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Ādažos rekonstruēts teju 6 km garš aizsargdambis

Dambja pieņemšana ekspluatācijā. Vladimirs Zommers, SIA “Riga rent” valdes priekšsēdētājs, projektu vadītājs Jānis Purakalns,  
SIA “Firma L4” būvuzraugs Arnis Bolmanis, Būvvaldes vadītāja Dace Medniece, inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists Jānis 
Tiļčiks, domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, projektu vadītāja Karīna Miķelsone.   
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Ādažos ekspluatācijā nodots Gaujas aizsarg-
dambja rekonstruētais posms 4,3 km garu-
mā no zemes īpašuma “Lindas” līdz Kadagas 
tiltam un sakārtots 1,5 km garais posms no 
Tallinas šosejas līdz sūkņu stacijai, kas turp-
māk ādažniekus pasargās no plūdiem. 2011. 
gada novembrī Ādažu novada deputāti pie-
ņēma lēmumu par Gaujas aizsargdambja 
rekonstrukcijas ieceri, tā paša gada decembrī 
tika uzsākta dambja projektēšana Eiropas 
Savienības projekta “Plūdu risku samazinā-
šana Ādažu novadā” ietvaros. Iecere Ādažos 

būvēt dambi stiepjas  30 gadu senā pagātnē, 
kad Ādažos tika uzsākta “Ādažu-Centra pol-
dera aizsargdambja” būvniecība. 
Ādažu novada dome 2012. gada 29. februārī 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā iesniedza projekta “Plūdu risku 
samazināšana Ādažu novadā”. 2012. gada 14. 
jūnijā Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Pēteris Balzāns parakstīja vienoša-
nos ar Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministriju par projekta “Plūdu risku 
samazināšana Ādažu novadā” īstenošanu un 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansē-
juma piešķiršanu. 
Jau 2013. gada 21. novembrī Ādažu novada 
Būvvalde saskaņoja tehnisko projektu “Eso-
šo būvju (dambja, sūkņu stacijas, slūžu, pol-
dergrāvju un krājbaseina) rekonstrukcija un 
pilnveidošana, “Esošā Ādažu aizsargdambja 
un caurtekas – regulatora rekonstrukcija” 
un 2013. gada 13. decembrī tika izsniegta 
būvatļauja projekta pirmās kārtas īsteno-
šanai.  Iepirkuma rezultātā aizsargdambja 
un caurtekas – regulatora                    →  3. lpp.

NOVADĀ   10. lpp.

ĀDAŽI VAR
ĀDAŽOS JAUNA

RAŽOTNE –
ATKLĀJ ALUS

DARĪTAVU

PERSONĪBA   6. lpp.

DISKUSIJA
VAI IELU UN CEĻU
 KVALITĀTE NOVADĀ
       UZLABOSIES?
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas pedagogi un audzēkņi 
izlaidumā.

 Ādažu vidusskolā 
viesojas ASV Bruņoto 
spēku karavīri.

 Viss 
sagata-
vots 
Ādažu 
Mākslas  
un 
mūzikas 
skolas 
Mākslas 
nodaļas 
diplom-
darbu 
aizstāvē-
šanai!

 Gaujas svētkos domes priekšsēdētājs uzspēlē ar 
kādreizējo grupu “Zvaigžņu zagļi”, kuras sastāvā viņš 
reiz muzicēja.

 Zvans uz pēdējo mācību stundu 
Ādažu vidusskolā! 

 Īsta sacensību garša 
volejbola sacensībās 
Ādažu sporta laukumos!

 Ādažu MTB veloma-
ratonā drosmīgi startē 
kā lieli, tā mazi!
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 Aija Ausēja-Rudzīte, Līna Telma Leihnere 
un kultūras ministre. 
Kultūras ministrija apbalvo kultūrizglītības 
nozares talantīgākos audzēkņus un viņu 
pedagogus. No Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas (ĀMMS) apbalvojumu saņēma – Līna 
Telma Leihnere, Līva Eglīte un viņu skolotājas 
Aija Ausēja - Rudzīte un Daina Grūnvalde.

 Apsveicam! 
Ādažu MTB 
velomaratonā 
triumfē bi- 
jušais Ādažu 
novada domes 
pr iekšsēdē-
tājs, deputāts, 
sportists un uz- 
ņēmējs Nor- 
munds Zviedris.

 Prāta un sporta spēles, 
radošums un sadarbība “Zelta 
zivtiņas” čempionātā Ādažu 
vidusskolā.

 Ādažos spilgti aizvadīta Starp-
tautiskā Bērnu aizsardzības diena! Fo
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rekonstrukcijas būvniecības darbus veica 
SIA “Riga rent”. 
Projekta “Plūdu risku samazināšana Ādažu 
novadā” attiecināmās izmaksas 100 % ap-
mērā tiek finansētas no Eiropas reģionālās 
attīstības fonda 988 640 eiro apmērā, par 
cik projekta kopējās izmaksas ir 1 044 481 
eiro, neattiecināmās izmaksas  - 55 841 eiro 
(dokumentācija un papildu specifiskas kons-
trukcijas) tika segtas no pašvaldības budžeta. 
29. maijā, pieņemot dambi ekspluatācijā, 
klātesošie kavējās atmiņās par to, ka pirms 
daudziem gadiem, lai no applūšanas drau-
diem pasargātu iedzīvotājus, tika veikta 
valsts nozīmes meliorācijas sistēmas ierī-
košana un izbūvēts aizsargdambis. Laikā, 
kad bijušais kolhozs “Ādaži” lielāko daļu 
teritoriju izmantoja lauksaimnieciskai ra-
žošanai, daļa šīs teritorijas tika nosusināta 
ar drenāžas un meliorācijas grāvju sistēmas 
palīdzību, izbūvēts “Ādaži – centrs” polderis 
ar aizsargdambi un sūkņu staciju, taču dam-
bja uzturēšana iepriekšējos gados ir bijusi 
sliktā līmenī. Līdz 2006. gadam dambis atra-
dās valsts īpašumā un faktiski šajā laikā tas 
pilnībā netika uzturēts, netika veikti nekādi 
darbi, kas nodrošinātu dambja uzturēša-
nu kārtībā. Objektīvu apstākļu dēļ iecerētie 
darbi toreiz netika pabeigti, tāpēc vēl līdz šī 
gada sākumam lielas zemes platības perio-
diski nonāca upes ūdeņu un nokrišņu varā.  
Gaujā aizsargdambis vairākkārt pārplūda 
un 2 reizes – 2010. un 2011. gadā – Muižas 
rajonā aptuveni 10 līdz 15 metru garā posmā 
pat tika pārrauts. 
“Esmu gandarīta, ka izdevies sakārtot Ādažu 
pašvaldības īpašumā nonākušo būvi tā, lai tā 
pildītu savas pamatfunkcijas, kā arī projek-
ta realizācija ir iedzīvinājusi hidrotehnisko 

būvju attīstību mūsu 
novadā, kas neļaus ap-
stāties pie paveiktā,” 
uzskata šī projekta un 
Ādažu novada domes 
Attīstības un investīci-
ju daļas vadītāja Karī-
na Miķelsone. 
“Šī ir novadam nozī-
mīga infrastruktūras 
būve, kas pasargās 
īpašumus no dabas ka-
taklizmām un uzlabos 
drošības sajūtu 
Ādažos kopu-
mā. Lai dambis 
mūs sargātu, 
tas būs regulāri 
jākopj. Ar laiku 
to padarīsim 
par rekreācijas 
zonu gājējiem un 
velobraucējiem 
starp Ādažiem 
un Carnikavu. 
Vēl ir daudz da-
rāmā, lai sakoptu teritorijas posmā starp 
mazdārziņiemu un dambi. Ceram uz iedzī-
votāju atbalstu  un izpratni – turēsim dabi 
un grāvjus sakoptus!” aicina Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 
Svinīgajā dambja atklāšanā Ādažu novada 
domes izpilddirektors Guntis Porietis pa-
teicās  Vladimiram Zommeram, SIA “Riga 
rent” valdes priekšsēdētājam un projektu 

vadītājam Jānim Pura-
kalnam,  SIA “Firma L4” 
būvuzraugam Arnim Bol-
manim un pašvaldības 
darbinieku komandai, 
kuri piedalījās šī projekta 
īstenošanā jau kopš 2011. 

gada. Tomēr lielākā pateicība 
palika vēl līdz šim brīdim nesadzirdēta – vi-
siem un katram skarto zemju īpašniekam 
par sadarbību un to, ka šo projektu pašval-
dībai bija iespēja realizēt par ES līdzekļiem!  
 Svinīgās atklāšanas noslēgumā būvdarbu 
izpildītājs dāvāja unikālu iespēju – viesiem 
dambi pilnībā aplūkot arī no augšas, dodo-
ties nelielā lidojumā. 

Karīna Miķelsone, Monika Griezne
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NOVADĀ

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija apstiprināja Ādažu 
novada domes projektu, kas paredzē-
ja četrās novada ielās uzstādīt ener-
goefektīvu apgaismojumu. Projekta 
mērķis – oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšana, nomainot gaismekļus 
tajās ielās, kurās bija visneefektīvā-
kais apgaismojums - Draudzības ielā, 
uz Kadagas ceļa, Pirmajā ielā, Gau-
jas ielā (no Attekas ielas līdz tiltam 
pār Gauju).  Kopā tika nomainīti 154 
gaismekļi: 24 – Draudzības ielā, 25 – 
Gaujas ielā, 61 – uz Kadagas ceļa, 44 
– Pirmā ielā.  
Projekta ietvaros augstspiediena nāt-
rija un dzīvsudraba gaismekļus no-
mainīja uz gaismu izstarojošu diožu 
(LED) gaismekļiem. Nomaināmo 
gaismekļu elektroenerģijas patēriņš 
bija 133 782,72 kWh gadā, bet pēc 
projekta īstenošanas tas būs gandrīz 

trīs reizes mazāks – 50 207,86 kWh gadā, 
līdz ar to būtiski ietaupot pašvaldības fi-
nanšu līdzekļus, kā arī samazinot siltum-
nīcefekta gāzu emisijas.
Projekts tika finansēts no Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta (KPFI), kā 
arī pašvaldības budžeta līdzekļiem. Gais-
mekļu nomaiņu Ādažos veica SIA “Indigo 
Būve”. Projekta kopējās izmaksas – 200 
516,58 eiro.
 “Ņemot vērā LED tehnoloģiju tehniskos 
rādītājus un izmantošanas pieredzi Lat-
vijā, Eiropā un pasaulē, ir prognozējams, 
ka uzstādīto gaismekļu darbības laiks bez 
apkalpes sasniegs 60 000 darba stundas. 
Darbu izpildītāji visu plānoto pabeidza 
laicīgi, pēc līguma nosacījumiem garanti-
jas laiks ir 5 gadi,” informē Saimniecības 
un infrastruktūras daļas projektu vadītājs 
Juris Antonovs.
“Lai Ādažos atgriežas gaisma! Ir liels 
gandarījums, ka Ādaži – soli pa solim – Fo
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Ādažu novada ielās uzstāda energoefektīvu apgaismojumu
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tiek sakopti un labiekārtoti. Patiesos ieguvumu gaismu projektam novērtēsim tikai 
tumšajos ziemas vakaros,” akcentē Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprin-
džuks. 
“Pateicos domes darbiniekiem, kuri spēja ātri un kvalitatīvi sagatavot šo projektu 
un panākt tā īstenošanu. Īpašu uzslavu ir pelnījuši Saimniecības, Attīstības, Grā-
matvedības, Juridiskās un iepirkuma daļas, Kancelejas darbinieki, kā arī Būvvalde, 
projektu vadītājs Juris Antonovs un izpilddirektors,” uzskata Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja otrais vietnieks Artis Brūvers. 

Monika Griezne

NOVADĀ

2015. gada 24. aprīlī Ādažu novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Galantus” par dārznieka pakal-
pojumu veikšanu Ādažu novada pašvaldības teritorijā. Sākot ar 1. maiju, SIA “Galantus” uzsāka 

apstādījumu kopšanas darbus. Nu jau Ādažu centrā ir pamanīta rosība gan Pirma-
jā ielā, gan iekšpagalmos, gan pie ēkas Gaujas ielā 16, kur SIA “Galantus” darbi-
nieku čaklās rokas, kurām, cerams, ir arī zaļie īkšķīši, ierīko jaunus daudzgadīgo 
puķu stādījumus. Būsim saudzīgi pret jaunajiem stādījumiem, lai pēc iespējas āt-
rāk tie mūs priecētu ar košu ziedēšanu!

Teksts un foto – Iveta Grīviņa

Ādažu novadā – jauni, daudzgadīgi puķu stādījumi! 

Kāda ir situācija ar rotaļu laukumiem Ādažu novadā? 
Lai apzinātu, kāda ir situācija ar bērnu ro-
taļu un sporta laukumiem Ādažu novadā, 
ainavu arhitekte Iveta Grīviņa apsekoja 
esošos rotaļu laukumus Ādažos, Garkalnē, 
Podniekos un Kadagā. Tika izvērtēta rotaļu 
laukumu īpašuma piederība, kas apsaim-
nieko laukumus, kādā kārtībā ir iekārtas  
un kādām vecuma grupām ir piemēroti 
uzstādītie rotaļu laukuma elementi. 
No apsekotajiem rotaļu laukumiem 10 
atrodas māju īpašumā un 10 laukumi 
atrodas uz pašvaldības īpašumā esošām 
zemēm. 18 rotaļu laukumos ir elementi 
jaunākā vecuma (2-4 gadi) bērniem, 16 
rotaļu laukumos ir iekārtas, kas piemē-
rotas vidējā vecuma bērniem  (4-10 gadi). 
Tikai 8 laukumos ir konstatētas sporta 
iekārtas, kas būtu piemērotas gan sko-
las jauniešu, gan pieaugušo aktivitātēm. 
Apsekošanas rezultāti uzlikti uz kartēm, 
kur shematiski attēlotas rotaļu laukumu at-
rašanās vietas, kā arī izveidotas rotaļu lau-
kuma pases, kurās fiksēta rotaļu laukuma 
esošā situācija apsekošanas laikā. Šīs pases 
laika gaitā tiks papildinātas ar turpmāko 
apsekošanas datu rezultātiem. 
Apkopojot apsekošanas rezultātus, secināts, 
ka aritmētiski Ādažu ciemos daudzdzīvokļu 
māju pagalmos ir diezgan liels skaits rotaļu 
laukumu. Liela daļa no rotaļu elementiem 
ir fiziski un morāli novecojuši, tie neatbilst 
pirms trīs gadiem Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centra (PTAC) izstrādājām drošības 
vadlīnijām laukumu apsaimniekošanai un 
lietošanai. Pagalmu teritorijās praktiski nav 
iekārtu, kas būtu piemērotas skolas vecuma 
bērniem un jauniešiem, kā rezultātā šī aktī-
vie jaunieši savas fiziskās aktivitātes realizē 
vecumam neatbilstošās rotaļu iekārtās, tiek 
bojāts inventārs un mazākajiem bērniem 
vairs nav iespēju rotaļāties.
Lielu aktivitāti un raizes par savu apkārtni 
izrāda Kadagas iedzīvotāji, kas vairākkārt 

ir vērsušies domē un stāstījuši savas vēl-
mes uzlabot un labiekārtot daudzdzīvokļu 
māju apkārtni. Ādažu Pirmās ielas 29 mājas 
iedzīvotāji bija gatavi paši uzsākt pagalma 
uzlabošanas darbus, ierīkojot bērnu rota-
ļu laukumu, iesniedzot savu pieteikumu 
“Sabiedrība ar dvēseli” projektā. Līdz ar to 

