 
cilvēka dzīvē, protams, ir arī pieaugšana un 
rēķināšanās ar otru cilvēku. Jaunībā biju 
brīvais putns, darīju visu, kā gribēju pati, 
pēc kāzām liels izaicinājums bija mācīties 
rēķināties ar otru, cīņa ar vēlmi vienmēr 
būt pirmajai un vadošajai. Tikai pamazām 

sāku apjēgt, ka sievietes spēks patiesībā ir 
viņas vājums. Šos 10 gadus, vadot YAMA-
HA skolu, esmu strādājusi ļoti daudz, no 
rīta līdz vakaram. Nevajag sievietei to da-
rīt. Šajā skolā ielikts daudz laika un, galve-
nais, enerģijas. 
Muzicēt baiļpilnā sistēmā?
Lūzuma brīdis piedzīvots arī profesionā-
lajā ziņā?
Profesionālajā ziņā lūzuma punkts bija 
sapratne, ka visās iestādēs, kurās apguvu 
mūziku – 7 gadi Mūzikas skolā, 4 gadi 
Mūzikas koledžā un 6 gadi – Mūzikas 
akadēmijā – mūzikas apgūšana notiktu 
daudz labāk, ja skolotāji vairāk spētu dot 
garīgās zināšanas, mīlestību pret mūziku. 
Svarīgāk par 55 skaņdarbu iemācīšanu ir 
radīt bērnos mīlestību pret mūziku. Vēlmi 
muzicēt. Vērtēšanas sistēma un bailes iz-
darīt ko nepareizi, neiekļaujoties sistēmā, 
šķiet, nav labvēlīga vide, kur bērns var at-
vērties muzicēšanai. Ne jau ar draudiem 

par ieskaites nenokārtošanu, bērnos var 
radīt vēlmi muzicēt. Patiesībā ir 

nepieciešama dvēseles mācī-
šana caur mūziku. 4 mē-

nešu vecumā YAMAHA 
skolā bērnam ritmā spēlē 
kādu instrumentu, viņš 
klausās klasisko mūziku. 
Plaukšķinām un lasām 

dzeju, lai attīstītos valoda. 
Pati esmu pārbaudījusi, ka 

mazuļi Mocarta mūzikas pa-
vadījumā nomierinās. Tik viegla 

un dzīvespriecīga mūzika! Bēthovena 
mūzika ir smaga, jo viņš komponēja, zau-
dējot dzirdi. Savus pēdējos darbus viņš 
uzrakstīja, būdams kurls. Mēnesnīcas so-
nāti, 5., 9. simfoniju. Mūzika ir dvēseles iz-
paušana noteiktā formā. Šis nelaimīgums, 
nolemtība un sāpes ir jūtamas Bēthovena 
mūzikā. YAMAHA mūzikas skolas no-
darbībās arī mamma mazajam bērniņam 
dzied. Viņa neskatās telefonā, negatavo 
ēst, bet dzied savam bērniņam, pavada šo 
stundu kopā ar bērnu, tas ir patiesi svēts 
brīdis abiem. Reizēm mammas atnāk, sa-
kot: “Man nav tāda balss!” Nu nekas! Sa-
vas māmiņas balss ikvienam mazulim ir 
visskaistākā. Nodarbībā ir skaidra stundas 
struktūra, kas ir ļoti būtiska. Ja bērnam 
ir noteikts režīms, viņā nav stresa. Rodas 
miera izjūta. Tiem bērniem, kuri no bērnī-
bas darbojās mūsu skolā, atklāju absolūto 
dzirdi. Apguvu arī Montessori pedagoģiju, 
kur galvenais vadmotīvs ir – palīdzi man 
to izdarīt pašam! Šobrīd studēju Valdor-
fpedagoģiju. Esmu ļoti pateicīga katram, 
kas ir līdzās man, bērniem, vecākiem, sko-
lotājiem,  tiem, kuri šos  gadus ir kopā ar 
mani, palīdz un atbalsta. 

Monika Griezne

Kristīne, uzstājoties Daugavpils pilsētas 
svētkos.

r saviem brīnišķīgajiem audzēkņiem H  mū-
zikas skolā.
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Lielās talkas laikā savākti 3,59 tonnas atkritumu
27. aprīlī nu jau tradicionāli norisinājās Lielā talka. Kopumā līdz 
talkas dienai Ādažu novadā bija pieteiktas 32 talkošanas vietas. 
Daudzas no tām bija tradicionālas, kur gadu no gada ādažnieki do-
das sakopt savas dzīvesvietas apkārtni. Kopumā talkas dienā tika 
izvestas 3,59 t atkritumu, tie gan nebija visi talkas laikā savāktie 
atkritumi, daļa tika šķirota un vesta gan uz lielgabarīta šķirošanas 
laukumu, gan uz auto riepu nodošanas vietām, gan arī metāllūžņu 

nodošanas vietā. Liels prieks, ka vairākas talkotāju grupas atzina 
– Ādažu novads paliek tīrāks, atkritumu ir daudz mazāk nekā ie-
priekšējos gados. Aktuālāk kļūst nevis lasīt vēsturiskus atkritumus 
mežu un ceļu malās, bet sakopt apkārtni pēc ziemas – novākt la-
pas, pa ziemu sanestās smiltis, uzpucēt stādījumus. Varbūt turp-
māk Ādažu novadā pēc ziemas jāorganizē Spodrības mēnesis?

Iveta Grīviņa

Saimniek, savāc sava suņa izkārnījumus! Saimniek, uzliec savam sunim pavadu!
Vēl aizvien daudzviet Ādažu novadā redzam nesavāktus suņu 
ekskrementus. Tāpat daudz suņu bez pavadas un saimnieku uz-
raudzības pārvietojas pa Ādažu centru, daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju teritorijā, radot bailes par savu drošību bērnos, viņu 
vecākos un citos līdzcilvēkos. Saimniek, esi atbildīgs! Latvijas 

Republikas likumdošana nosaka – īpašniekiem 
ir jānodrošina pilnīga teritorijas norobežoša-
na, lai suns no tās nevarētu izkļūt un apdrau-
dēt citus dzīvniekus un cilvēkus. Ja saimnieks to 
nenodrošina, atbildība paredzēta Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā – brī-
dinājums vai naudas sods �ziskajām personām 
no 70 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām 
– no 15 līdz 700 euro, kon�scējot dzīvniekus vai 
bez kon�skācijas.

Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” vēsta,
ka saimnieka (īpašnieka) pienākums ir:

 nodrošināt mājdzīvnieku reģistrēšanu, turēšanu un vakci-
nāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 izmitināt suņus ārpus telpām tikai piesietus vai palaistus 
iežogotā (izolētā) teritorijā un redzamā vietā pie vārtiem vai ie-
ejām uzstādot uzrakstu “Suns”;
 nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabied-
risko ēku telpas un publisko ārtelpu; 
 nodrošināt mājdzīvnieka atstāto ekskrementu savākšanu 
mājdzīvnieka pastaigā ārpus īpašuma, kurā tas tiek turēts un 
izmest savāktos ekskrementus speciālās urnās; 
 nepieļaut suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pavadas 
un uzpurņa atrašanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves 
teritoriju zaļajā zonā;
 nepieļaut mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabiedriskajās 
ēkās, stadionos un sporta laukumos, bērnu spēļu laukumos un 
sabiedriskos pasākumos (ja pašvaldības izdotajā tiesību aktā 

nav noteikts citādi);
 nepieļaut mājdzīvnieku peldināšanu peldvietās;
 nepieļaut, ka mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi;
 pēc Ādažu pašvaldības policijas pieprasījuma uzrādīt suni, 
tā turēšanas vietu, pasi un citus dokumentus, kas saistīti ar suni, 
kā arī netraucēti ļaut nolasīt sunim implantētu mikroshēmu;
 Īpašniekam ir pienākums reģistrēt mājdzīvniekus mājas (is-
tabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Ministru kabineta 2011. gada 
21. jūnija noteikumos Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģis-
trācijas kārtība” noteiktajā kārtībā, reģistrāciju veicot Lauk-
saimniecības datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta.
 Kaķa saimniek! Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 266 par 6 mēnešiem vecāks kaķis var brīvi uzturēties ārpus 
tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritori-
jas, ja tas ir sterilizēts. Tātad, ja kaķis ir vecāks par 6 mēnešiem, 
ārpus mājas tas drīkst uzturēties tikai tad, ja ir sterilizēts.

N D
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Latvijas Robotikas čempionāta kopvērtējumā ādažnieki – labākie!

Aizvadīts Latvijas Robotikas čempionāta 2019 kārtējais posms, 
kas bija pēdējais dronu disciplīnā. Lepojamies ar ādažniekiem 
– dronu pilotiem! Ādažnieki ieguva 1., 2. un 3. vietu mazajos 
dronos un 1. vietu lielajos dronos! Liels paldies Latvijas Robo-
tikas čempionāta organizatoriem par iespēju tehniski radošiem 

jauniešiem cīnīties un pilnveidoties. Liels paldies visai “Ādažu 
bites” izlases komandai par ieguldīto darbu un pacietību! Un 
īpaši liels paldies visu dronu pilotu vecākiem par jauno censoņu 
atbalstu!

