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Atklāj jaunu sporta laukumu
Ādažu novada Garkalnes ciemā

UZŅĒMĒJDARBĪBA   8. lpp. PERSONĪBA   3. lpp.

Prieks, saule, mini futbols, pludmales 
volejbols, jautras bērnu stafetes, veldze 
ūdens strūklakās, izjādes ar zirgu un pik-
niks dabā visas dienas garumā – tik prieka 
pilnā gaisotnē ar atraktīvām sporta sacen-
sībām gan lieliem, gan maziem tika atklāts 
sporta laukums Ādažu novada Garkalnes 
ciemā. Tagad vietējos aktīvistus un arī 
viesus priecē jauns volejbola un futbola 
laukums, kā arī jauni āra trenažieri – pie-
vilkšanās stieņi un “Zviedru siena”, lau-
kumā uzstādīti profesionāli, jauni futbola 
vārti ar tīkliem, jauni pludmales volejbola 
stabi ar tīklu un laukuma līnijām, kā arī 
divi jauni soli. 
“Kopā mēs esam spēks!” sporta laukuma 
atklāšanā domes priekšsēdētājs Māris 

Sprindžuks  pateicās vietējiem iedzīvotā-
jiem un domes Sporta daļas vadītājam par 
ieguldīto darbu, kā arī akcentēja, ka Āda-
žu novada Garkalnes ciema iedzīvotāji ar 
savu uzņēmību var būt piemērs pārējiem 
– apvienojoties un darbojoties kopā, var 
panākt daudz. Laukuma svinīgo atklāša-
nu, ieguldot savu brīvo laiku, darbu un 
sirds siltumu, organizēja Jānis Vaivads, 
Gatis Lodītis, Rolands Jurēvics, Sandra 
Jurēvica, Anete Vaivade, Rolands Freima-
nis, Egils Ločmelis, Edgars Krūze, Rinalds 
Staņislavskis, Normunds Salmanis un Jā-
nis Kaļeņikovs. 
Vietējie jauno vietu jau paspējuši nodēvēt 
par Garkalnes Olimpisko centru. Atklā-
šanas pasākums kopumā bija pulcējis 100 

pieaugušo un 20 bērnu! Kopā, daloties 
priekā, jaunajā sporta laukumā tika aiz-
vadīts mini futbola turnīrs, kurā pieda-
lījās 7 komandas. Pirmo vietu ieguva ko-
manda “Real Nova” (Ruslans Lapatjkovs, 
Marks Fedunovičs, Edgars Janušanskis, 
Maksims Krūmiņš, Artjoms Maksarods, 
Ņikita Vencjuņs, Daniels Lapiņš, Renats 
Hikitins, otro – “Pusnakts rokeri” (Juris 
Grugulis, Egils Ločmelis, Jānis Neilands, 
Kaspars Neilands, Edgars Putnis, Vitalijs 
Pļasunovs, Kārlis Virza), bet trešo – ko-
manda “777” (Aleksandrs Voroncovs, An-
tons Aleksejenko, Valērijs Aleksandrovs, 
Ritvars Lēbergs – Lesmers, Maksims Ma-
karovs, Mārtiņš Pelcemenis). 

Ādažu novads – ar vēl vienu sporta laukumu bagātāks. Tagad ciema jaunieši, vidējā un vecākā paaudze, kā arī ikviens cits interesents 
un novada viesis brīvo laiku varēs pavadīt aktīvāk un saturīgāk.

ĀDAŽI VAR
     ĀDAŽOS
  RAŽO INOVATĪVAS,   
     EKSPORTSPĒJĪGAS
             TEHNOLOĢIJAS

VAIRĀK NEKĀ 100
BALOŽU VIENUVIET

                    JĀŅA BALOŽA
                               MĀJĀS UN SIRDĪ
                           VIETU ROD DAUDZI

VIESIS ĀDAŽOS
14 GADOS –
    PIROTEHNIĶIS
 AR STĀŽU

VIESIS
ĀDAŽOS  11. lpp.

→  16. lpp.
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 Lieliska deja! Jūlija beigās tautas deju ansamblis "Sprigulītis" uzstājas 
festivālā Polijā!

 Vasaras vidū Vējupes pludmalē – viens no 
vērienīgākajiem fitnesa pasākumiem Latvijā – 
otrais "Zumba fitness" festivāls!

 Alderu pludmale – tagad sakopta un skaista. 
Ādažu novada domes Saimniecības un 
infrastruktūras daļas darbinieki rūpējas par 
kārtības uzturēšanu pludmalēs.

 Siernīcas "Soira" 2 gadu jubilejā tā nama-
māte Inga Āriņa – Vilne cienā ar sieru, kura 
ieraugs tika likts un gatavošana sākta pagāju-
šajā uzņēmuma dzimšanas dienā.

 Laiks sevi parādīt! Starptautiskajā suņu 
izstādē Ādažos tās dalībniekus vērtē 15 
starptautiskās kvalifikācijas eksperti no 
Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Bulgārijas, 
Igaunijas, Krievijas, Polijas un Lietuvas.

 Ādaži rotājas ziedu rotās!
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 Priecīgā gaisotnē kopā ar mīļākajiem multfil-
mu varoņiem Ādažu bērnudārzā sagaida 1. 
septembri.

 Mirklis, kad 
pēdējo klašu 
skolēni skolā 
ieved pirmklas-
niekus, vienmēr 
ir īpašs.

 Par godu mūsu 
novadnieces, tēlnieces 
Ēvī Upenieces 90. dzimša-
nas dienai, Pēterbaznīcā – viņas izstādes 
atklāšana. Tā būs skatāma arī Vēstures un 
mākslas galerijā Ādažu Kultūras centrā.

 Hortenziju 
dienas skaistajā 
dārzā "Saulesķir-
šos" Saules ielā 8!

 Par spīti 1. septembra lietum un vējam, ainavu 
arhitektes Ivetas Grīviņas veidotais foto stūrītis par 
godu 1. skolas dienai priecēja daudzus, kā arī guva lielu 
atzinību sociālo tīklu lietotāju vidē!

 Spraiga spēle Ādažu novada kausa izcīņā 
minifutbolā.
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“Apkārtējie mani iesaukuši par Baložu 
Jāni.  Vai tāpēc, ka zina – audzēju ba-
ložus, vai tiešām informēti par to, kāds 
vārds rakstīts pasē, nezinu, ” aizdomā-
jas vairāk nekā 100 baložu saimnieks, 
ādažnieks Jānis Balodis, kurš ar balo-
žu audzēšanu sāka nodarboties nu jau 
vairāk nekā pirms 15 gadiem. Tas ir va-
ļasprieks un nopietns darbs vienlaikus 
– vairāk par divām dienām prom no 
mājām doties nevar.  Rūpes un mīlestī-
ba, kas veltīta šiem putniem, atgriežas 
pie saimnieka paša. “Atnākot no darba, 
viņš reizēm knapi kājas velk, bet kādu 
brīdi esot kopā ar baložiem – nogu-
rums pāriet. Kā sava veida meditācija,” 
par vīra aizraušanos stāsta viņa sieva 
Aina Balode. 

Saules pielietā pēc-
pusdienā nonākt Jāņa 
un Ainas Baložu mā-
jās un dārzā līdzinās 
esībai kādā skaistā 
pasakā, īpašā stāstā 
vai angļu filmā. Per-
fekti iekopts mauriņš, 
krāšņas puķu dobes, 
apčubināti dārza krū-
mi un koki. Spilgti un 
bagātīgi puķu podi 
vietu atraduši  pie ie-
ejas mājās, dārzā pie 
koka vai iekarināti 
koku zaros.  Jau savu mūžu nokalpojis 
koks palicis bez zariem, toties izdaiļots 
ar krāsotām stikla pudelēm, kas pildītas 
ar ziedu kompozīcijām. Šī vieta ir lielisks 
apliecinājums tam, ka ne jau teritorijas 
plašumā slēpjas tās skaistums, bet gan 
saimnieku mīļumā un sirsnībā, kas ie-

mājo  katrā krūmā un ziedā šajā dārzā. 
Un kas gan tās par mājām, ja tajās – maz 
dzīvības? 

Baltie aristokrāti un parastie 
pelēkie
Lepnie, baltie un neparastie baloži, kurus 
satieku sēžam uz laktas, ir kā punkts uz 
i šīs šarmantās atmosfēras kompozīcijā. 
Piemājas voljērā daži baltie skaistuļi lai-
delējas te uz vienu, te – otru pusi, bet citi 
turpina sēdēt uz laktas un dūdināt.  Lais-
ko idilli gan pārtrauc viens no ģimenes 
četrkājainajiem mīluļiem – kaķis, kurš 
uzkāpis uz voljēra jumta, pārkarinājis 
ķepas tam pāri un zinātkāri sastindzis 
vēro notiekošo. Aina stāsta, ka šī paša 

nerātņa brālis jau šodien 
saņēmis aizrādījumu par 
pārāk biežo viesošanos uz 
baložu voljēra jumta. Jā-
nis Balodis attaisa voljēra 
vārtiņus, dodas iekšā un 
rāda, cik dažādi baloži 

te mīt.  Kopumā Jānim ir vairāk nekā 
100 baložu, apmēram 15 dažādu šķir-
ņu.  Dienā tie kopumā apēd 3 kg graudu, 
gadā – vairāk nekā tonnu. Graudus Jā-
nis pērk no zemniekiem, bet pēc zālēm, 
vitamīniem un minerālvielām dodas uz 
Lietuvu, kur baložu audzēšana ir plašāk 
izplatīta nekā Latvijā. “Balts ar brūnu 
asti, balts ar dzeltenu asti, balts ar melnu 
asti,” uz baložiem rāda Jānis un sauc da-
žādu šķirņu nosaukumus. Kamēr baltie, 
cēlie baloži laidelējas un riņķo,  grūti ko 
iegaumēt un saprast.  Skaidrs ir tikai tas, 
ka “parastajiem”, “pelēkajiem” baložiem, 
kas Rīgā stacijas laukumā un Vērmanes 
dārzā mango saldējumu,  nav tik skais-
tu “pleznu” kā šiem daiļajiem eksemplā-
riem. Šo cēlo, dekoratīvo baložu “pēdas” 
apvij aristokrātiski, balti kuplu spalvu 
vēdekļi. Baložus ar šādām rotām pilsētas 
ielās neredzēt. “Cits ir mīlīgs, cits – rie-
bīga rakstura, baloži ir tikpat dažādi kā 
cilvēki,” secina Jānis Balodis. Šogad vien 
viņš izaudzējis kādus 70 jaunus baložus. 
Vai tos arī pārdodat? “Pārsvarā jau nē, 
reti. Dažreiz ar citiem baložu audzētā-
jiem maināmies ar šķirnēm. Ja pats vien 
audzēsi, tad jau radi vien sanāks,” nosa-
ka Jānis.  Latvijā kopumā varētu būt ap 
100 baložu audzētāju.  Visiem sanākt 
kopā un pārrunāt aktualitātes šajā jomā 
gan neesot laika. Jānis ar Ainu sarunā 
gan vairākkārt piemin baložu audzētāju 
no Lielvārdes, kuram esot vismaz 1000 
baložu, 15 kaķu un vēl daudz citu dzīv-
nieku. Viņam esot plaša sirds. “Šķiet, 
Rīgā kādi 15 cilvēki  nodarbojas ar ba-
ložu audzēšanu, Liepājā – 10, apmēram 
tikpat Daugavpilī, Ventspils pusē un  

Lielvārdē,” domā Jānis. 

Baložu audzētāji          
3. paaudzē
Arī Jāņa vectēvs un tēvs nodar-
bojušies ar baložu audzēšanu. 
Jānis vectēvam gājis palīgā tīrīt 
baložu mājas, nesis baložiem 
graudus. Dažreiz pat, sēžot skolas 
solā, nevarējis sagaidīt, kad varēs 
skriet vectētiņam palīgā. Savu-

laik audzēt 

Zem
cilvēka spārna
Zem
cilvēka spārna
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baložus Liepājā bijis ārkārtīgi populāri. 
“Liepājā katrā kvartālā bija pa vienai 
baložu mājai. Arī Rīgā,” atceras Jānis 
Balodis. 
Viņš arī atminas kādu konkrētu gadī-
jumu no bērnības: “Vectēvs pārdeva 
savu balodi kādam baložu audzētājam 
– savam paziņam, kas dzīvoja Liepājas 
otrā galā. Līdzko paziņa balodi pirmo 
reizi palaida vaļā, tā balodis – prom un 
atlidoja atpakaļ. Pēc nedēļas – atkal tas 
pats. Taču, kad  balodis savās jaunajās 
mājās tika pie savas dūjas, pie mums 
vairs nelidoja. Retu reizi paciemojās un 
prom.”
Jaunībā sporta skolā 
Jānis spēlēja basket-
bolu, daudz strādāja, 
audzināja bērnus un 
par šo vaļasprieku 
piemirsa, taču tad 
kādā dienā pirms ga-
diem 15, kaimiņiene 
Ainai un Jānim pēk-
šņi uzdāvināja divus 
baložu pārus. “Aina, 
es jums foršu dāva-
nu izdomāju!” prie-
cājās kaimiņiene. 

Izbēgt no          
vanaga nagiem 
Aprūpēti, savas die-
nas aizvadot cilvēka 
paspārnē, baloži var 
dzīvot 12 līdz pat 15 gadus. Dabā izdzī-
vot gan ir grūtāk, jo balodis ir iecienīts 
kārums lielajiem putniem, īpaši vana-
giem, kā arī citiem dzīvniekiem. “Mans 
paziņa savus baložus regulāri laiž lidot 
brīvībā. Vanags aiznesis jau kādus 70 
baložus,” stāsta Jānis Balodis. “Mūsu ba-
lodim, tieši pateicoties vārnām, izdevās 
izsprukt no vanaga nagiem. Vārnas aiz-
sargā savu teritoriju. Tās barā var mes-
ties virsū vanagam, kurš saķēris balodi,” 

pieredzē dalās Aina Balode. 
Viņa stāsta, ka ļaut balo-
žiem lidot, kur pašiem tīk, 
īsti nevar, jo vanags ir acīgs 
un vaktē medījumu ļoti 
vērīgi. Arī žurkas labprāt 
mielotos ar baložiem, tieši 
tādēļ baložu mājās būvē uz 
augstiem pāļiem. 

Baloži nav bizness
Jānis stāsta, ka daudzi mūsdienās ar ba-
ložiem pelna naudu. “Vērtīgākais sporta 
pasta balodis čempions tika pārdots par 
pusmiljonu dolāru. Pirms sacensībām 
baložiem uzliek elektroniskos gredze-
nus. Kādus 50 baložus aizved 1000 km 
no mājām. Tā baloža saimnieks, kurš 
pirmais tiek pie gredzena, ir uzvarējis.  

Daži stāsta, ka saim-
nieks ir gatavs savu 
balodi nošaut, redzot 
to tuvojamies, lai ti-
kai ātrāk uzvarētu. 
Līdzko tiek pie gredzena, peļņa ir 
rokā. Nezināms ir arī to  baložu liktenis, 
kurus izmanto kāzu ceremonijās. Palaiž 
vaļā, bet ne jau visi no šiem baložiem ir 
apmācīti atrast mājas,” ar nožēlu secina 
Jānis. 

Viens no Ainas Balodes vaļaspriekiem - 
dārzs un ziedi.

 Jānis Balodis rāda pāris dienu vecu balodīti.

Ceļš uz mājām
Cik ilgi balodis jāmāca, lai spētu atlidot 
atpakaļ uz mājām? “Kā kurš, galvenais, 
cik ātri sāk mācīt. Ja no  bērnības balo-
dis radināts iet ārā, tad ātri, bet, ja dzīvo 
voljērā un ārā nav laists, tad atpakaļ ne-
atlidos. Es arī pakāpeniski savējos laidu 
ārā, bet vanags aiznesa 10 putnus.  Jāteic, 

ka pasaulē ar baložu audzēšanu šo-
brīd nodarbojas pārsvarā vecākā 
paaudze, jo šis vaļasprieks tomēr 
ir nopietns darbs. Esi piesiets mā-
jām. Vēlākais 19.00 vakarā balo-
ži jābaro. Uz vairākām dienām 
tos vienus atstāt nevar, jo barību 
izmētā un sataisa pamatīgu bar-
daku. Ja ziemā uz divām dienām 
gribu uz Peipusu aizbraukt mak-
šķerēt, tad Aina paliek viņus ba-
rot,” atbild Jānis. 