Ādažu novada dome, atbalstot iedzīvotāju 
aktivitātes, šajā vasarā vēlas realizēt divu 
rotaļu laukumu ierīkošanu Kadagā: pagal-
mā pretī mājām 6 un 7 un Ādažos Pirmā 
ielā 29 A, kur apkārt atrodas mājas ar ad-
resēm Pirmā iela 27, 29, 31 un Pasta iela 6, 
6 k-2. Pašvaldības speciālisti šobrīd gatavo 
iepirkuma dokumentāciju divu rotaļu lau-
kumu segumu ierīkošanai un rotaļu iekārtu 
uzstādīšanai. Katrā rotaļu laukumā pare-
dzēts uzstādīt rotaļu iekārtas jaunākā ve-
cuma (2-4 gadi) bērniem un vidējā vecuma 
(4-10 gadi) bērniem. 
Šobrīd ir arī zināms, kas Latvijas Pašvaldī-
bu savienības (LPS) projektā “Latvijas ie-
dzīvotāji kopā nākotnes mežam” ir apstip-
rināts Ādažu novada pieteikums un Meža 
dienu ietvaros tiks labiekārtota neliela šķēr-
šļu taka ar koka sporta un atpūtas iekārtām 
Ūdensrožu parkā Kadagā. 
Lai pilnībā atjaunotu esošos bērnu rotaļu 
laukumus un ierīkotu jaunus, turpmākajos 
gados Ādažu novada pašvaldība turpinās 
attīstīt lielāka un mazāka mēroga pagalmu 

attīstības projektus. Jāpiebilst, ka pašvaldība 
šādus projektus var realizēt tikai savā īpa-
šumā esošajos zemes gabalos. To daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotāji, kuri vēlas savu māju 
piederībā esošajos zemes gabalos izveidot 
rotaļu, sporta vai atpūtas laukumos, var iz-
mantot Ādažu novada pašvaldības piedāvā-

to līdzfinansējuma programmu daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto 
zemes gabalu labiekārtošanai. (2015.gada 
25. martā Ādažu novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 21/2015 “Par pašvaldības 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamām mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”). Saistošo noteikumu 
“Par pašvaldības līdzfinansējumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamām  mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai” mērķis ir 
labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu 
iedzīvotāju dzīves vidi, transporta kustību, 
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas un nodrošināt labiekārtotas vides 
pieejamību. Tāpat arī ikviena Ādažu novada 
biedrība vai sabiedriski aktīvu iedzīvotāju 
grupa var  piedalīties pašvaldības rīkotajā 
atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām 
“Sabiedrība ar dvēseli”. Arī šī konkursa 
mērķis - uzlabot dzīves kvalitāti gan fiziska-
jā, gan sociālajā jomā Ādažu novadā, kā arī 
veicināt Ādažu novada iedzīvotāju iniciatī-
vu un atbildību par savu dzīves vidi.
Arī turpmāk Ādažu novada domes ainavu 
arhitekte apsekos bērnu rotaļu un sporta 
laukumus, meklēs vietas un labākos risi-
nājumus bērnu un jauniešu aktīvās atpū-
tas laukumu izvietošanai un ierīkošanai, 
akcentējot tieši  skolas vecuma jauniešu 
aktivitāšu veicināšanu. Ja ir idejas un vēl-
me līdzdarboties, aicinu katru novada ie-
dzīvotāju dalīties ar savām idejām, tālr.: 
67700834.

Iveta Grīviņa
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Aicinām vecākus piedalīties aptaujā par izglītības sistēmu
Ādažu novada dome sadar-
bībā ar Carnikavas novada 
domi veic pētījumu “Vienotas 
izglītības sistēmas attīstības 
iespējas Ādažu un Carnikavas 

novados”, kura mērķis ir izstrādāt un pamatot vienotas izglītī-
bas sistēmas attīstības modeļa darbību Ādažu un Carnikavas 
novados. Pētījuma ietvaros līdz 20. jūnijam tiek veikta arī iedzī-
votāju aptauja, lai noskaidrotu faktorus, kas ietekmē lēmumu 
par izglītības iestādes izvēli. Aptaujā piedalīties tiek aicināts ik-
viens iedzīvotājs, kuram ir pirmsskolas vai skolas vecuma bērni. 

Vecākiem, kuriem ir pirmsskolas vecuma bērni, lūgums aizpil-
dīt šo anketu: http://goo.gl/forms/1pqLMLJFOS. 
Vecākiem, kuriem ir pamatskolas vecuma bērni, lūgums aizpil-
dīt šo anketu: http://goo.gl/forms/t7PFMMfPVx.
Vecākiem, kuriem ir vidusskolas vecuma bērni, lūgums aizpil-
dīt šo anketu: http://goo.gl/forms/Aw0WFnPhsQ.
Anketas elektroniski pieejamas Ādažu novada domes mājas 
lapā.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti pētījuma izstrādei. Pētījumu 
veic personu apvienība SIA “Sandra Mūriņa konsultācijas”, 
UAB “Civitta” un SIA “Civitta Latvija”.

Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināti 20 projekti
Jau informējām, 
ka šogad Ādažu 
novada domes 
organizētajā kon-
kursā iedzīvotāju 
iniciatīvu atbals-

tam “Sabiedrība ar dvēseli” tika iesniegts 21 
projektu pieteikums. Lielākā daļa projektu 
tika iesniegti, lai veiktu dažādus teritorijas 

labiekārtošanas darbus, vairāki projekti 
paredzēja atbalstu izglītojošu, kultūras, 
sporta un sociālo pasākumu attīstībai, bet 
daži projekti tika izstrādāti ēku remontam.
Konkursa kopējais budžets 2015. gadam 
bija apstiprināts 20 tūkst. eiro apmērā, kas 
ir 2 reizes lielāks nekā iepriekšējā gadā, to-
mēr joprojām nepietiekams visu projektu 
vajadzībām. Līdz maija vidum notika ie-

sniegto pieteikumu vērtēšana un, lemjot 
par atbalstu projektiem, kuriem piešķirt 
pašvaldības finansējumu, dome pieņē-
ma lēmumu palielināt konkursa kopējo          
līdzfinansējumu un atbalstīt visus pro-
jektus, kas atbilda konkursa nolikumam. 
Līdz ar to konkursā tika apstiprināti 
20 projekti, kuriem pašvaldība piešķirs 
24015,80 eiro lielu finansējumu.

Projekta īstenošanas joma Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs
Teritorijas labiekārtošana Līdzsvara un koordinācijas tiltiņš Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 3.D klases skolo-

tāju, skolēnu un skolēnu vecāku apvienība
Āra klases ierīkošana Ādažu vidusskolā Biedrība “Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība”
Garkalnes ciema publiskās slidotavas – hokeja 
laukuma labiekārtošana

Garkalnes ciema iedzīvotāju grupa

Bērnu rotaļu laukums “Ķurzuļos” Ciemata “Ķurzuļi” iedzīvotāju grupa
Gudrs – aktīvs – vesels 13. grupiņas darba rūķi
Es – harmonisks, vesels un aktīvs Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem
Atpūtas vietas iekārtošana jaunām ģimenēm 
Podniekos

Ūbeļu ielas 13 nama iedzīvotāji

Mandalu ceļš Biedrība “Strautkalnu sabiedriskās dzīves 
skola”

Atpūtas laukuma izveide Pirmā 29
Izglītojošu, kultūras, 
sporta, sociālās jomas 
pasākumu attīstība vai 
uzlabošana

Ādažu tradīciju kopas “Ābols” skatuves tērpu   
šūšana

Tradīciju kopa “Ābols”

Radošās darbnīcas – nāc un piedalies! Biedrība “Gaujas Partnerība”
Koncerttērpi “Pasaku valstībai” Pasaku valstības draugi
Spēka trīscīņa un fitnesa attīstība Biedrība “Garkalne strong”
Saules tonis Gaujas ritmi
Pasakas “Kristāla lode” eiritmisks uzvedums Biedrība “Eiritmija”
Līdz varavīksnei tikt! Fotomirklis
Vasaras Bībeles skola bērniem Biedrība “Misijas baptistu draudze”

Ēkas remonts Ar darbu visu spējam Ozolu mājas iemītnieki
Kāpņu remonts Pirmā ielā 21 (dzīvokļi 17-26) Pirmā iela 21
Kāpņu telpas grīdas seguma nomaiņa Pasta ielā 
4/2 (dzīvokļi 19-24)

Pasta iela 4/2 “Jaunie kaimiņi atkal apvienojas”

Projekts, kam netika piešķirts pašvaldības 
atbalsts tā īstenošanai, paredzēja teritori-
jas labiekārtošanas darbus, bet noteiktajā 
laikā nebija saskaņots Būvvaldē. Tāpēc 
aicinām ikvienu projektu grupu, kam 
jau ir radusies iecere iesniegt projekta 

pieteikumu pašvaldības konkursā teri-
torijas labiekārtošanas darbu veikšanai 
nākamgad, laicīgi sākt gatavot visus ne-
pieciešamos dokumentus un saņemt sa-
skaņojumus no Būvvaldes, zemes īpaš-
niekiem un citām iesaistītajām pusēm.

Projekti tiks īstenoti no 1. jūnija līdz 30. 
septembrim.
Paldies visām projektu grupām par ak-
tivitāti un vēlmi uzlabot dzīves kvalitāti 
Ādažu novadā!

Inga Pērkone

PROJEKTI
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Ādažos atklāj alus darītavu, kurā ra-
žos četras alus šķirnes. ““Ādažu Meis-
tara alus” popularizēs Ādažu vārdu 
Latvijā un, cerams, arī aiz mūsu valsts 
robežām,” atzīst  SIA “Rose Brewery” 
līdzīpašnieks Mareks Joniškāns. Jau 
pusaudžu gados, aizejot no mājām, 
viņš ieguvis nopietnu dzīves rūdījumu: 
“Esmu pats par sevi. Pats izaudzis.” Šo-
brīd Mareks reizēm dzied arī korī “Ju-
mis”, bet mājās uzticīgi gaida divas ģi-
tāras, kas labprāt vēlētos, lai īpašnieks 
ikdienā tām velta vairāk uzmanības. 34 
gadu vecumā Mareks piedzīvoja mikro 
infarktu, kas uz mirkli lika apstāties. 
Taču – tikai uz brīdi, jo, kā pats par sevi 
saka: “Esmu darbaholiķis”. 

Vai nebija bail uzņemties ražot produk-
tu jomā, kur tirgus ir tik piesātināts?
Apzinājos, ka nebūs viegli. Kopā ar savu 
biznesa partneri Ervīnu Ratnieku nolē-
mām riskēt. Alus jau ir palaists tirdznie-
cībā. Tepat, Ādažos, šobrīd nopērkamas 
divas šķirnes – tumšais un gaišais alus. 
Bija vajadzīga jauna dzirkstele, izaici-
nājums. Manā iepriekšējā uzņēmumā 
viss jau ir sakārtots. Uz-
ņēmuma produkcija ir 
interesanta tieši nišas alus 
baudītājiem. Ideja ir laba 
un spēcīga, ar pievienoto 
vērtību. Tas ir ekskluzīvs 
produkts, ar lielajiem ra-
žotājiem nekonkurēsim. 
Ādažnieki varēs būt lepni. 
Varbūt ar laiku varēsim arī 
eksportēt, piemēram, uz 
Angliju. Tur ir pietiekami 
daudz latviešu, kurus inte-
resētu labas kvalitātes alus. 
Protams, nekas nenāk 
viegli, esam izlējuši alu – 

dzīvu naudu, bet vismaz bija iespēja mā-
cīties no savām kļūdām.  Sākot ar tempe-
ratūru, vārīšanu, pārliešanu, raudzēšanu 
u.c. Uzņemamies atbildību par kļūdām, 
ar savu naudu arī par tām maksājam. Ir 
tik daudz šķēršļu, kas jāpārvar domāša-
nā, lai bizness aizietu. Tas nenotiek tā uz-
reiz, man te ir ideja, viss – aiziet! 
Kas tie ir par šķēršļiem, kas jāpārvar 
domāšanā?
P i e m ē r a m , 
nespēja sa-
ņemties, bailes 
uzņemties ko 
jaunu – izprast 
tehnoloģijas, to 
visu… Līdzko 
uzsāc, atpakaļ 
ceļa jau nav. 
Dari un nav kur 
atkāpties. Jāiz-
glītojas, jāmācās, 
jāaug. Piemēram, 
pirmais alus sa-
skāba, neskatoties 
uz to – darbojos 
atkal tālāk. No sa-

vām kļūdām divos gados daudz sapratu, 
kas ir kas. Jāapdedzinās ir jebkur. Ir, kas 
to iztur, un ir, kas ne. Nāk visādi pārbau-
dījumi. Ja uzskata, ka tā ir neveiksme 
un pamet visu, domājot, ka citiem tikai 
veicas, bet man – ne… Katram jāiztur 
savi pārbaudījumi. Es to uztveru kā sko-
lu. Grūti jau saprast, ka visums problē-
mas apzināti piespēlē. Tā alus ražotne ir 
kā mans bērns, kas jāaudzina. Katram 
aiz sevis kaut kas jāatstāj, viens – atstāj 
dziesmas, otrs – ražo aliņu. Tā tas ir. 
Nupat presē varēja lasīt interviju ar 
Jūsu tēvu, Hariju Joniškānu, kurš pa-
matā savu dzīvi veltījis mūzikai, vai Jūs 
tā arī saistījusi? 
Es vēl tagad reizēm dziedu korī “Jumis”, 
mājās ir divas ģitāras, kaut ko mēģinu... 
Notis nepazīstu, bet izdziedāt visu varu. 
Skolā arī padevās dziedāšana. Bija tāda 
skolotāja Iveta Benga, kura teica: “Marek, 
uz dziedāšanas stundām vari nenākt, tev 
būs piecinieks. Nāc uz kori, lai varam aiz-
braukt uz zēnu koru salidojumu!” Vecāki 
izšķīrās, kad man bija divi gadi, patēvs 
mani neatbalstīja mūzikas virzienā. Tēvam 
gan arī nebija nekādas muzikālās izglītī-
bas – celtnieks, traktorists. Būtībā es dzīvē 
esmu pats par sevi. Pats izaudzis. Mūziku 

arī centos apgūt paš-
mācības ceļā. 
Esat optimists? 
Darbaholoķis. Mūsu 
dzimtā visi – tādi. 
Oma ar infarktu 
aizgāja. Pārstrādā-
jās. Par optimis-
mu… Ieslēdzot 
TV, optimisms pa-
zūd. Rīt braukšu 
uz laukiem, aizie-
šu aprunāties ar 
ozolu. Mūsdienās 
laikam grūti at-
rast cilvēku, kurš 
nezina, kas ir 
izdegšanas sin-
droms.  Manos 
laukos arī radās 
ideja par alus 
darīšanu, jo 
no cilvēka, no 

kura pirku māju, uzzinā-
ju, ka šajā reģionā kādreiz 
atradusies Gatartas muiža 
ar alus darītavu. Otrā pa-
saules kara laikā, vāciešiem 
ejot prom, alus darītava uz-
spridzināta. Tā radās ideja 
par savu alus ražotni, kas 
ar savu produkciju Ādažu 
vārdu nestu tālāk, jo sevi nu 
jau uzskatu par ādažnieku.