SIA “Telpnīca”

Lielajā un Mazajā Baltezerā ielaidīs ālantu, zandartu un zušu mazuļus
Ar Zemkopības ministrijas 01.04.2019. 
protokolu tika apstiprināti 3 no 4 iesnieg-
tajiem projektu pieteikumiem Valsts Ziv-
ju fonda atbalsta saņemšanai:
1.1. Projekts “Zivju resursu pavairošana 
Ādažu novada Vējupē”, piešķirot projek-
ta līdz�nansējumu 358,46 EUR apmērā. 
Plānots ielaist 1500 gab. zandartu mazuļu.
1.2. Projekts “Zivju resursu pavairošana 
Ādažu novada Mazajā Baltezerā”, pie-

šķirot projekta līdz�nansējumu 1 806,65 
EUR apmērā. Plānots ielaist 9000 gab. 
zandartu mazuļu.
1.3. Projekts “Zivju resursu pavairošana 
Ādažu novada Lielajā Baltezerā”, piešķi-
rot projekta līdz�nansējumu 2 007,39 
EUR apmērā. Plānots ielaist  10 000 gab. 
ālantu mazuļus.
2. Atbilstoši Ministru kabineta rīkoju-
mam Nr. 684 “Par Zivju resursu māks-

līgās atražošanas plānu 
2 017.–2 0 2 0 . g a d a m”, 
Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vi-
des zinātniskais institūts 
“BIOR” 14.05.2019. plāno 
veikt stikla zušu ielaišanu:
• Lielajā Baltezerā – 57 000 gab.;
• Mazajā Baltezerā – 18 000 gab.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Plānotie saimniecības darbi novadā
• Noslēdzies iepirkums par Vējupes ceļu un daļu no Lauku ielas seguma 
atjaunošanas ar dubultās virsmas apstrādi. Plānots, ka darbi tiks veikti līdz 
jūlijam. 
• Ādažu novadā nomainīs 33 apgaismes stabus. Noslēdzies iepirkums par 
33 apgaismes stabu nomaiņu Ādažu novadā. Stabu nomaiņa tiks veikta līdz 
š.g. 1. novembrim.
• Jūnijā tiks uzsākta seguma atjaunošana Vārpu ielā.
• Izsludināts iepirkums par seguma atjaunošanu Stūrīšu un Nostūrīšu ie-
lās.
• Noslēgts līgums par Laivu slipa projektēšanu Dūņezera–Lilastes kanālā.

Sofija Elizabete Zeica izcīnījusi 2. vietu
BMX Eiropas čempionātā!
BMX Eiropas čempionātā Zolderā godam cīnījās arī mazie Ādažu BMX braucēji Ed-
vards Tūters, Marks Ņikiforovs, Valters Ancāns, Francis Daugulis un So�ja Elizabete 
Zeica, kura izcīnīja augsto 2.vietu! Apsveicam un novēlam veiksmīgu turpmāko sezo-
nu visai BMX saimei!

BMX Ādaži

Ādažnieki izcīna 2. vietu Pierīgas novadu sporta spēļu orientēšanās sacensībās

Pierīgas novadu sporta spēļu orientē-
šanās sacensībās Lilastē Ādažu novada 

komanda šogad ieguva otro vie-
tu. Pirmo godpilno vietu koman-
du vērtējumā izcīnījuši Mārupes 
orientieristi, savukārt trešo – Ro-
pažu novada pārstāvji. Sacensības, 
kurās šogad startēja 8 novadu ko-
mandas, individuāli, kā ierasts, ri-
sinājās 6 vecuma grupās dāmām un 
vīriem, bet komandu ieskaitē ņem-
ti vērā katras komandas pārstāvju 6 
labākie rezultāti un iegūtie punkti. 

Ādažu orientieristi, kuri Pierīgas novadu 
spēlēs uzvarēja pērn, savāca 104 punktus 

un par 2 punktiem apsteidza 3. vietas 
ieguvējus ropažniekus. Tālākās vietas ie-
ņēma Sējas, Saulkrastu, Ķekavas, Babītes 
un Salaspils novadu komandas. Jaunāka-
jā vecuma grupā vīriem pirmās 2 vietas 
sadalīja salaspilietis Zigmārs Gailis un 
ādažnieks Rūdolfs Šadrins. Citās grupās 
par uzvarētājiem kļuva Laura Vārtukap-
teine (Salaspils), Irita Puķīte (Saulkrasti), 
Ieva Freimane (Ķekava), Ansis Actiņš 
(Sēja), Aigars Leiboms (Ādaži) un Aivars 
Pentjušs (Ropaži).

Pēc aprinkis.lv
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Sakoptākas pieturvietas
Saimniecības daļas brigāde atjaunojusi vizuālo 
izskatu 22 sabiedriskā transporta pieturvietām.
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Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu jūlijā un augustā plānotas
4 izglītojoši radošās darbnīcas un 3 nometnes skolēniem veselības veicināšanai!
Informējam, ka ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu šā gada 
jūlijā un augustā plānots īstenot 4 izglītojoši radošās darb-
nīcas un 3 nometnes 7–18 gadus veciem Ādažu novadā 
deklarētajiem bērniem veselības veicināšanas jomā.
Šobrīd ir izsludinātas cenu aptaujas uz izglītojoši radošo 
darbnīcu un nometņu organizēšanu un vadīšanu. Ja cenu 
aptaujas noslēgsies veiksmīgi, izglītojoši radošo darbnīcu 
un nometņu vadītāji būs zināmi maija beigās, tajā skaitā 
precīzas radošo darbnīcu un nometņu programmas.
Pieteikšanās izglītojoši radošajām darbnīcām un nomet-
nēm plānota š.g. 12. jūnijā plkst. 9.00, un tā būs jāveic 
tiešsaistē Ādažu novada domes tīmekļvietnes jaunumu 

sadaļā: https://www.adazi.lv/news/jaunumi-novada/
Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc izglītojoši radošajām 
darbnīcām un nometnēm novadā ir liels, izglītojoši ra-
došās darbnīcas un nometnes būs BEZ MAKSAS un vie-
tu skaits ir ierobežots (20 bērni katrā), lūdzam vecākus 
sekot informācijai domes tīmekļvietnē un pieteikt savas 
atvases radošajām darbnīcām un nometnēm laicīgi!
Izglītojoši radošo darbnīcu un nometņu dalībniekiem tiks 
nodrošināta ēdināšana 2 reizes dienā (pusdienas, launags), 
brīvi pieejams dzeramais ūdens, dārzeņi un augļi visu ra-
došo darbnīcu/nometņu laikā. 70–80% no aktivitātēm plā-
notas brīvā dabā (ja būs atbilstoši laikapstākļi).

IZGLĪTOJOŠI RADOŠĀS DARBNĪCAS

Vecum-
posms Norises laiks Apraksts Norises

vieta
7–9
gadi

29.07.–02.08.,  
plkst. 9.00.–17.00

Radošo darbnīcu “VESELĪGĀ ROSĪBA” tematika ir “Garīgās veselības veicināšana”.
Radošo darbnīcu mērķis ir ar mūzikas un mākslas palīdzību veicināt bērnu garīgo, emocionālo un fizis-
ko labklājību. Liela nozīme tiks pievērsta savstarpējām attiecībām un sapratnes veicināšanai dalībnieku 
starpā. Darbnīcu ietvaros tiks sniegta iespēja dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību, spēlējot 
spēles, attīstot radošumu un pilnveidojot iemaņas un prasmes mākslā, mūzikā vai citā radošā aktivitātē.
Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.
Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas 
jautājumiem vadīs speciālists ar augstāko izglītība psiholoģijā, pedagoģijā, sabiedrības veselībā, me-
dicīnā vai pielīdzināmā specialitātē, kā arī ar specifiskām zināšanām un pieredzi. Katrā no radošajām 
darbnīcām speciālists vadīs aktivitātes garīgās veselības veicināšanai vismaz divās radošās darbnīcas 
dienās (katru vismaz 120 minūšu garumā), izmantojot radošu pieeju, lai bērniem būtu gan interesanti, 
gan sniegtā informācija būtu noderīga tālākā dzīvē.
Radošo darbnīcu ietvaros paredzētas arī dažādas sporta aktivitātes un spēles, individuālās un koman-
du sacensības un vismaz viena tematiska ekskursija vai pārgājiens par tēmu “Garīgās veselības veici-
nāšana”. Sporta aktivitātes vadīs sporta speciālists vai pedagogs ar pieredzi sporta aktivitāšu vadīšanā 
skolas vecuma bērniem.
Radošās darbnīcas ietvaros aktivitātes garīgās veselības veicināšanai tiks apvienotas ar sportiskajām 
aktivitātēm, tādējādi veicinot bērnus vairāk kustēties un domāt veselīgi! 
Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.–02.08.2019., nevar pie-
dalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA”, 05.08.–09.08.2019. 
Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.–09.08.2019., nevar 
piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA”, no 29.07.–02.08.2019.

Ādažu Mākslas 
un mūzikas sko-
las telpas (Gaujas 
iela 33A, Ādaži) 
un Ādažu Sporta 
centra (Gaujas 
iela 30, Ādaži) 
ārtelpa.

7–9
gadi

05.08.–09.08., 
plkst. 8.00.–16.00

Ādažu vidussko-
las telpas (Gaujas 
iela 30, Ādaži) un 
ārtelpa.