Vai baložu audzētāja sieva Aina Balo-
de nekad nav iebildusi, ka vīra vaļasprieks 
prasa tik daudz rūpju? “Nē, gluži otrādi,  
man pašai vienmēr patikušas ģimenes, 
kurās ir suņi, kaķi, mājās valda rosība, 
prieks un dzīvība. Pašai papagaiļi ir bi-
juši, arī manām paziņām – paipalu vis-
tiņas, papagaiļi, pērļu vistiņas, ļoti jauki! 
Arī man ir ļoti daudz aizraušanos. Visu 
dzīvi vienmēr esmu gājusi uz kādiem 

kursiem un ap-
guvusi ko jaunu 
ļoti interesantās 
un dažādās jo-
mās. Patīk vei-
dot interesantus 
interjera priekš-
metus, patīk 
dizains, māksla, 
izšūšana, sagā-
dā prieku izdo-
māt un izveidot 
ko skaistu! Mēs 

viens ot-

ram ļau-
jam nodarboties ar to, kas mums 
patīk un sagādā prieku!” prieka recepti 
atklāj Aina Balode. 

Monika Griezne
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Turpinās sarunas par unikāla sadarbības modeļa izveidi ugunsdrošības jomā Ādažu novadā 

Jūlija vidū Ādažu novada domes priekšsē-
dētājs Māris Sprindžuks, kā arī deputāti 

Normunds Zviedris un Va-
lērijs Bulāns tikās ar Valsts 
Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta, biedrības “Ādažu 
uzņēmēji”, Nacionālo Bruņo-
to spēku un “Latvijas valsts 
meži” pārstāvjiem, lai disku-
tētu par sadarbības iespējām 
un Ādažu novadā izveidotu 
unikālu sadarbības modeli 
ugunsdzēsības jomā. Šobrīd 

Latvijā nav tādas prakses, ka vairāki 
dienesti apvienotos, lai palīdzētu dzēst 

ugunsgrēkus gadījumos, ja teritorijā pašā 
nav ugunsdzēsēju depo. Sarunas par vie-
nota modeļa izveidi tagad ir strupceļā, jo, 
kā uzsvēra VUGD priekšnieka vietnieks 
Kristaps Eklons, lai varētu notikt šāda 
sadarbība, vispirms jāsakārto normatīvo 
aktu bāze. Pēc šā brīža likumdošanas šāda 
sadarbība nemaz nevar notikt. “Ja mums 
izdosies, šis būs unikāls pilotprojekts, ku-
ram līdzīga Latvijā nav, taču pagaidām jā-
iet grūts ceļš, lai pārvarētu birokrātiskos 
šķēršļus,” akcentē domes priekšsēdētājs.

Monika Griezne

Ūdensrožu parkā izveidota koka šķēršļu taka bērniem
Turpinot pašvaldību aizsākto tradīciju – 
pilnveidot atpūtas vietas, kā arī radīt jau-
nas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās 
arhitektūras formas – radoši un pārdo-
māti izmantojot koku kā būvmateriālu, 
“Meža dienas 2015” ietvaros augusta bei-
gās Ādažu novada Ūdensrožu parkā tika 
izveidota iekārtu koka šķēršļu taka bēr-
niem. Tāpat ir uzstādītas atkritumu ur-
nas gan pie šķēršļu takas, gan pie takām, 
kas no ietves ievada gājēju mežā. Šie ir 
pirmie soļi Ūdensrožu parka izveidē un 
attīstībā, kas veikti saskaņā ar projekta 
“Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes me-
žam” Ādažu novadā plānoto. Tā kā meža 
teritorija ir vairāk nekā 21 ha liela, ir vēl 
daudz vietas dažādu aktivitāšu zonām 

klusā priežu mežā.
“Meža dienas 2015” ietvaros Latvijas Paš-
valdību savienības organizētājā projektā 
“Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes me-
žam” iecerēti pasākumi kopumā 48 paš-
valdībās, pārstāvot visus Latvijas reģio-
nus. Šī gada Meža dienu moto ir “Kopā 
nākotnes mežam”. Šajā gadā iecerēts 
īstenot projektus, kas veicinās veselīgu 
dzīvesveidu, reizē izglītojot par mežu no-
zari, tiks sakārtota vide dzīves kvalitātes 
uzlabošanai mežu teritorijās, tiks sakopti 
vēsturiskie parki un atjaunoti stādījumi 
un mazās arhitektūras formas. 
Latvijas Pašvaldību savienības projekts 
(LPS) “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes 
mežam” tiek realizēts ar projekta līdzfinan-

sētāja – Meža attīstības fonds – atbalstu.
Aicinām iedzīvotājus būt saudzīgiem 
pret apkārtējo vidi!

Iveta Grīviņa

Ādažos uzstādītas suņu atkritumu urnas
“Satīri aiz sava suņa,” šāds uzraksts uz 
jaunajām suņu atkritumu urnām aicina 
ādažniekus, kā arī citus suņu saimniekus 
aizdomāties par apkārtējās vides tīrību un 
līdzcilvēkiem. Sadarbojoties pašvaldībai 
un SIA “Royal Canin”, realizēts projekts, 

kura rezultātā ieguvēji ir daudzi – gan no-
vada iedzīvotāji, gan suņu saimnieki, gan 
pašvaldība. Kopumā novada teritorijā iz-
vietotas 46 suņu atkritumu urnas.
Deputāte Adrija Keiša rosināja pašval-
dību pieņemt SIA “Royal Canin” piedā-
vājumu – par saviem līdzekļiem uzstā-
dīt suņu atkritumu urnas pašvaldības 
noteiktajās vietās ar nosacījumu, ka to 
apkalpošanu nodrošinās pašvaldība, kā 
arī – uz tām būs gan domes, gan arī uz-
ņēmuma atpazīstamības zīme. Šo priekš-
likumu atbalstīja domes deputāti, un sa-
darbība starp uzņēmumu un domi varēja 
sākties.
“Biju patīkami pārsteigta, ieraugot šīs 
urnas. Ceru, ka turpmāk, kad pavasarī 
nokusīs sniegs, savu bērnu varēšu droši 
palaist zālītē pētīt dabu,” atzīst Ādažu ie-
dzīvotāja Ilze Bērziņa.
“Personīgās pieredzes vadīti, esam izju-
tuši nepieciešamību pēc specializētām 
vietām dzīvnieku izkārnījumu izmeša-
nai pastaigu laikā. Ejot pastaigās ar suni, 
līdzi vienmēr ņemam maisiņus, taču bie-
ži ar nu jau pilniem maisiņiem jāatgrie-
žas mājās, jo pa ceļam nav bijušas urnas, 

kurās tos izmest. Diemžēl Latvijā ir pavi-
sam neliels šādu urnu skaits, tādēļ saska-
tījām iespēju palīdzēt suņu saimniekiem 
un izvietot tās. Pateicoties domes depu-
tātes Adrijas Keišas palīdzībai, projekta 
saskaņošanas fāze noritēja ātri un viegli. 
Ādažu novada dome bija ļoti pretimnā-
koša,” pieredzē dalās SIA “Royal Canin” 
vadītājs Baltijas valstīs Juliens Laviale 
(Julien Laviale).
Līguma ietvaros uzņēmums nodrošina 
ne tikai urnu uzstādīšanu, bet arī no-
mainīšanu un labošanu, bet pašvaldība 
– urnu apkalpošanu (maisu izvešanu, 
nomainīšanu un papildināšanu.) 
“Šāds projekts veicina vides sakārtotību, 
cilvēku apzinīgumu, rūpes par četrkā-
jainajiem draugiem un citiem līdzpilso-
ņiem, kuriem vairs nebūs pamata dus-
moties uz suņu saimniekiem, jo ir radīti 
priekšnoteikumi vides sakoptībai,” uz-
skata domes izpilddirektors Guntis Po-
rietis, aicinot novada iedzīvotājus un 
viesus būt saudzīgiem pret jaunajām 
urnām un izmantot tās paredzētajiem 
mērķiem.

Ādažu novada dome
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Novada teritorijā nozāģēti vecie un bīstamie koki
Lai novērstu iespējamās bīstamās situācijas, Ādažu novada teritorijā veikta ap 40 veco, sauso un 
izpuvušo koku nozāģēšana. Iepirkuma procedūras rezultātā darbu veikšanai izvēlēts uzņēmums 
“Labie koki”. Dome darbu veikšanai piešķīrusi 10 696 EUR.
Koku zāģēšana tika veikta pa daļām, atsevišķās vietās, lai neapdraudētu blakus esošās vietas vai 
infrastruktūru. Nozāģēti arī bīstamie koki Baltezera kapos, lai nesabojātu apbedījuma piemiņas 
simbolus un apstādījumus. Lai neietekmētu dabiskos procesus un nenodarītu kaitējumu dabai, 
koku zāģēšana iespējama vien noteiktos veģetācijas periodos. Izņēmums ir avārijas situācijas, 
piemēram, pēc vētras, kad sekas jālikvidē nekavējoši. 
Gadījumos, kad pamanāt aizlūzušu zaru vai sagāzušos koku, kas varētu apdraudēt gājējus vai 
transportu, lūdzam par to ziņot domes Klientu apkalpošanas centram Gaujas ielā 33A, tālr. 
67997350, lai pašvaldība varētu to novērst.

Uzsākti grants ceļu virskārtas remontdarbi
Septembrī novadā tiks uzsākti grants ceļu virskārtas remontdarbi un apstrāde ar 
putekļu absorbentu. Iepirkuma procedūras rezultātā darbu veikšanai ir izvēlēta 
SIA “Eco Baltia Vide”. Grants ceļu virskārtas remontdarbus plānots veikt 3 mē-
nešu laikā.
Tiks remontēti: Bukultu ceļš 0,75km; Upmalas ceļi 2,75km, Smilškalnu ceļš 1,5km; 
Depo iela 0,21km; Bērzu iela 0,39km; Dārza iela 0,4km; Pļavu iela 0,45km; Nūrnie-
ku iela 0,68km; Krūkļu iela 0,44km; Čiekuru iela 0,17km, Lauku iela 1,0km; Dru-
vas iela 0,65km; Graudu iela 0,18km; Rasiņu iela 0,15km; Mālnieku iela 0,25km. 
Apjomi un darba vietas var tikt koriģētas līdz 30% no apjoma.
Lūdzam iedzīvotājus būt iecietīgiem remontdarbu laikā un sekot līdzi aktuāla-
jai informācijai pašvaldības mājaslapā!

Autotransporta direkcija uzsākusi pakāpenisku reģionālo vietējo maršrutu tarifu izlīdzināšanu.
Pildot valdības deklarācijā izvirzītās pra-
sības – pilnveidot pasažieru pārvadāju-
mu sistēmu, Autotransporta direkcija ir 
uzsākusi pakāpenisku reģionālo vietējo 
maršrutu tarifu izlīdzināšanu. Plānots, 
ka tarifu politika visā valstī tiks vienādo-
ta trīs gadu laikā, un pirmās izmaiņas tiks 
ieviestas šā gada septembrī. Līdzšinējā 
braukšanas maksa Ādažu novadā ir bū-
tiski zemāka par vidējo tarifu valstī. Līdz 
ar to, sākot ar 1. oktobri, tiks mainīta 
braukšanas maksa “Ekspress – Ādaži” 
autobusos. Cenas paaugstinājums būs 
atkarīgs no attāluma.  
Ieviešot vienotu tarifu aprēķināšanas 
metodiku, iedzīvotāji par braucienu 
sabiedriskajā transportā – reģionālo 
vietējo maršrutu autobusos – maksās 
pēc vienādiem principiem, kā arī būs 
iespējams izstrādāt lojalitātes prog-
rammas, lai regulārie pasažieri par 
braucienu maksātu lētāk. Pašreizējie 

tarifi ir atšķirīgi katrā reģionā, tādēļ pare-
dzams, ka to izlīdzināšanas procesā atse-
višķos novados biļetes cena samazināsies, 
citos – paliks nemainīga vai nedaudz pa-
lielināsies. Autotransporta direkcija ziņo, 
ka vienoto braukšanas tarifu plānots veidot 
divās daļās – braucienam līdz 33 kilomet-
riem vidējā maksa par katru brauciena 
kilometru būs 0,0569 eiro, bet, braucot ar 
sabiedrisko transportu garākos ceļa pos-

mos, biļetes cena tiks aprēķināta pēc for-
mulas 0,71 eiro plus 0,0356 eiro par katru 
nobraukto kilometru. Savukārt minimā-
lo braukšanas maksu plānots diferencēt 
atkarībā no attīstības centra līmeņa – gal-
vaspilsētā minimālā braukšanas maksa 
nebūs mazāka par 0,80 eiro. Šobrīd reģio-
nālo autobusu maršrutu pārvadājumos 
ir 24 dažādi braukšanas tarifi un dažādi 
biļešu cenu noteikšanas principi. Esošie 

tarifi atšķiras ne tikai reģionālās nozī-
mes pārvadātāju starpā, bet arī vienam 
pārvadātājam dažādās teritorijās. Šāda 
kārtība nav efektīva un ilgtspējīga, jo tā 
ir sarežģīta ne tikai pašiem pakalpoju-
mu sniedzējiem, bet arī nevienlīdzīga 
attiecībā pret pasažieriem. Ar plānota-
jām braukšanas maksas izmaiņām, kā 
arī aktuālajiem sabiedriskā transporta 
kursēšanas sarakstiem variet iepazī-
ties “Ekspress Ādaži” mājaslapā www.
ekspressadazi.lv.

NOVADĀ
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Biedrības “Gaujas Partnerība” paziņojums
Atbilstoši LR Zemkopības ministrijas 
31.07.2015. lēmumam, ir apstiprināts 
biedrības “Gaujas Partnerība” projek-
ta iesniegums Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam pasāku-
mā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”, 
kas sniedz iespēju biedrībai turpināt 

LEADER pieejas īstenošanu Ādažu no-
vada teritorijā arī jaunā ES struktūrfon-
du plānošanas perioda laikā. Sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģija 
– dokuments, kas pamatos, kā plānots 
veicināt vietējās attīstības iniciatīvas, 
uzlabojot sociālo situāciju laukos, veido-
jot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmēj-

darbībai un lauku teritoriju attīstībai – 
jāizstrādā līdz 2015. gada beigām. Lai to 
izdarītu, ņemot vērā vietējo iedzīvotāju, 
uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un 
iestāžu viedokli, tuvāko mēnešu laikā 
tiks organizētas darba grupas doku-
menta izstrādei.
Visiem, kas vēlas iesaistīties stratēģijas 
izstrādē, lūgums sekot līdzi aktuālākajai 
informācijai biedrības mājas lapā www.
gaujaspartneriba.lv un Ādažu novada 
domes mājas lapā www.adazi.lv!
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Tautas deju ansamblis “Sprigulītis” – festivālā Polijā
Uz nedēļu (20.–27. jūlijs) atstājām Latviju 
ar ne pārāk vasarīgo vasaru, lai dotos uz 
Belostoku Polijā, kas mūs sveica ar pasa-
kainu laiku, siltu sagaidīšanu un fantas-
tisku atpūtu. Ceļā devāmies kopā ar drau-
gu kolektīvu – JDA “Bitīte”. Un izrādījās 
– šī kompānija bija īstā, lai braucienu pa-
darītu neaizmirstamu mums visiem.
Skatītājus priecējām ar trīs koncertiem, 
bet skatītāji mūs – ar grandioziem aplau-
siem, labiem vārdiem un neskaitāmiem 
“paldies”. Ieguvām jaunus draugus no 
Krievijas, Baltkrievijas un Polijas, kā arī 
tikām uzaicināti nākamajā gadā uz festi-
vālu Baltkrievijā.
Šis festivāls visiem paliks atmiņā tikai ar 
labām domām, nerimstošiem smiekliem 

un labiem draugiem. Paspējām visu – de-
jot, pieskandināt Poliju ar latviešu dzies-
mām, atpūsties, sauļoties, peldēties un, 
protams, ballēties līdz rīta gaismai.
Nevaram nepieminēt mūsu lielisko šofe-
rīti Jāni, bez kura vairs nav iedomājami 
“Sprigulīša” braucieni. Paldies kolektī-
vu vadītājiem, paldies draugiem no JDA 
“Bitīte”, paldies katram, kas piedalījās!
Labā ziņa ir tā, ka līdz nākamajai sezo-
nai atlicis pavisam nedaudz. Gaidām ar 
nepacietību, lai turpinātu dejot un kopā 
būt! Mums viss turpinās...
TDA “Sprigulītis”, uzsākot jauno sezo-
nu, aicina pulkā jaunus tautas deju cie-
nītājus. Gaidām tieši Tevi ceturtdienās 
un svētdienās Ādažu Kultūras centra 

Deju zālē plkst. 19.00! Sīkāka infor-
mācija pa tālruni: 29399109 (Liene), 
e-pasts: lienei.klavinai@inbox.lv!