Uz priekšu!Uz priekšu!

PERSONĪBA
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Vai pirms uzsākāt šo biznesu, vei-
cāt arī nopietnu tirgus izpēti? 
Protams, un konstatētājām, ka, ne-
skatoties uz to, ka tirgū ir tik daudz 
alus darītavu, joprojām labu alu no-
pirkt ir grūti. Alus ir produkts, kas 
jāpiedāvā dažādām gaumēm.
Kas ir grūtākais, ar ko nācies tikt 
galā? 
Nācies kļūt par spēcīgu cilvēku. Vis-
grūtākais ir strādāt pašam ar sevi. 
Kaut vai, piemēram, nodarbojoties 
ar sportu, piepumpējos nevis 50, bet 
100 reizes. Pašam ir gandarījums – 
es to varēju! Ilgi nodarbojos ar Aus-
trumu cīņām. Tās maina gan fiziski, gan 
garīgi. Esmu arī  gatavojies tam, lai kļūtu 
par miesassargu. Un tad piedzīvoju tādu 
brīdi… Sapratu, ka man vairs ne no kā 
nav bail, ne no viena. Tikai – uz priekšu! 
Vienmēr uzlieku augstu mērķi, kad tas ir 
sasniegts, saprotu – tas jau nekas sevišķs 
nebija. Protams, ka bērnībā bez vecāku mī-
lestības cilvēks jūtas vājš un neaizsargāts. 
Vecāki bērnu programmē, ja šī program-
ma nav bijusi pozitīva, grūts uzdevums ir 
šo kodu pārlauzt. Audžutēvs bija ļoti 
stingrs. Strādāju, gāju siena talkās, 
lai pats sev varētu nopirkt skolai ne-
pieciešamo – penāli, somu. Lai būtu 
ko uzvilkt kājās. Vecāki ļoti ietekmē. 
Redzēju, kā patēvs mokas ar to, kā 
nopelnīt iztikai, domāju – nē, gribu 
dzīvi sakārtot tā, ka no sākuma strā-
dāju pats, bet pēc tam jau citi strādā 
man. Varu viņus vadīt. Tāpat – bie-
ži vecāki savus bērnus kritizē visas 
dzīves laikā – kam tev to vajag, kā-
pēc tā riskēt. Kam tev to uzņēmumu 
utt. Kad klausos, ko citi saka, protams, 
rokas nolaižas. Labāk padomu neprasīt, 
labāk ieklausos savā iekšējā balsī. 
Tā apjausma, ka aiz sevis kas jāatstāj, 
bijusi vienmēr vai tā parādījusies, tuvo-
joties 40 gadiem? 
Redzi, esmu no tiem cilvēkiem… Man 
bija tikai 14 gadi, kad es pilnīgi pats uz-
sāku savu dzīvi. Tas ir… kā būt izmestam 
okeānā bez laivas. Izpeldēsi – izdzīvosi, 
neizpeldēsi – nē. Tas ir devis milzīgu 
spēku, gandarījumu, esmu rūdīts. Sko-
las laikā, kad no lielajām klasēm nāca 
sist mūsējos, nekad nebaidījos un stājos 
pretī.  Aizstāvēju savus klases biedrus. 
Lielos noliku pie vietas un pārējiem uz-
reiz bija respekts pret mani. Pats mācījos, 
strādāju, gāju vakarskolā. Tad Latvijas 
Universitātē mācījos uzņēmējdarbību, 
ekonomiku, vadības zinības, statistiku, 
optimizāciju. Sākumā bija interesan-
ti, bet, ja atnāk pasniedzējs, kurš pats 
nezina, kā dabūt gatavu biznesu… Ja 
maksāju naudu un lekcijās guļu… Vēlāk 

“Turībā” jau bija interesantāk, bet tur at-
kal  – ja neatnāc un neuzraksti ieskaiti, 
jāmaksā līdz pat 100 naudiņām… Es kā 
3 bērnu tēvs nevarēju uz visām vietām 
paspēt. Domāju – es jau tā maksāju par 
mācībām, ja par ieskaitēm vēl taisa uz 
mani biznesu… Man jau nevienam nav 
jāpierāda, ka manas idejas strādā. Ja man 
ir savs uzņēmums, kam man papīri? Ja 
man prasītu, vai man ir bakalaurs, būtu 
jāsaka, ka pietrūka pusotrs gads studi-

jās, plus vēl jāuzraksta bakalaura darbs. 
Starp citu, Ādaži ir manas pirmās īstās 
mājas. Jau 11 gadus Ādažos man ir māja, 
pats uzcēlu. Sapņus vajag arī vizualizēt. 
Māja bija Jūsu sapnis? 
Jā, zeme, māja, bērni, ģimene, gāju, tre-
nējos, sportoju un paralēli tam – visu 
laiku vizualizēju savus sapņus. Pats iz-
domāju ideju savai mājai. Mans sapnis 
bija arī visiem pierādīt, ka esmu spēcīgs. 
Kāpēc tas bija svarīgi? 
Ar patēvu neatradu kopēju valodu… 
Tēvs aizgāja no ģimenes, bet es zināju, ka 
reiz dzīvē pienāks brīdis, kad viņš pats 
mani atradīs. Un tā arī bija. Kad man bija 
16, viņš mani uzrunāja. 
Bija viegli piedot? 
Bija kāds laiks, kad es uz visu apvaino-
jos… Varbūt tas ir labi, ka mani vecāki iz-
šķīrās, jo citādi nekad nebūtu ieguvis tādu 
rūdījumu. Visam ir savi plusi un mīnusi. 
Tēva mīlestība ir pietrūkusi, bet tai pat 
laikā zinu daudz cilvēku, kuri nāk no ģi-
menēm, kurās ir abi vecāki, viņi mēdz būt 

vājāki, neizlēmīgāki, nespējīgāki cī-
nīties un sasniegt. Ja vari paprasīt, 
zini, ka būs, kas iedos… Vīrietim 
vajag vai nu armijā iet, vai kaut kā 
citādāk rūdīties. Paplašināt savu re-
dzesloku. Devos uz Rīgu, īrēju dzī-
vokli, strādāju par palīgstrādnie-
ku, raku grāvjus… Ieguvu apsarga 
sertifikātu. Tā, pamazām, visu 
laiku gāju uz aizvien tīrāku darbu. 
Paralēli nodarbojos ar teikvando, 
trenējos kopā ar  Andžeju Reiteru. 
Tagad viņš brauc uz Taizemi, kopā 
ar mūkiem meditē. Man arī reizēm 
vajag aizbraukt uz mežu, meditēt, 

pabūt divatā ar sevi. Dažreiz liekas – var-
būt vajag apstāties un nedarīt neko tālāk, 
jo tam visam atkal vajag enerģiju. Tas nav 
tik vienkārši. Bet es esmu cīnītājs. Un, ja 
ir lieli stresi, jāiet dabā. Palīdz.
Pārbaudīts?
Jā, eju ārā pie ozoliem un uzņemu no 
tiem enerģiju. Ir tik daudz visuma liku-
mu, kurus nezinām. Daba dziedina tikai 
tad, ja darbojies saskaņa ar tās likumiem. 
Cilvēks jau ir tāda būtne, kurš līdz galam 

nekad nejutīsies labi. Ja nopirks lid-
mašīnu, vajadzēs kosmosa kuģi utt. 
Mēs nemākam apstāties. To, kas ir, 
var novērtēt tad, ja noliek pie vietas. 
Biju Etiopijā, kur cilvēki priecājas 
par to, ka var padzerties ūdeni… 
Esot par brendu kalpiem, laimi jau 
iegūt nevar. 
Cik daudz Jums vajag? Tomēr – 
Jums ir divas mājas, divi uzņē-
mumi… Bieži ceļojat…
Man ir svarīgi dzīvot savu dzīvi, 
nevis sabiedrības uzspiesto. Laime 

ir tad, kad izej no lauku mājas piecos no 
rīta, dzirdi putnus, aizej pamakšķerēt… 
Ieej pirtī… Uzvāri zivju zupiņu… Pame-
ditē. Ar dabu celies un ej gulēt. Tad dzī-
vo tā, kā pats gribi, nevis sabiedrība liek, 
bet, kurš tā šodien var atļauties dzīvot? 
Es tikai tiecos uz to. Redzi, ikdiena – tie 
ir nepārtraukti stresi. Tad apsēdies malā 
un sāc domāt – kam tas viss? Man bija 34 
gadi, kad dabūju mikro infarktu. Likās, 
ka tās arī būs beigas. Tas bija tāds brīdi-
nājums – apstājies drusku.  
Daudz esat ceļojis.  Kur paticis visvai-
rāk?
Esmu redzējis diezgan daudz, ceļošana 
paplašina redzesloku un dod jaunas ide-
jas. Mājās atgriezies jau ar jaunu enerģi-
jas devu. Patīk vietas, kur jūtama dabas 
varenība, Etiopijā sēdēju pie vulkāna un 
apjautu dabas spēku. Tuva ir arī maiju 
civilizācija, tādēļ patika Meksika, Gvate-
mala. Taču ļoti labprāt apceļoju arī mūsu 
pašu Latviju.

Monika Griezne

PERSONĪBA

Mareks Joniškāns ar tēvu.

Mareks Joniškāns ar biznesa partneri.
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Pirmo trīs vietu ieguvēji foto konkursā “Cilvēki, vietas un svētki Ādažu novadā” saņems naudas 
balvas. Aicinām piedalīties!

No šā gada 30. marta līdz 10. septembrim 
ikviens Ādažu iedzīvotājs aicināts piedalī-

ties foto konkursā neatkarīgi no nodarbo-
šanās un profesionālajām fotografēšanas 
iemaņām. Pieteikumi, kas sastāv no fo-
togrāfijām un aizpildītas pieteikuma an-
ketas (anketas formu un nolikumu skatīt: 
www.adazi.lv), konkursa laikā jāiesniedz 
elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@
adazi.lv ar norādi “Foto konkursam”, bet 
parakstīta pieteikuma anketa jāiesniedz 
Ādažu novada domes Klientu apkalpo-
šanas centrā (Gaujas iela 33A, Ādaži) līdz 
konkursa norises beigām. Fotoattēliem 
jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi un 
svētki Ādažu novadā. Iesniedzot fotogrā-
fijas, kas raksturo vietas Ādažu novadā, 

tām jāatbilst četriem gada laikiem: pava-
saris, vasara, rudens, ziema. Pirmās vietas 
ieguvējs saņems 100,00 eiro, otrās vietas 
ieguvējs – 80,00 un trešās vietas ieguvējs 
– 60,00 eiro. Atzinības raksti konkursa 
uzvarētājiem tiks pasniegti pašvaldības 
rīkotajā Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasā-
kumā 2015. gada novembrī, naudas balva 
tiks pārskaitīta uz laureāta konta numuru 
pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa da-
lībnieku fotogrāfijas tiks izmantotas do-
mes publicitātes materiālu, mājaslapas un 
informatīvo izdevumu veidošanā.

Monika Griezne

Aicina seniorus būt mājās sveicamajā dienā vai sazināties ar       
Sociālo dienestu!
Ādažu novada dome un Sociālais dienests turpina tradīciju ar ziediem un klinģeri 
sveikt novada seniorus apaļās jubilejās.  70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 un 105 gadus sasnie-
gušie seniori tiek sveikti katra mēneša otrajā trešdienā.
Mīļi lūdzam jubilārus būt mājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošos atvērt parādes 
durvis, lai sveicēji varētu pie jums nokļūt. Gadījumos, kad sveicēji nav sastapuši Jūs 
dzīvesvietā un sveiciens  nav   saņemts, lūdzu steidzīgi līdz nedēļas beigām sazināties 
ar Sociālo dienestu pa tālr. 67997977 vai 67997744, lai vienotos par saņemšanu.

Ieva RozeFo
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Pārtikas pakas trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
Ādažu Sociālajā dienestā Eiropas At-
balsta fonda vistrūcīgākajām perso-
nām ietvaros no š.g. maija trūcīgas vai 
ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas, balstoties uz pašvaldības sociālā 
dienesta izsniegtas izziņas vai lēmu-
ma pamata, var saņemt pārtikas preču 
komplektu. Ja iepriekš minētajās ģime-
nēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt 

arī pamata materiālo palīdzību – hi-
giēnas un saimniecības preces (katram 
bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un 
individuālos mācības piederumus vai 
skolas somas (katram bērnam vecumā 
no 5 līdz 16 gadiem). Mācību piederu-
mu komplektu (vai skolas somas) izdale 
tiks uzsākta 2015. gada vasarā. Minēto 
atbalstu var saņemt Sociālajā dienestā 
Gaujas ielā 13/1 5.

Turpinās uzņemšana Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Ādažu novada domes Klientu apkalpo-
šanas centrs informē, ka kopš 1. maija 
notiek bērnu uzņemšana Ādažu nova-
da pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs 2015./2016. mācību gadam. 
Vecākiem, kuru bērnam pienākusi rin-
da uz pašvaldības bērnudārzu, tiek iz-
sūtīts uzaicinājums uz bērna deklarēto 
dzīvesvietu. 
Lai vecākiem būtu vieglāk izprast uz-
ņemšanas kārtību, sniedzam nelielu 
skaidrojumu.
Saskaņā ar Izglītības likumu, kā arī 
Likumu par pašvaldībām, pašvaldībai 
jānodrošina obligātā pirmsskolas iz-
glītība. Tādēļ pašvaldībai pirmajiem 
uzaicinājums jāsūta tiem pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri šajā kalendārajā 

gadā sasnieguši 5 gadu vecumu. Līdz ar 
to bērnu uzņemšanas procesa laikā pa-
stāv iespēja, ka pašvaldības bērnudārzā 
tiek uzņemts 5, 6 vai 7 gadu vecs bērns, 
pat ja viņš nupat iestājies rindā, ģime-
nei pārceļoties uz Ādažiem vai citu ie-
meslu dēļ. Tas iespējams gadījumā, ja 
citi vecāki, kas saņēmuši uzaicinājumu 
par bērna uzņemšanu bērnudārzā, ar 
iesniegumu apliecina, ka viņu bērns 
turpinās apmeklēt privāto pirmsskolas 
izglītības iestādi.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
darbojas jaukta vecuma (3 - 7 g.) ģime-
nes tipa grupas. Kadagas pirmsskolas 
iestādē (turpmāk Kadagas PII) grupiņas 
apmeklē viena vecuma bērni. Kada-
gas PII sākotnēji grupas tiek formētas, 

ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku 
darbinieku bērnu rindu, un atlikušās 
vietas tiek piedāvātas Ādažu novadā 
deklarētajiem bērniem. Šogad tās ir 20 
vietas 2012. gadā dzimušajiem bērniem. 
Attiecīgi, formējot Kadagas PII grupas, 
no rindas tiek aicināti tikai 2012. gadā 
dzimušie bērni rindas kārtībā. 
Vecākus, kuri uzaicinājumus ir saņē-
muši, aicinām sniegt atbildi tuvākā 
laikā, nododot iesniegumu Klientu 
apkalpošanas centrā. Varat sūtīt arī 
elektroniski parakstītu iesniegumu 
uz e-pastu: dome@adazi.lv vai rakstīt 
iesniegumu, izmantojot portāla www.
latvija.lv sadaļu “E-iesniegums pašval-
dībai”.