10–13 
gadi

12.08.–16.08.,
plkst. 9.00.–16.00

Radošās darbnīcas tematika “Garīgās veselības veicināšana”.
Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijie-
darbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības 
modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju 
dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību spēlējot spēles, dodoties ekskursijās vai pārgājienos, 
attīstīt radošumu un pilnveidot iemaņas un prasmes mākslā, mūzikā vai citās radošās aktivitātēs. 
Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.
Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas 
jautājumiem vadīs speciālists ar augstāko izglītība psiholoģijā, pedagoģijā, sabiedrības veselībā, medi-
cīnā vai pielīdzināmā specialitātē, kā arī ar specifiskām zināšanām un pieredzi.
Radošās darbnīcas ietvaros paredzētas arī dažādas sporta aktivitātes un spēles un organizēta vismaz 
viena tematiska ekskursija vai pārgājiens par tēmu “Garīgās veselības veicināšana”.

Ādažu vidussko-
las telpas (Gaujas 
iela 30, Ādaži) un 
ārtelpa.

14–18 
gadi

19.08.–23.08.,
plkst. 9.00.–16.00

Radošās darbnīcas tematika – “Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana”.
Radošās darbnīcas mērķis ir caur dažādām radošām aktivitātēm, spēlēm, tematiskiem pasākumiem, 
diskusijām sniegt informāciju skolēniem par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu, smēķēšanas, 
azartspēļu un datorspēļu negatīvo ietekmi uz cilvēka organismu.
Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.
Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par atkarību mazināšanas jautā-
jumiem (vismaz divās radošās darbnīcas dienās, kopā vismaz 120 minūtes) vadīs narkologs, psiho-
terapeits, pediatrs-ģimenes ārsts vai psihologs, kuram ir specifiskas zināšanas un pieredze darbā ar 
skolēniem par atkarību mazināšanas jautājumiem. 
Radošās darbnīcas ietvaros notiks dažādas sporta aktivitātes un spēles un organizēta vismaz viena 
tematiska ekskursija vai pārgājiens par tēmu “Atkarību mazināšana”.

Ādažu Sporta 
centra telpas 
(Gaujas iela 30, 
Ādaži) un ārtelpa

I L B



Maijā turpinās veselības veicināšanas aktivitātes novadā!
Maijā turpinās dažādas �ziskās veselības 
veicināšanas nodarbības pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem: 
• vispārattīstošās vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem – Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš;
• ritmikas nodarbības pirmsskolas vecu-
ma bērniem – Kadagas pirmsskolas izglī-

tības iestādē “Mežavēji”;
• vispārattīstošās vingrošanas – kalanē-
tikas nodarbības skolas vecuma bērniem 
Ādažu vidusskolā.
Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasā-
kumiem un jaunumiem Ādažu novada 
domes tīmekļvietnē un facebook.com 
kontā. 

Aktivitātes tiek īstenotas projek-
ta “Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

 Inita Henilane
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DIENAS NOMETNES

Vecum-
posms Norises laiks Apraksts Norises

vieta
7–9
gadi

08.07.–12.07., 
plkst. 9.00.–17.00

Nometņu tematika – “fiziskās veselības veicināšana”. 
Nometņu mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Nometņu laikā tiks organizētas dažāda 
veida sporta aktivitātes atbilstoši nometņu dalībnieku vecumam, vienlaicīgi interesantā veidā sniedzot 
dalībniekiem arī teorētiskās zināšanas pa veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem. 
Nometnes vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.
Vismaz divas no nodarbībām (katrā no nometnēm) vadīs profesionāls sportists, kurš nometnes dalīb-
niekiem pastāstīs par savu nodarbošanos, novadīs sporta aktivitātes vai nodarbības nometnes dalīb-
niekiem motivējot vairāk kustēties ikdienā un nodarboties ar sportu.
Nometņu ietvaros tiks organizēti vismaz 2 pārgājieni.

Ādažu Mākslas 
un mūzikas sko-
las telpas (Gaujas 
iela 33A, Ādaži) 
un Ādažu sporta 
centra (Gaujas 
iela 30, Ādaži, 
ārtelpa

10–13 
gadi

22.07.–26.07., 
plkst. 9.00.–16.00

14–18 
gadi

15.07.–19.07.,
plkst. 9.00.–16.00

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

Inita Henilane

I L B

Aicinām vecākus, kuriem ir bērni ar
īpašām vajadzībām, pieteikties atbalsta

grupu nodarbībām

20.05.2019. – tuvākā atbalsta grupu nodarbība!

20.05.2019.  no plkst. 18.00–20.00
11.06.2019.  no plkst. 18.00–20.00
20.08.2019.  no plkst. 18.00–20.00
04.09.2019.  no plkst. 18.00–20.00
18.09.2019.  no plkst. 18.00–20.00
08.10.2019.  no plkst. 18.00–20.00
29.10.2019.  no plkst. 18.00–20.00
05.11.2019.  no plkst. 18.00–20.00
19.11.2019.  no plkst. 18.00–20.00
03.12.2019.  no plkst. 18.00–20.00

Atbalsta grupu nodarbību mērķis ir morāla  un psiholoģiska  atbalsta 
sniegšana  bērnu  un  jauniešu  ar  īpašām  vajadzībām  vecākiem. No-
darbības pasniegs praktizējoša psiholoģe Iveta Aunīte. Nodarbībām lū-
dzam pieteikties pa tālr. 67997977 vai e-pastu: ieva.roze@adazi.lv. No-
darbības notiks Sociālajā dienestā, Gaujas ielā 13/15, Ādažos.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
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Lepojamies! Ādažu basketbolistiem 3. vieta
Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas sezonas finālposmā
Ādažu U16 vecuma puišu basketbola komanda aizvadīju-
si Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas sezonas �nālposmu, 
kuram kvali�cējās 8 labākās Latvijas komandas. Pēc sezo-
nas rezultātiem pirmā spēle mūsu puišiem bija jāaizvada 
ar Jēkabpils–Līvānu apvienoto komandu. Aizvadot divus 
papildlaikus, uzvaru 88–84 izcīnīja Ādažu komanda. Pēc 
smagās cīņas, kas prasīja daudz spēka un emocijas, Ādažu 
komanda atzina nākamo čempionu “Rīgas DSN” pārā-
kumu (63–77). Pēdējās dienas spēle pret sezonas regulārā 
čempionāta līderiem izšķīra trešās vietas likteni. Demons-
trējot savu meistarību un nepiekāpību, Ādažu komanda 
uzvarēja sezonas līdervienību “Ezerzeme” no Rēzeknes 
un kārtējo reizi izcīnīja godalgas Latvijas mērogā. Unikāls 
panākums, ņemot vērā, ka 2003. gadā dzimušo puišu basketbola komanda ir vienīgā sava vecuma komanda Latvijā, kas izcīnījusi 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas �nālturnīra medaļas – 7 gadus pēc kārtas! Liels paldies Ādažu Bērnu un Jaunatnes Sporta skolai 
un komandas treneriem Aigaram Neripam un Reinim Strupovičam, kuri sagatavoja komandu šim panākumam. Komandā spēlēja: 
Valters Briedis, Mārcis Osis, Gundars Gulbis, Haralds Martinsons, Klāvs Gailītis, Mārtiņš Gailis, Mārtiņš Bumbieris, Artūrs Valt-
manis, Ričards Linde, Deivids Jansons, Rihards Vāvers, Markus Kaminskis, Edijs Eglītis.

Lepojamies! Ādažu vidusskola uzvar Latvijas skolu orientēšanās kausā!

Latvijas skolu orientēšanās kauss šogad 
pulcēja teju 800 skolēnus no 92 Latvijas 

skolām. Ādažu vidusskola 
pirmo reizi izcīnīja uzvaru 
skolu vērtējumā! Kvali�-
kācijas skrējienos startēja 
visi sacensībām pieteiktie 
skolēni, taču pus�nāliem 
kvali�cējās tikai 12 labākie 
katrā vecuma grupā. Pus�-
nālā dalībnieki startēja ar 
masu startu, un 6 ātrākie 
�nišētāji katrā grupā iekļu-
va �nālsacensībās. Pus�nā-
la distancēs tika pielietota 
izkliede, kad dalībniekiem 

punktos jāatzīmējas dažādā secībā, sa-
vukārt �nālā distances klasiskās distan-

ces vidū daži punkti bija jāatrod mākslīgi 
izveidotā orientēšanās labirintā. Grupā 
V4 otrais labākais rezultāts – Rūdolfam 
Graudiņam no Ādažu vidusskolas, bet 
meiteņu konkurencē – bronza Grietai 
Grantskalnai no Ādažu vidusskolas. 
Ādažu vidusskola papildu izcīnītai uz-
varai vēl saņēma dāvanu karti par lielā-
ko dalībnieku skaitu un pareizi veiktām 
distancēm 27 dalībniekiem. Sacensības 
rīkoja Latvijas Orientēšanās federācija 
sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kul-
tūras un sporta departamentu, Latvijas 
Sporta federāciju padomi. Paldies visiem 
atbalstītājiem!