Agate, TDA “Sprigulītis”

Viens no vērienīgākajiem fitnesa pasākumiem Latvijā – Vējupes 
pludmalē Ādažos 
Vasaras vidū pludmalē Ādažos norisinājās viens no vērienīgākajiem fitnesa pasāku-
miem Latvijā – otrais “Zumba fitness” festivāls, kurā piedalījās dejotājas gan no Lat-
vijas, gan Lietuvas. Pasākuma ietvaros notika arī bērnu “Zumba” paraugdemonstrē-
jumi. Līdzās dejām Ādažos notika arī pludmales volejbola turnīrs. “Zumba fitness” 
ir aerobikas un deju veids, kuru pamatā ir kustību koordinācijas treniņš, nodarbinot 
visas muskuļu grupas. Aerobikas un deju apvienojumu 1990. gadā izdomāja amerikā-
ņu dejotājs un horeogrāfs Alberto Peress no Kolumbijas.

Jau otro reizi Ādažos – starptautiskā suņu izstāde 

25. un 26. jūlijā Ādažos starptautiskajā un 
nacionālajā suņu izstādē kopumā bija ap-
skatāmi vairāk nekā 2000 suņu: labradori, 
čivavas, Velsas korgi pembroki, papiloni, 
vācu aitu suņi, kā arī ļoti retas šķirnes, 
kuras Latvijā nemaz nav sastopas, pie-
mēram, Istrijas asspalvainais suns, spāņu 
ūdenssuns, Bretaņas dzeltenais basets, 
Kortalsa grifons, Burgosas putnu suns 
u.c. Starptautiskajā izstādē piedalījās 
1130, bet nacionālajā – ap 900 suņu. 
Visvairāk dalībnieku Ādažos bija ieradu-
šies no Somijas, Latvijas, Krievijas, Igau-
nijas, Lietuvas un Baltkrievijas, kā arī no 
Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Norvēģijas, 
Dānijas un Ukrainas. Suņu kvalitāti un 

atbilstību stan-
dartiem vērtēja 
15 starptautiskās 
k v a l i f i k ā c i j a s 
eksperti no So-
mijas, Zviedrijas, 
Portugāles, Bul-
gārijas, Igaunijas, 
Krievijas, Polijas 
un Lietuvas.
No katras šķir-
nes žūrija izvē-
lējās tikai vienu 
labāko pārstāvi, 
bet pēc tam ap-
mēram 200 suņu 

cīnījās par 5 godalgotām vietām. 
Starptautiskajā izstādē par labāko kucēnu 
žūrija atzina dobermani no Latvijas, par 
labāko veterānu – angļu kokerspanielu 
no Somijas, par labāko pēcnācēju – bra-
ku no Krievijas, par labāko pāri – asspal-
vainos foksterjerus no Baltkrievijas. Par 
starptautiskās izstādes uzvarētāju kļuva 
bišons frise no Somijas, otrajā vietā aiz 
sevis atstājot Velsas korgiju pembroku no 
Somijas, trešajā – skotu terjeru no Krie-
vijas,  ceturtajā – miniatūro šnauceru no 
Zviedrijas, bet piektajā – norvēģu pelēko 
aļņu suni no Krievijas.
Nacionālajā izstāde žūrija par labāko ku-
cēnu atzina mopsi no Latvijas, par labāko 

veterānu – zeltaino retrīveru no Latvijas, 
par labāko pēcnācēju – garspalvaino čiva-
va no Somijas, par labāko pāri – falēnes 
no Latvijas. Par nacionālās izstādes uzva-
rētāju kļuva papilons no Latvijas, otrajā 
vietā aiz sevis atstājot Velsas korgiju pem-
broku no Somijas, trešajā – vidējo šnau-
ceru no Latvijas,  ceturtajā – asspalvaino 
foksterjeru no Baltkrievijas, bet piektajā – 
gludspalvaino retrīveru no Latvijas.  

Ilona Ose, Monika Griezne
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ādažos ražo inovatīvas, eksportspējīgas tehnoloģijas

Jau pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad 
Gatis Tauriņš pašmācības ceļā apguva 
keramikas apdedzināšanas krāsns izvei-
došanas pamatus un pētīja tajās izman-
tojamos materiālus, viņš secināja, ka vai-
rumā gadījumu tiek izmantoti neefektīvi 
materiāli, kuriem ātri vien atrada alter-
natīvu.
“Ja dari darbu kā priekš sevis, tad zini, 
ka nebūs jākaunas un droši vari uzņem-
ties atbildību par paveikto,” tā ir SIA 
“Keramserviss” īpašnieka Gata Tauriņa 
galvenā atziņa, kā-
dēļ uzņēmums kopš 
1999. gada ir stabili 
attīstījies un neap-
stājas pie sasniegtā 
vēl šodien.

SIA “Keramserviss” 
ir termoapstrādes un 
siltumtehnikas no-
zares uzņēmums, kas 
ražo ne vien kerami-
kas apdedzināšanas 
krāsnis, dažāda vei-
da specifiskas iekār-
tas, tajā skaitā palīdz 
klientiem atrisināt tehniskos jautājumus, 
piegādā rezerves detaļas un kompleksas 
sistēmas, bet arī nodrošina ražoto iekārtu 
servisu un garantijas remontu. 
2015. gada pavasarī uzņēmums piedalījies 
populārākajā Lielbritānijas industriālo 
piegāžu un kooperācijas (sub-contracting) 
izstādē, kas tiek rīkota jau vairāk nekā 30 
gadu. 2014. gadā izstādē piedalījās vairāk 
nekā 300 dalībnieku no 19 valstīm un to 
apmeklēja vairāk nekā 5000 apmeklētāju. 
Starp izstādes apmeklētājiem un dalībnie-
kiem bija arī tādi zināmi dažādu nozaru 
mašīnbūves lielie uzņēmumi kā AIRBUS, 
BENTLEY, BOSCH, CAT un citi. “Subcon 
2015” norisinājās 2015. gada jūnijā Angli-
jā, Birmingemā. “Keramserviss” izmantoja 

Latvijas Investīciju 
un attīstības aģen-
tūras (LIAA) pie-
dāvāto iespēju un 
kopā ar vairākiem 
citiem Latvijas uz-
ņēmumiem pieda-
lījās LIAA organi-
zētajā nacionālajā 
stendā.
Dalība Latvijas 
nacionālajā sten-
dā uzņēmumam 
ļauj saņemt ERAF 
atbalstu savām 
komandējuma un 

transporta izmaksām, savukārt LIAA pil-
nībā sedz izstādes platības nomas, stenda 
konstrukcijas izgatavošanas un uzstādī-
šanas izmaksas, kas vairumam Latvijas 
uzņēmumu ir pietiekami pievilcīgs piedā-
vājums. 
Uzņēmums jau šobrīd eksportē vairāk 
nekā 20% saražoto iekārtu, tajā skaitā lie-
lākie uzņēmuma eksporta tirgi ir Igaunija 
(48%), Somija un Lietuva. Dalība izstādēs 
uzņēmumam veido lielāku atpazīstamību 
starp citiem Eiropas iekārtu un to sastāv-

daļu un aprīkojuma ražotājiem, kā arī ļauj 
veidot kontaktus ar potenciāliem sadarbī-
bas partneriem Lielbritānijā. Lai arī tieša 
rezultāta pēc dalības šajā izstādē vēl nav, 
tomēr uzņēmumam ir izdevies uzsākt 
pārrunas ar Morgan Advanced Materials 
grupu par iespējām ražot šim uzņēmu-
mam nepieciešamās laboratorijas krāsnis 
Latvijā, Ādažos.
SIA “Keramserviss” būtiskākā atšķirība 
ir tā, ka uzņēmums izmanto inovatīvus 
materiālus un individuālus risinājumus, 
lai to ražotās iekārtas būtu ekonomiskas 
un energoefektīvas. Jau šobrīd uzņēmu-
ma vadītājs ar lepnumu var paziņot, ka 
“Keramserviss” ražotās krāsnis ir energo-
taupīgākas nekā dažu lielu Vācijas iekārtu 

ražotāju krāsnis. Šī ir būtiskākā Ādažos 
ražoto iekārtu atšķirība no konkurentiem, 
ko novērtē arvien vairāk klientu.
Joprojām tiek meklēta informācija par 
izmantotajiem materiāliem, radītas sistē-
mas un prototipi, kas palīdz uzņēmumam 
meklēt jaunus, ekonomiskākus risināju-
mus. Būtiski arī, ka “Keramserviss” vien-
mēr cenšas atrast individuālu risinājumu 
klientam, sabalansējot vēlmes un finan-
siālās iespējas, kā arī iespējamo risinājumu 
tehniskā un materiālu ziņā.
Uzņēmumam ir ievērojami attīstības plā-
ni – tikšanās laikā ar Ādažu novada domes 
pārstāvjiem noskaidrots – jauna angāra 
būvniecība, kas palīdzētu atdalīt ražo-
šanas telpas no noliktavas, un teritorijas 
labiekārtošana, kas varētu piesaistīt gan 
jaunus klientus, gan sadarbības partne-
rus. Uzņēmuma īpašniekam arī ir ideja 
par sava veida klastera attīstīšanu, kur uz 
vietas atrastos gan ražotājs, gan materiālu 
piegādātājs, gan amatnieku cepļi, gan lie-
lāki keramikas izstrādājumu ražotāji, tādā 
veidā atvieglojot loģistiku un savstarpējo 
sadarbību. Šobrīd uzņēmums ir veicis pa-
plašināšanos – ir izveidotas jaunas ražoša-
nas telpas un atsevišķs birojs, kas izveidots 

moduļa tipa ēkā, un tas ir ērts, komfortabls 
un ekonomisks. Jā, šī varbūt nav liela un 
pamatīga biroja ēka, bet uzņēmuma īpaš-
nieks kopā ar kolēģiem lielāko daļu darba 
ir veikuši paši. Būtisku laiku un darba ie-
guldījumu “Keramserviss” darbiniekiem 
ir prasījuši arī teritorijas sakopšanas darbi, 
kurus arī pamazām veic pašu spēkiem. Te 
atkal izpaužas Gata mīlestība un atbildī-
ba pret darbu, neatlaidība un uzcītība. Tā 
vien šķiet, ka šīs labās īpašības pārņēmuši 
arī visi kolēģi.
Ja vēlaties, lai informācija par Jūsu veik-
smes stāstu tiek publicēta “Ādažu Vēstīs”, 
lūdzu sazinieties ar projektu vadītāju Kris-
tīni Berķi.

Kristīne Berķe
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NO SIRDS UZ SIRDI
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“Pirmo reizi Latvijā sirds pārstādīta 
bērnam. Lai šis cilvēks dzīvotu, 
kāda cita – neglābjami slima 
bērna vecākiem – jādod atļauja 

sirdi pārstādīt,” vēl tikai pavisam 
nesen vēstīja plašsaziņas līdzekļi. 

Lai kāds saņemtu sirdi,  otram tā 
viņam jāatdod. Dzīvība pret dzīvību. Tikai 

vienu reizi ziedojot asinis, iespējams izglābt 3 cilvēku 
dzīvības. Tik liels un unikāls ir šis darbs. Lai palīdzētu 
kādam dzīvot, atbalstot Valsts asinsdonoru centra akciju 
“Izaicinājums DZĪVĪBA”,  Ādažu Kultūras centrā bija 
ieradušies 56 labdari. 16 labvēļiem ārsti donoru dienā 
asinis ziedot neļāva, jo pašu veselība nebija tik stipra. 
Donoru dienā kopā 40 donoru dāvāja dzīvību 120 citiem 
cilvēkiem. Turklāt 25 no atnākušajiem donoriem asinis 
ziedoja pirmo reizi. Ziedot asinis bija ieradušies ne tikai 
Ādažu novada iedzīvotāji, bet arī labvēļi no kaimiņu 
novadiem, domes, tai pakļauto iestāžu un kapitālsabiedrī-
bu, kā arī Ādažu novada uzņēmumu darbinieki. 
“Kāds mūsu paziņa sirga ar asins vēzi. Toreiz visi radi 
vairāk nekā gadu gājām ziedot asinis. Uzzinot, ka ir 
iespēja ziedot, turklāt blakus mājām, protams,  nevarēju 
nenākt. Atvaļinājums, nav pat jābrauc uz Rīgu. Ļoti ērti,” 
stāsta donore Tatjana Kivkucāne. “Ja varu palīdzēt, kādēļ 
to nedarīt? Īpaši, ja Valsts Asinsdonoru centrs atbrauc tik 
tuvu mājām. Ja ar auto jādodas uz Rīgu, nevar zināt, kāda 
pēc asiņu nodošanas būs pašsajūta, bet, ja ir iespēja 
ziedot tik tuvu dzīvesvietai, ir jāpalīdz,” uzskata Indra 
Leonoviča.  “Ja vien ir iespēja palīdzēt, tas ir jādara,” domā 
Antra Stradiņa.  “Sirdsbalss vadīta, jau sen gribēju ziedot 
asinis. Ja Valsts Asinsdonoru centrs atkal ierastos tik tuvu 
dzīvesvietai, labprāt nāktu vēl,” atzīst Jolanta Saldateno-
ka. Donoru dienā Ādažu Kultūras centrā ieradās arī 
donors Niklāvs Sproģis, kurš šajā ziedošanas reizē 
saņēma Donora privilēģiju karti. To saņem donori, kuri 
gada laikā (365 dienu ietvaros) ziedo asinis trīs vai vairāk 
reizes, vai donori, kas  gada laikā ziedo asins komponen-
tus sešas un vairāk reizes. Niklāvs stāsta, ka viņam 
patiesībā esot jāpateicas savai draudzenei, jo tieši viņa 
likusi aizdomāties par nepieciešamību ziedot asinis un 
tādējādi palīdzēt citiem. 
Valsts Asinsdonoru centrs saka paldies visiem donoriem, 
kā arī visiem, kuri bija ieradušies ziedot, bet nevarēja to 
darīt veselības problēmu dēļ. Padies Ādažu novada domei, 
tās iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem par informāci-
jas nodošanu darbiniekiem, paldies visiem uzņēmējiem, 
kuri izplatīja informāciju savu darbinieku vidū. Paldies par 
telpām, silto uzņemšanu un informācijas izplatīšanu Ādažu 
Kultūras centram un personīgi Lindai Tiļugai un Elitai 
Pētersonei, paldies par ka�ju SIA “Emerald Baltic Latvia” un 
personīgi Valērijam Bulānam, paldies par palīdzību un 
jaukas atmosfēras nodrošināšanu biedrībai “Ādažu 
uzņēmēji” un personīgi Uldim Štēbelim. Paldies visiem 
labdariem, kuri palīdzēja Donoru dienai Ādažos būt.

Monika Griezne
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Vasaras darbnīcas bērnu un jauniešu attīstības centrā “Saules stariņi” 

Aizvadītajā vasarā bērnu un jauniešu at-
tīstības centrā “Saules stariņi” bērniem 
bija iespēja piedalīties radošajās darbnī-
cās – projektos, ko tās organizatori veido-

juši kā alternatīvu ierastajām 
vasaras nometnēm. 
Jūnija tēma bija “Kosmiskais 
ceļojums”, kurā bērni uzzi-
nāja, kā radās Visums un ka 
katrs ir maza daļiņa no tā. 
Apskatīja Saules sistēmu un  
planētas Zeme vietu tajā. Ne-
dēļa bija piepildīta ar jaunu 
pieredzi un atklājumiem caur 
eksperimentiem. Jūlija tēma 
– “Zemes un ūdens formu 
veidošanās”. Šīs tēmas ierosi-

nātāji – paši bērni. Tā kā viņus bija iein-
teresējis stāsts par visuma rašanos, tālāk 
paši vēlējās izzināt, kā tad radusies zeme  
un ūdens! Šajā nedēļā bērni izzināja vul-

kānu veidus, kur satopams sāļūdens un 
saldūdens, kas tajos dzīvo, kā arī daudz 
ko citu.  Pieskārāmies arī tēmai – stihijas 
– ūdens, zeme, uguns, gaiss.
Augusts – “Dinozauru laiks”. Pētot, kā 
varēja rasties visums, zeme un ūdens, 
turpinājām stāstu par  dzīvības rašanos.  
Atklājām Mezozoja ēru!  Caur radošajām 
darbībām izpētījām šo ēru un laikmetus 
–  Krīta periodu pirms 140 miljoniem 
gadu, Juras – pirms 195 miljoniem gadu 
un Tirasa – pirms 225 miljoniem gadu. 
Vasaras darbnīcas organizēja Kristīne 
Voitova, bet vadīja Sandra Bukovska. 
Paldies vecākiem par tik zinātkāriem un 
aktīviem bērniem!