Klientu apkalpošanas centrs
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Akcija “Atpakaļ uz skolu” arī Ādažu vidusskolā
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Lat-
vijā sadarbībā ar EP informācijas biro-
ju un Ārlietu ministriju jau astoto reizi 
organizē akciju “Atpakaļ uz skolu”. Tās 
laikā Eiropas Savienības (ES) institūciju 
darbinieki, valsts amatpersonas, NVO 
pārstāvji un citi Eiropas Savienības jau-
tājumu eksperti dodas uz skolām, lai ar 
jauniešiem dalītos savās zināšanās un 
darba pieredzē par ES. Šogad akcijā pie-
dalās vairāk nekā 150 ES lietu eksperti 
no gandrīz 30 dažādām institūcijām un 
organizācijām.
Tā 22. maijā mūsu skolā viesojās sko-
las bijušais absolvents un Eiropas kluba 
pirmais prezidents Edagrs Ikstens, kurš 

šobrīd ir  LR 12. Saeimas deputāta Dr.
jur. Alekseja Loskutova palīgs. Disku-
sijā ar 10. klašu skolēniem tika aplū-
koti gan Eiropas Savienības aktuālie 
jautājumi, gan sniegtas atbildes uz 
jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. 
25. maijā pie 5. un 6. klašu skolēniem 
viesojās Oksana Tjurina ar spāņu ko-
lēģi, kurš strādā Eiropas Komisijas 
institūcijā Itālijā. Jaunieši uzzināja 
par darba specifiku Eiropas Savie-
nības (ES)  institūcijās, par komuni-
kāciju un valodu prasmju aktualitāti un 
jauniešu iespējām, ko piedāvā ES dažādie 
projekti. Aktīvākajiem klausītājiem un 
jautājumu uzdevējiem bija sarūpēti da-

žādi suvenīriņi. Daudzi jaunieši izrādīja 
neviltotu ieinteresētību par akcijas dalīb-
nieku dzīves pieredzi un ES jautājumiem.    

Sarmīte Savicka

Eiropas Savienības līdzfinansējums palīdz uzņēmuma attīstībā
Vienā no Ādažu industriālajiem rajo-
niem – Eimuru ciemā pie Ataru ceļa, kur 
vēsturiski bija izveidojusies slavenā Bril-
jantu ferma un vēl līdz 2013. gadam no-
tika lauksaimnieciska darbība, uz bijušās 
fermas zemes un tai piegulošās teritorijas 
darbojas septiņi uzņēmumi, viens no ku-
riem ir SIA “Rotons”.

Uzņēmums ražo dažāda veida lielgabarī-
ta plastmasas izstrādājumus: rūpnieciski 
izgatavotas kanalizācijas sūkņu stacijas, 
aizbīdņu akas, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, pontonus, dažādas plastmasas 
tvertnes un citu plastmasas produkciju. 
Uzņēmuma īpašnieks Armands Muce-
nieks savu pirmo ražotni 2006. gadā at-
vēra Liepājā, bet 2008. gada krīzes rezul-
tātā viņam radās iespēja pārcelt ražotni 
uz Ādažiem, tuvāk savai dzīvesvietai.  
Arī no uzņēmējdarbības viedokļa, pēc 
A. Mucenieka domām, būtiskas Ādažu 
priekšrocības ir autoceļa “Via Baltica” un 
Rīgas tuvums. 
Šogad uzņēmums ar svinīgu atklāšanas 
pasākumu 2015. gada 30. aprīlī atzīmē-

ja kārtējo veiksmīgi īstenoto investīciju 
projektu “Plastmasas izstrādājumu ra-
žotnes modernizācija augstākas vērtības 
produkcijas ražošanai un esošās ražoša-
nas procesa būtiskai uzlabošanai”. Sa-
darbībā ar Latvijas Investīciju attīstības 
aģentūru (turpmāk – LIAA), saņemot 
ERAF līdzfinansējumu, uzņēmums ie-

gādājās Austru-
meiropā moder-
nāko plastmasas 
i z s t r ā d ā j u m u 
ražošanai nepie-
ciešamo rotējo-
šās formēšanas 

i e k ā r -
tu. Kopējais investīciju apjoms šī projek-
ta īstenošanai sasniedza 0,5 milj. eiro.
SIA “Rotons” ir viens no tiem uzņēmu-
miem Ādažos, kam kopumā ir ļoti veik-
smīga pieredze Eiropas Savienības līdzfi-
nansēto projektu īstenošanā. Pirmais 
projekts sadarbībā ar LIAA tika realizēts 
jau 2009. gadā, saņemot atbalstu prog-
rammā “Jaunu produktu un tehnoloģi-
ju izstrāde”, kā arī 2014. gadā noslēdzās 
projekta īstenošana sadarbībā ar Lauku 
atbalsta dienestu, iegūstot ELFLA finan-
sējumu programmā “Atbalsts uzņēmu-
mu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību da-
žādošanu)”. Tāpat uzņēmums sadarbo-

jas ar LIAA arī Ārējo tirgu apgūšanas – 
ārējā marketinga aktivitātēs, piedaloties 
starptautiskās izstādēs ārvalstīs: Vācijā 
un Zviedrijā.
2011. gadā SIA “Rotons” ieguva trešo 
vietu Ekonomikas ministrijas un LIAA 
organizētajā konkursā “Eksporta un ino-
vāciju balva”, sadaļā “Importa aizstājējs”. 
Šo dažādo projektu īstenošana un fi-
nansējuma saņemšana uzņēmumam 
ļāvusi attīsties un pilnveidot ražošanas 
procesus, kā rezultātā uzņēmums spējis 
saražot kvalitatīvu produkciju gan Lat-
vijas tirgum, gan arī eksportam. Tiek 
eksportēts uz kaimiņu zemēm – Lietuvu, 

Igauniju, Krieviju; arī uz vai-
rākām Rietumeiropas valstīm 
un Skandināviju. 
Par turpmākajiem attīstī-
bas plāniem un sadarbību ar 
Ādažu novada pašvaldību A. 
Mucenieks izsakās pozitīvi; ir 
attīstības ieceres uzņēmumam 
jau piederošajā teritorijā, gan 
potenciāli paplašināšanās plā-
ni. Pašvaldības iecerētais Ei-
muru ciema industriālās teri-

torijas attīstības projekts varētu būt viens 
no svarīgākajiem priekšnosacījumiem kā 
SIA “Rotons”, tā arī pārējo šajā teritorijā 
esošo uzņēmumu turpmākajai attīstībai. 
Sakārtoti piebraucamie ceļi, pieejami 
ūdens, kanalizācijas un citu komunikā-
ciju risinājumi bieži vien ir svarīgākie 
aspekti, ko ņem vērā tieši jauni investori, 
izvēloties savas rūpnīcas atrašanās vietu, 
tā atzīst arī uzņēmuma īpašnieks. 
Ja vēlaties, lai informācija par Jūsu veik-
smes stāstu tiek publicēta “Ādažu Vēs-
tīs”, lūdzu, sazinieties ar projektu vadītā-
ju Kristīni Berķi, e-pasts: kristine.berke@
adazi.lv.  

Kristīne Berķe
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Vai ielu un ceļu kvalitāte novadā uzlabosies? 
Iedzīvotāji būs pamanījuši aktīvo ceļa 
tehnikas rosību galvenajās Ādažu ielās. 
Bedrīšu remontu, iesēdušos inženier-
komunikāciju aku lūku regulēšanu, ap-
gaismojuma nomaiņu. Visvairāk Ādažu 
novada iedzīvotāji neapmierināti ar ceļu 
un ielu seguma kvalitāti, liecina aptau-
jas, kurās iedzīvotāji tika lūgti izvērtēt 
esošo situāciju novadā un paust viedokli 
par vēlamajām pārmaiņām. Vai un kādus 
uzlabojumus varam sagaidīt jomā, kas, 
pēc nodokļu maksātāju domām, nova-
dā ir visnesakārtotākā? Jautājam domes 
priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam, 
Saimniecības un infrastruktūras daļas 
vadītājam Valdim Ligeram, priekšsēdē-
tāja otrajam vietniekam saimniecības 
jautājumos Artim Brūveram un ceļu eks-
pluatācijas inženierim Pēterim Sabļinam. 

Kā nosakāt prioritātes, uzturot pašvaldī-
bas ceļus? 
Pēteris Sabļins: Prioritāte ir Ādažu maģis-
trālajiem ceļiem un ielām ar lielu satiksmes 
intensitāti. Diemžēl lielākā daļa melnā se-
guma ceļu Ādažu novadā ir uz sabrukšanas 
robežas vai brūk tiešā vārda nozīmē. 

Sistemātiska plānošana
Kā Jūs kā jaunais Saimniecības un infra-
struktūras daļas vadītājs redzat turpmā-
ko attīstību? 
Valdis Ligers: Jā, šis noteikti ir pozitīvs 
izaicinājums arī manā profesionālajā kar-
jerā. Es iestājos par to, ka darbi ir jādara 
sistemātiski, jāplāno. Noteikti ne tādā vei-
dā, ka tur, kur ir caurums, to aizlāpa, bet 

nekādas sistēmas un plāna attīstībai nākot-
nē nav. Tas, protams, neizslēdz caurumu 
lāpīšanu, bet viens no svarīgākajiem uzde-
vumiem, ko šogad esam uzsākuši, ir darbs 
pie novada ceļu attīstības programmas iz-
veides. Šai programmai ir vairākas sadaļas, 
un katrai no tām ir dažāda problemātika. 
Pirmā – centrālās ielas, ko mēs gribētu pa-

darīt par novada vides un ārtelpas būtisku 
un kvalitatīvu sastāvdaļu. Otrā – asfaltē-
tie ceļi patiešām ir kritiskā stāvoklī, trešā 
–  novada teritorijā atrodas VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” ielas, ko varam tikai lūgt rū-
pīgāk uzturēt, biežāk remontēt. Ceturtā – 
dzīvojamo kvartālu mazās ielas ar ievēro-
jamu noslodzi. Piektā – grantētie ceļi un to 
stāvoklis. Saimniecības un infrastruktūras 
daļas jaunā iniciatīva ir skaidra un kon-
krēta – vēlamies vecajās Ādažu ielās, kam 
izbūvētas visas inženierkomunikācijas, no-
mainīt ceļa segumu no grants-šķembu uz 
betona bruģakmens segumu, tādējādi sa-
sniedzot divus mērķus: 1) sakārtojam cen-
tra vidi, šo sakārtošanu aizvien paplašinot, 
sasniedzot novada mazās ielas, 2) ar katru 
šādu grants seguma nomaiņu mums paliek 
vairāk naudas citu grants ceļu uzturēšanai, 
kam tuvākajā nākotnē nav plānots ne uz-
likt bruģi, ne asfaltēt. Rezultātā – grantēto 
ceļu paliks mazāk, būs sakoptāka un skais-
tāka vide.
Pēteris Sabļins: Vēlos papildināt, kādēļ 
gribam pievērsties bruģa segumam. Šeit iet 
runa par uzturēšanas izmaksām. Asfalt-
betona segumu kalpošanas ilgums –  5-10 
gadi. Agri vai vēlu veidojas plaisas, bedres 
un iesēdumi, kas būs jālabo. Rezultāts būs 
kārtējais ielāps, kas ceļu līdzenāku nepada-
rīs. Savukārt betona bruģakmens seguma 
kalpošanas ilgums vidēji – 15-25 gadi, iesē-
duma labošanas rezultāts nebūs ielāps, un 
izmaksu ziņā būs lētāks nekā kvalitatīvs 
asfaltbetona seguma remonts. 
V.Ligers: Ceļi un ielas jādala gan pēc mate-
riālu seguma, gan pēc piederības, nolieto-
šanās stāvokļa, uzturēšanas izmaksām, kas 
nepieciešamas, lai uzturētu to vai citu ceļu 
grupu. Šī ir tā matrica, kurā plānojam savu 
darbību, lai strādātu ilgtermiņā. Ieekono-
mējam ar katru augstākas kvalitātes ceļa 
kvadrātmetra izveidošanu. Protams, visi 
šie plāni ir jāsabalansē ar budžetu un citām 
prioritātēm novadā. 
Māris Sprindžuks: Budžets rāda, ka vaja-
dzības ir visos sektoros – izglītība, kultū-
ra, sociālā joma, infrastruktūra. Protams, 
līdzekļi visās jomās vienmēr pietrūkst, tad 
jāmeklē citi veidi, kā izdarīt vairāk.
Vai deputāti ņems vērā Ādažu novada 
iedzīvotāju aptauju rezultātus, piešķirot 
vairāk līdzekļu ceļu uzlabošanai? 
Artis Brūvers: Mēs jau esam ņēmuši vērā. 
Šogad budžetā ir par 30% vairāk nekā pa-
gājušajā gadā. 
Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaide līdz 90%
M. Sprindžuks: Šis gads no iepriekšējā at-
šķiras ar to, ka katrā infrastruktūras sistē-
mā notiek kādi uzlabojumi, piemēram, uz-
stādītas gaismas vairākās novada ielās, tiek 
novērsti iesēdumi lietus ūdens kanalizāci-

jas akām Pirmajā ielā, ir uzsākta novada 
grāvju programma, kur šobrīd gan vairāk 
notiek projektēšanas darbi, bet nākamgad 
vairāk būs redzami reālie darbi. Jāsaprot, 
ka par pašvaldības līdzekļiem varam vei-
dot skaidru programmu maģistrālajām 
ielām, sākot ar centru, bet mums ir ļoti 
daudz mazu šķērsieliņu, kur jau 40 gadus 
ir dzīvojamās mājas ar dažādas kvalitātes 

grantētajiem ceļiem. Šeit, pat ja dome ķeras 
klāt, vajadzēs daudz gadu, līdz dome tiks 
galā ar katru ieliņu. Jāsaprot, ka iedzīvotāji 
paši var diezgan daudz darīt – nākt kopā, 
izveidot finanšu resursu fondu, pamatot 
projektu un ar šādu projekta pieteikumu 
vērsties domē. Dome piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļu atlaides līdz 90%, ja pri-
vāti finansēts projekts rada sabiedrisku la-
bumu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji par savu 
naudu paši var sakārtot savu ielu. Pašval-
dība daudzu gadu garumā nodokļu atlaižu 
formā atdod šo ieguldījumu. Šādā sadarbī-
bas formātā ātrāk varam tikt uz priekšu. Šī 
loģika būtu attiecināma uz iekšpagalmiem, 
mazām ieliņām, savrupmāju ciematiem. 
Uz infrastruktūras neizbūvētajiem pos-
miem – ūdeni, kanalizāciju, grāvīšiem. 
Ir daudz risinājuma iespēju, kur privātais 
līdzfinansējums var paātrināt infrastruk-
tūras sakārtošanos. Protams, plānojam 
ieguldīt infrastruktūrā daudz vairāk nekā 
līdz šim, piemēram, dambis ir izbūvēts, bet 
tas būs jāpļauj, jākopj. Vēsturiski tas nekad 
nav ticis darīts. Tas pats – ar polderu grāv-
jiem. Tie regulāri jāuzkopj, lai nav kapitāli 
jāremontē, lai sistēma vienkārši neaizietu 
bojā. Lielākā daļa Ādažu teritorijas – gan 
Ādažu centrālais ciemats, gan Stapriņi – 
atrodas uz polderu sistēmām. Daudzi ne-
maz nezina, ka sausums šajās teritorijās ir 
tikai tādēļ, ka ūdens pa grāvjiem tiek nova-
dīts, atsūknēts un aizvadīts līdz Gaujai. Šīs 
sistēmas ir nolaistas, līdz ar to – mēs do-
mājam, ar kādiem finanšu instrumentiem 
situāciju labot: vai veidot infrastruktūras 
nodevu, vai pakāpeniski paaugstināt ne-