Tamāra Kosmačeva 

Ādažu jaunie peldētāji – naskākie Pierīgā

11 Pierīgas mācību iestāžu komandas 
startējušas Pierīgas novadu skolēnu spor-
ta spēļu peldēšanas sacensībās. Šoreiz 
labākie bija Ādažu un Ulbrokas vidus-
skolu audzēkņi, kuri savā starpā sadalīja 
uzvaras 4 vecuma grupās komandu vēr-
tējumā un ieguva lielāko daļu godalgu 
arī individuālajās sacensībās. Dalībnieki 
jaunākajā D grupā (2007. g.dz. un jaunā-
ki) sacentās 25 m brīvā stila distancē un 
4×25 m stafetē, bet pārējās 3 grupās pel-
dēja 50 un 4×50 metrus. D grupā, kurā 
piedalījās lielākais peldētāju skaits – 25 

meitenes un 27 zēni, individuāli labākos 
rezultātus sasniedza Anabella Veržbicka 
no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (15,04 
sekundes). Summā 2. vieta Ādažu BVS 
komandai, 3. – Babītes vidusskolai. C 
grupā (2005./06.g.dz.) meitenēm pirmās 
2 vietas ieguva Laura Anna Matjuhina 
(30,54 s) un Agate Baone no Ādažu vi-
dusskolas, bet puišiem ādažnieks Da-
niels Kitoks ierindojās otrajā vietā. Gan 
stafetē, gan kopvērtējumā 1. vietu ieguva 
Ādažu vidusskolas peldētāji, apsteidzot 
Babītes un Krimuldas vidusskolas. Vēl 

pārliecinošāku uzvaru ādažnieki svinē-
ja B grupas (2003./04.g.dz.) sacensībās. 
Individuāli puišiem Rainers Līcis-Līcī-
tis (25,85 s) un Ričards Sniedze izcīnīja 
pirmās divas, bet meitenēm Ādažu vi-
dusskolas skolnieces ar Annu Kati Zbit-
kovsku (30,77) priekšgalā – pat pirmās 3 
vietas. Likumsakarīgi viņi bija pārlieci-
noši ātrākie arī stafešu peldējumā un ko-
mandu kopvērtējumā apsteidza vienau-
džus no Vangažu vidusskolas un Babītes 
vidusskolas.

Pēc Aprinkis.lv
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Atgādinām, ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” jūnijā būs slēgta

Kā jau iepriekš ziņojām, izvērtējot Āda-
žu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) 
“Strautiņš” personāla pieejamību vasaras 
mēnešos, tika pieņemts lēmums jūnijā 
Ādažu bērnudārzu slēgt – “Strautiņš” 

šajā mēnesī šogad dosies ikgadējā atva-
ļinājumā. Saprotot, kādas neērtības tas 
rada vecākiem, lūdzam pieņemt minē-
tos apstākļus ar izpratni. Nelielu bērnu 
skaitu, kuriem nebūs citu iespēju, jūnijā 
varēs uzņemt Kadagas pirmsskolas izglī-
tības iestāde, tomēr lūdzam vecākus pie-
lāgoties jaunajiem apstākļiem un jūnijā 
ieplānot aktivitātes ārpus pirmsskolas 
izglītības iestādes. 
Vecākus par to, kurā no Ādažu vidus-
skolas (ĀVS) klasēm uzturēsies viņu 
bērni, atsevišķi informēs ĀPII admi-

nistrācija. Tie, kas vēlas personīgi ie-
pazīties ar apstākļiem skolā, vienojoties 
ar savām skolotājām, var piedalīties 28. 
jūnijā – pārvākšanās dienā un palīdzēt 
skolotājām iekārtot savas grupiņas. 
Tikšanās, lai pārrunātu ar ĀPII ēkas fa-
sādes vienkāršoto atjaunošanu saistītos 
būvprojekta jautājumus, tiks organizē-
ta pēc līguma ar ĀPII ēkas fasādes vien-
kāršotās atjaunošanas būvuzraudzību 
noslēgšanas. Par tikšanās datumu un 
laiku tiks paziņots katrā grupiņā.

Inga Pērkone

Nosvinēti Elitas Pētersones grāmatas
“Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni” atvēršanas svētki 

Patiesi jaukā un sirsnīgā gaisotnē, vie-
nam otru apsveicot un veltot labus vār-
dus, aizvadīta vēsturnieces Elitas Pēter-
sones grāmatas “Ādaži. Pagātnes dialogs 
ar tagadni” atvēršanas svētki. “Autore 
meistarīgi savijusi savu stāstījumu ar 
avotiem, oriģināliem dokumentiem un 
avīžu rakstiem, tādējādi radot par Āda-
žiem dziļu, kolorītu, dokumentāli un 
vienlaikus mākslinieciski augstvērtīgu 
stāstījumu,” grāmatas atklāšanas svēt-
kos izdevumu raksturoja Latvijas Uni-
versitātes profesors, vēsturnieks Gvido 
Straube.  Latvijas Universitātes Akadē-
miskās bibliotēkas direktore Venta Ko-
cere ļoti atzinīgi vērtēja, cik kvalitatīvi 
un augstvērtīgi jaunajā grāmatā atspo-
guļoti gleznotāja, etnogrāfa un vēstur-
nieka, Apgaismības laikmeta darbinieka 
Johana Kristofa Broces zīmējumi, kuru 
oriģinālus Rokrakstu un reto grāmatu 
krājumā glabā Akadēmiskā bibliotēka. 
Venta Kocere aicināja jauno izdevumu 
pieteikt grāmatu konkursam “Zelta ābe-
le”, jo tas ir patiesi krāšņs, kvalitatīvs, 
augstvērtīgs izdevums. Jauno grāmatu 
par Ādažu vēsturi atzinīgi novērtējusi arī 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tā ziņo, ka 
no Latvijas lielākajām  bibliotēkām pēc 
jaunās grāmatas ir tik liels pieprasījums, 
ka lūdza Ādažu domi papildu jau saņem-

tajiem obligātajiem 
eksemplāriem dāvāt 
vēl 7 eksemplārus. 
Bibliotēka vēsta, ka 
papildu eksemplāri 
tiks izmantoti krā-
juma papildināšanai 
un starptautiskajai 
apmaiņai ar ārzemju 
bibliotēkām.
Grāmatas atklāšanas 
svētkos tika suminā-
tas grāmatas maketa 
autores Baiba Lazdi-

ņa un Paula Lore, redaktore Ieva Zarāne 
un zinātniskais konsultants Gvido Strau-
be. Elita Pētersone sirsnīgi sveica arī Cie-
lēnu ģimenes pārstāvi Induli Cielēnu, 
Lilitu Krūmiņu, Māri Mitrēvicu, Ingrī-
du Sakni, Kasparu Auzenbahu, Tamāru 
Briezi, Andreju Binderu, kuri dalījās ar 
interesantiem atmiņu stāstiem, faktiem 
un vēsturiskajām fotogrā�jām no ģime-
nes arhīviem, kā arī citus, kuri palīdzēja 
un iedvesmoja, lai grāmata varētu tapt!  
Pateicoties Elitai Pētersonei, Ādažu vēs-
tures stāsts nu ir pieejams ikvienam. 
Grāmata iegādājama Valsts un pašval-
dības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā (cena – 10 eiro), Gaujas ielā 33A, 
1. stāvā. Skaistajā iespieddarbā var atrast 
faktus gan par pirmo apdzīvotību Ādažu 
teritorijā, gan mūsu senajiem vietvār-
diem, gan leģendām apvīto Ādažu pili 
un neskaitāmajām muižām. Darbs bagā-
tīgi papildināts ar vairāk nekā 250 foto-
grā�jām un tajā aplūkojami arī īpaši šim 
izdevumam veidotie mākslinieka Nikifa 
zīmējumi. Leposimies ar vietu, kurā dzī-
vojam un iepazīsim mūsu skaistā novada 
pagātni!
Lūdzam ņemt vērā, ka Klientu apkal-
pošanas centrā iespējams norēķināties 
tikai ar maksājumu karti.

Monika Griezne
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Lepojamies! Ādažnieki Emīls Lazdāns un Matīss Saulīte
gūst medaļas orientēšanās sacensībās “Rīgas kausi 2019”!
Orientēšanās sacensībās “Rīgas kau-
si 2019” savā vecuma grupā divu dienu 
summā ādažnieks Emīls Lazdāns izcī-
nīja pirmo vietu un Matīss Saulīte otro 
vietu, atpaliekot tikai par 9 sekundēm. 
Rīgas kausi pēdējos gados ir vienas no 
dalībnieku skaita ziņā kuplāk apmeklē-
tajām orientēšanās sacensībām un šogad 
tanīs piedalījās gandrīz 900 orientieris-
ti no 13 valstīm. Abās sacensību dienās 

dalībnieki sacentās vidējā distancē, bet 
elites grupām otrajā dienā bija handika-
pa starts pēc pirmās dienas rezultātiem. 
Sacensībām izvēlētais apvidus Makste-
niekos sagaidīja ar ļoti ātru priežu mežu 
un jaunaudzēm, kurās lielā atrumā varē-
ja arī ātri pazust, tomēr sacensību uzva-
rētājus gandrīz visās grupās noteica tieši 
skriešanas ātrums.