Sandra Bukovska

Vasarā aizvadītas divas Ādažu novada domes organizētās nometnes “Mēs – svaigā gaisā’’
No 10. līdz 21. augustam norisinājās 
otrā Ādažu novada domes rīkotā vasaras 
nometne, kurā piedalījās 20 mazo ādaž-
nieku. Tāpat kā pirmajā jūlija nometnē 
– bērni pārsvarā laiku pavadīja svaigā 
gaisā. Divās nedēļās jaunā paaudze iepa-
zina Ādažu apkārtni, iemācījās orientē-
ties Ādažu ielās, apguva dažādas galda 
un arī brīvdabas spēles, kā arī dažādas 
radošās prasmes – divās radošajās darb-
nīcās bērni apguva dekupāžas mākslu, 
kur katrs pagatavoja svečturīti, ko varēja 
ņemt līdzi par piemiņu, kā arī no smiltīm 
izgatavoja krāsainu mandalu. Jaunieši ar 
prieku mācījās arī spāņu valodu, kas iz-
raisīja milzu jautrību. Dienas notikumus 
piepildīja dažādas sporta aktivitātes, 
šķēršļu joslas, mandalas veidošana no 

dabas materiāliem, zīmējumu konkurss, 
apslēpto dārgumu meklēšana un jaunu 
sporta spēļu apgūšana. Arī šajā – otrajā 
nometnē bērni devās divās ekskursijās. 
Pirmajā nedēļā brauca uz Siguldas “Tar-
zāna parku”, kur varēja aktīvi un aizrau-
joši pavadīt dienu dažādās šķēršļu trasī-
tēs, bet otrajā – uz Salacgrīvu, kur bērni 
kļuva par Salacas upes pētniekiem un 
iepazina tajā mītošos bezmugurkaulnie-
kus. Vēlāk apskatījām ne tikai Nēģu taci, 
bet arī dzīvus nēģus. 
Tā kā dabas apstākļi mūs lutināja, pel-
dēties varējām katru dienu, un to arī  iz-
mantojām. Nometnes ir noslēgušās, bet 
mēs esam kļuvuši bagātāki ar jauniem 
draugiem, zināšanām un prasmēm.

Alise Timermane

1744 bērni mācās Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (vidusskolā un 2 bērnudārzos)  
Zelta sietiņš, sudraba stīgas, 
Dimanta sēkliņas sijājamas, 
Kurš cauri skatās sietiņa acīm, 
Redz visu pasauli dimantos mirdzam. 
                                             (Rainis)

Jaunais skolas gads abās  Ādažu novada 
vidusskolās veiksmīgi iesācies, pirmās 
nedēļas aizritējušas, piepildot mācību 
klases ar 1553 “dimantiņiem”, kuru ta-
lantus un spējas noslīpēt uzticēts skolo-
tājiem. 
2015./2016.mācību gadā Ādažu vidussko-
lu par savu sauc 1250 audzēkņu. 239 sko-
lēnu vecāki izvēlējušies šo mācību iestādi 
kā vislabāko savam bērnam. Ādažu Brī-
vajā Valdorfa skolā (ĀBVS) šogad kopā 
mācās 355 skolēni, no tiem 52 mācības 
uzsāka no 1. septembra. ĀBVS skolēnu 
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
pieaudzis par 14%. Ādažu vidusskolā, 
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu,  

pieaudzis par  17%. Mācības 1. klasē kopā 
uzsākuši 204 bērni, no tiem 44 skolēni 
– Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā (ĀBVS). 
Saistībā ar iedzīvotāju skaita pieaugu-
mu nepieciešamība pēc jaunām  vietām 
pirmsskolas un pamatizglītības posmā ir 
ļoti būtiska. Pašvaldība izvērtē iespējas 
jaunas ēkas būvniecībai ar 800 vietām iz-
glītības funkcijas īstenošanai. 
Šoruden bērnudārzos uzņemti 130 bērni, 
kopumā nodrošinot ar vietām 494 bēr-
nus. Savukārt  mūsu novada privātos bēr-
nudārzus “Patnis”, “Pasaku valstība” un 
ĀBVS pirmsskolas grupas apmeklē 255 
mazie novadnieki. Citu privāto pirms-
skolas izglītības iestāžu piedāvājumu un 
aukļu pakalpojumu augustā  izmantoja 
101 bērns. 
Ādažu novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs (vidusskolā un 2 bēr-
nudārzos)  kopā mācās 1744 bērnu, kuru 
izglītošana uzticēta 161 pedagogam. 

Audzēkņu uzņemšana profesionālās ie-
virzes izglītības iestādēs Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolā un Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā vēl turpinās, taču 
jau šobrīd ir skaidrs, ka kopējais audzēk-
ņu skaits pārsniegs 1200 atzīmi, tādējādi 
apliecinot, ka novada bērni un jaunieši ne 
vien čakli mācās, bet mērķtiecīgi pavada 
arī savu brīvo laiku.
Lai jaunais mācību gads sāktos mūsdie-
nu prasībām atbilstošā vidē, remontdar-
bu veikšanai, mācību kabinetu un bērnu 
grupu telpu iekārtošanai un teritorijas la-
biekārtošanai  pašvaldība šogad ieguldīja 
finanšu līdzekļus EUR  283500 apmērā. 
Ādažu novada dome novēl skolēniem, 
viņu vecākiem, pedagogiem un izglītības 
iestāžu tehniskajiem darbiniekiem aiz-
rautīgu, veiksmīgu, pārsteigumiem un 
atklājumiem bagātu mācību gadu!

Ināra Briede, Ādažu novada domes 
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste

IZGLĪTĪBA
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pirms izvēlos mūziku, pēc tam speciālā 
programmā uz mūzikas veidoju failu, 
kur lieku akcentus, veidoju koncepciju,“ 
stāsta Nils Kazradzis. Bez aizraušanās ar 
uguņošanas vizualizāciju veidošanu Nilu 
interesē džudo (ir pat zaļā josta!) un citi 
aktīvie sporta veidi,  visi mācību priekš-
meti un jo īpaši – matemātika. 
Bez zināšanām matemātikā šādu scenā-
riju  neizveidot? “Tās palīdz izprast teh-
noloģisko pusi, bet jāpiemīt arī tēlainībai, 
krāsu izjūtai. Jāspēj izvēlēties labākie 
krāsu salikumi. Jābūt ļoti daudzpusī-
gam,” atzīst Nils. 
Viņš darbojas arī Rīgas Juglas vidussko-
las Skolēnu domē, brīvajā laikā labprāt ar 
draugiem dodas uz jūru un izbauda asas 
izjūtas piedzīvojumu trasēs “Mežakaķis” 
un “Tarzāns”.  Kopā ar vecākiem dodas 
uz teātra izrādēm un kino. Nila aizrauša-
nās ar pirotehniku nav nejauša. Viņš nāk 
no nopietnas pirotehniķu 
ģimenes. Un sarunas lai-
kā šķiet, ka visa ģimene ir 
viens brīnišķīgs veselums. 
Lieliski katrs pats par sevi 
un visi kopā. Lūk, Nila ģi-
mene – pirotehniķis Ilmārs 
Āboliņš, kuru Latvijas pre-
sē dēvē par salūtu šaušanas 
pamatlicēju Latvijā, Ilze 
Kazradze – “Svētku aģen-
tūras” vadītāja un māsa – 
Anete Kazradze arī aktīvi 
darbojas ģimenes uzņēmu-
mā un ir rakstījusi zinātnis-
ko darbu par pirotehniku 
ķīmijā. Nils pats savos zi-
nātniskajos darbos gribētu 

pievērsties pirotehnikas pētniecībai no 
fizikas skatu punkta. 
“Mūsu darbs ir sadedzināt svešu naudu 
īpaši lielos daudzumos īpaši īsā brīdī,” 
smejoties saka Ilmārs Āboliņš un turpina: 
“Nila paveiktais, programmējot vizualizā-
cijas, ir fantastisks atspaids mūsu darbā!” 
Nils jau kopš mazotnes visur vecākiem 
devies līdzi. “Viņš no mazām dienām ir 
kopā ar mums. Neesam atdevuši viņu 
uzraudzībā vecmāmiņām. Viņam patika 
tas, ko darījām mēs, centās visādā veidā 
palīdzēt. Mūsu pirotehnikas veikalā pa-
līdzēja kastes saskaitīt, krāmēt plauktus, 
likt cenu zīmes. Viņam nekad netika 
liegts darboties brīžos, kad to ir vēlējies. 
Izslimoja arī visu mazo puisīšu slimību 
ar spridzināšanām. Kad kādus kilogra-
mus 10 bija izspridzinājis, pietika. Ja esi 
izaudzis kopā ar uguni, iemācies to res-
pektēt. Uguns ir bīstama, bet, zinot tās 
dabu, var labi sadzīvot,” stāsta Ilmārs 
Āboliņš, kurš pats pirotehnikas jomā 
darbojas jau 30 gadu. 
“Nilam ir ideāls pirotehniķa raksturs. 
Latvijas laika pirotehnikas darbu vadī-
tāja rokasgrāmatā, (tajā laikā to dēvēja 
par spridzināšanas rokasgrāmatu), bija 
rakstīts, ka pie šādiem darbiem nedrīkst 
laist nomāktu un depresīvu cilvēku, kā 
arī hiperaktīvu. Ja cilvēks būs traki prie-
cīgs, tad noteikti kaut kas uzies gaisā. 
Nils ir līdzsvarots. Ne īsti ārdās, ne īsti 
iemieg. Aktīvi seko dzīvei līdzi. Nils ir arī 
ļoti precīzs. Kad krava ir klāt, braucam uz 
poligonu, tur šaujam un rūpīgi pārbau-
dām katru izstrādājumu. Skatāmies, cik 
ilgi šāviņš lido, kā izskatās. Vērojam, cik 
ilgs ir laiks, kamēr bumba stāv gaisā un 
kad tā atveras. Laiks jānomēra precīzi, jo 
tas viss jāieraksta programmā, lai izvei-
dotu precīzu vizualizāciju un attiecīgi – 
arī  salūtu dzīvē,” stāsta Nila tētis. 
Jautājot, vai tētis nejūtas tā, ka dēls viņu 
būtu apsteidzis, Ilmārs atbild, ka infor-
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Maltas pirotehnikas internacionālais festivāls. Kopā ar Itālijas pirotehnikas kom-
pānijas šefu Antonio Skiavoni (Antonio Schiavone) neilgi pirms priekšnesuma.

Aplūkojot tikko saņemtās jaunās pultis.

VIESIS ĀDAŽOS
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PirotehniķisPirotehniķis
“Ādaži, Ādaži, Ādaži!” tik neierasti 
sajūsmas saucieni atskanēja no ļaužu 
pūļa, kas nevarēja beigt priecāties par 
uguņošanu Gaujas svētku noslēgumā. 
Ar savu paveikto darbu Nils Patriks 
Kazradzis lielā daļā ādažnieku spēja 
izraisīt dzīvas un patiesas emocijas un 
pat – lokālpatriotiskas jūtas. Tieši viņš, 
šis 14 gadīgais jaunietis, teicamnieks, 
matemātikas olimpiāžu dalībnieks un 
pirotehniķis, veidoja Gaujas svētku 
uguņošanas scenāriju un uzraudzīja 
arī tā īstenošanu dzīvē. Viņa ziņā bija 
izveidot un vadīt uguņošanu arī Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos, kas izskanēja nupat aizvadīta-
jā vasarā. 

Izveidot uguņošanas priekšnesumu varē-
ja arī pirms 100 un 200 gadiem. Arī ie-
priekš izdomāt un uzzīmēt scenāriju uz 
papīra bija iespējams, taču, pateicoties 
Nila šā brīža nodarbei,  plānoto uguņo-
šanu video failā iespējams ieraudzīt iden-
tisku tai, kāda tā būs dzīvē. Ar mūziku, 
kustību, gaismām, salūta šāviņiem un 
visu pārējo. Šobrīd pasaulē ir maz piro-
tehniķu, kas paši programmē scenāri-
ja vizualizāciju paredzētajam salūtam. 
Programmas var nopirkt, bet maz ir to, 
kas ar tām tiešām strādā. 
Scenāriju programmēšanai Nils pievērsās 
pirms trim gadiem. “Viss sākās ar tādām 
tehnoloģijām, kas nebija saistītas ar mū-
ziku. To varēja uzlikt fonā, bet ne precīzi. 
No 2006. gada Latvijā varēja sākt raks-
tīt programmas. Vēlāk parādījās iespēja 
veidot arī vizualizācijas, kas vienlaikus 
darbojas arī kā salūta šaušanas fails. No 

p r o g r a m m a s 
kļūst skaidrs, 
pēc kādas pro-
dukcijas jādodas 
uz noliktavu, 
kādi stiprinā-
jumi nepiecie-
šami, kā visu 
izkārtot.  Prog-
ramma aprēķina 
arī izmaksas, 
lai varētu saplā-
not noteiktas 
uguņošanas bu-
džetu. Tā ir arī 
noliktavas uz-
skaites žurnāls. 
Programma in-
formē, ja gadīju-
mā scenārijā pa-
redzēts izmantot 
vairāk materiālu 
nekā ir nolikta-
vā. Parasti vis-
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Ādažu novada dome aicina izvirzīt kandidātus balvu pasniegšanai par ieguldījumu novada attīstībā

Ādažu novada dome aicina izvirzīt kandi-
dātus balvu pasniegšanai par ieguldījumu 
novada attīstībā. 
Aicinām pieteikt:
◆ personas, kuras aktīvi, radoši un ne-
savtīgi strādā/strādājušas novada un ie-
dzīvotāju labā, aktīvi piedalījušās un sa-
darbojušās ar domi pašvaldības rīkotajos 
pasākumos. Ierosinājumus par apbalvoju-
ma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt: fizisku 
(ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas) 
personu grupa, domes deputāti, iestāžu 
un kapitālsabiedrību vadītāji, biedrības, 

nodibinājumi, domes komitejas un komi-
sijas.
◆ personas ar sasniegumiem dažādās 
tautsaimniecības nozarēs, sportā un sa-
biedriskajā darbā, kā arī tos, kas snieguši 
nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, 
vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot 
pozitīvu novada tēlu. Ierosinājumus par 
apbalvojuma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt 
fizisku (ne mazāk kā 10 pilngadīgas 
personas) personu grupa, domes deputā-
ti, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji, 
biedrības, nodibinājumi, domes komitejas 
un komisijas.
◆ apbalvojums “Ādažu novada Goda pil-
sonis” ir augstākais domes apbalvojums 
ar mērķi iemūžināt fiziskas vai juridiskas 
personas vārdu Ādažu novada vēsturē. Ie-
rosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu 
ir tiesīgi iesniegt fizisku (ne mazāk kā 15 
pilngadīgas personas) personu grupa, do-
mes deputāti, iestāžu un kapitālsabiedrību 
vadītāji, biedrības, nodibinājumi, domes 
komitejas un komisijas.
Ierosinājumu par apbalvojuma pie-