Valdis Ligers

Māris Sprindžuks
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kustamā īpašuma nodokli. 
Ādažos ir zemākais nekustamā īpašuma 
nodoklis Pierīgā. Rīgā arī tikko paziņoja 
par šā nodokļa paaugstināšanu. Izsvērti 
jāskatās, kā neradīt slogu iedzīvotājiem un 
tomēr dot labumu. Ja iemācāmies efektīvi 
sakārtot infrastruktūru, apgūt līdzekļus, 
tad iedzīvotāji sapratīs, ka par to ir jāsa-
maksā ar nodokļiem. Šobrīd jāparāda, ka 
mēs protam strādāt, tad arī iedzīvotāji dos 
mandātu iekasēt vairāk resursu. Diemžēl 
valsts ar jauno Pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas modeli iet tieši pretējā virzienā. 
Mums draud izlīdzināšanas sistēmā mak-
sāt par trešdaļu vairāk nekā līdz šim. Tās ir 
ļoti lielas summas. Varētu pat sasniegt līdz 
1,3 milj. eiro gadā. Par šo naudu ik gadu 
var izbūvēt 1 km jaunu, asfaltētu ceļu pēc 
augstākajiem standartiem. Tā kā Ādaži 
reģionu attīstībai pienes daudz, mēs sagai-
dītu arī no valsts, ka tā nāktu pretī, tikpat 
rūpīgi plānojot infrastruktūras un izglī-
tības sistēmas attīstību reģionos. Mums 
būs jābūt ļoti inovatīviem, lai sakārtotu 
Ādažus esošajā finanšu modelī, kurā daļa 
naudas tāpat aiziet prom pašvaldību izlī-
dzināšanā. 
Ādažu novadā izveidojušies daudz mazi 
ciemati, kur ielas atrodas privātajā īpašu-
mā. Tās pieder privātpersonām. Pašvaldī-
ba nedrīkst kopt privātīpašumu. Līdz ar to 
– varam apsaimniekot tikai tās ielas, kas 
nodotas pašvaldībai. Daudzos gadījumos 
tas arī sekmīgi notiek, tomēr ir gadīju-
mi, kad privātpersona ir maksātnespējas 

statusā, pastāv Valsts Ieņēmuma dienes-
ta uzlikts aizliegums uz atsavināšanu. Te 
nu tiešām ķīlnieki ir gan iedzīvotāji, gan 
pašvaldība. Iedzīvotāji nodokļus ir samak-
sājuši, bet nevar saņemt piekritīgo pakal-
pojumu tikai tādēļ, ka ciematā nav nokār-
totas juridiskās lietas. Šādos gadījumos 
pašvaldības rokas bieži ir par īsu. Nepie-
ciešams laiks, lai to visu sakārtotu. Mēģi-
nām vasaras sezonā risināt šos jautājumus, 
bet nav tā, ka valsts mūs vienmēr izprot, ir 
elastīga un pretimnākoša. Tiem iedzīvotā-
jiem, kuri dzīvo pie privātām ielām, jābūt 
gataviem arī ļaunākajam scenārijam, ja 
mums neizdosies. 

Ceļu un ielu uzturēšana ziemā 
Cik daudz ceļu mums kopumā ir?
A. Brūvers: Ceļu kopējais garums ir ap-
tuveni 150 km, šogad grants ceļu seguma 
virskārtas atjaunošana paredzēta 10 km 
garumā. Šobrīd notiek iepirkuma procedū-
ra par grants ceļu segumu atjaunošanu.
Šā gada ziemā un pavisam agrā pavasarī 
iedzīvotāji bija ļoti neapmierināti ar aple-
dojušajiem ceļiem, kas te atkusa, te atkal 
sasala, radot nopietnas grūtības pārvie-
toties. Vai ir plāns, kā nākamgad ar šo 
problēmu tikt galā? 
P. Sabļins: Jauniem darbiniekiem strādāt 
ar iepriekš noslēgtiem līgumiem, protams, 
nav viegli. Šobrīd strādājam pie dokumen-
tācijas izstrādes jaunam konkursam, lai 
šādas situācijas, kas saistītas ar pretslīdes 
materiālu kaisīšanu zemākās kategorijas 
ielās, vairs neatkārtotos. 
V. Ligers: Uzskatu, ka nākamajā ziemā no-
vadā jāizmēģina jauni pretslīdes materiāli 
ielu un ceļu kaisīšanai. Ne tikai vienkār-
šās smiltis, kas pēc tam, paliekot uz ielas, 
put, kopā ar sāli ieskalojas kanalizācijas 
sistēmās, veicinot to aizsērējumus un bo-
jāšanos. Pasaulē šīs inovatīvās tehnoloģijas 
attīstās un iet uz priekšu ar katru gadu. Kā-
pēc lai Ādažu novads nevarētu būt šī pro-
cesa priekšgalā? Mēs noteikti meklēsim ko 
inovatīvāku, efektīvāku, videi un iedzīvo-
tājiem draudzīgāku. 
Kādus darbus konkrēti varam sagaidīt 
šogad? 
P. Sabļins: Šogad plānojam remontēt vie-
nu no bedrainākajiem ceļu posmiem – Ka-
dagas ceļa posmu pirms tilta. Nofrēzēt, 
uzklāt izlīdzinošo kārtu, izbūvēt virskār-
tu. Ja tas būs sekmīgi, tad noasfaltēsim arī 
atlikušos Kadagas ceļa posmus pie tilta. 
Patiešām – Kadagas ceļš ir viens no tiem, 
kur ir lielākā transporta kustības intensi-
tāte – brauc gan iedzīvotāji, gan sabiedris-
kais transports, gan armija. Kas attiecas 
uz citiem ceļiem – pie esošā finansējuma 
šobrīd varam nodarboties tikai ar bedrīšu 
lāpīšanu. Mēģinām pamainīt bedrīšu lā-
pīšanas modeli, veicot pilno tehnoloģiju, 
kad nevis vienkārši metam ciet bedres, bet 
izskaldām regulāras formas segumā, kurās 
ieklāj vienu vai divas kārtas asfalta, atkarī-
bā no ceļa konstrukcijas. Cenšamies salā-
pīt, ko varam. Diemžēl ir pat tādi ceļi, ko 
vairs nevar salāpīt. Šogad paredzēta 10 km 
grants ceļu seguma virskārtas atjaunošana 
šādās vietās – Upmalas ceļi, Smilškalnu 
ceļa posms, Depo iela, Bērzu iela, Dārzu 
iela, Pļavu iela, Nūrnieku iela, Lauku iela, 
Druvas iela utt. Plānā ietilpst katru gadu 
atjaunot grants ceļus ik pa 10 kilometriem, 
sakārtojot arī nomales. 
A. Brūvers: Šogad ir paredzēta Ķiršu ielas  
projektēšana.
Kāpēc paredzēta tieši šīs ielas projektēša-
na? 
P. Sabļins: Ķiršu ielai ir nepieciešama ka-

pitālā rekonstrukcija, lai izbūvētu slēgto 
lietus ūdens kanalizāciju, kam varētu pie-
slēgties blakusesošās ielas. 
A. Brūvers: Tad varēs veikt rekonstruk-
ciju no grants uz cieto segumu Ķiršu ielas 
pieguļošām ielām. Uz Ķiršu ielas ir viena 
no vecākajām apbūvēm, kas ir Ādažos. 
Pēc Kaula laika ieguldījumu apjoms infra-
struktūrā nav bijis pietiekams.
Kad plānots sākt Gaujas ielas pārbūvi? 
V. Ligers: Viens no mūsu komandas lielā-
kajiem projektiem un vienlaicīgi arī izaici-
nājumiem 2015., 2016. gados ir Gaujas ielas 
centrālās daļas rekonstrukcija. Tā varētu 
tikt uzsākta jau nākamā gada aprīlī, maijā, 
tiklīdz būvprojekts tiks saskaņots. Pašlaik 
aktīvi strādājam pie projekta priekšizpē-
tes darbiem, ielas un tai piegulošās pub-
liskās ārtelpas koncepcijas, kā arī projekta 
realizācijas iespējamo risku un problēmu 

identificēšanas. Līdzko tie tiks novērsti, 
ķersimies pie projektēšanas procesa. Esam 
pārliecināti – jaunā Gaujas iela būs lieliska 
iezīme Ādažu novada centra nākotnes sejā.
M. Sprindžuks: Šogad domes administrā-
cijā vislielākās pārmaiņas piedzīvoja Saim-
niecības un infrastruktūras daļa. Ja krīzes 
periodā resursi bija ierobežoti – varējām 
tikai reaģēt uz sekām, tad šobrīd veidojam 
proaktīvu, plānotu sistēmu. Puse struk-
tūrvienības darbinieku strādā mazāk par 
gadu. Jauns hidromeliorācijas, ceļu inže-
nieris, projektu vadītājs, arī struktūrvie-
nības vadītājs. Jaunie kadri novērtē esošo 
mantojumu, veido plānu, ko prezentē de-
putātiem, bet deputāti jau mēģina budžetā 
iestrādāt bāzi ikgadējiem uzturēšanas dar-
biem un plāno investīcijas. Pārējie domes 
darbinieki palīdz Saimniecības daļai tikt 
galā ar izaicinājumiem. Šis ir plānošanas 
un mājasdarbu paveikšanas gads. Daudz lī-
dzekļu varētu piesaistīt arī no struktūrfon-
du līdzekļiem, kas sāksies nākamajā gadā, 
bet mums ir jāpaveic milzīgs mājasdarbs 
plānošanā un projektu izstrādē.

Monika Griezne

Artis Brūvers

Pēteris Sabļins
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14. jūnijs ‒ diena, kurā pieminam ne 
tikai šajā datumā cietušos, bet arī visus 
tos mūsu tautas pārstāvjus, kurus svešas 
varas vēstures griežos brutāli izdzina no 
mājām, atrāva no ģimenēm, morāli vai 
fiziski pazemoja un iznīcināja. Šodien 
ar  lasītājiem dalāmies unikālā vēsturis-
kā atmiņu materiālā. 
2014. gada nogalē svinējām Ādažu slim-
nīcas sešdesmit gadu jubileju, un “Ādažu 
Vēstis”  novembra numurā tika publicēts 
vēsturisks apraksts par veselības aprūpi 
mūsu novadā. Rakstā tika pieminēta dak-
tere Elfrīda Lulle, kura  1937. gadā kopā 
ar kuplo ģimeni – vecākiem, vīru un di-
viem dēliem – četrgadīgo Intu un gadu 
veco Juri, Ādažos ieradās no Dikļu pagas-
ta Ungurmuižas, lai uzsāktu savu praksi 
jaunuzceltajā Ārsta mājā jeb doktorātā. 
Ādažnieki ļoti mīlējuši un cienījuši jau-
no un skaisto dakteres kundzi. Uzzinot, 
ka dakteres ģimenē pasaulē nācis trešais 
dēliņš, apkārtnes ļaudis no brīva prāta uz 
bērna kristībām sanesuši visdažādākos 
gardumus, tajā skaitā Gaujas zvejnieku 
ceptos nēģus. Mielasts bijis turpat trīs die-
nu garumā!
Pētījuma tapšanas brīdī raksta autorei diem-
žēl neizdevās iegūt precīzas ziņas par iecie-
nītās dakteres likteni turpmākajos “juku lai-
kos” pēc 1944. gada. Bija informācija, ka vācu 
okupācijas laikā Dr. Lullei kā profesionālai 
mediķei tika dota pavēle piedalīties Balteze-

rā noslepkavoto cilvēku 
ekshumācijas procedū-
rā. Vecie Ādažu iedzī-
votāji apgalvoja, ka šis 
fakts noteikti nepalika 
nepamanīts padomju 
okupācijas varas pār-
stāvjiem, jo ļaužu ausīs 
bija nonākušas ziņas 
par Dr. Lulles apcieti-
nāšanu un izsūtīšanu 
uz Sibīriju. 
Publicētais materiāls 
bija mudinājis atsauk-
ties dakteres Elfrīdas 
Lulles mazmeitu In-
gunu Bormani, kura 
mums laipni atvēlēja 
savas vecmāmiņas at-
miņu pierakstus, kas 
tapuši pēdējās viņas 
dzīves dienās.  Sirma-
jai dakterei 91 gada 
vecumā emocionālais 
pārdzīvojums, vēlreiz 
domās izejot cauri  
savas dzīves līklo-
čiem, diemžēl izsauca 
insultu, atmiņas pali-
ka nepabeigtas, viņa 

aizgāja aizsaulē ar pildspalvu rokās… 
Ādažu dakteres Elfrīdas Lulles atmiņas
“1944. gada beigās Ādažu doktorātā ievieto-
jās vācu armijas štābs, un mēs ar Fredi  (Dr. 
E. Lulles vīrs Alfrēds Lulle. E.P. piez.) un vi-
siem 3 bērniem (vecākajam – 11 gadi, vidē-
jam – 6, mazākajam – 2 gadi) aizbraucām 
uz Kurzemi. Viss jau bija sagatavots prom-
braukšanai no Latvijas, bet tajā dienā, kad 

vajadzēja atiet beidzamajam kuģim no Lie-
pājas, ar stenokardiju smagi saslima Fredis. 
Tā nu sanāca, ka tad, kad ienāca Sarkanā 
armija, mēs bijām Aizputē. Fredis strādāja 
Aizputes kūdras fabrikā kā inženieris, bet 
es – Aizputes slimnīcā un poliklīnikā kā te-
rapeite.  
Vienu dienu Fredim bija 
darba darīšanās jābrauc uz 
Rīgu. Arī man ļoti gribējās 
braukt līdzi, jo klīda dažādas 
baumas – it kā uzspridzināts 
Brīvības piemineklis, ka Rīga 
izdegusi un tamlīdzīgi.  Slim-
nīcā sabojājās diatermijas 
aparāts, un es izlūdzos, lai 
galvenais ārsts atļauj man 
doties uz Rīgu, kur to varētu 
salabot. Tur uz ielas nejau-