Pēc www.magnets.lv

Ādažu novada dome kopā ar kafejnīcu 
“KonTiki” un “Burusports” visus aicinā-
ja uz Vējupes festivālu “Pavasaris 2019”! 
Stafešu skrējiens “Apkārt Vējupei”
Festivāls iesākās ar stafešu skrējienu 
“Apkārt Vējupei”, kur kopā piedalījās 18 
komandas. U10 grupā uzvarēja koman-
da “ĀDAŽU BJSS”, kurā startēja Gus-

tavs Pazars, Martins Vaiskovi-
čs, Ēriks Veldre, Katrīna Anna 
Jevstigņejeva un Gerda Palma. 
Ļoti sīva konkurence bija U12 
grupā, kurā starp 5 startējuša-
jām komandām uzvaru izcīnīja 
“Ādažu BJSS 1. komanda” (Ber-
nadeta Auniņa, Toms Melderis, 
Kristofers Štegmanis, Stella Madara Jok-
ste, Ksenija Biteniece). 2. vietu izcīnīja 
komanda “FK Ādaži”, savukārt 3. vietā 
“CĪKSTOŅI 2008–2009”. U14 grupā 
pārliecinošu uzvaru izcīnīja “Ādažu BJSS 
1. komanda” (Adrians Gudermanis, Ro-
berts Graudiņš, Rūdolfs Graudiņš, Valē-
rija Skvorcova, Tīna Roberta Jučere), 2. 
vietā “ĀDAŽU BJSS 2. komanda”, kuri 
pašā �nišā apsteidza komandu “Cīksto-
ņi 2006–2007”. U16 grupā uzvarēja ko-
manda “Cīkstoņi 2004–2005”, apsteidzot 
komandu “Ādažu vieglatlēti”. U18 grupā 
uzvaru izcīnīja komanda “Sportiskais 
gars”, apsteidzot “Awardieši”. Vispārējā 
grupā piedalījās 5 komandas, kur ar die-
nas labāko laiku uzvarēja komanda “La 
Familia”, distanci veicot 10:12 min., 2. 
vietu izcīnīja “Optimisti”, bet 3. vietā – 

komanda “Ādažu BJSS ve-
cāku komanda”. Pateicoties 
festivāla atbalstītājiem, gal-
va nebija jānokar nevienai 
no komandām, jo pie bal-
vām tika pilnīgi visas stafe-
šu skrējiena komandas.
Nūjošana

Pēc stafetes skrējiena 
visiem interesentiem 
bija iespēja pamēģi-
nāt nūjošanu, dodo-
ties nūjošanas un aktīvās pastaigas 
IeČāpo distancē, kur serti�cētās 
treneres Inita Henilane un Alise Ti-
mermane apmācīja un pirms starta 
iesildīja visus dalībniekus. Kopumā 
distancē devās ap 20 dalībniekiem, 

kuri visi izlozes 
kārtā tika arī pie 
balvām.
Mini orientēšanās
Ļoti liela atsau-
cība bija uz Mini 
orientēšanos, kur 
komandām bija 
jāatrod 9 pun-
kti un jāizpilda 
dažādi uzdevu-
mi, kā arī tika 
dots speciāls 
uzdevums – jāuzņem at-
raktīvs foto. Šajā nominācijā ar fantas-
tisku un tiešām atraktīvu foto uzvarē-
ja komanda “SURIKĀTI”. Žiperīgākā 
komanda bija “FK ĀDAŽI”, kuplākā 
komanda “Bezzobji”, komanda ar vis-

jaunāko dalībnieku sastāvā bija “Auni”, 
savukārt komanda ar visvecāko dalīb-
nieku – “Castor”.
Paldies atbalstītājiem! 
Paralēli visām šīm aktivitātēm visas die-
nas garumā visiem interesentiem bija 
iespējas veikt šķēršļu joslu, kur bija jā-
izpilda 9 dažādi uzdevumi. Pēc festivāla 

sportiskās programmas pa-
sākums turpinājās ar vakara 
svinībām – brīvdabas disko-
tēku kopā ar DJ Egonu Rei-
teru kafejnīcas “KonTiki” te-
rasē. Liels paldies visiem, kuri 
piedalījās, kā arī līdzjutējiem! 
Paldies festivāla atbalstītājiem, 
bez kuriem šis festivāls nebūtu 
iedomājams: “Burusports”, ka-
fejnīca “KonTiki”, Jāņa Saukas 
“Ādažu desu darbnīca”, “Ādažu 
Čipsi”, SIA “Felici” ar zīmolu 

“Musli Graci” “Port Hotel”, “Lat Eko 
Food”, “DueSport”.
 Uz tikšanos nākamajā Vējupes festivālā!

Arnis Rozītis, Sporta daļas vadītājs

Saulainā un sportiskā gaisotnē piedzīvots Vējupes festivāls “Pavasaris 2019”
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Akvatlona sacensībās pirmo vietu izcīnījusi Antra Roga no Baltezera! Apsveicam!

Aprīļa vidū Siguldu bija pārņēmuši sportisti, piedaloties akvatlona sacensībās. 1. vietu S40 grupā izcīnīja Antra Roga no Baltezera. 
Siguldas akvatlona sacensības atklāja 2019. gada Latvijas kausu sezonu, turklāt ar 172 sportistiem tika sasniegts jauns rekordliels 
dalībnieku skaits šajā sporta veidā Latvijā. Spēkus akvatlonā izmēģināja peldētāji, riteņbraucēji, orientieristi, slēpotāji, biatlonisti  
un vieglatlēti. Akvatlonā vispirms jāveic peldēšanas distance, kurai seko skriešana ar handikapa startu – kā pirmais startē ātrākais 
peldētājs, kuru konkurenti cenšas noķert. Uzvarētājs ir tas, kurš �niša līniju šķērso pirmais.

Ādažu Bērnu un Jaunatnes sporta skolas
orientieristi svin pārliecinošu uzvaru Latvijas Kausa 2. posmā sprintā!

Orientieristi no dažādām Latvijas vietām Lieldienās piedalījās Latvijas Kausa 2. posmā sprintā, kas norisinājās Uzvaras parkā 
Rīgā. Ādažu Bērnu un Jaunatnes sporta skolas sportisti šajās sacensībās guva pārliecinošu uzvaru. 1. vietu S12 grupā izcīnīja Grieta 
Grantskalna, tāpat godpilno 1. vietu V12 grupā guva Rūdolfs Graudiņš. Savukārt 3. vietu S12 grupā ieguva Paula Ķirkuma. Tāpat 
Grieta Grantskalna Latvijas Kausa 3. posmā 20. un 21. aprīlī Brizulē Ziemeļu divdienās izcīnīja 2. vietu S12 grupā. Rīgas Kausos 
aprīļa vidū Maksteniekos medaļas savās grupās izcīnīja Grieta Grantskalna – 2. vieta S12 grupā, Paula Ķirkuma – 3. vieta S12 gru-
pā un Rūdolfs Graudiņš – 3. vieta V12 grupā.

Ādažu Sporta skolas audzēkņiem – 3. vieta
Eiropas čempionātā sambo cīņā jauniešiem un junioriem
Aprīļa vidū Limasolā (Kiprā) norisinājās Eiropas čempionāts sambo cīņā jauniešiem (U-19) 
un junioriem (U-21), kurā ar lieliskiem rezultātiem startēja Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņi. Andrejs Rižovs (52kg) izcīnīja  godpilno 3. vietu,  tāpat 3. vietu ieguva Elīza 
Marija Jevstigņejeva (56 kg) un Dārta Smildziņa (75kg). Savukārt Vineta Alksne (60 kg) ie-
guva 7. vietu. Sveicam un lepojamies ar mūsu jaunajiem sportistiem!

ĀdažiVelo panākumi MTB sacensībās Latvijā
ĀdažiVelo komanda, kas ar katru gadu kļūst arvien spēcīgāka un skaitliski lielāka, ir 
veiksmīgi uzsākusi dalību lielākajos Latvijas šī gada MTB sacensību seriālos. Teicams 
sniegums Zandai Rutkovskai, kura Vivus.lv MTB sacensību 1. posmā Ventspilī izcīnīja 
5. vietu starp sievietēm (savā vecuma grupā 2. vieta), savukārt Latvijas Valsts Mežu 
Kalnu divriteņu maratona 1. posmā, kas notika no Valmieras uz Cēsīm, ieņēma 6. 
vietu starp sievietēm. Zandai uzvara arī Baložu velokrosa 1. posmā un 2. posmā Elites 
grupā, kur savukārt 3. vietu 1. posmā savā vecuma grupā izcīnīja Inga Haritonova.