šķiršanu Jūsu izvirzītajam kandidātam 
lūdzam iesniegt līdz š.g. 1. oktobrim 
rakstiski: Ādažu novada domē Klientu ap-
kalpošanas centrā, pa pastu: Ādažu nova-
da domei, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 
novads LV-2164 vai elektroniski: dome@
adazi.lv.
 Iesniegumā jānorāda:
1.apbalvojamās personas vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats 
vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts, 
nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, 
par kuriem ierosina apbalvojuma piešķir-
šanu;
2. ierosinājuma iesniedzēju vārdi, uzvārdi, 
amati (juridiskai personai – nosaukums, 
juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas 
adrese) un tālruņa numurs. Iesniegumam 
jābūt parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķirša-
nu tiks izskatīti Ādažu novada domes Iz-
glītības, kultūras un sporta lietu komitejā 
un apstiprināti ar domes lēmumu.
Plašāka informācija pa tālr. 67996461 

Ādažu novada dome

VIESIS ĀDAŽOS NOVADĀ
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māciju tehnoloģiju jomā tā patiešām arī 
esot, jo pašam nepatīkot rakstīt pat e-pas-
tus, taču praktiskajās zināšanās un pie-
redzē viņu pārspēt ir izaicinājums: “Kad 
dažas tonnas izstrādājumu izspridzināti, 
saproti, kā kas sprāgst un kas ir kas.”  Il-
mārs jokojot stāsta: “Pavasarī Nils saņē-
ma uzaicinājumu piedalīties salūtu šovu 
izstādē “PyroTime2015” Vācijā, sieva – uz 
šo pasākumu saņēma ielūgumu ierasties 
kā skatītāja, sapratu – man atliek turp do-
ties kā šoferītim!”
Dažreiz vecāki brīnoties par to, ko Nils 
izdomājis, bet gadoties arī tā, ka vecākus 
Nilam neizdodas pārsteigt, jo viņi ko tādu 
izdomājuši jau pirms 12 gadiem: “Ir ide-
jas, kas visu laiku iet uz riņķi, bet parā-
dās arī kas jauns. Kādreiz, šaujot salūtu, 
apakšējo daļu vispār neizmantoja, bez 

elektronikas tas nemaz nav izdarāms, 
jo precizitāte ir līdz simtdaļām, aiz ko-
mata,” pieredzē dalās Ilze Kazradze. 
Ģimene piedalās arī uguņošanas fes-
tivālos ārvalstīs. Festivāliem parasti 
piesakoties ap pāris simtiem kompā-
niju, no kurām dalībai festivālā žūri-
ja izvēlas tikai dažas. “Pasaulē ir tādi 
ģimenes uzņēmumi, kuri šajā jomā 
darbojas jau 7 paaudzēs. Tā kā mūsu 
valsts ir jau-
na, nostā-
ties blakus 
kompānijām 
ar 200 gadu 
pieredzi ir 
liels pārbau-

dījums. Mums 
vairāk jāstrādā, 
lai pārliecinātu, 
ka esam tajā pašā 
līmenī,” stāsta 
Nila mamma. 
Ilmārs Āboliņš, 
kurš ilgus ga-
dus, pirms pie-
vērsās piroteh-
nikai, strādāja 
par skaņu reži-
soru, arī leģendārajā latviešu rokgrupā 
“Pērkons”, priecājas, ka dēlam izdevies 
pielipināt savu muzikālo gaumi. “Ir liela 
atšķirība, vai salūta vizualizāciju veido, 
pamatā ņemot “Pūt, Vējiņi” vai AC/DC 
“Thunderstuck”. Nošu intensitāte ir ci-
tāda. Uguņošana var būt tik dažāda – tā 

var veidot stīgojumu, var būt ātra. Jo mū-
zika ir interesantāka, jo vieglāk uzrakstīt 
(uzprogrammēt) scenāriju uguņošanai,” 
stāsta Nils. Šajā brīdī Ilmārs Āboliņš 
sāk dziedāt A-Eiropas dziesmas piedzie-
dājumu: “Belie rozi, belie rozi”” piebils-
tot: “Nu, kādu salūtu var radīt pie šādas 
mūzikas, kas ir tik viengabalaina?” “Jā, 
Nilam tāpat ka man patīk “Pink Floyd”,” 
lepojas Nila tētis. 

Uz jautājumu, vai arī 
Nils savu nākotni 
gribētu saistīt ar dar-
bošanos pirotehni-
kas jomā, viņš atbild: 
“Sākumā gribētu iz-
mācīties par juristu, 
jo nav tādu mācību 
iestāžu, kas izglīto-
tu pirotehniķus. Ir 
kursi. Ķīnas univer-
sitātē var apgūt pi-
rotehnikas ķīmisko 
ražošanu, bet šajā 
ziņā mēs nekad ne-
konkurēsim ar Ķīnu, 
jo mums nav izrakte-
ņu. 90% no pasaules 
pirotehnikas saražo 

Ķīnā.” Nila tētis piebilst, ka profesiju kla-
sifikatorā tādas pirotehniķa profesijas ne-
maz neesot. Tātad viss, ar ko viņi nodar-
bojas, ir vien tāda pamatīga izklaidēšanās.  
Un šai izklaidei ir tikai viens mīnuss – ar 
uguņošanu viņus nekādi nepārsteigt! 

Monika Griezne

Salūta vadības centrs “Speedway Riga grand 
prix 2015”

Stundu pirms Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku salūta.
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Uz skolu – zaudēt rozā brilles 

1. septembrī Lauma Priekule atkal devās 
uz skolu. Tiesa, nu jau kā izglītības prog-
rammas “Iespējamā misija” dalībniece, 
lai Ādažu vidusskolā mācītu dabaszinības 
– bioloģiju un fiziku – pamatskolas klasēs. 

Vienmēr gribējies izprast dabas likumus
Pierasts uzskatīt, ka meitenēm fizika nepavi-
sam nav tas mīļākais priekšmets skolā, taču 
Lauma Latvijas Universitātē ir ieguvusi baka-
laura grādu tieši fizikā.
“Man ļoti patīk fizika. Pabeidzu Āgenskalna 
Valsts ģimnāziju, tad Jelgavā, Lauksaimnie-
cības akadēmijā, mācījos ainavu arhitektūru 
un plānošanu, bet studijas nepabeidzu. Vairāk 
nekā divus gadus strādājot, ceļoju pa pasauli. 
Biju Grieķijā, Dānijā, Anglijā – visvairāk Lon-
donā. Šis laiks man ir iemācījis saprasties ar 
dažādu tautību un kultūru cilvēkiem.
Bet tad vienu dienu sapratu, ka man ir vaja-
dzīga augstākā izglītība, un atgriezos Latvijā. 
Pa ceļam domāju, kā būtu labāk: doties atpa-
kaļ uz Lauksaimniecības universitāti, Latvijas 
Universitātē studēt fiziku vai stāties Mākslas 
akadēmijā, jo man patīk arī gleznot. Izvēlējos 
fiziku, jo bija skaidrs, ka jāstudē kaut kas tāds, 
kas mani patiesi interesē. Sapratu, ka citādi 
atkal pametīšu visu pusratā, jo pietrūks moti-

vācijas mācīties,” stāsta Lauma un piebilst, ka 
fizika viņu piesaistījusi tāpēc, ka allaž ir vēlē-
jusies saprast, kā darbojas dabas mehānismi, 
kā uzbūvēta pasaule. 
“Un tāpēc arī nevienu brīdi nebija tā, ka man 
nepatiktu tas, ko es universitātē mācos, jo da-
bas likumi ir tik fundamentāli, ka mēs neva-
ram tos apiet tā kā tos, ko cilvēks rakstījis.”
Galvenais – iemācīt bērniem atbildību
Pamatojot iemeslu, kāpēc viņa izvēlējusies 
pieteikties “Iespējamajā misijā”, Lauma saka: 
“Ja es uzskatītu, ka Latvijā labā līmenī ir arī 
pedagoģiskā izglītība, es ietu mācīties peda-
goģiju, jo darbs fizikas laboratorijās nebija 
mans dzīves sapnis. Taču tā, manuprāt, nav, 
tāpēc es ieguvu bakalaura grādu fizikā ar 
mērķi pievienoties “Iespējamajai misijai”. Ja 
šis plāns neizdotos, es uz gadu brauktu pa-
strādāt par skolotāju Krievijā un tad atkal 
pieteiktos “Iespējamajā misijā”.
Kāpēc uz Krieviju? Tāpēc, ka 2008. gadā es 
tur vairākus mēnešus biju Mihaila Ščetiņina 
skolā, kur strādā ar alternatīvām metodēm. 
Proti – skolēni, apgūstot vidusskolas kursu, 
daļu atbildības par mācību procesu uzņemas 
paši – paši izstrādā mācību kursus, un paši 
patstāvīgi mācās. Skolotāju tur ir pavisam 
maz. Tieši šis brauciens mani ļoti ietekmēja, 
un es sāku domāt par piedalīšanos “Iespē-
jamajā misijā”. Ja nebūtu izdevies šogad, at-
kārtotu nākamgad, jo fonā tomēr bija plāns 
braukt uz Krieviju. Taču visas četras atlases 
kārtas pārvarēju, un bija skaidrs: ja jau ir iz-
devies, uz Krieviju paspēšu aizbraukt citreiz.”
Skolā nebūs kā sapņos, bet kā dzīvē
“Protams, dabaszinību stundas nevar aizpil-
dīt tikai ar eksperimentiem. Būs arī brīži, kad 
jāpalasa grāmatas un jāiemācās kāda formula. 
Kārtībai stundās ir jābūt, jo citādi jau nekādus 
rezultātus sasniegt nevar. Bērni jau parasti ir 
mīļi un draudzīgi, un, ja vēl viņiem izdosies 
savākties un dzirdēt, ko es saku, tad arī es būšu 
mīļa un draudzīga, bet man tomēr gribētos, lai 

viņi ievēro spēles noteikumus, uz ko es noteikti 
uzstāšu,” teic Lauma.
Vaicāta, ko gribētu izdarīt “Iespējamās misi-
jas” laikā, Lauma skaidro, ka grib skolēniem 
sniegt kvalitatīvas zināšanas, bet vairāk par 
visu – iemācīt atbildību par to, ko viņi dara.
“Pati droši vien zaudēšu rozā brilles par skolu 
un to, ko nozīmē darbs ar bērniem. Protams, 
gribu pārbaudīt, kur ir tās robežas, cik daudz 
atbildības es varu iedot bērniem un kurā brī-
dī vajadzīga skolotāja palīdzība. Skaidrs, ka 
ne jau visu notiekošo varēšu ietekmēt, jo tam, 
kurš neko nevēlas darīt, neko daudz arī nevar 
palīdzēt, liekot labas atzīmes. Turklāt tādiem 
kompromisiem es gatava neesmu, bet labprāt 
palīdzēšu tiem, kuri grib mācīties, bet kam tas 
nepadodas. Protams, nedz vienā, nedz otrā ga-
dījumā nevar pieļaut domu, ka tur nekas nesa-
nāks un lai viss paliek, kā bijis, pat nemēģinot 
skolēnus ieinteresēt sasniegt labu rezultātu.”
Ko darīt, ja nolaižas rokas
“Divas vasaras biju Amerikā – darīju darbu, 
kur reizēm gribot negribot nolaidās rokas,” 
atzīst Lauma un izstāsta, ka bijusi iesaistīju-
sies studentu apmaiņas programmā un viņai 
vajadzējis pārdot mācību grāmatas, staigājot 
no vienām durvīm pie citām.
“Tas bija darbs, ko vajadzēja darīt sešas dienas 
nedēļā pa 14 stundām dienā. Dienā sastapu 
kādas 70 ģimenes, un, ja kaut vienu no tām 
ieinteresēja grāmatas, kuras man vajadzēja 
pārdot, tad diena bija izdevusies. Tātad paras-
ti 69 reizes dienā bija jādzird “nē!”. Un tad rei-
zēm nācās domāt par to, vai tam, ko tu dari, 
vispār ir kāda jēga. Taču šādas lietas padara 
cilvēku stiprāku.”
Ja viss izdosies, Lauma, tāpat kā citi “Iespē-
jamās misijas” dalībnieki, pēc diviem gadiem 
iegūs apliecinājumu, ka var strādāt par sko-
lotāju. “Mans uzdevums šajos divos gados ir 
mācīties no bērniem vismaz tikpat, cik viņi 
mācās no manis,” viņa piebilst.

Ģirts Kondrāts (Aprinkis.lv)

IZGLĪTĪBA

Ādažu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē veikti nozīmīgi remontdarbi
Šovasar Ādažu vidusskolā veikti ievēro-
jami remontdarbi. Izremontētas 9 kla-
šu telpas A, B un C korpusā, nomainīts 
grīdas segums, samontēti iekārtie gries-
ti, nokrāsotas sienas, kā arī nomainīti 
apgaismes ķermeņi atbilstoši  prasībām. 
Tāpat nomainītas durvis un elektroinsta-
lācijas, modernizēts tāfeļu apgaismojums 
un veikta jaunu izlietņu skapīšu montāža. 
Skolas koridoros noslīpēts parkets kopu-
mā apmēram 1000 kvadrātmetru platībā, 
remontdarbi notikuši arī pagrabā.  Skolā 
nomainīti vairāk nekā 70 logi, līdz ar to 
logu nomaiņas process vidusskolā ir no-
slēdzies. Atgriežoties no vasaras brīvlaika, 
skolēnus sagaidīja patīkams jauninājums 
– starp diviem skolas korpusiem izveidota 
bruģēta āra klase, kur būs iespējams pava-
dīt patīkamus mācību brīžus svaigā gai-

sā. Projektu “Āra klase” īstenojusi Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrība sadarbībā ar 
Ādažu vidusskolu un Ādažu novada domi 
atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām 
“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē re-
montdarbi notikuši ne tikai telpās, la-
biekārtota arī bērnudārza teritorija. Pie 
vairākām grupām nobruģēti celiņi, 2 
grupām nosiltināta fasāde, dažās grupās 
veikta durvju un logu nomaiņa, kā arī 
griestu remonts, koridoros  grīdām  no-
mainīts segums – ieklāts jauns linolejs, 
zālē noslīpēts parkets, kā arī izremontēts 
psihologa kabinets. Pašvaldība pirms-
skolas iestādes remontam piešķīrusi 
86 735 eiro lielu finansējumu. Šoruden 
Ādažu pirmsskolas iestādē bērnudārza 
gaitas uzsāka mazliet vairāk nekā 100 

jaunu bērnu. Bērnudārzā kopā darbojas 
13 jaukta vecuma ģimenes tipa grupas, 
kuras apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 7 
gadiem.

Laima Jātniece 
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Ādažu un Garkalnes vidusskolas logopēdi piedalās seminārā Bulgārijā
No 31. jūlija līdz 9. augustam Bulgārijā, 
nelielā pilsētiņā Melnās jūras krastā Kra-
nevo notika pieredzes apmaiņas seminārs 
logopēdiem par autiska spektra traucēju-
miem (AST) „The magic to communica-
te”. Seminārs notika Eiropas Komisijas 
apstiprināta Erasmus+ projekta ietvaros. 
Projektā kopā piedalījās 50 dalībnieki no 
piecām dažādām valstīm: Bulgārijas, Ru-
mānijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, 
lai dalītos pieredzē par darbu ar bērniem 
un jauniešiem ar autiska spektra traucē-
jumiem. 

Šogad Latviju Erasmus+ projektā logopē-
diem pārstāvēja Latvijas Logopēdu asoci-
ācijas (LLA) biedres ne tikai no Rīgas un 
tās apkārtnes, bet arī Daugavpils, Liepā-
jas, Ventspils. Lepojamies, ka projekta 
piedalījās Ādažu novada skolotājas – Aiga 
Pavasare (Ādažu vidusskola) un Ināra 
Kļaviņa (Garkalnes vidusskola). Deviņas 
dienas gan klausījāmies un vērojām lek-

toru prezentācijas, gan 
piedalījāmies grupu 
darbā, daloties savās 
zināšanās un uzklau-
sot citu valstu logopē-
du viedokļus. Atkarībā 
no veicamā uzdevuma, 
grupu lielums un sa-
stāvs tika mainīts, un 
katrs darbs tika pre-
zentēts visiem projekta 
dalībniekiem. Iepazi-
nāmies ar katru pro-
jekta dalībnieku indi-
viduāli, uzzinājām par 
katras pārstāvētās valsts logopēdu asoci-
ācijas darbu, AST klasifikāciju, diagnosti-
ku un terapijas iespējām. Tika runāts gan 
par jau sasniegto, gan par problēmām un 
izaicinājumiem šajā jomā. No mācībām 
brīvajā laikā piedalījāmies kultūras vaka-
ros, kur katra tauta iepazīstināja ar savu 
valsti, mūziku, dejām, ēdieniem un dzē-
rieniem, skatījāmies filmas par cilvēkiem 
ar autiska spektra traucējumiem, dibinā-
jām jaunus kontaktus, apskatījām tuvāko 

apkārtni, baudījām Bulgārijas viesmīlību 
un silto jūru, augstos viļņus un mums, zie-
meļniekiem, nepierasti karstos vakarus. 
kviens no mums daloties kļuva bagātāks, 
ieguvām jaunus draugus un domubiedrus 
ne tikai ārzemēs, bet arī tepat, Latvijā. Bija 
bezgala liels prieks atkal redzēties un ie-
pazīties no jauna, būt kopā ar sirsnīgiem, 
pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem, kas mīl 
savu darbu, ģimeni un valsti.