ši satiku kādus pazīstamus cilvēkus, kuri 
vēlējās savākt siltu apģērbu mūsu puišiem 
mežabrāļiem (cilvēki, kas ilgāku laiku bija 
spiesti uzturēties mežos, slēpjoties no pa-
domju represijām, iesaukšanas naidīgas 
varas karaspēkā un piedaloties pretošanās 
kustībā. E.P. piez.). Es ieteicu ierasties pie 
manis Aizputē, jo varēšu viņiem kaut ko 
ziedot.
Kādu dienu Fredis ļoti vēlu pārnāca no 
darba un teica, ka mums rīt abiem jāie-
rodas Aizputes čekā (viens no PSRS varas 
balstiem bija īpaša represīva struktūra, ko 
tautā sauca par čeku. E.P. piez.). Nekas 
ļauns jau neesot, bet viņš esot atzinies, ka 
mēs kādam esot iedevuši dažas novalkātas 
drēbes.  Otrā dienā aizgājām abi, pret mani 
fiziski izturējās laipni, bet sejā spīdināja 
spožu gaismu. Kad pieminēju “Dziesmu-
varu” (Latvijas Universitātes koris, Elfrīda 
Lulle korī dziedāja 1. soprānu. E.P. piez.), 
pratinātājs teica, ka viņa brālis esot tur 
dziedājis, bet tagad par brāli neko nezinot. 
Es zināju, ka viņa brālis ir Vācijā. To vi-
ņam arī pateicu. Pēc čekā pavadītās nakts 
saslimu ar ļoti smagu stenokardiju un mani 
steidzami ievietoja Aizputes slimnīcā. Pēc 
izveseļošanās ne mani, ne Fredi uz čeku 
nesauca. Fredis tajā laikā jau atradās Rīgā, 
kur bija aizsūtīts kā speciālists.
Pēc laika pārcēlos uz Rīgu, kur strādāju 
pilsētas poliklīnikā no 1944.-1950. gadam. 
1950. gada martā no darba mājās nepārnā-
ca Fredis. Nākamajā dienā mani pa taisno 
no darba aizveda uz slaveno čekas māju 
Stabu ielā. Ar mani sarunājās kāds vecāka 
gada gājuma pulkvedis, ļoti lojāls, un teica, 
ka visu par mani zinot, jau kādus 5 gadus 
man sekojis. Es skaitoties laba speciāliste 

un par mani cilvēki ļoti labi atsaucoties. 
Gala iznākums šai sarunai bija mana ie-
vietošana Stabu ielas čekas mājas pagraba 
pirmajā stāvā, kur logi bija aizsisti ar dē-
ļiem, un mēs mazā, šaurā kamerā bijām 10 
sievietes. Gandrīz visas apcietinātās bija 
jaunas meitenes (18-20 gadus vecas), un 

VĒSTURE

Atceros kādu apcietināto latviešu sievieti, kura tikusi 
arestēta  grūtniecības pēdējos mēnešos par to, ka bija 
atstājusi piena kanniņu mežmalā.

Fragments no Dr. Lulles atmiņām.
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sarunājoties noskaid-
rojās, ka viņas visas 
apvaino sadarbībā 
ar mežabrāļiem, kuri 
nelegāli dzīvo me-
žos. Turpmāk mani 
izsauca uz pratinā-
šanu katru nakti, bet 
dienā tika izdomāti 
visdažādākie veidi, 
lai neļautu aizmigt. 
Ik nakti atvēra vēro-
šanas aci durvīs un 
nosauca vienu burtu. 
Pie durvīm bija jāno-
stājas cilvēkam, kura 
uzvārds sākas ar no-
rādīto burtu. Tā tas 
turpinājās apmēram 
mēnesi. Nekādi fizis-
ki pārbaudījumi man 
nebija jāizcieš, kaut 
gan dažas meitenes kamerā ieradās bez 
priekšējiem zobiem. Kad izbeidza manu 
pratināšanu čekā, man iedeva izlasīt  savu 
lietu, kas sastāvēja no apmēram Bībeles 
biezuma mapes. Tur atradās liecinieku iz-
teikumi, kuri izteikušies par mani pēc sa-
viem ieskatiem. Bet savā lietā es neatradu 
protokolu no Aizputes čekas. Pateicoties 
tam, ka nebija tieša pierādījuma, ka esmu 
mežabrāļiem ko devusi, man piesprieda 
sodu – 10 gadus stingrā režīma nometnē.  
Visiem tiem, kuri kaut kādā veidā bija 
palīdzējuši mežabrāļiem, iedeva 25 gadus. 
Tātad šis “Dziesmuvarieša” brālis Aizputē 
tomēr bija mani atpestījis no 25 gadiem. 
Kad beidzu lasīt savu apsūdzību, prasīju 
darbiniekiem, uz kāda pamata mani ap-
sūdz. Saņēmu atbildi, ka esmu izolējama, 
jo man ir pārāk liels iespaids uz cilvēkiem.  
Vēlāk izrādījās, ka  šādu liecību par mani 
bija izteikusi kādas rūpnīcas medpunkta 
feldšere (bijusī čekas darbiniece no Krievi-
jas), kura stāstījusi, kā rūpnīcas strādnieki 
atteikušies vakcinēties, bet es esot nolasī-
jusi priekšlasījumu par potēšanas nepie-
ciešamību, un nākamajā dienā visi gājuši 
potēties. Tā nu šī sieviete, iespējams, neko 
ļaunu nedomādama, sniedza liecību par 
mani, taču čekas darbinieki viņas teiktajā 
saskatīja iemeslu manai apcietināšanai. 
Tālāk mani ar “melno bertu” pārveda uz 
centrālo cietumu, un šajā pārvešanas dienā 
es pa spraugu redzēju, ka ar to pašu mašīnu 
tika pārvests arī Fredis. Mašīnā katram cil-
vēkam bija atsevišķs nodalījums kā skapis, 
un tur nebija iespējams pakustēties.  Es ļoti 
uztraucos par Freda sejas krāsu, kas bija 
koši dzeltena, bet vēlāk izrādījās, ka viņš 
tika turēts čekas 3. stāva pagrabā, kur ne-
bija ne logu, ne arī kādas ventilācijas, gaiss 
mainījās tikai pa koridoru no 2. stāva. 

Centrālcietumā atrados lielā kamerā kopā 
ar vairāk nekā 20 cilvēkiem, visi bija apcie-
tināti pēc 58. panta.  Apmēram pēc mēneša, 
marta beigās, mani pārsūtīja uz Maskavu. 
Cietuma prokurors izrādījās viens no ma-
niem bijušajiem pacientiem. Laikam patei-
coties viņa gādībai, mani vienu pašu pārve-
da 2. klases kupejā, kuru ārpusē apsargāja 
2 sargi. Tālāk no Maskavas ar Saratovas 
vilcienu uz Poķmas staciju, kas bija speciāli 
būvēta dzelzceļa sākumstacija uz Dubrova 

lēģeri (nometne apcietinātajiem. E.P. piez.). 
Abās pusēs dzelzceļam, turpat 20 kilomet-
ru garumā, bija tikai nometnes. Dzelzceļa 
līnija beidzās Mordovijā, Dubrova lēģerī, 
kas bija pēc skaita 19. Tā kā biju daktere, 
pēc karantīnas mani nogādāja centrālajā 

slimnīcā, kas bija 
sadalīta divās daļās 
– sieviešu un vīrie-
šu, ap 200  kvadrāt-
metriem katra. Pa 
vidu – trīskārtējs 
dzeloņstiepļu žogs. 
Baraka pie barakas. 
Vīriešu pusē atradās 
rentgena kabinets, 
laboratorija un tu-
berkulozes nodaļa.  
Viena bija bērnu ba-
raka – bērniem, kuri 
dzimuši apcietināju-
mā.  Tur atradās arī 
10 latviešu sievietes, 
kuras bija apcietinā-
tas grūtniecības lai-
kā. Mātēm pa dienu 
bija jāiet uz lauku 
strādāt, tikai vakaros 

atļāva aiziet uz bērnu barakām pabarot sa-
vus mazuļus. Bērnus barakās turēja līdz 2 
gadu vecumam, tad viņus nosūtīja uz bēr-
nu namiem. Bet mātes palika turpat. Sie-
vietes strādāja uz lauka, audzēja dažādus 
dārzeņus, taču kopgaldā pašas varēja mie-
loties ar sapuvušiem kartupeļiem un pussa-
puvušām zivīm. Bet sagādes daļas vadītājs 
pa to laiku pamanījās uzcelt sev māju. 
Pēc pāris gadiem centrālās slimnīcas bērnu 
nodaļu paplašināja. Tad tur pārvietoja sie-

vietes no Noriļskas un Tālajiem Ziemeļiem 
– kriminālnoziedznieces. Tas bija pavisam 
cits kontingents – zagles un slepkavas. Bet 
manām bailēm no šī kontingenta nebija 
nekāda iemesla, jo sievietes bija ļoti discip-
linētas savās attiecībās. Viņām bija viena 

Elfrīda un Alfrēds Lulles ar vecāko dēlu Ādažos 20.gs. 30. gadi.

Izglābties un cilvēcību saglabāt varēja tikai 
garīgi stiprie.

Vietas PSRS, uz kurām tika aizsūtīti Latvijas iedzīvotāji no 1940. līdz 1950. gadam
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priekšniece, kurai pretī runāt nedrīkstēja.
Priekšniece esot pabijusi Rīgā zagļu ban-
dās, un, kad viņa uzzināja, ka esmu lat-
viete, vienmēr pret mani bija ļoti laipna. 
Reiz viņa atnāca pie manis kā pie ārstes un 
teica: “Laiks, ko pavadīju Rīgā, bija vispa-
tīkamākais manā dzīvē! Lai es neuztrauco-
ties – zagšana manis pārzinātajā teritorijā 

nenotikšot.” Tomēr kādai no apsūdzēta-
jām tika izzagtas no somas drānas. Šī pati 
priekšniece man pateica, kura ir zagle un 
kur ir paslēptas zagtās mantas. Lai es ejot 
it kā apgaitā – meklēt un tur arī atradīšot. 
Vēlāk nejauši redzēju, kā viņa fiziski pār-
mācīja zagli par nepaklausību.
Visu laiku atrados vienā nometnē, kur 
strādāju savā profesijā bez algas. Atceroties 
darbu slimnīcā, gribas atzīmēt brīvo un 
apcietināto ārstu savstarpējās attiecības. 
Sieviešu nodaļā bijām 4 apcietinātās un 
2 brīvās ārstes. Vīriešu nodaļā dzīvoja 3 
brīvie ķirurgi un 2 apcietinātie ārsti. Katru 
mēnesi mums notika ārstu sanāksmes, kur 
lasīja referātus par medicīniskām tēmām.  
Ne reizi pa šiem 6 gadiem, ko pavadīju ap-
cietinājumā, nejutu ne mazāko pazemoju-
mu no brīvo ārstu personāla. Mēs tiešām 
visi jutāmies kā tuvi kolēģi. Uz rentgena 
kabinetu mēs no sieviešu korpusiem vedām 
pacientus uz vīriešu daļu. Nekādas seviš-
ķas atļaujas no ārstiem šiem gājieniem 
nevajadzēja. Taču bija lietas, kas, pēc ma-
nām domām, atstāja visgraujošāko iespai-
du nebrīvē esošā  cilvēka psihē – gadā mēs 

drīkstējām uzrakstīt tikai divas vēstules uz 
mājām, pie tam krievu valodā.  Un no vēs-
tulēm, kuras saņēmām no mājām, varēja 
saprast tikai to, ka šie cilvēki vispār ir dzīvi. 
Ap mūsu nometni bija augsta sēta priežu 
garumā – koks pie koka. Mūsu acis pa šiem 
gadiem nekad neredzēja, kas ir aiz tiem. 
Bet bija reize, kad sēta bija jālabo un daži 
koki tika izņemti ārā. Un es ieraudzīju pa-
vasara zaļumu! Dabas skaistumu apkār-
tnē! Es nevienam nevaru izteikt šo brīniš-
ķīgo sajūtu, kas mani pārņēma. Tikai tad 
es īsti apzinājos, kas man ir atņemts.  Un 
nevarēju beigt priecāties par to, ka mani 
bērni  ir brīvībā un Latvijā skraida pa šo 
skaisto pasaulīti.
Atceros kādu apcietināto latviešu sievieti, 
kura tikusi arestēta  grūtniecības pēdē-
jos mēnešos par to, ka bija atstājusi piena 
kanniņu mežmalā, zinādama, ka kādam 
tā būs nepieciešama. Savu bērniņu viņa 
dzemdēja cietumā. Kādreiz viņa pienāca 
pie manis un teica: “Dakter, es jums kaut 
ko gribu parādīt, jo es nesaprotu, ko tas no-
zīmē”. No kabatas viņa izņēma netīru, sa-
valkātu veļas podziņu. “Es saņēmu vēstulīti 
no radinieces, un konvertā bija šī podziņa. 
Radiniece neraksta neko sliktu par bērni-
ņu, tikai ielikta šī podziņa.” Es pateicu, ka 
droši vien dēliņš šo podziņu pogājis. Mani 
tas tik dziļi skāra, jo arī man taču mājās 
bez vecākiem auga 3 bērni. Es nevaru bez 

asarām šo stāstu atcerēties.
Šāds ieslodzījums cilvēku garīgi sakropļo, 
no kura nav iespējams atbrīvoties. Tā ir 
vislielākā apsūdzība, ko varu celt. Dievs 
dod, lai tas nevienam nebūtu jāpiedzīvo. 
Izglābties un cilvēcību saglabāt varēja tikai 
garīgi stiprie.
Un tad vienu dienu atbrauca komisija, kas 
teica, ka mēs esam pareizi apsūdzēti, taču 
mūs tomēr atbrīvošot, pateicoties labai uz-
vedībai. Vēlāk mūsu “pavadzīmēs” gan bija 
rakstīts, ka apsūdzība tiek noņemta, bet tas 
teikums nāca, kad elle jau bija izieta.
Vīru Alfrēdu no Centrālcietuma aizsūtīja 
uz Ziemeļiem, kur viņš, iedams vergu gai-
tās stingra režīma nometnē, pārcieta visas 
purgas, (auksta sniega vētra Sibīrijā E.P. 
piez.) sevi piesienot pie tauvām, lai neie-
putinātu sniegā. Viņš piedalījās Noriļskas 
celšanā, ko sauc par Padomju Savienības 
pērli. Un šo pērli cēla vergi... Fredi no ap-
cietinājuma atbrīvoja ātrāk par mani, jo 
viena Noriļskā pavadītā diena cilvēka dzī-
vē skaitījās  trīs dienu vērtībā. 
Man jau deviņdesmit pirmais mūža gads, 
un esmu pārlaidusi gandrīz visu šo brāz-

maino 20. gadsimtu. Vai tas ir no kādas 
Augstākas varas man uzlikts kā sods vai kā 
laime? Neskatoties uz savas dzīves pēdējo 
taisni, nolēmu stingri sevī saglabāt visu to, 
kas manā garajā dzīves ceļā bijis skaists un 
labs. Iedvesmojieties tikai: “Man jau deviņ-
desmit pirmais gads!”
Daktere Lulle aizsaulē aizgāja 1993. gadā, 
laikā, kad tapa šīs atmiņu pieraksts. Trīs 
Elfrīdas un Alfrēda Lulles dēlus viņu abu 
apcietinājuma laikā izaudzināja vecvecā-
ki. Vecākais dēls par sievu apņēma ārsti. 
Elfrīda Lulle pēc atgriešanās no izsūtīju-
ma ar savu vedeklu kopā strādāja polik-
līnikā Rīgā. Arī mazmeita Inguna, kura 
mums uzticēja vecmāmiņas atmiņas, 
šobrīd strādā farmācijas uzņēmumā. Vēl 
joprojām mazmeitas atmiņā spilgts palicis 
vecmāmiņas stāsts par grāmatām, ar ku-
rām, pirmajai padomju okupācijai sāko-
ties, ticis bruģēts ceļš pie Ādažu doktorāta. 
Vecmammai ar vectēvu, dzīvojot doktorā-
ta ēkā, bijusi gadu gados sakrāta vērtīga 
bibliotēka – grāmatas, arī greznos sēju-
mos. Taču jaunā vara uzskatījusi, ka ceļš 
uz Ādažu doktorātu esot pārāk dubļains, 
un, tā kā dakteres īpašumā esošās grāma-
tas neatbilda oficiālajai komunistu ideolo-

ģijai, ar tām tika noklāts ceļš, lai kājas ne-
paliktu dubļainas… Vai tā varēja rīkoties 
cilvēki? To mazmeita Inguna nekad nav 
sapratusi. 
Šogad Ādažu doktorāta ēkai (Ādažu slim-
nīcas ēkai) aprit 85 gadi (nams celts 1930. 
gadā). Gan bijusī Ādažu daktere Elfrīda 
Lulle, gan citi bijušie un esošie medicīnas 
darbinieki Ādažos visos laikos palikuši 
uzticīgi Hipokrāta solījumam un godam 
pildījuši savus pienākumus, neskatoties 
uz mundieru maiņām. Bet tāda jau ir ik-
viena medicīnas darbinieka sūtība. Pal-
dies viņiem visiem par to!