ĀdažiVelo

Ādažnieces izcīna otro un trešo vietu starptautiskajās sacensībās
mākslas vingrošanā “Daugavas loki 2019”
Ādažniece Nikola Astratjeva izcīnījusi 2. vietu Pre junioru sporta klasē daudzcīņā starptautis-
kajās sacensībās mākslas vingrošanā “Daugavas loki 2019”, par diviem sporta veidiem (bumba 
un vāles) kopvērtējumā  iegūstot 25.100 punktus. Par vingrojumu ar bumbu Nikola ieguva zel-
ta medaļu, kā arī saņēma īpašu balvu no turnīra organizatoriem “Miss Cerība”. Nikole Gavare 
4. sporta klasē daudzcīņā izcīnīja 3. vietu, par 2 sporta veidiem (aplis un vāles)  kopvērtējumā  
iegūstot 17. 450 punktus. Par vingrojumu ar apli Nikole ieguva sudraba medaļu un par vingro-
jumu ar vālēm – bronzas medaļu. Paldies trenerei Jolantai Possei!
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Ādažu bibliotēkā noslēdzies lasītveicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka” 
Ādažu bibliotēkā noslēgusies izdevniecī-
bas “Liels un mazs” programma “Mūsu 
mazā bibliotēka”. Tā  paredzēta 4–8 gadus 
veciem bērniem un vienlaikus noritēja 
6 valstīs. Mazajiem dalībniekiem bija ie-
spēja kopīgi palasīt dažādu valstu autoru 
darbus bērniem, kā arī iesaistīties dažādās 
radošās aktivitātēs, kas veicina lasītprie-
ku. Piedaloties pasākumos, katrs projekta 
dalībnieks saņēma dāvanu – darba burt-
nīcu ar uzdevumiem.  Tajās tika pildīti uz-
devumi par kopā izlasītajām grāmatām.
No rudens mēnešiem sestdienu rītos Āda-
žu bibliotēkā pulcējās lasītveicināšanas 
projekta “Mūsu mazā bibliotēka” mazie 
dalībnieki, lai  kopīgi palasītu grāmatas, 
parunātu par tām un radoši  padarbotos.
Kā vienu no pēdējām grāmatiņām kopīgi 
palasījām latviešu  autora Mārtiņa Zuša 
grāmatu “Nenotikušais atklājums”. Tas ir 
stāsts par dabas pētnieku  Kārli Darviņu, 
par to, kā pētnieks savā piesnigušajā pa-
galmā pamana vienkājainas būtnes pēdu 

nospiedumus. Kā zināms, dabas pētnieki 
visizsmeļošāk varētu pastāstīt par visām 
norisēm dabā. Un kas gan notiek, kad 
jāizdomā, kas varēja atstāt 10 nezināmu 
pēdu nospiedumus sniegā? Bija interesanti 
visiem izzināt atbildes uz jautājumiem, ie-
saistoties kopējā uzdevumā. Arī bibliotē-
kā bija redzamas nezināmas pēdas un bija 
ļoti interesanti visiem kādu meklēt. Mazie 
pētnieki varēja minēt, kas gan tas varētu 
būt, un bērni priecājās, atrodot paslēpušos 
mūsu bibliotēkas Rūķi! Bija interesanti 
visiem pašiem uzzīmēt savas pēdiņas un 
tās salīdzināt.  Mazie dalībnieki ar interesi 
aizpildīja atbildes uz dažādiem uzdevu-
miem darba burtnīcā, pēc tam noskatoties 
jaukas animācijas �lmiņas. 
Kā pēdējo kopīgi lasījām slovēņu bērnu 
rakstnieka Petera Svetinas grāmatu “Brī-
numu gredzens”. Tas ir stāsts par drau-
dzību. Stāsts par slavenas operdziedātājas 
vientulību, par burvju gredzenu, ko viņa 
nopērk tirgus laukumā. Tam izkrītot no 

rokām un aizripojot, gandrīz visa pilsēta 
iesaistās gredzena ķeršanā. Operdziedātā-
ja saprot, ka vairs nav vientuļa, jo tik dau-
dzi centušies palīdzēt! Izlasot grāmatiņu, 
bērni saprata gredzena brīnumu – cik 
daudz draugu tagad bija operdziedātā-
jai! Padarbojoties ar uzdevumiem darba 
burtnīcās, pakrāsojot dažādus gredzena 
attēlus, mazie dalībnieki varēja priecīgi 
noskatīties animācijas �lmiņas par drau-
dzību.
Paldies visiem par vēlēšanos lasīt un līdz-
darboties!

Sandra Orlovska, Ādažu bibliotēka

Erasmus+ Ādažu vidusskolas pedagogiem

No 2018.–2020. gadam Ādažu vidussko-
la īsteno Erasmus+ programmas KA1 
projektu “21. gadsimta stunda – skolotā-
ja profesionālais izaicinājums”, projekta 
nr. 2018-1-LV01-KA101-046770. 

Pedagogu profesionālās kompetences 
uzlabošana
Tā pamatideja ir pedagogu profesionālās 
kompetences uzlabošana, veicinot sko-
lotāja personības un emocionālās inte-
liģences attīstību, paaugstinot pieredzes 
pilnveidi inovatīvās darbībās, piedalo-
ties dažādos pasākumos gan vietējā, gan 
starptautiskā mērogā.
Mācību procesa modernizācija
Galvenais uzsvars visa projekta gaitā tiek 

likts uz mācību procesa modernizāciju, 
veicinot iekļaujošās izglītības un indivi-
dualizētās pieejas nodrošināšanu, digitālo 
tehnoloģiju un IT rīku jēgpilnu izmanto-
šanu, kā arī neformālo metožu un radošas 
pieejas pielietošanu mācību procesā, kas 
būtu atbilstoša skolēnu vajadzībām un 
spējām.
Pilnveides kursi 
Šī projekta ietvaros notikuši 2 profesionā-
lās pilnveides kursi Grieķijā un Spānijā, 
kuros piedalījās un savas pedagoģiskās 
prasmes pilnveidoja 8 Ādažu vidusskolas 
pedagogi. Projekta turpinājumā ir pare-
dzēti vēl divas starptautiskās mācību mo-
bilitātes 6 pedagogiem. Tāpat ir notikuši 
vairāki vietēja mēroga pasākumi – 2 me-
todiskās darbnīcas Ādažu vidusskolas pe-
dagogiem un Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldē apstiprinātie pedago-
gu profesionālās kvali�kācijas pilnveides 
A programmas kursi, kurus vadīja Ādažu 
vidusskolas projektā iesaistītie pedagogi – 
J. Osīte, L. Kalniņa un I. Skaistkalne-Vir-
ka, sadarbībā ar Upesleju internātpamat-
skolas – rehabilitācijas centra pedagogiem. 
Kursos piedalījās 18 pedagogi no Pierīgas 
novadu skolām, saņemot serti�kātu par 

apgūtām tēmām. Projekta ietvaros pa-
redzēts izdot īpašu informatīvu bukletu, 
kas apkopos gūtās atziņas un metodiskos 
materiālus, kas apgūti un izpētīti kursu un 
projekta gaitā. 
Dalīties zināšanās ar jaunākajām ten-
dencēm izglītībā
Jāpiemin arī tas, ka Erasmus+ programmas 
ietvaros 12 nedēļu garumā Ādažu vidussko-
las pedagogiem tika dota iespēja paaugsti-
nāt savas angļu valodas prasmes pasniedzē-
jas Vitas Valdmanes vadībā, lai iedrošinātu 
un motivētu skolotājus nākotnē iesaistīties 
citos starptautiskos projektos. 
Piedalīšanās projektā ir veids, kā darbo-
ties ne tikai savās – pedagogu – interesēs, 
bet arī skolas un valsts mērogā. Pedagogi 
ir gandarīti par iespēju dalīties pieredzē 
ar kursos iegūtajām zināšanām un jaunā-
kajām tendencēm izglītības jomā Eiropas 
kontekstā, kā arī papildināt savas svešva-
lodas un komunikācijas prasmes. 

Jolanta Osīte
Ādažu vidusskolas logopēds

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: 24.04.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/78,  Eduardam Platačam, adresē Lāceņu 
iela 10/12, Kadaga, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo punktu; ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/77, 
Nataļjai Pančenko un Valērijam Pančenko, adresē “Kadaga 7”-33, Kadaga; 30.04.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/84, Andrejam Zaspenko, 
adresē Draudzības iela 45, 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, kad adresātam paziņots administratīvais akts.

I L B
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Izstādes un pasākumi maijā Ādažu bibliotēkā
Lasītavā
• Izstāde “Mīļa mana tēvuzeme” /K. Skujenieks/  
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
• Izstāde “Eiropas parlamenta vēlēšanas gaidot” 
Eiropas diena
• Izstāde veltīta Mātes dienai
“Mīļāko no visiem paldies
  Vēlas sirds tev pasacīt!”   /A. Ķirškalne/
• LNB ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. 
Rīga.”

Bērnu literatūras nodaļā
• Izstāde “Pie mums ir brīnumlabi!”  
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65 (1954)
• Ekskursija Bērnu žūrijas 2018 dalībniekiem!