Ināra Kļaviņa

Drosme izvēlēties darīt to, kas patīk vislabāk 

Šoruden vairākās Pierīgas skolās – Āda-
žos, Mārupē, Olainē un Salaspilī – ienāk 
izglītības programmas “Iespējamā mi-
sija” dalībnieki. Divdesmit četrus gadus 
vecā Paulīna Latsone māca vēsturi Āda-
žu vidusskolas 6.–9. klases skolēniem.

Paulīna neslēpj, ka pašlaik daudz domā, kā 
labāk iemācīt enerģiskajiem un darboties-
gribas pilnajiem pamatskolēniem vēsturi, 
jo uzskata, ka noturēt viņu uzmanību ir 
Dieva dots talants, lai gan daudz ko dzīvē, 
viņasprāt, var iemācīties un ikdienā attīstīt.
“Pēc Valmieras Viestura vidusskolas beig-
šanas domāju, kur iet studēt, jo patika un 
padevās daudz kas. Paklausīju tētim – viņš 
ir ārsts – un devos uz Stradiņa Universitā-
ti studēt medicīnu. Pabeidzu pirmo kursu, 
bet, mācoties otrajā kursā, aizdomājos: man 

vienmēr ir paticis mācīties, bet tas, ko es 
daru tagad, man nāk ar lielu piespiešanos.
Beidzās ar to, ka izkritu eksāmenā un vaja-
dzēja ņemt akadēmisko gadu, lai atkal no 
septembra mācītos tikai vienu priekšmetu, 
apmeklējot lekcijas vienu reizi nedēļā. Tad 
padomāju: ja jau reiz man ir tik daudz lai-
ka, pastudēšu Latvijas Universitātē vēsturi. 
Drīz vien sapratu, ka vēsture mani interesē 
daudz vairāk par medicīnu, un tā šogad ie-
guvu bakalaura grādu.
Bet atkal, tāpat kā pēc vidusskolas, radās 
jautājums: ko darīt tālāk – mācīties maģis-
trantūrā vai varbūt labāk atrast darbu? Par 
“Iespējamo misiju” biju dzirdējusi jau sko-
las laikā, jo sociālajos tīklos lasīju stāstus 
par jaunajiem skolotājiem. Man šķita, ka to 
vajadzētu izmēģināt arī pašai. Tagad man 
būs divi gadi laika saprast, vai skolotājas 
darbs ir tas, kas man patiks visvairāk,” teic 
Paulīna, piebilstot, ka maģistrantūra var 
nedaudz pagaidīt.
Savukārt jautāta, vai nebūs bailes nostāties 
klases priekšā, viņa atbild, ka jau kopš tre-
šās klases ir darbojusies skautu un gaidu 
kustībā un ar laiku arī pati vadījusi nodar-
bības. Tas paticis un padevies.
“Esmu organizējusi nometnes, kurās pie-
dalījās vairāki simti bērnu. Protams, skolā 
ne visi ir motivēti labi mācīties. Taču arī 
skautos un gaidās ne jau visiem acīs bija 
mirdzums. Viens otrs nāca uz nodarbībām 
tāpēc, ka vecāki viņu tur bija iesaistījuši. 

Tad jau motivācija aktīvi darboties necik 
liela nav. “Mācīties darot” bija skautu un 
gaidu devīze, ko gribu pārnest arī uz sko-
lu,” stāsta Paulīna, piebilstot, ka nākamie 
divi gadi viņai būs iespēja saprast, kas no-
tiek izglītības nozarē.
“Pēc diviem gadiem, ja izturēšu, man būs 
Izglītības un zinātnes ministrijas izdots 
dokuments, kas ļaus strādāt skolā. Zinu, ka 
daļa “Iespējamās misijas” dalībnieku pa-
liek skolās, daļa aiziet ar izglītību saistītos 
darbos, vēl citi – pavisam prom citās dzīves 
sfērās, taču visi kā viens atzīst, ka šie divi 
gadi ir bijuši ļoti noderīgi personiskajai iz-
augsmei.”
“Vai pastāv iespēja, ka ne viss izdodas tik 
labi kā iecerēts? Droši vien, ka tā var būt,” 
atteic “Iespējamās misijas” dalībniece, at-
zīstot, ka, piemēram, saskare ar medicīnu 
nav bijis īsts veiksmes stāsts. “Bet arī tam 
mākonim bija zelta maliņa, jo es spēju 
pateikt sev, ko noteikti negribu darīt, un 
pēc tam nesēdēju rokas klēpī salikusi, bet 
ieklausījos sevī un gāju studēt to, kas man 
patīk. Tas, ka dzīvē nevar iztikt bez kļū-
dām, man ir pilnīgi skaidrs, bet galvenais 
ir no tām mācīties. Tāpat esmu sapratusi, 
ka galvenais ir iemācīties svinēt arī mazās 
uzvaras un priecāties par tām. Nevajag arī 
ilgi skumt, ja kaut kas nav izdevies, jo pie-
strādājot vienmēr ir iespējams visu izdarīt 
vēl labāk.”

Ģirts Kondrāts (Aprinkis.lv)

IZGLĪTĪBA
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Lepojamies! BMX Smeceres sila kausa izcīņā 1.vieta ādažniekam Edvardam Tūteram!
Sešgadīgais ādažnieks Edvards Tūters 
Smeceres sporta bāzē 8. augustā SMS 
Credit LR Čempionāta 6. posmā septiņ-
gadīgo zēnu konkurencē izcīnīja 4. vietu, 
bet 9. augustā Smeceres sila kausa izcīņā 
sešgadīgo zēnu konkurencē izcīnīja 1. 
vietu. Apsveicam!

Pasaules čempions rogainingā – Ādažu novada domes speciālists Vollijs Kuks 
Par pasaules čempionu rogainingā jauk-
tajā ultraveterānu grupā XUV (komandā 
vīrietis un sieviete, vecums – sākot no 65 
gadiem) 24 stundu sacensībās kļuvis Ādažu 
novada domes ilggadējais darbinieks, ne-
kustamā īpašuma speciālists Vollijs Kuks. 
Čempionāts aizvadīts Somijā, apmēram 200 
km uz ziemeļiem no Polārā loka, Saarisel-
kā. Vollijs Kuks kopā ar dzīvesbiedri Rutu 
Kuku ieguva 1760 punktus, tādējādi par 
60 punktiem apsteidzot 2. vietas ieguvējus 
no Igaunijas un par 260 punktiem - 3. vie-
tas ieguvējus no ASV. Vollija komanda 23 
stundu un 7 minūšu laikā, no tām 7 stundas 
naktī, atzīmējot 29 kontrolpunktus, pievei-

ca apmēram 92 km. Kopā 
15. pasaules čempionātā 
piedalījās apmēram 850 
sportisti no 23 valstīm.
Rogainigs ir apvidus 
orientēšanās komandu 
sporta veids (komandā 2-5 
dalībnieki). Rogainings 
norisinās daudz ilgāk par 
orientēšanās sacensībām, 
klasiski 24h, bet populāri 
ir „tautas rogainingi”, kas 
notiek īsāku laiku, 4 – 12 
stundas.

Laima Jātniece Fo
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Ādažniece Laura Leiboma veiksmīgi startējusi Pasaules Junioru čempionātā orientēšanās sportā Norvēģijā

Jūlijā sākumā Norvēģijā  notika Pasaules 
Junioru čempionāts orientēšanās spor-
tā junioriem vecumā no  19 – 20 gadiem. 
Čempionātā kopumā piedalījās gandrīz 
300 dalībnieku no 37 valstīm. Uz Norvē-
ģijas augstkalniem devās arī Latvijas valsts 

izlase 3 meiteņu un 3 puišu sastāvā, viņu 
vidū arī ādažniece Laura Leiboma, kura 
sacensībās devās ar  Ādažu novada domes 
finansiālu atbalstu. 
Sprinta distancē Laura Leiboma 126 mei-
teņu konkurencē izcīnīja 61. vietu. Vidējās 
distances kvalifikācija. Apvidus izteikti 
skandināvisks - kalnains, ar purviem un 
akmeņainām kalnu virsotnēm. Sportisti 
startēja 3 dažādās kvalifikācijas grupās, un 
20 labākie no katras grupas kvalificējās fi-
nālam. Laura Leiboma C grupā ieņēma 15. 
vietu un iekļuva finālā. Vidējās distances fi-
nāls norisinājās līdzīgā apvidū kā kvalifikā-
cijas sacensības. Lauras Leibomas rezultāts 
– 53. vieta no 60.

Garajā distancē izvēlētais apvidus – patiesi 
mežonīgs: purvi, kalni, akmeņi un gandrīz 
nekādu ceļu – cilvēku praktiski neskarta 
daba. Izmežģītā potīte distances sākumā 
apgrūtināja skriešanu un daudzo kļūdu dēļ 
Laura zaudēja daudz laika. Rezultātā - 121. 
vieta no 126.
3 etapu stafetē Laurai Leibomai tika uzti-
cēts 1. posms un viņa finišā ieradās 18. Tā-
lāk Laura stafeti nodeva Sandrai Grosber-
gai un Kendijai Aparjodei. Meitenes starp 
26 citu nāciju komandām izcīnīja 15. vietu.
Paldies Laurai par sasniegto! Vēlam veik-
smi un panākumus nākamā gada čempio-
nātā Šveicē!

ĀBJSS

Ādažnieks Leons Kozlovskis izcīnījis 5. vietu motokrosa Pasaules kausā veterāniem
Latvijas motokluba “MX Āda-

ži” radītājs un braucējs Leons 
Kozlovskis labu sniegumu 
Pasaules kausa sacensībās 
uzrādīja jau treniņu laikā, pa-

rādot, ka pieckārtēja Latvijas 
čempiona tituls ir pelnīts godam. 

Sa-cīkstēs Leons turpināja sevi apliecināt, 
abos braucienos un arī kopvērtējumā izcīnī-
ja pārliecinošu piekto vietu, informē Latvijas 
Motosporta federācija. “Esmu apmierināts 
ar savu sniegumu, jo cerēju uz vietu pirmajā 
desmitniekā. Visi, kas mani ir redzējuši Lat-
vijas trasēs, zina, kā es braucu, bet Pasaules 
kausā ir citādāk – šeit trasē dodas cita līme-
ņa uzvārdi. Pirmais trijnieks, kas startēja 
sacensībās, ir labi zināms visā pasaulē – gan 
pasaules čempionāta, gan Veterānu kausa 

čempioni,” pēc sacensībām stāstīja Leons 
Kozlovskis. “Pirmajā braucienā ne visai 
veiksmīgs sākums, jo aizbraucu kā trešais, 
bet priekšā braucošais sportists nokrita un 
sanāca visai liela aizķeršanās, tādēļ turpināju 
sacensības no 9.vietas, nācās arī nedaudz pie-

taupīt spēkus, lai saglabātu labu pozīciju. Jā-
atzīst, ka trase bija ļoti grūta, bez pārspīlēša-
nas – bedres bija šausmīgas, špūres – dziļas. 
Pēc sacensībām runāju ar Itālijas čempionu 

dal Bosko, kurš atzina, ka šādā trasē brauc 
pirmo reizi. Es, braucot piektajā vietā, biju 
par apli priekšā 12. vietai, kas parādīja, ka ar 
trasi bija grūti tikt galā. Taču tā ir pasaules 
līmeņa trase, un man prieks, ka es to varēju 
izturēt un izdarīt līdz galam. Šis ir mans šī 
brīža labākais sniegums šajās sacensībās, 
tādēļ liels paldies manai komandai, me-
hāniķim un atbalstītājiem – cilvēkiem, ka 
bija man līdzi. Mums visiem kopā tas iz-
devās. Turpināšu strādāt un gatavošos nā-
kamajam gadam, lai varu konkurēt arī ar 
trijnieku, jo šie džeki brauc patiešām labi,” 
pēc sacensībām stāstīja Leons Kozlovskis. 
Par šāgada Pasaules kausa ieguvēju kļuva 
jau vairākkārtējs čempions zviedrs Mats 
Nilsons.

Aprinkis.lv 
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Pludmales volejbolā sacentās 15 komandas, 
kur uzvaras laurus plūca komanda “Garkal-
ne Strong” (Egils Ločmelis, Raimonds Vas-
kis, Linards Ludboržs, Reinis Dagilis), otrajā 
vietā atstājot komandu “Kadaga 1” (Artjoms 
Gruzdovs, Uldis Perkovs, Artis Reinbergs, 
Igors Ļihačovs), bet trešajā “Bindes” (Ģirts, 

Raivis, Madars un Vita Bindes). Organiza-
tori izsaka pateicību par atbalstu pasākuma 
organizēšanā Edmundam Plūmītem un pa-
sākuma sponsoriem – “MadCafe” un perso-
nīgi Aigaram Reblim, “Ādažu desu darbnī-
cai” un personīgi Mārtiņam Saukam, A/S 
“Latfood” un personīgi Līgai Žemozdzikai, 
SIA “Crex Crex”, SIA “DS Largo Serviss” 
un personīgi Jānim Dikam. “Māksla nav 

kaut ko izveidot, bet gan saglabāt. Par to, ka 
jaunais sporta laukums pastāvēs un rosība 
turpināsies, būs jāpateicas ciema iedzīvo-
tājiem,” uzskata Sporta daļas vadītājs Pē-
teris Sluka. Arī viņš aicina Ādažu novada 
iedzīvotājus apvienoties kādam sabiedriski 
labam mērķim, kā arī meklēt līderus savā 
ciemā, jo ieguvēji būs visi.

Monika Griezne

1. lpp. →   Atklāj jaunu sporta laukumu

Tenisa centrs “Ādaži” saņēmis Latvijas Klubu komandu čempionāta Kluba Kausu 2015!

Jau vairākus gadus Latvijas Tenisa sa-
vienība organizē Latvijas tenisa klubu 

komandu čempionātu (LKKČ), lai no-
skaidrotu labākās klubu komandas katrā 
kategorijā un labāko LKKČ klubu kop-
vērtējumā. Šogad sacensībās piedalījās 
19 dažādu Latvijas pilsētu tenisa klubu 
komandas. Visplašāk pārstāvēts bija “Te-
nisa centrs “Ādaži”” – kopā 11 koman-
das. Spēcīgo komandu sastāvs sniedza 
gaidīto un patīkamo rezultātu: četras 3. 
vietas; divas 2. vietas un četras 1. vietas. 

2015. gadā pirmo reizi tika nolemts ap-
balvot rezultatīvāko – labāko klubu ar 
LKKČ Klubu kausu. Izcīnot spēles uz-
varas un iegūstot lielāko punktu sum-
mu par katras komandas uzvaru, tenisa 
centrs “Ādaži” saņēma Latvijas Klubu 
komandu čempionāta Kluba Kausu 2015!
Paldies visām komandām un komandu 
kapteiņiem!

Eva Jurjāne

Prieka pilnā gaisotnē aizvadīta Ādažu novada Sporta diena 
Sportiski spraigā un patīkamā gai-
sotnē aizvadīta ikgadējā Ādažu no-
vada Sporta diena ar veloorientēša-

nās sacensībām, strītbolu, mini futbolu, 
pludmales volejbolu, spēka divcīņu un 
jautro šķēršļu joslu bērniem.  
Par uzvarētājiem strītbolā kļuva “ASH” 
komanda, otrajā vietā palika komanda 
“Rakija”, trešajā – “Virtulis”. Labāko 
spēlētāju balvas saņēma Dāvis Ērglis un 
Mārcis Osis.
Mini futbolā uzvarēja “Rakari BRA”, 
otrie palika komanda “Baltezers”, trešie 
– FK “Ādaži-juniors”. Par labāko turnīra 
spēlētāju atzina Kristianu Upenieku.