Elita Pētersone,
Ādažu muzeja vadītāja

Neskatoties uz savas dzīves pēdējo taisni, nolēmu 
stingri sevī saglabāt visu to, kas manā garajā dzīves 
ceļā bijis skaists un labs.

Elfrīda Lulle ar dēlu neilgi pirms došanās uz 
Ādažiem. 20. gs. 30. gadi.

Elfrīda Lulle 1955. gadā.

Še
it 

un
 c

itv
ie

t r
ak

st
ā 

‒ 
fo

to
 n

o 
pr

iv
āt

ā 
ar

hī
va



ĀDAŽU VĒSTIS   15. JŪNIJS (176) 2015 15

SPORTS

Ādažu MTB velomaratonā kopumā pie-
dalījās 415 dalībnieku, no kuriem – 94 
bērni. Sporta klasē startēja – 99, Tautas 
– 199, bet sporta klasē sievietēm – 93 
dalībnieces. Pirmo vietu MTB veloma-
ratonā ieguva  Normunds Zviedris, otro 
– Ernests Benhens – Bēkens,  bet trešo  
– Ivars Prokofjevs. Vairāk par sacensību 
rezultātiem skatīt: baltijasmaratoni.lv

Aizvadīts Ādažu MTB  velomaratons

Krāšņi aizvadīta Bērnu aizsardzības die-
na Ādažos! Pateicoties Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes grupiņām, bērnu vecā-
kiem, iestādes personālam un vadībai, 
1. jūnija pēcpusdiena Ādažos iekrāsojās 
pavisam košās krāsās. Katra bērnudārza 
grupiņa bija izvēlējusies savus multfilmu 
varoņus, kuru tēlus atdzīvināja Bērnu aiz-
sardzības dienai veltītajā pasākumā.

Monika Griezne

Ādažos krāšņi aizvadīta Bērnu aizsardzības diena!

Noslēdzies peldēšanas seriāls “Ūdensroze” 
Peldēšanas seriāla “Ūdensroze” dalībnieki ir nopeldējuši piecus posmus, kuros ir star-
tējuši 110 dalībnieki no Ādažiem, Carnikavas, Garkalnes, Saulkrastiem, Rīgas, Kri-
muldas un Lielvārdes. 11. maijā pēc nopeldētā piektā posma svinīgā ceremonijā tika 
godināti izturīgākie un labākie peldētāji. Paldies Ādažu novada domei par atbalstu, 
kas sniedza iespēju četru mēnešu garumā visiem peldētājiem pārbaudīt savas peldēša-
nas prasmes. Organizētāji pateicas “Latfood” un “Silvanol” par sagādātājām balvām, 
kas iepriecināja dalībniekus. Īpaša uzslava Martinam Caunem un Markam Celmiņam, 
kuri četru gadu vecumā braši izturēja garo seriālu un katru reizi pieveica 25 m garo 
distanci. Ar sacensību rezultātiem var iepazīties mājaslapā www.duesport.lv

Alise TimermaneL.Matjuhina, E.Kļaviņa, A.Groza, M.Patmalniece

Ādažos aizvadīts pludmales volejbols 
Siltajā un saulainajā 6. jūnija dienā Ādažu sporta laukumos pulcējās volejbola cienītāji, 
lai savus spēkus izmēģinātu sacensībās. Pēc garās sacensību dienas vietu uz uzvarētāju 
pjedestāla ieņēma Andis Bedrītis un Artūrs Ņiķitins (1. vieta), Vjačeslavs Smirnovs un 
Arnis Sevostjanovs (2. vieta), Juris Kondrašovs un Rolands Ratnieks (3. vieta). Par tur-
nīra labāko spēlētāju tika atzīts Andis Bedrītis. Sieviešu konkurencē pirmo vietu izcīnī-
ja Paula Šēnere un   Betija Dukāte, otro – Jekaterina Fiļina un  Dace Krūziņa, bet trešo 
– Anna Fiļipenoka un  Darja Šilova. Par turnīra labāko spēlētāju atzīta Betija Dukāte. 

Monika Griezne

Ādažnieki piedalās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki ir lielākie Lat-
vijas bērnu un jauniešu kultūras 
un mākslas svētki, kuri notiek 
reizi piecos gados. Bērni un jau-
nieši ir tie, kas apliecina, ka se-
nās latviešu dziedāšanas, dejo-
šanas un muzicēšanas tradīcijas 
tiek turpinātas un godā turētas. 

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, 
Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācija pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kul-
tūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 55 gadus, jo svētku vēsture 
aizsākās 1960. gadā, kad pirmo reizi Rīgā pulcējās 8539 dziedātāji un 
1200 dejotāji no 178 skolām.
Tradīcija vērsusies plašumā, jo XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos, kas notiks 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalīsies 
rekordliels dalībnieku skaits – ap 37 400 bērnu un jauniešu no visas 
Latvijas, protams, arī no Ādažiem. 
Ir patiesi liels prieks par mūsu Ādažu novadu, jo svētkos mūs pārstāvēs 
336 dalībnieki – 14 labākie kolektīvi no četrām izglītības iestādēm. No 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes piedalīsies 20 mazie dejotāji (vadī-
tāja Inta Virza), no Ādažu vidusskolas tautas deju kolektīva “Rūta” – 180 
dejotāji (vadītājas Ināra Mičule, Vita Reinbooma un Katrīna Miglāne) 
un 5.-9. klašu koris “Pienenīte” ar 32 koristiem (vadītāja Anda Kļave), kā 
arī 7. klašu teātra sporta komanda ar 5 improvizatoriem (vadītāja Vaira 
Baltgaile). Ādažu Mākslas un mūzikas skolu pārstāvēs 24 kamerorķes-
tra dalībnieki (vadītāja Vita Zemture), Ādažu Brīvo Valdorfa skolu – 50 
jauktā kora dalībnieki (vadītāji Andra Blumberga un Didzis Soste). 
Turam īkšķus un atbalstām Ādažu novada XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku dalībniekus! Svētku sauklis ir “Pats skani, 
līdzi skani”.

Signija Roze
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Gaujas svētki Ādažos priecē ar vērienīgiem 
pārsteigumiem uz zemes, gaisā un ūdenī 

Šogad Gaujas svētkus Ādažos svinēja ar dažādiem pārsteigumiem uz zemes, gaisā un 
ūdenī. Jau 87 gadus Ādažu novadā atrodas poligons, kur visu šo garo gadu garumā vīri ir 
apguvuši kara mākslu. Un tieši tādēļ viņi bija līdzās arī  novada svētkos, iepazīstinot ar 
jaunākajiem tehnikas sasniegumiem. Ādažos ražo ātrākās lidmašīnas ultravieglo lidapa-
rātu klasē, tādēļ šogad svētku programmā – arī  īpaša lidmašīnu izstāde. 
Svētkos ikviens varēja iepazīt helikopteri un citu Nacionālo Bruņoto spēku ekipējumu, 
laivot, vērot ielu vingrotāju, mini motokrosa un ūdens motosporta paraugdemonstrēju-
mus. Redzēt franču lidotāja Blerio leģendārā lidaparāta kopiju. Apmeklētāji varēja 
iztaujāt arī pašu lidotāju Blerio, kurš pirmo reizi pasaules vēsturē pārlidoja Lamanšu. No 
1909. gada viņš kopā ar kundzi bija ieradies tieši uz Gaujas svētkiem. Svētku apmeklētāji 
varēja novērtēt arī  Leona Kozlovska sporta kluba “MX Ādaži” sportistu paraugdemons-
trējumus.
Bērniem bija iespēja izjāt ar zirgu un priecāties īpašā bērnu pilsētiņā, pavasara tirgū 
varēja iegādāties stādus, kā arī nogaršot dažādus lauku labumus – īpašu, Ādažos ražotu 
sieru un citus gardēžu cienastus!
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Dienas programmā skatītājus priecēja Ādažu Kultūras centra kolektīvu un izglītības 
iestāžu mākslinieciskie priekšnesumi, bet vakara programmā Nacionālo Bruņoto spēku 
orķestris, Olga Rajecka ar savu koncertprogrammu “Buramdziesmas”, Ādažu jaunie 
mūziķi – grupa “Tax Free”. Jāņa Stībeļa jaunā koncertprogramma “Divas pasaules” ar  
Liepājas simfonisko orķestri.  Diriģents Jēkabs Ozoliņš īpaši “Gaujas svētkiem” bija 
izveidojis dziesmu aranžējumu.  Svētku viesi – solistes Antra Stafecka un Marta Ritova. 
Pusnaktī – grandioza svētku uguņošana! Naktī Ādažos sāka dārdēt leģendārā grupa 
“Pērkons”!  Pēc tās priecēja jauniešu kulta grupa “Musiqq”, svētku nakts izskaņā izturīgā-
kos ballētājus izklaidēja dīdžejs Roberts Lejasmeijers. Svētkus vadīja TV seja Uģis Joksts, 
aktieri Katrīne Pasternaka, Juris Kalniņš un improvizācijas šova “Spiediens” vadītājs 
Artūrs Breidaks. Svētkus organizēja Ādažu novada dome, Ādažu Kultūras centrs un 
Ādažu Uzņēmēju biedrība. Īpašs paldies svētku atbalstītājiem: Ādažu Uzņēmēju biedrī-
bai un personīgi Uldim Štēbelim, Uģim Dambim,  “Emerald Baltic” un personīgi Valēri-
jam Bulānam, “Latfood“ un personīgi Astrai Šūbai un Līgai Žemozdzikai, “Latagro”, 
“Berlat grupai” un personīgi Grigorijam Vovkam un Mihailam Čumačenko, apsardzes 
kompānijai “Koblenz drošība”, pašvaldības policijai un personīgi Oskaram Feldmanim, 
Valsts policijai, Militārajai policijai, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Ādažu 
aeroklubam “Avio Rīga”, “Pelegrin” un personīgi Valentīnam Vasjakam, SIA “Ādažu 
Metāls”, Latvijas Maiznieku savienībai, “Sekura stils”, “Portman”, “RIAS”, motoklubam 
“MX Ādaži” un personīgi Leonam Kozlovskim, Latvijas Ūdensmotociklu sporta asoci-
ācijai, “AK Autoserviss”, “RomkoR”, “Akurāts”, Ādažu Misijas draudzei, t/c “Apelsīns”, SIA 
“Ekodoma”, “Ādažu Ūdens”, “Ādažu Namsaimnieks”,  ”Port Hotel” un personīgi Kristīnai 
Kiršai, “Dardedze hologrā�ja”, “Super dāvanas”,  “Mad Cafe” un personīgi Aigaram 
Reblim, “HLD LED” un personīgi Elgaram Retigam. Paldies visiem, kas nodrošināja 
svētkus, svētku dalībniekiem, ādažniekiem un viesiem! 

 Monika Griezne 
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NOVADĀ

Ādažu Vēstures un mākslas galerijā uzstādīti skārienjūtīgie ekrāni
Projekts “Skārienjūtīgo ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegāde” Ādažu Kul-
tūras centra telpās ir sekmīgi realizēts. Tas ir inovatīvs solis interaktīvas ekspozīcijas 
veidošanā, kurā vēsturiskais un mākslinieciskais saturs turpmāk tiks pausts ar divu 
mūsdienīgu digitālo mediju palīdzību. Sagaidot mūsu valsts 97. dzimšanas dienu, 
Ādažu Vēstures un mākslas galerijas apmeklētājiem – visa vecuma un dažādu intere-
šu grupu pārstāvjiem – būs iespēja  iepazīties ar kultūrvēsturiskajām norisēm novadā, 
kā arī aicinās jebkuru līdzdarboties vēstures un mākslas procesu atklāšanā gan inte-
lektuālā, gan emocionālā līmenī.

Elita Pētersone,
Ādažu muzeja projektu vadītāja

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks aicina prezidentu neizsludināt Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas likumu
“Sekas Saeimas steidzamības kārtībā at-
balstītajām Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas likuma izmaiņām būs sabiedrisko 
pakalpojumu sadārdzināšanās Pierīgā 
un lielāks aizbraukušo skaits no Latvijas 
kopumā,” uzskata Ādažu novada domes 
priekšsēdētājs.
“Atbalstu pašvaldību solidaritāti, lai izlī-
dzinātu reģionālās atšķirības, bet finan-
šu reformai jānotiek sakārtotā sistēmā, 
noritot mērķtiecīgām strukturālajām 
reformām,” viņš uzsver.
“Ar nepārdomātu pašvaldību  finan-
šu izlīdzināšanas modeli Saeima risina 
problēmu no otra gala. Jaunais modelis 
atņems resursus tām pašvaldībām, kuras 
uzņem pieaugošu iedzīvotāju skaitu un 

uzņemas  papildu pienākumus, nodroši-
not iebraucējiem nepieciešamos sabied-
riskos pakalpojumus. 
Jaunais modelis ar papildu finansējumu 
reģionālajām pilsētām un novadiem ne-
dos labumu iedzīvotājiem šajās pašvaldī-
bās, ja tās nav sakārtotas un nespēj pie-
dāvāt darba vietas iedzīvotājiem. Tādēļ 
jāturpina administratīvi teritoriālā re-
forma, līdz tiek izveidots efektīvs pašval-
dību pārvaldības mērogs valstī, kurā tiek 
integrēta pilsēta ar apkārt pieguļošajām 
apdzīvotajām teritorijām vienā adminis-
tratīvā vienībā.
Nenotiekot strukturālajām reformām, 
sagaidāms, ka pārdalītie resursi tiks 
“noēsti” – līdzīgi, kā daudzās pašvaldī-

bās tika neproduktīvi ieguldīti struk-
tūrfondu līdzekļi, piemēram, pustukšu 
skolu remontiem un ūdenssaimniecības 
un kanalizācijas projektos.  Saglabājoties 
sadrumstalotai pašvaldību administratī-
vā iedalījuma struktūrai, resursus “no-
ēdīs” neefektīvi organizēti pašvaldību 
pakalpojumi, bet algas reģionos vienalga 
saglabāsies zemā līmenī. Tādēļ iedzīvo-
tāji turpinās aizbraukt no Latvijas. Re-
ģionos saglabāsies bezdarbs, bet Pierīga 
nespēs kompensēt tām noņemtos līdzek-
ļus, lai uzņemtu iebraucējus un piedāvā-
tu pievilcīgus apstākļus un sabiedriskos 
pakalpojumus – skolas, bērnudārzus un 
komunālos pakalpojumus,” pārliecināts 
Māris Sprindžuks.