Abonementā
• Izstāde  “Laikmets un personība”
Rakstniekam Reinim Kaudzītem – 180 
(1839–1920)
• Izstāde  “Simtiem sarunu pašiem sevī”  
Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 
(1914–2000)
• Izstāde  “Mūsu jūtu bezdibeņi”
Franču rakstniekam Onorē de Balza-
kam –  220 (1799–1850)
• Izstāde  “Triju kalumu olimpisko me-
daļu īpašnieks”

Sportistam, vieglatlētam Jānim Lūsim – 80 (1939)
• Izstāde “Tas ir Dalī”
Spāņu gleznotājam Salvadoram Dalī – 115 (1904–1989)

Putnu dienas Ādažu bibliotēkā
Ādažu bibliotēkā noritēja ornitologa Dmitrija Boiko tikšanās ar 
Ādažu vidusskolas skolēniem un citiem interesentiem. Jau agrā 
pavasarī varējām vērot  pirmos pavasara vēstnešus – gājputnus, 
kas atgriežas no tālām zemēm. Martā un aprīlī ornitologs Dmit-
rijs Boiko Ādažu bibliotēkā aicināja uz tikšanos – lekcijām ik-
vienu interesentu, lai varētu parunāt par tradicionālajām “Putnu 
dienām”, kā arī dalīties ar saviem vērojumiem par putnu dažā-
dību un to dzīvi. Ornitologa lielākā aizraušanās ir putni, daba 
un ornitoloģiskie pētījumi. Pasākuma laikā Dmitrijs Boiko ļoti 
interesanti pastāstīja klausītājiem par saviem vērojumiem. Pēc 
stāstījuma interesentiem bija daudz jautājumu par putnu dzīvi. 
Patiess prieks par bērnu interesi un zināšanām! 

Sandra Orlovska

Daiļliteratūra 
• Contra “Tik grūti ir būt latvietim” /dzeja/
• Egle, Jana “Svešie jeb miļeņkij ti moi”
• Rēdliha, Iveta “Vēl viena dziļa ieelpa”
• Veinberga, Jana “Svešais draugs”
• Žuravska, Dzintra “Kā pa plānu ledu”
• Šepetis, Rūta “Jūras sāļums”
• Alnats, Lūks “Mums pieder debesis”
• Binē, Lorāns “HHhH”
• Bisī, Mišels “Laiks ir slepkava”
• Džūela, Līza “Zelta meitene”
• Dauninga, Samanta “Mana jaukā sieva”
• Noihausa, Nele “Mežā”
• Pāsilinna, Arto “Mīlīgā indes brūvētāja”
• Švarca, Sandra “Gliemezis uz rīta takas”
• Sigurdardotira, Irsa “Sāga”
• Volša, Rozija “Vīrietis, kurš nepiezvanīja”

Uzziņu literatūra 
• “100 izcili Latvijas aktieri” /1.,2. grām./
• Fegezaks, Zigfrīds Fon  “Baltiešu gredzens”
• Leiškalne–Roka, Guna “Stils”
• Purēns, Vilnis “Kā attīstīt kompetenci”
• Eimens, Daniels G. “Smadzenes izmaina dzīvi”
• Ornišs, Dīns “Dr. Orniša programma sirds 
veselībai”
• Hills, Napoleons “Domā un kļūsti bagāts!”
• Deida, Deivids “Īsta vīrieša ceļš”
• Plotkins, Bils “Dvēseles mākslas”
• Jēruma, Inga “Teātra bērni”
• Līvmane, Akvelīna “Tā teica Dieviete”
• Pīgozne, Ieva “Latviešu apģērbs”
• Mintele, Īrisa “Apglezno sevi!”
• Ektermane, Brigita “Latviešu zīmju spēks”
• Radziņa, Zanda “Esi man vajadzīgs”

Daiļliteratūra bērniem 
• Auseklis, Uldis “Un tu esi brīvs”
• “Mans tētis ir vislabākais!”
• Lūisa, Džila “Lūce un desu zaglis”
• Ibotsons, Tobijs “Mauntvudas 
spoku skola”
• Radziņi, Zanda un Jānis “Poga”
• Leins, Endrū “Jaunais Šerloks 
Holmss. Sarkanā dēle”
• Kage, Ērlings  “Klusums”
• Veba, Hollija “Aizmirstais kucēns”
• Smita, Dodija “101 dalmācietis”
• Saga, Zoji “Meitene tīmeklī kļūst 
patstāvīga” /15+, 3. grāmata/
• Petešena, Sīri “Burbulis” /15+/
• Zarāne, Agnese “Slīdošās kāpnes” 
/15+/

Jaunu grāmatu piedāvājums Ādažu bibliotēkā maijā!
Ādažu bibliotēka sarūpējusi jaunas, interesantas un noderīgas grāmatas! Gaidām mūsu čaklos lasītājus, tiekamies Ādažu bibliotēkā!
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Gaujas plostnieku amata prasmes
iekļautas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā

Šā gada 29. martā  tika pasniegti 
apliecinājumi par nemateriālā 
kultūras mantojuma vērtību 
iekļaušanu Latvijas Nacio-
nālajā nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā. Svinī-
gā ceremonijā Krapes Tautas 
namā apliecinājumu saņēma 
arī  biedrība “Gaujas plostnie-
ki” no Strenčiem. Savās zināšanās 
par plostu siešanu un  pludināšanu ar 
biedrības “Gaujas plostnieki” puišiem 

bija dāsni dalījušies arī mūsējie 
– Alderos dzīvojošie  Gaujas 

plostnieki, kuri laipni tika ai-
cināti piedalīties godpilnajā 
plostnieku amata prasmju 
apliecinājuma pasniegšanas 

ceremonijā. Diemžēl cie-
nījamais gadu skaits ceļā uz 

Krapes tautas namu ļāva doties 
vien plostniekam, alderietim Ērikam 

Gumbelim. 
Elita Pētersone

Meža izstrādes darbu teritorija

SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes 
darbus Baltezera ciema tuvumā Ādažu 
novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu 
ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekono-
misko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā. 
Darbi tiks veikti atbilstoši Ādažu novada 
teritorijas plānojumam meža teritorijā 
M2. Krājas kopšanas cirtes nodrošinās 
optimālus augšanas apstākļus spēcīgā-
kajiem kokiem, dodot tiem vairāk gais-
mas un vietas, lai attīstītos stiprāka un 
pret ārējiem vides un bioloģiskiem fak-
toriem noturīgākas mežaudzes. Meža iz-
strādes darbu laikā tiks cirsti koki krājas 
kopšanas veidā. Zarus un citus ciršanas 
atlikumus darba gaitā un pēc darbu pa-

b e i g š a n a s 
paredzēts no 
meža izvest, 
atstājot no 
zariem tīru 
un sakoptu 
vidi. Meža 
i z s t r ā d e s 
darbi tiks 
veikti 97 ha 
lielā platībā. 
Informācija 
par notie-
košajiem un 
plānotajiem 
darbiem tiek 
p u b l i c ē t a 

SIA “Rīgas meži” mājas lapā, ievietota 
Ādažu novada domes mājas lapā un no-
vada laikrakstā, kā arī informatīvos pla-
kātos pie ziņojumu dēļiem un pašvaldī-
bas ēkas ziņojumu stenda. Bet teritorijā, 
kurā notiks mežistrādes darbi, dabā tiks 
izvietots informatīvais stends un brīdi-
nājuma zīmes.
Darbu plāns: Darbi tiks uzsākti 2019. 
gada maijā un pabeigti līdz 2019. gada 
oktobrim.
Darbi katrā posmā notiks šādā secībā:
1. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana 
atbilstoši meža izstrādes transporta vaja-
dzībām;
2. Pameža izciršana;

3. Koku ciršanas un kokmateriālu izve-
šanas darbi;
4. Zaru un citu ciršanas atlikumu izve-
šanas darbi;
5. Meža ceļu infrastruktūras sakārtoša-
nas darbi;
6. Minētie darbi visā darbu posma terito-
rijā var norisināties arī vienlaicīgi, vai uz 
laiku apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem 
laika apstākļiem.
Ierobežojumi
Meža izstrādes darbu laikā drošības 
apsvērumu dēļ konkrētajā teritorijā 
(104.,122.,123.,124.,134.,135. un 136.kv.), 
kur norādīti attiecīgie cirtes veidi, būs 
spēkā šādi ierobežojumi:
1. Aizliegta jebkādu mehanizēta trans-
porta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk. 
arī visos meža ceļos un dabiskajās brauk-
tuvēs;
2. Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kus-
tība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz 
meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.
Minētie ierobežojumi neattieksies uz 
SIA “Rīgas meži” darbiniekiem un meža 
izstrādes un kokmateriālu transportēša-
nas darbu veikšanā piesaistītajiem apak-
šuzņēmējiem.
Atbildīgie par darbiem šajā objektā:
Mežistrādes darbi – Jānis Pavlovs
Mežsaimnieciskā uzraudzība – Andris 
Upenieks

SIA “Rīgas meži”

. Gumbelis līdzās grāmatas par Gaujas 
plostniekiem autorei I. Vītolai un jauna-
jiem amata prasmju meistariem.

Sadarbības projekta “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā” atklāšana
Biedrībai “Gaujas Partnerība” maija no-
slēgums šogad ir īpaši darbīgs. Sadarbības 
projekta “Gudra pieeja vietējā mantoju-
ma veicināšana” ietvaros no 21. līdz 25. 
maijam Ādažos un Salacgrīvā viesosies 
Polijas kolēģu delegācija no Vietējās rīcī-
bas grupas “Zakole Dolnej Wisły”. Vizī-
tes laikā tiks apmeklēti dažādi Ādažu un 
Salacgrīvas tūrisma objekti un uzņēmēji, 
kas iesaistās tūrisma veidošanā attīstībā. 
Projekta un vizītes ietvaros notiks projek-

ta atklāšana un tiek organizēts seminārs – 
“Vietējā kultūras mantojuma veicināšana 
un popularizēšana – labās prakses piemē-
ri tūrisma attīstībā”, kas norisināsies 22. 
maijā plkst. 10.00–14.30 Ādažu Vēstures 
un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A. Se-
mināra ietvaros tiks prezentēti Ādažu un 

Salacgrīvas kultūras mantojuma objekti, 
Polijas kolēģi dalīsies ar savu pieredzi tū-
risma jomas attīstībā, kā arī uzstāsies tū-
risma nozares eksperts Normunds Sma-
ļinskis. Seminārā tiek aicināti piedalīties 
visi interesenti, un dalība ir bezmaksas. 