Pludmales volejbolā sievie-
tēm uzvarēja komanda “Pēr-
kons”, aiz sevis otrajā vietā 

atstājot “Viens Deviņi Pieci” un 
trešajā – komandu “Stabilās”. Par 
labāko turnīra spēlētāju kļuva Je-
katerina Fiļina.
Pludmales volejbolā vīriešiem uzvarēja 
komanda “Abi labi”, otrie palika – “3. 
augustiņš”. Par turnīra labāko spēlētāju 
nominēja Māri Vāveri.
Šogad īpašus pārsteigumus sagādāja 
velo orientēšanās sacensību dalībnieki, 
parādot radošu izdomu un atraktivitāti 
kontrolpunktos, kuros bija jāveic dažādi 

uzdevumi. Par velo orientēšanās uz-
varētājiem tautas klasē kļuva koman-
da “Mēs varam”, otrie palika “Ašie 
Knašie”, trešie - komanda “Dūjas”. 
Uzvarētāja titulu sporta klasē iegu-
va “Jautrais četrinieks”, otro vietu – 
“Lauku Ūbeles”, bet trešo – “Manda-
rīns&Co”.

Paldies biedrībai “DUEsport”, kas parū-
pējās par interesantām atrakcijām, “Āda-
ži Velo”, kas palīdzēja noorganizēt iz-
domas bagātu maršrutu, fitnesa klubam 
“Spēka Pasaule”, “FK Ādaži” un visiem, 
kas palīdzēja tapt sporta dienai! Paldies 
arī visiem dalībniekiem!

Laima Jātniece

Aizvadīta Ādažu kausa izcīņa mini futbolā
29. augustā notika Ādažu novada kausa izcīņa 
minifutbolā. Sacensībās piedalījās 11 koman-
das no Ādažiem, Kadagas, Baltezera, Tīnužiem, 
Garkalnes ciema, Garkalnes novada, Ogres un 
Rīgas. Spraigā cīņā pieaugušo grupā uzvarēja 
FK “Purchik”, otro vietu izcīnīja Kadagas ko-
manda “Vietējie labumi”, trešo vietu ieņēma 
komanda FK “Tīnuži”. Jauniešu grupā pirmo 
un otro vietu izcīnīja FK “Ādaži” komandas.

Pēteris Sluka

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce

Fo
to

 –
 Ā

da
žu

 T
en

is
a 

ce
nt

ra
 a

rh
īv

s

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce



ĀDAŽU VĒSTIS   15. SEPTEMBRIS (178) 2015 17

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (14.07.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 11 deputāti: Māris 
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, 
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Adrija Kei-
ša, Pēteris Pultraks, Jānis Neilands, Edvīns 

Šēpers, Edgars Verners, Normunds Zviedris.
1. Par domes priekšsēdētāja atvaļināju-
mu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam 

Mārim Sprindžukam ikgadējo apmaksāto at-
vaļinājumu no 20.jūlija līdz 2.augustam.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – nav, “attu-
ras” – nav, “nebalso” – 1 (M.Sprindžuks).

Ādažu novada domes kārtējā (28.07.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 11 deputāti: Pēteris Balzāns, 
Juris Antonovs, Artis Brūvers, Kerola Dāvidsone, 
Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko, Pēteris Pultraks, 
Jānis Neilands, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, Nor-
munds Zviedris.
1. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamajam īpašumam “Bedrītes”.
Lēmums: Atteikt izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Bedrītes”, Stapriņu cie-
mā, jo iecerētais zemesgabala sadalīšanas mērķis 
neatbilst novada teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozī-
jumu projektu nekustamajam īpašumam Ka-
dagas ciemā, Gravas ielā.
Lēmums: Atteikt uzsākt nekustamā īpašuma Gra-
vas ielā detālplānojuma grozījumu projekta izstrā-
dāšanu, jo detālplānojuma grozījumu izstrādes 
mērķis neatbilst novada teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem un to neatbalsta nekus-
tamā īpašuma kopīpašnieks.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
3. Par Ādažu novada Kadagas ciema nekusta-
mā īpašuma “Veclilavas” detālplānojuma pro-
jekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai Kadagas ciema nekustamā 
īpašuma “Veclilavas” detālplānojuma projektu, no-
sakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par 
trim un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
4. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajiem īpašumiem “Kalnatari” un “Dižatari”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem “Kalnatari” un “Diža-
tari”, Ataru ciemā, ar mērķi veikt zemesgabalu sa-
dalīšanu, ielu un gājēju celiņu veidojot kā atsevišķu 
zemes vienību. Apstiprināt nosacījumus zemes ierī-
cības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
5. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā “Ādažu airēšanas klu-
bam” pašvaldībai piekritīgās mākslīgās ūdenstilpes 
“Ūdenskrātuve “Vējupe”” daļu no zemes vienības un 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējupes 
krastmala” daļu no zemes vienības. Zemes lietoša-
nas mērķis - airēšanas slaloma trases ierīkošanai un 
airēšanas slaloma treniņu nodarbību organizēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar dzīvojamās mājas Zel-
meņu iela 17 projektu izbūvētais maģistrālais ūdensva-
da un kanalizācijas tīkls no ielu krustojuma pie Zelme-
ņu ielas 23 un Zīļu ielas 23 līdz Zelmeņu ielai 17 pēc 
tā izbūves un nodošanas ekspluatācijā ir izmantojams 
sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā K.U. ir tiesības sa-
ņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar projektu “Ūdensvada 
izbūve objektam Cielavu ielā 21” izbūvētais ūdensvads, 
pēc tā izbūves un nodošanas ekspluatācijā, ir izmanto-
jams sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā J.T. ir tiesības 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
8. Par parāda piedziņas izpildes atlikšanu.
Lēmums: Atlikt uzsāktās piespiedu izpildes darbī-
bas attiecībā uz SIA piederošā nekustamā īpašuma 
pārdošanu izsolē.
Balsojums: “par” – 9, “pret” – 2 (E.Šēpers, 
N.Zviedris), “atturas” – nav.
9. Par domes 2008.gada 25.marta sēdes lēmu-

ma Nr.4§3.6.2. piespiedu izpildi.
Lēmums: Uzsākt 2008.gada 25.marta sēdes lēmu-
ma Nr.4§3.6.2. piespiedu izpildi 14 dienu laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās brīža. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
10. Par tirdzniecības laukuma Gaujas ielā 7 
tehniskā projekta izmaiņām.
Lēmums: Precizēt tehniskā projekta projektēšanas 
uzdevumu, nosakot tā dalīšanu 3 kārtās. Uzsākt ie-
pirkuma procedūru 1.kārtas būvniecības darbiem 
pēc tehniskā projekta precizēšanas. 
Balsojums: “par” – 6, “pret” – 3 (A.Keiša, E.Šēpers, 
N.Zviedris), “atturas” – 2 (V.Klebeko, E.Verners).
11. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu eks-
pluatācijas un uzturēšanas izdevumiem.
Lēmums: Apmaksāt Carnikavas novada pašvaldī-
bas aģentūras “Carnikavas komunālserviss” rēķi-
nu par neparedzētajiem papildu izdevumiem 3210 
EUR (ieskaitot PVN) apmērā par Ādažu novada 
pašvaldības Laveru un Mangaļu polderu sūkņu re-
montdarbiem un patērēto elektroenerģiju.
Balsojums: “par” – 7, “pret” – 2 (V.Klebeko, 
N.Zviedris), “atturas” – 2 (E.Šēpers, E.Verners).
12. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā.
Lēmums: Piešķirt Saimniecības un infrastruktūras 
daļai papildu 9810 EUR lietus ūdens kanalizācijas 
remontam Ādažu vidusskolā un Sporta centrā.
Balsojums: “par” – 9, “pret” – 1 (A.Kreiša), “at-
turas” – 1 (J.Neilands).
13. Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai piede-
rošo automašīnu Ford Transit. Noteikt atsavināša-
nas veidu – pārdošana izsolē.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
14. Par grozījumiem domes 2013.gada 24.sep-
tembra lēmumā Nr.209.
Lēmums: Izdarīt grozījumus domes 2015.gada 
27.janvāra lēmumā Nr.26 “Par pašvaldības institū-
ciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2015.
gadā”, palīgstrādnieka-šofera profesijai paredzot 
mēnešalgu EUR 700,00, bet palīgstrādnieka profe-
sijai paredzot mēnešalgu EUR 620,00).
Balsojums: “par” – 10, “pret” – nav, “atturas” 
– 1 (A.Brūvers).
15. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas struktūrā.
Lēmums: Ar 2015.gada 1.septembri apstiprināt domes 
Ādažu BJSS struktūrā: 1) peldēšanas trenera amatu 
“Peldēšanas treneris”; 2) futbola trenera amatu “Fut-
bola treneris”; 3) vieglatlētikas trenera amatu “Viegl-
atlētikas treneris”; 4) florbola trenera amatu “Florbola 
treneris”. Noteikt minētajām amatu vienībām darba 
samaksu saskaņā ar domes 27.01.2015. lēmumu Nr.26 
“Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēne-
šalgām 2015.gadā”. Lēmuma izpildei nepieciešamo fi-
nansējumu nodrošināt no ĀBJSS budžeta līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
16. Par kopprojekta “Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu melio-
rācijas sistēmu pārbūve” īstenošanu.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības dalību kopprojektā “Ie-
guldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas 
novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” ar Carnikavas 
novada pašvaldību un Carnikavas novada pašvaldības 
aģentūru “Carnikavas komunālserviss”, uzņemoties 
visas ar projekta īstenošanu saistītās saistības. Apstipri-
nāt kopprojekta kopējās izmaksas līdz 541 124,10 euro, 
ieskaitot PVN un pašvaldības kopējo līdzfinansējuma 
apjomu līdz 192 257 euro un kopprpjektu pieteikumā 
neiekļautās vispārējās izmaksas 8470 euro, ieskaitot 
PVN, finansējuma apjomu precizējot pēc iepirkuma 
procedūru noslēgšanas un tāmju sagatavošanas. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

17. Par projektu “”Ieguldījumi lauksaimniecī-
bas un mežsaimniecības infrastruktūras attīs-
tībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru pol-
dera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana”.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības projekta “”Ieguldījumi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru poldera 
Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana” pieteikšanu 
Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts iegul-
dījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infra-
struktūras attīstībā”, uzņemties visas ar projekta reali-
zāciju saistītās saistības. Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas līdz 62 315 euro, ieskaitot PVN, un pašvaldī-
bas kopējo līdzfinansējuma apjomu līdz 17 535 euro, ie-
skaitot PVN, finansējuma apjomu precizējot pēc iepir-
kuma procedūru noslēgšanas un tāmju sagatavošanas.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
18. Par deputātes A.Keišas ievēlēšanu domes 
Sociālajā komitejā.
Lēmums: Apstiprināt deputāti Adriju Keišu par 
Sociālās komitejas locekli.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, “nebalso” – 1 (A.Keiša).
19. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos 
noteikumos.
Lēmums: Veikt domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumus Nr. 30/2015 “Par Ādažu novada pašvaldī-
bas pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas”, šādus redakcionālus labojumus: 1) aiz-
stāt vārdus “bankas kontu” ar vārdiem “kredītiestādes 
kontu”; 2) aizstāt 16.punktā skaitli “14.” ar skaitli “12.”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
20. Par Attīstības programmas 2016.-2022. ga-
dam izstrādes termiņu precizēšanu.
Lēmums: Precizēt programmas izstrādes darba uz-
devumu un izpildes termiņus.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
21. Par finansējuma piešķiršanu energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai.
Lēmums: Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu SIA 
“Latvijas Namsaimnieks” šādiem energoefektivitātes 
pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Gaujas 
iela 17, Ādaži, Ādažu novads: 1) energoaudita veikšanai 
- 100% apmērā, EUR 424,84; 2) vienkāršotās renovāci-
jas projekta izstrādei – 50% apmērā, EUR 1188,92.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
22. Par grozījumiem 26.11.2013. iekšējos no-
teikumos “Noteikumi par transportlīdzekļu 
izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2013.gada 26.no-
vembra lēmumā Nr.294 “Par transporta līdzekļu 
izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” un apstip-
rināt veidlapas: “Personīgā transportlīdzekļa marš-
ruta lapa” un “Domes transportlīdzekļa maršruta 
lapa”. Grozījumi piemērojami ar  2015.gada 1.jūliju.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
23. Par grozījumiem domes 2015.gada 14.aprī-
ļa lēmumā Nr.74.
Lēmums: Izteikt domes 2015.gada 14.aprīļa lēmuma 
Nr.74 “Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos at-
balstu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 
2.punktu šādā jaunā redakcijā: “Atbalstīt Ādažu no-
vada pašvaldības projekta “Ieguldījumi lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā 
Ādažu novadā” sagatavošanu.”
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
24. Par transporta līdzekļa degvielas patēriņu.
Lēmums: Noteikt pašvaldības īpašumā esošajam trans-
porta līdzeklim Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI, valsts 
Nr. HF 8751, degvielas patēriņu 8,4 l uz 100 km. Noteikto 
degvielas patēriņa normu piemērot ar 01.07.2015.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā (25.08.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks, 
Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Valē-
rijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Vitālijs 
Klebeko, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna 
Pumpure, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, Normunds 
Zviedris.
1. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu 
projektu nekustamajam īpašumam Baltezera cie-
mā, “Kalndores”.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma “Kalndores” 
3.z.v. detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu, 
ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu viesu māju 
un rekreācijas teritoriju izvietošanai mežaparka apbū-
ves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu 
izvietošanu, paredzot ielu kā atsevišķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par nekustamo īpašumu “Kalmnieki”, “Zaļkal-
ni” un “Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kār-
tības precizēšanu.
Lēmums: Precizēt nekustamo īpašumu “Kalmnieki”, 
“Zaļkalni” 3.z.v. un “Rijnieki” 2.z.v. detālplānojuma īste-
nošanas kārtību un atļaut atdalīt detālplānojumā noteik-
tās parceles Nr.16, Nr.25, Nr.26, Nr.34, Nr.35 un Nr.46.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “Pūcītes”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Pūcītes”, Ataru ciemā, ar 
mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu. Apstiprināt no-
sacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes vienību apvienošanu, jaunu zemes 
vienību izveidošanu un adrešu un lietošanas mērķu 
noteikšanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā nekustamajā īpašu-
mā nekustamos īpašumus “Āmuļi”, Āmuļu iela 4 un 
Āmuļu iela 6. Piešķirt apvienotajai zemes vienībai 
1,74 ha platībā nosaukumu: “Āmuļi”, Garkalne, Āda-
žu novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes vienības atdalīšanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ķulle-
ni”, atdalot no īpašuma zemes vienību 2,3435 ha pla-
tībā. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: 
“Mēneši”, Eimuri, Ādažu novads. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2008.gada 29.janvāra sais-
tošos noteikumus Nr. 8 “Noteikumi ekspluatācijai, 
būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai me-
liorētās – nosusinātajās platībās t.sk. polderu baseinu 
teritorijā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā.
Lēmums: Nodot pašvaldības SIA “Ādažu Ūdens” bez-
atlīdzības lietošanā uz 10 gadiem pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Kalpiņi”, Iļķene, Ādažu novads, 
kas sastāv no zemesgabala 30.87 ha platībā. Noteikt 
zemesgabala lietošanas mērķi - notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu dūņu kompostēšanas laukuma ierīkošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par gāzes parāda nomaksu.
Lēmums: Apmaksāt A/S “Latvijas Gāze” parādu par 
piegādāto dabasgāzi dzīvoklim “Kadaga 5” dz.44, Ka-
daga, EUR 150,51 apmērā. Izdevumus segt no Saim-
niecības un infrastruktūras daļas budžeta līdzekļiem. 
Atteikties no prasības celšanas pret iepriekšējo īrnie-
ku A.G. par zaudējuma atlīdzību, kā nelietderīgas un 
pašvaldībai ekonomiski neizdevīgas rīcības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par debitoru parādu norakstīšanu.
Lēmums: Norakstīt ĀBJSS vecāku parādus 20 au-
dzēkņiem par 2012/2013. mācību gadu par kopējo 
summu 298.80 euro. Norakstīt ĀPII vecāku parādus 
36 audzēkņiem par bērnu ēdināšanu un pulciņiem, 
kuri radušies laika periodā no 2008.gada par kopējo 
summu 714.46 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu.
Lēmums: Nodot domes īpašumā esošos transporta 
līdzekļus darba pienākumu izpildes nodrošināšanai: 
Nissan Qashqai+2 - domes Saimniecības un infra-
struktūras daļas automašīnas vadītājam-sagādnie-
kam Ivaram Grīnbergam individuālā lietošanā; Ren-
ault Trafic - domes Saimniecības un infrastruktūras 
daļas automašīnas vadītājam Kasparam Grāvim 
individuālā lietošanā; Volkswagen Caddy Kombi 1.9 
TDI - domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 
palīgstrādniekam Jurijam Lukinam individuālā lie-
tošanā; Subaru Forester - Ādažu pašvaldības policijas 
priekšniekam Oskaram Feldmanim, nodošanai paš-
valdības policijas inspektoriem. Noteikt transporta 
līdzekļiem vidējo degvielas patēriņu, kā arī adreses 