Turpinās kanalizācijas izbūves darbi, lai atveseļotu Mazo un Lielo Baltezeru 
Turpinās kanalizācijas izbūves re-
montdarbi gar Mazo un Lielo Balteze-
ru. Sagaidāms, ka līdz augusta beigām 
iedzīvotājiem nāksies saskarties ar sa-
tiksmes ierobežojumiem un neērtībām 
Baltezera un Alderu centrā saistībā ar 
kanalizācijas tīklu izbūvi.
Jau iepriekš rakstījām, ka Ādažu un 
Garkalnes pašvaldības ir apvienojušās, 
lai realizētu Lielā un Mazā Baltezera 
atveseļošanās programmu, novēršot 
ezeru aizaugšanu un likvidējot to pie-
sārņojumu no kanalizācijas notekūde-
ņiem. Šis ir Latvijā pirmais realizētais 
vakuuma kanalizācijas sistēmas pro-
jekts. Vakuuma kanalizācijas priekšro-

cība ir tās stabila darbība applūstošajās 
teritorijās.
Šis viens no unikālākajiem un specifis-
kākajiem projektiem Latvijā. Projekts ir 
tikai sākuma posms ezeru ekosistēmas 
atjaunošanas procesā, jāturpina pie-
saistīt Eiropas Savienības finansējums, 
lai nodrošinātu tīklu attīstību. 
Projekta realizācija tika uzsākta 2009. 
gadā, piesaistot Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda finanšu līdzekļus. Lē-
mumu par finansējuma piešķiršanu Vi-
des un reģionālās attīstības ministrija 
pieņēma 2012. gadā. Projekta kopējais 
finansējums (Eiropas Savienības, paš-
valdības un valsts) ir 8,6 miljoni eiro. 

Projekts sadalīts 2 kārtās: 1. kārta: 
Priedkalne, Bukulti un savienojums ar 
Rīgas tīkliem, savukārt 2. kārta: Pried-
kalne, Garkalnes Baltezers, Ādažu Bal-
tezers un Alderi.
Projekta ietvaros 44 km garumā pilnīgi 
no jauna tiek būvēti kanalizācijas tīkli, 
kas sastāv gan no klasiskās konstrukci-
jas kanalizācijas tīkliem – 28 km, gan 
no vakuuma kanalizācijas tīkliem – 15 
km. Būvdarbi tika uzsākti jau pagājuša-
jā gadā un tiks pabeigti 2015. gada bei-
gās, vienlaicīgi arī likvidējot lokālo ka-
nalizācijas notekūdeņu izlaides ezeros.
Atvainojamies iedzīvotājiem par sa-
gādātajām satiksmes neērtībām!

Būves, kuru būvniecība netiks pabeigta laikā, ar 2016. gada 1. janvāri apliks ar nekustamā          
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā
Ādažu novada dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumus par nekustamā 
īpašuma nodokli Ādažu novadā, papildinot noteikumus ar jaunu punktu, kas nosa-
ka, ka “būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būv-
darbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz 
mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības.”
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Informāciju sagatavoja Monika Griezne
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Ādažu novada domes ārkārtas (19.05.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes 
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis 
Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Ad-
rija Keiša, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, 
Jānis Neilands, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, 
Normunds Zviedris.

1. Par grozījumiem pašvaldības 2015. gada 
budžetā.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumu 
Nr.24/2015 “Grozījumi Ādažu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Saistošie  
noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības bu-

džetu 2015. gadam”” un sagatavot tos paraks-
tīšanai.

Balsojums: “par” - 11, “pret” – 2 (A.Keiša, 
N.Zviedris), “atturas” – nav.

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējās (26.05.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes 
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Valērijs 
Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Edmun-
ds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, 
Jānis Neilands, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, 
Normunds Zviedris.
1. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta 
nodibināšanu.
Lēmums: Slēgt līgumu par ceļa reālservitūta no-
dibināšanu ar nekustamā īpašuma “Vējupe 1” 
īpašnieku V.J. Uzdot Būvvaldei līdz 2015.gada 
31.augustam sagatavot koncepciju par ielu tīklu 
un piekļūšanas iespēju nodrošināšanu Vējupes 
ielas rajonā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par Baltezera ciema nekustamā īpašuma 
“Ziemeļi” lokālplānojuma apstiprināšanu un 
par saistošo noteikumu Nr.25/2015 izdošanu.
Lēmums: Apstiprināt lokālplānojumu Baltezera 
ciema nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”. Iz-
dot saistošos noteikumus Nr.25/2015 “Ādažu no-
vada Baltezera ciema nekustamā īpašuma “Zie-
meļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Sū-
nas” lokālplānojuma apstiprināšanu un par 
saistošo noteikumu Nr.26/2015 izdošanu.
Lēmums: Apstiprināt lokālplānojumu Ādažu 
ciema nekustamajam īpašumam “Sūnas”. Izdot 
saistošos noteikumus Nr.26/2015 “Ādažu novada 
Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Sūnas” lokāl-
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par nekustamo īpašumu “Kalmnieki”, “Zaļ-
kalni” un “Rijnieki” detālplānojuma īstenoša-
nas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Precizēt nekustamo īpašumu “Kal-
mnieki”, “Zaļkalni” 3.z.v. un “Rijnieki” 2.z.v. 
detālplānojuma īstenošanas kārtību un noteikt, 
ka nekustamajos īpašumos Gaujas ielā 47, Gau-
jas ielā 49 un Gaujas ielā 51 atļauts ierīkot lokālo 
ūdensapgādes urbumu un lokālo kanalizācijas 
sistēmu ar hermētisku notekūdeņu krājrezer-
vuāru atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” 24.07.2014. 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem 
Nr.2414/07/01, līdz centralizēto komunikāciju 
izbūvei. Slēgt vienošanos starp domi un nekus-
tamo īpašumu Gaujas ielā 47, Gaujas ielā 49 un 
Gaujas ielā 51 īpašniekiem par to, ka viņi pašu 
spēkiem apņemas izbūvēt elektroapgādes pieslē-
gumus un apņemas pieslēgties centralizētajām 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kad 

tās būs izbūvētas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam Ādažu ciemā, “Ores”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Ādažu ciemā, 
“Ores”, ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu, 
pie īpašuma robežas detalizēti izstrādājot per-
spektīvo Gaujas ielas šķērsprofilu ielas sarkana-
jās līnijās. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcī-
bas projekta izstrādei. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Ādažu ciemā, 
Attekas ielā 13.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 13 ar 
mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu. Apstiprināt 
nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par dalību konkursā klientu apkalpošanas 
centru izveidei.
Lēmums: Piedalīties konkursā valsts budžeta do-
tācijas valsts un pašvaldību vienoto klientu ap-
kalpošanas centru izveidei saņemšanai. Noteikt 
kopējās izmaksas valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centra izveidei 13036,84 
EUR apmērā. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašval-
dības līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par nekustamā īpašuma “Loka iela 2” daļas 
atsavināšanu.
Lēmums: Atsavināt sabiedrības vajadzībām daļu 
no nekustamā īpašuma Loka iela 2, Ādaži. Atsa-
vināmā zemes gabala  platība var tikt precizēta, 
izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu. Izveidot 
nekustamā īpašuma daļas iegādei Atlīdzības no-
teikšanas komisiju.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par atbalstu biedrības “Gaujas Partnerība” 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-
2020.gada plānošanas periodā.
Lēmums: Atbalstīt biedrības “Gaujas Partne-
rība” darbību Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020.gadam pasākuma “Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” īstenošanai Ādažu novadā. At-
balstīt biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.
gadam izstrādi.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par domes 27.05.2014. lēmuma Nr. 130 at-

celšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2014.gada 27.maija lēmu-
mu Nr.130 “Par nekustamā īpašuma “Āķi” atsa-
vināšanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par līguma pagarināšanu ar SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” par pašvaldības dzīvojamā 
fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres 
līgumus.
Lēmums: Pagarināt uz trīs gadiem pārvaldīša-
nas līgumu Nr. JUR 2012-05/361 ar SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” par pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par domes dalības vērtējumu pašvaldības 
kapitālsabiedrībās.
Lēmums: Apstiprināt domes dalības vērtējumus 
pašvaldības kapitālsabiedrībās. Saglabāt Ādažu 
novada domes dalību SIA “Ādažu Namsaim-
nieks”, “Ādažu Ūdens” un SIA “Ādažu slimnīca”, 
turpinot šo kapitālsabiedrību darbību esošajā 
statusā. Noteikt kapitālsabiedrībām stratēģiskos 
mērķus 2016.-2020.gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par projektu apstiprināšanu un finansēju-
ma piešķiršanu atbalsta konkursā iedzīvotāju 
iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”.
Lēmums: Palielināt Atbalsta konkursa iedzīvotāju 
iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” pašvaldības 
kopējo līdzfinansējumu par 4015,80 EUR. Pie-
šķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektu reali-
zācijai. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansēju-
mu 24015,80 EUR nodrošināt no domes Attīstības 
un investīciju daļas budžeta līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzī-
bas lietošanā.
Lēmums: Nodot pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – jaunu un labā tehniskā stāvoklī esošu 
medījuma dzēšanas kameru “FCKW-frei Modell 
BU 2130” – bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem 
biedrībai “Mednieku Klubs “Laveri””. Dzesē-
tavas bezatlīdzības lietošanas mērķis – medību 
produkcijas uzglabāšana, kā arī Pārtikas un ve-
terinārā dienesta nodrošināšana ar izmeklēšanai 
nepieciešamajiem paraugiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par līguma noslēgšanu par servitūta nodi-
bināšanu.
Lēmums: Piekrist līguma par ceļa servitūta nodi-
bināšanu noslēgšanai starp nekustamā īpašuma 
“Žubītes”, Baltezers, īpašnieku J.L. un nekusta-
mā īpašuma “Virši”, Baltezers, kopīpašniekiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēs-
tis” (Nr.176) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saisto-
šie noteikumi:
Nr.22/2015 (28.04.2015.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes 2013. gada 3. septembra saistošajos 
noteikumos Nr.25 „Saistošie noteikumi par ne-
kustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā.””
Nr.24/2015 (19.05.2015.) “Grozījums Ādažu no-

vada domes saistošajos noteikumos Nr.9/2015 
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības budžetu 2015. gadam.””
Nr.25/2015 (26.05.2015.) “Ādažu novada Bal-
tezera ciema nekustamā īpašuma “Ziemeļi” lo-
kālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi.”
Nr. 26/2015 (26.05.2015.) “Ādažu novada Ādažu 
ciema nekustamā īpašuma “Sūnas” lokālplāno-

juma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu no-
vada domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā 
veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klien-
tu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stā-
vā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 30.



No sirds sveicam
jūnija jubilārus! 
Dzidru Dundu 70 g.
Lidiju Kullesu 70 g.
Ritu Līci – Līcīti 70 g. 
Ligitu Petramu 70 g. 
Maigu Rozenbergu 70 g. 
Maiju Zaķi 70 g. 
Irēnu Muhinu 70 g.
Birutu Ābeli 75 g. 
Ivanu Bogdanovu 75 g.
Brigitu Knipšu 75 g. 
Genovefu Kuzmani 75 g. 
Staņislavu Leitāni 75 g. 
Edmundu Markaini 75 g. 
Jāni Dubinski 80 g. 
Māru Lapiku 80 g. 
Jāni Viktoru Līdi 80 g. 
Olgu Mariju Vidausku 80 g. 
Imantu Zālīti 80 g.
Viju Zvirgzdiņu 80 g. 
Staņislavu Bukšu 85 g. 
Jefrosiniju Fjodorovu 85 g. 
Adolfīnu Jarmakoviču 85 g. 
Ninu Osmaku 85 g. 
Rūdolfu Šķiliņu 85 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome
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Paziņojums par nekustamā īpašuma 
“Sūnas” lokālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 26.05.2015. sēdē ir 
apstiprināts Ādažu novada Ādažu ciema 
nekustamā īpašuma “Sūnas” lokālplāno-
jums (sēdes lēmums Nr.93) un izdoti sais-
tošie noteikumi nr.26/2015 “Ādažu novada 
Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Sūnas” 
lokālplānojuma grafiskā daļa un teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazī-
ties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā 
www.adazi.lv.
Paziņojums par nekustamā īpašuma 
“Ziemeļi” lokālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 26.05.2015. sēdē ir 
apstiprināts Ādažu novada Baltezera cie-
ma nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokāl-
plānojums (sēdes lēmums Nr.92) un izdoti 
saistošie noteikumi nr.25/2015 “Ādažu no-
vada Baltezera ciema nekustamā īpašuma 
“Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi”. Ar saistošajiem noteikumiem var 
iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas 
lapā www.adazi.lv.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Kārtējais – 17. jūnijā Gaujas ielā 16, plkst. 13.00

Programmā:  Jāņu ielīgošana ar Jāņu dziesmām.
izdarībām un tradicionālo cienastu.

Nākamais – 19. augustā Gaujas ielā 16, plkst.13.00.
Pensionāru padome

Mobilais mamogrāfs Ādažos 9. jūlijā
Pie Ādažu slimnīcas Gaujas ielā 13/15

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc
iepriekšēja pieraksta!

Pieraksts pa tālr. 67142840, 27866655
Plašāka informācija: www.mamografija.lv vai pa 

e-pastu: info@mamografija.lv

Sacensības basketbolā pārceltas uz 
septembri!

Ādažu kausa izcīņas sacensības basketbolā tiek 
pārceltas no 20. jūnija uz 2015. gada 19. septembri! 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Aicinām pieteikties konkursam
“Sakopta vide Ādažu novadā 2015”

Pieteikt īpašumus konkursam var līdz 
2015. gada 10.  jūlijam. 

Konkursa nolikums un plašāka informācija www.adazi.lv

PAZIŅOJUMI

No 12. maija līdz 8. jūnijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

zēni – Andris, Markuss;
meitenes – Daniela, Melisa, Šarlote, 

Megija, Ilarija un Gerda.
Apsveicam jaunos vecākus!

In memoriam

Skumjā brīdī esam kopā ar tuviniekiem, mūža 
ceļā pavadot mūziķi, angļu valodas speciālistu, 

Ādažu ainavu zīmētāju
Valdi Zirni. 

Mūziķu un draugu vārdā, 
Ivars Kraucis