Gaujas Partnerība
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Ādažu novada domes ārkārtas sēde (09.04.2019.)
Sēdē piedalās 11 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.
Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žuravļova (S), 
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers 
(LZS).
1. Par sadarbības līgumu vides objekta 
“Dzīvo sapņu dārzs” ierīkošanai.
Lēmums: Atbalstīt “Dzīvo sapņu dārza” ie-
rīkošanu zemes gabalā Līgo laukumā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
2. Par līguma slēgšanu Vārpu ielas segu-

ma izbūvei.
Lēmums: Slēgt administratīvo līgumu par 
projekta “Vārpu ielas betona bruģakmens 
seguma izbūve esošā seguma vietā” īste-
nošanu ar Vārpu ielai pieguļošo īpašumu 
īpašniekiem.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
3. Par koku cirsmu izsoles organizēšanu.
Lēmums: Pārdot atklātā izsolē ar augšupe-
jošu soli kokmateriālu cirsmas domes ne-
kustamajos īpašumos ar izcērtamo kokma-
teriālu apjomu 153.01 kubikmetri un 267,01 

kubikmetri.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
4. Par sadraudzību ar Dusheti pašvaldī-
bu.
Lēmums: Atbalstīt divpusēja sadraudzības 
līguma noslēgšanu ar Dusheti pašvaldību 
(Gruzija). Organizēt nepieciešamās doku-
mentācijas sagatavošanu un līguma paraks-
tīšanu svinīgos apstākļos, kā arī koordinēt 
Dusheti delegācijas uzņemšanu Ādažu no-
vada pašvaldībā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā sēde (23.04.2019.)
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), S.
Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), P.
Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka 
(RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Riņķi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Riņ-
ķi”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Ezerdūņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Ezer-
dūņi”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majiem īpašumiem Baltezera ielā 27, 29 
un 35.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajiem īpašumiem Bal-
tezera ielā 27, 29 un 35, Baltezera ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekusta-
majiem īpašumiem “Katlapu ceļi 6” un 
“Centra attīrīšanas ietaises”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajiem īpašumiem “Kat-
lapu ceļi 6” un “Centra attīrīšanas ietaises”, 
Ādažu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam “Asteres”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Asteres”, 
Garkalnes ciemā, un piekrist zemesgabala 
sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajiem īpašumiem Drau-
dzības ielā 22A un Draudzības ielā 24.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem Draudzī-
bas ielā 22A un Draudzības ielā 24 un pie-
krist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

7. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam Bārdu 
ielā 3.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 
3 un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm  “par”, “pret” 
– nav, “atturas” – nav, dome nolemj:
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam “Leju-
pes A”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Lejupes 
A” un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam Vēja 
ielā 18.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18 
un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par grozījumiem 2018.gada 4.septem-
bra zemes nomas līgumā Nr.JUR 2018-
09/604.
Lēmums: Papildus piešķirt nomā SIA 
“MEISTARNĪCA” līdz 2021.gada 30.ok-
tobrim nekustamā īpašuma Gaujas iela 
10A, Ādaži, zemes vienības daļu 50 kvad-
rātmetru platībā bez apbūves tiesībām. 
Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi – at-
pūtas vietas izveidošana parka apmeklētā-
jiem laika periodā no aprīļa līdz oktobrim 
(ieskaitot).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par atvieglojuma piemērošanu biedrī-
bai “Ādažu novada pensionāru biedrība”.
Lēmums: Piešķirt sabiedriskā labuma or-
ganizācijai biedrībai “Ādažu novada pen-
sionāru biedrība” nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu par 2019.gadu 90% 
apmērā par bezatlīdzības lietošanā piešķir-
to nekustamo īpašumo – zemi Gaujas ielā 
16, Ādaži. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu 
nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 

31.decembrim nekustamo īpašumu “Vi-
netas”, “Alderi 13A” un “Alderi 6B” maz-
dārziņus bez apbūves tiesībām personisko 
palīgsaimniecību uzturēšanai četrām per-
sonām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par pašvaldības neapbūvētu zemes-
gabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki 
Ādažos”.
Lēmums: Piešķirt nomā 2019.gada 1. un 
2. jūnijā pašvaldības publiskā pasākuma 
“Gaujas svētki Ādažos” tirdzniecības vietu 
vajadzībām sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumiem daļas no pašvaldībai piederoša-
jiem zemes gabaliem “Gaujas iela 18” un 
“Gaujas ielas skvēri” šādiem uzņēmumiem: 
SIA “Super Dāvanas”, SIA “Reviar”, SIA 
“Kamats”, SIA “Emerald Baltic”, SIA “LP 
Global”, SIA “ARIVAL”, SIA “LP Global”, 
SIA “Restorānu serviss”, SIA “Baltinvest 
Company” un SIA “Golfa kluba restorāns”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par Ādažu novada pašvaldības 2018.
gada pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-
valdības 2018.gada �nanšu un budžeta iz-
pildes pārskatu pēc naudas plūsmas prin-
cipa, tai skaitā: par pamatbudžeta izpildi 
(ieņēmumi 19 467 385 euro; izdevumi 25 
505 520 euro; �nansēšana: (saņemtais aiz-
ņēmums 7 274 895 euro; aizņēmumu at-
maksa 911 727 euro; kapitāldaļu iegāde 68 
395 euro)), par speciālā budžeta izpildi: 
(ieņēmumi 287 798 euro; izdevumi 153 771 
euro; �nansēšana (kapitāldaļu iegāde) 145 
257 euro), par ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumiem un izdevumiem: (ieņēmumi  
2 490 euro; izdevumi 3 732 euro).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par grozījumiem 2019.gada 19.feb-
ruāra lēmumā Nr.25 “Par dalību projektā 
“Multifunkcionālas sporta arēnas un gā-
jēju celiņa ierīkošana Ādažos”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 
19.02.2019. lēmumā Nr.25 “Par dalību pro-
jekta Multifunkcionālas sporta arēnas un 
gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” un izteikt 
Lēmuma 1. un 2.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
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BAZNĪCU NAKTS PASĀKUMI
7. jūnijā 18.00–24.00 

Baltezera baznīcā un Carnikavā, Laivu mājā. 
Pasākuma programma būs atrodama www.

baltezerabaznica.lv
VASARSVĒTKU DIEVKALPOJUMI

9. jūnijā
Garkalnes baznīca plkst.15.00
Baltezera baznīca plkst. 11.00

Carnikavā, Laivu mājā plkst. 15.00
Misijas Baptistu draudze plkst. 11.00

“Pasaku valstība” telpās, Rīgas gatve 28B

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16 

19. jūnijā plkst. 13.00
SENIORU SKOLA 

Gaujas ielā 16
20. jūnijā plkst. 11.00

KAPUSVĒTKI 2019
Svētdien, 2. jūnijā 14.00

Baltezera kapos (ar sv.Misi)
(Ādažu bāzes kapelā Sv. Mise nenotiks)

Sestdien, 6. jūlijā 12.00
Carnikavas kapos (ar sv. Misi)
Svētdien, 25. augustā 12.00
Saulkrastu kapos (ar sv.Misi)

Sestdien, 31. augustā 12.00
Garkalnes kapos (ar sv.Misi)

pirms sv. Mises Grēksūdzes sakraments;
pēc kapusvētkiem priesteris pasvētīs jaunuz-
stādītos pieminekļus, krustus un kapu vietas.

Plašāka informācija:
t. 25909060 priesteris Ilmārs

t. 26434830 kapelāns Raimonds

FĒLIKSA CIRCEŅA PIEMIŅAS 
TURNĪRS ŠAHĀ 

1. jūnijā plkst. 11.00 Ādažu vidusskolā
Ādažu vidusskola sadarbībā ar Latvijas šaha 

federāciju rīko Fēliksa Circeņa piemiņas 
turnīru šahā. Turnīrs notiek pēc Šveices 
sistēmas 9 kārtās; laika kontrole uz visu 

partiju 10 minūtes un 5 sekundes klāt par 
katru izdarītu gājienu. Obligāta iepriek-

šējā pieteikšanās līdz 30. maijam e-pastā:  
alberts.cimins@inbox.lv. Uzvarētājus 

apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas 
un pārsteiguma balvām!

Visi šaha spēles cienītāji bez dzimuma un ve-
cuma ierobežojumiem laipni aicināti! Ādažu 
iedzīvotājiem pasākums bez dalības maksas! 
Turnīra direktors, FIDE meistars Jānis Grasis

OFICIĀLIE ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

SIA “Ādažu ūdens” tālr. +371 67996581 
(birojs), 22309309 (asenizācijas mašīna),

e-pasts: udensadazi@inbox.lv, www.adazuudens.lv
SIA “LATTRANSPORT” tālr. +371 27002712

e-pasts: info@lattransport.com