stāvvietai ārpus domei noteiktā darba laika un ope-
ratīvās darbības pārtraukuma laikā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-
2022. gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot novada attīstības programmas 2016.-
2022.gadam pirmo redakciju un Vides pārskata pro-
jektu publiskajai apspriešanai. Noteikt, ka publiskās 
apspriešanas laiks ir no 28.08.2015. līdz 26.10.2015.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12 Par grozījumiem domes 2015.02.24. lēmumā 
Nr.41 “Par dalību projektā “PROTI un DARI!””
Lēmums: Izdarīt grozījumus domes 2015.gada 24.feb-
ruāra lēmumā Nr.41 “Par dalību projektā “PROTI 
un DARI!”, izsakot lēmuma punktus šādā redakcijā: 
“4. Piedalīties projekta īstenošanā sākot ar 2016.gada 
1.janvāri. 6. Atbildīgais par lēmuma 3.1.punktā norā-
dīto aktivitāšu izpildi – Izglītības darba un jaunatnes 
lietu speciāliste. 7. Atbildīgais par lēmuma 3.2.punktā 
norādīto aktivitāšu izpildi – Izglītības darba un jau-
natnes lietu speciālists. 8. Projekta kontaktpersona 
Ādažu novada domē – Izglītības darba un jaunat-
nes lietu speciāliste Ināra Briede (tālrunis 67895700, 
e-pasts inara.briede@adazi.lv)”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par Ādažu novada domes pretkorupcijas pasā-
kumu plānu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada domes pretko-
rupcijas pasākumu plānu. Uzdot pašvaldības kapitāl-
sabiedrību valžu locekļiem līdz 15.10.2015. izstrādāt 
un Domes priekšsēdētājam saskaņot kapitālsabiedrī-
bu pretkorupcijas pasākumu plānus.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitā-
tes pasākuma veikšanai.
Lēmums: Piešķirt SIA “Ādažu Namsaimnieks” paš-
valdības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasāku-
ma veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pir-
mā iela 23, Ādaži, vienkāršota fasādes atjaunošanas 
projekta izstrādei – 50 % apmērā, EUR 1350,00.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par Ādažu pašvaldības policijas transporta lī-
dzekļa nosacītas cenas apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības policijas transpor-
ta līdzekļa Ford Transit nosacīto cenu EUR 3557,21 
(trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro un 
21 cents).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

Paziņojums par priekšlikumu iesniegšanu  Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādei
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015.gada 
25.marta sēdes lēmumu Nr.53 „Par Ādažu 
novada teritorijas plānojuma izstrādes atsāk-
šanu”, tiek turpināta Ādažu novada teritorijas 
plānojuma izstrāde.
Rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānoju-
ma izstrādei lūdzam iesniegt šādā kārtībā:
• nosūtīt pa pastu uz adresi: Ādažu novada 
pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu no-

vads, LV-2164, vai
• iesniegt personīgi Ādažu novada pašvaldī-
bas Būvvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā 
pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 vai ce-
turtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, vai
• nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@
adazi.lv.
Priekšlikumus gaidām līdz 2015. gada 1. no-
vembrim. Iesniedzot priekšlikumus, lūdzam 

norādīt nekustamā īpašuma nosaukumu un 
kadastra numuru, kā arī kontaktinformāciju: 
vārds, uzvārds, nosaukums (juridiskām perso-
nām), adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs: Āda-
žu novada teritorijas plānotājs - arhitekts Silvis 
Grīnbergs, e-pasts: silvis.grinbergs@adazi.lv, 
tel.: 67895710.  Teritorijas plānojumu izstrādā 
SIA „Reģionālie projekti”.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 28. 
jūlijā lēmumu Nr.128 publiskajai apspriešanai  
tiek nodots nekustamā īpašuma „Veclilavas” 2.z.v. 
(kad.apz. 8044 005 0036) detālplānojuma pro-
jekts, kas atrodas Ādažu novada Kadagas ciemā.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 16. 
septembra līdz 13. oktobrim.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Āda-
žu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), 
Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10.00-13.00; 

13.45-18.00, ceturtdienās plkst 8.00-13.00; 
13.45-17.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 
2015. gada 28. septembrī Ādažu novada būvval-
des telpās plkst. 17.00.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 
25. augusta sēdes lēmumu Nr.147 „Par atļauju 
izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu 
Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Baltkrasti”, 
„Čiekurkrasti”, „Avijas”, „Stabiņi” un „Kaln-
dores” 3.z.g.  ir uzsākta detālplānojumu grozī-

jumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala 
sadalīšanu viesu māju un rekreācijas teritoriju 
izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes va-
dītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas 
plānotājs Silvis Grīnbergs. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-
nētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu domes dar-
ba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi 
būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.
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PAZIŅOJUMI

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.178) izdots informatīvs pieli-
kums, kurā publicēti šādi Ādažu novada 
domes saistošie noteikumi:
Nr.31/2015 (28.07.2015.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2013. gada 23. jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada 
pašvaldības nolikums.””
Nr.32/2015 (28.07.2015.) „ Grozījumi Āda-
žu novada domes 2011.gada 25.oktobra 
saistošajos noteikumos “Saistošie noteiku-
mi par neapbūvētu Ādažu novada pašval-
dībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu 
nomas maksas noteikšanas kārtību.””
Nr.33/2015 (28.07.2015.) “Grozījumi Āda-
žu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.9/2015 „Saistošie noteikumi par Āda-
žu novada pašvaldības budžetu 2015. ga-
dam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Āda-
žu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, 
drukātā veidā ar tiem var iepazīties Āda-
žu novada Klientu apkalpošanas centrā 
Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada 
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA 
“Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

No sirds sveicam
septembra jubilārus! 
Zoju Boikovu 70 g.
Brigitu Dīriķi 70 g.
Juri Kolovu 70 g. 
Vasiliju Ļitvinovu 70 g. 
Anatoliju Martiņenko 70 g. 
Pjotru Solovjovu 70 g. 
Ēriku Vondu 70 g.
Valentīnu Golubevu 75 g. 
Nataļju Tihoņenko 75 g.
Borisu Žoloboku 75 g.
Nadeždu Kalniņu 80 g. 
Arvīdu Šūmani 80 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Makets, korektūra SIA AKA Dizains.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild 
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”. Tirāža 4000 eksemplāri. 

PAZIŅOJUMS PAR ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2016.-2022. GADAM PIRMĀS REDAKCIJAS UN 

VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ādažu novada domes 2015. gada 25. 
augusta lēmumu Nr.157 “Par Ādažu no-
vada attīstības programmas 2016.-2022. 
pirmās redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai” uzsākta Ādažu novada at-
tīstības programmas 2016.-2022. gadam 
pirmās redakcijas un Vides pārskata pro-
jekta sabiedriskā apspriešana. Publiskā 
apspriešana noteikta no 2015. gada 28. 
augusta līdz 2015. gada 26. oktobrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2015. gada 24. septembrī, plkst.: 17:00 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
Ādažu novada Būvvaldē.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosināju-
mus Ādažu novada attīstības program-
mas 2016.-2022. gadam 1. redakcijas un 
Vides pārskata projekta papildināšanai 
iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā

33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai 
elektroniski pa e-pastu: inga.perkone@
adazi.lv līdz 2015. gada 26. oktobrim, 
fiziskām personām norādot vārdu, uz-
vārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām 
personām norādot reģistrācijas numuru, 
reģistrācijas un darbības vietas adresi.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā per-
sona ir Ādažu novada domes Attīstības 
un investīciju daļas projektu vadītāja 
Inga Pērkone, tālr.: 67996900, e-pasts: 
inga.perkone@adazi.lv.
Ar Ādažu novada attīstības program-
mas 2016.-2022. gadam pirmās redakci-
jas un Vides pārskata projekta materiā-
liem var iepazīties Ādažu novada domes 
Attīstības un investīciju daļā darba lai-
kā, kā arī Ādažu novada domes mājas 
lapā www.adazi.lv.

EVAŅĢELIZĀCIJAS PASĀKUMS
19. septembrī plkst. 15.00 līdz 18.00

 Ādažos, Līgo laukumā
Evaņģelizācijas pasākums, ko organizē Ādažu 

evaņģēliskā Jēzus Kristus draudze un kurā pieda-
līsies dažādu konfesiju kristieši no visas Latvijas. 

Piedalīsies arī mūziķi. Visi laipni aicināti! 
Tuvākā informācija pa tālr. 26434830

Ordinēta mācītāja Māra Krasovska

Būsiet laipni gaidīti mūsu novadnieka
Ulda Bidera  grāmatas 

’’GRĒKSŪDZE KOKĀ’’ 
atvēršanas svētkos trešdien, 7. oktobrī plkst. 17.00
Ādažu bibliotēkas telpās, Ādažos, Gaujas ielā 27B

ĀDAŽU MILTĀRĀS BĀZES KAPELĀ 
KADAGĀ

Katoļu dievkalpojumi notiek
katru svētdienu plkst. 15.00

Pirms katras Sv. Mises 14.00 Rožukronis,
Grēksūdzes sakraments.

Tie, kuri vēlas kristīties, sagatavoties
iesvētībām, laulībām,

var pieteikties pie kapelāna Ādažu bāzes kapelā 
vai pa tālr. 26434830

Pareizticīgo dievkalpojumi notiek katra
mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā 11.00

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments

Tuvāka informācija: tel. 26434830

No 6. jūlija līdz 4. septembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes –
Sāra, Emīlija Džuljeta, Ketija, 

Asnāte, Amanda, Monta, Alise, 
Kristīne, Elizabete, Elīze, Elza;

zēni –
Emīls, Leno, Mārcis, 
Ēriks, Leo, Ernests,

Evans, Gustavs, Knuts, Edijs,  
Aleksandrs, Rasels, Artūrs Edžus, 

Matīss, Kristofers. 

APSVEICAM
JAUNOS VECĀKUS!
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Trešdienās
1. nodarbība 16. septembrī plkst. 19.00

Otrdienās

Trešdienās
1. nodarbība 16. septembrī plkst. 19.30

Otrdienās
1. nodarbība 22. septembrī plkst. 18.30

Ceturtdienās, svētdienās

Pirmdienās
1. nodarbība 21. septembrī plkst. 19.30

Ceturtdienās plkst. 19.00–21.00, sestdienās plkst. 10.00–12.00
Nodarbības notiek Gaujas ielā 16

Otrdienās

Trešdienās

Otrdienās, ceturtdienās 

Pirmdienās
1. nodarbība 21. septembrī plkst. 18.00

Trešdienās
1. nodarbība 16. septembrī plkst. 19.00

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās
1. nodarbība 14. oktobrī plkst. 9.00

plkst. 19.00–21.30

plkst. 19.00–21.00

plkst. 19.30–22.00

plkst. 18.30–20.30

plkst. 19.00–21.00

plkst. 19.30–21.30

plkst. 19.30–21.30

plkst. 13.00–15.00

plkst. 11.00–13.00

plkst. 17.00–20.00

plkst. 19.00–22.00

plkst.   9.00–12.00

Imants Kalniņš (tālr. 26510593) im.kalnins@gmail.com
Ēriks Kravalis (tālr. 26113482) eriks.kr@inbox.lv

Andra Blumberga (tālr. 29837898) abbandra@gmail.com
Didzis Soste ( tālr. 29138168) dzji-dzji-lv@inbox.lv

Līga Lancmane (tālr. 29388183) lixens@inbox.lv

Ināra Mičule (tālr. 29147872) inara-micule@inbox.lv

Liene Kļaviņa (tālr. 29399109) lienei.klavinai@inbox.lv

Vita Reinbooma (tālr. 29338058) vitareinbooma@inbox.lv

Liene Gailāne (tālr. 29187242) liene.gailane@inbox.lv

Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Ilze Kalniņa (tālr. 29786519) ilze-kalnina-riga@inbox.lv

Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000)
bukovska@inbox.lv

Gunārs Freidenfelds (tālr. 26411718) fgunars@inbox.lv

Anda Ābele (tālr. 26117005)
Inese Krūze (tālr. 29289859) madis@inbox.lv

Vaira Baltgaile (tālr. 29484485) vaira.baltgaile@tvnet.lv
Artūrs Breidaks (tālr. 26418722) breidaks@inbox.lv

Lilita Lēruma (tālr. 22011793) janaups@inbox.lv

Jauktajā korī "JUMIS"

Jauniešu korī "MUNDUS"

Vidējās paaudzes deju kolektīvā "SPRIGULIS"

Vidējās paaudzes deju kolektīvā "SĀNSOLĪTIS"

Tautas deju ansamblī "SPRIGULĪTIS"

Jauniešu deju kolektīvā "DZIRKSTS"

Senioru deju kolektīvā "DĒKA"

Vokālajā ansamblī
"MĒS TIKĀMIES MARTĀ"

Senioru vokālajā ansamblī
"GAUJMALAS LAKSTĪGALAS"

Vīru vokālajā ansamblī

Tradīciju kopā "ĀBOLS"

Amatierteātrī "KONTAKTS"

Senioru līnijdeju grupā "VARAVĪKSNE"

Otrdienās, ceturtdienās 

Otrdienās, ceturtdienās 

Svētdienās

plkst. 16.30–18.40

plkst. 17.00–18.00

plkst. 11.30–12.00

Žanete Jansone (tālr. 29246157) zanetejansone@tvnet.lv

Liene un Ieva Baueres (tālr. 26514423) lienebauere@inbox.lv

Diāna Gžibovska (tālr. 20446638) digzibau@gmail.com
www.dianagzibovska.zumba.com

Bērnu popgrupā "RAKARI" (3–10 gadi)

Hip hop nodarbībās

Zumba �tness nodarbībās

NODARBĪBU LAIKIVADĪTĀJIKOLEKTĪVS

Maksas kolektīvos un interešu kopās

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ
talr. 67997764, 67997171,  www.adazikultura.lv

25. septembrī plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Radošās apvienības “Tu un es” izrāde bērniem
MISIJA “KROKODILS”

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

1. oktobrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Vokālās grupas „LATVIAN VOICES” koncerts
PĀRI ROBEŽĀM

Biļetes EUR 7.00-15.00Biļešu paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv

8. oktobrī     plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Valmieras kinostudijas muzikāla izrāde bērniem
DETEKTĪVI MINJONI

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

18. oktobrī     plkst. 16.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

ROLANDA ŪDRA un vokālās grupas KUKAIŅI
bērnu dziesmu diska prezentācijas koncerts

BRĪVS KĀ PUTNS
Biļetes EUR 4.00, 5.00  Biļešu Paradīzes kasēs

www.bilesuparadize.lv

23. oktobrī     plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

VALMIERAS TEĀTRA VIESIZRĀDE
ZIEMA ZEM GALDA

Biļetes EUR 7.00–10.00  Biļešu Paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv 
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No 5. oktobra – 2. novembrim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

I. NEIKENAS Pieaugušo glezniecības studijas
DARBU IZSTĀDE

5. oktobrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

HANS ANTEHED TRIO un NORMUNDS RUTULIS
Latvijas koncerttūrē
VĒSTULE MEITENEI

Goda viešņa – KATRĪNA CĪRULE
Biļetes EUR 7.00–12.00  Biļešu Paradīzes kasēs

6. oktobrī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ķelnes simfoniskā orķestra
JUNGE SIMFONIE KÖLN

KONCERTS
Ieeja brīva


