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Ādažos uzstāda leģendāras lidmašīnas kopiju, ar 
kuru pirmo reizi pasaules vēsturē pārlidots Lamanšs

PERONĪBA   3. lpp.

Lidotājs, avio konstruētājs Valentīns Vas-
jaks ar savu komandu uzbūvējis franču 
lidotāja Luija Blerio lidmašīnas kopiju. 
Ar tādu Blerio 1909. gadā pirmo reizi pa-
saules vēsturē šķērsoja Lamanšu. Izpētes 
darbs dažādos pasaules muzejos un ar-
hīvos vien prasījis 6 gadus, vēl pāris gadi 
pagājuši modeli būvējot. 
Vēsturiskā monoplāna izpēti apgrūtinājis 
fakts, ka lidaparāta rasējumi nemaz nav 
saglabājušies. Baidoties no konkurentiem, 
Blerio rasējumus nevis zīmēja, bet pierak-
stīja senā franču valodā. Lai no jauna uz-
būvētu lidaparātu, kas ir identisks pirms 

106 gadiem veidotam, būvnieku komanda 
to rekonstruēja pēc senām fotogrāfijām, 
skicēm un grāmatām, kurās atrasti ap-
raksti par monoplānu.
Vēsturiskā lidojuma simtgadei par godu 
arī Valentīns vēlējās šķērsot Lamanšu ar 
paša būvētu lidmašīnu, kas atbilst vēstu-
riskajam prototipam. “Diemžēl 2007. gadā 
Latvijā sākās krīze, līdz ar to – ar finan-
sēm bija švaki. Nebija ne laika, ne nau-
das. Zviedrs Maikls Karlsons uzbūvēja šo 
modeli ātrāk un Blerio lidojuma simtgadē 
pārlidoja Lamanšu. Luijs Blerio, veicot šo 
leģendāro pārlidojumu, iemantoja pasau-

les slavu. Pirms leģendārā lidojuma viņš 
atradās uz bankrota robežas. Šis lidojums 
viņu padarīja bagātu, jo pēc tā monoplānu 
sāka ražot sērijveidā. Līdz tam viņš ražoja 
lampiņas riteņiem, bet avio konstruēšana 
bija viņa hobijs,” stāsta Eiropas vēsturisko 
lidaparātu kluba biedrs Valentīns Vasjaks.
 Ar vēsturisko monoplāna uzstādīšanu 
Vēstures un Mākslas galerijā Ādažos, 
Gaujas ielā 33A, sākusies vērienīgo nova-
da svētku “Gaujas svētki Ādažos” ieskaņa! 
Leģendārā monoplāna kopiju Ādažu Vēs-
tures un mākslas galerijā varēs aplūkot 
pāris mēnešu.

Šā gada 22. aprīlī pie Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra notiek sagatavošanās darbi, lai leģendārās lidmašīnas kopiju 
pa detaļām nogādātu Ādažu Kultūras centrā, Vēstures un mākslas galerijā.
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 Ādažu Kultūras centrā  
grupa “Otra puse” priecē ar 
koncertprogrammu “Mana 

pilsēta”.

 Ādažu pašvaldības policija 
palīdzējusi vides inspektoram, 
izvelkot nelegālu zvejas tīklu un 
notverot maluzvejnieku.

 Ādažu 
pašvaldības 
p o l i c i j a s 
k o m a n d a 
priecājas par 
iegūto 3. 
vietu 1. maija 
krosa stafešu 
skrējienā un 
u z ņ e m 

selfijus.

 Dabaszinību 
nedēļa sākum-
skolā. No 13.-17. 
aprīlim ikviens 
sākumskolas 
skolēns varēja 
kļūt par pētnie-
ku. Nedēļas 
moto – „Nesēdi un 
negarlaikojies, pētīt 
dabu – tas ir interesanti!”



E i r o p a s 
d i e n u 
i e t v a r o s 
Ā d a ž u 
vidusskolā 
n o r i s 
dambretes 
z ibenstur-
nīrs, zīmē-

jumu akcija, papīra lidmašīnu 
tālmešana un citi pasākumi.

 Loterija! Viens no jaunākās paaudzes satrau-
cošākajiem brīžiem 1. maija krosa stafešu 
skrējiena pasākuma laikā.

 BiFiĶīMa nedēļā Ādažu vidusskolā Rīgas Tehniskās universi-
tātes pārstāvji skolēnus matemātikas stundās aicināja sadalī-
ties grupās un veidot kokteiļsalmiņu torņus, izmantojot 

ģeometriskās figūras. Lūk, rezultāts!

 Mārupes novada domes vadība un pārstāv-
ji Ādažos ieradušies pēc padoma  un 
pieredzes konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 
organizēšanā, tādēļ tiekas ar domes vadību 
un Attīstības daļas vadītāju Karīnu Miķelsoni.

 Ādaži ar pozitīvām ziņām nonāk Latvijas 
televīziju ziņu dienestu uzmanībā! Vēsturis-
kā lidaparāta uzstādīšana Ādažu Vēstures un 
mākslas galerijā ieinteresējusi arī žurnālisti 
Sandru Leitāni.

 Ādažu sporta laukumi un stadions iemir-
dzas gaismā! Notiek darbu pieņemšana. 
Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists 
Jānis Tiļčiks un Sporta daļas vadītājs Pēteris Sluka 
vērtē projektētāja un būvnieku paveikto.

 Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas  (ĀMMS) 
flīģeļa ieskandināšanas 
svētkos uzstājas Jānis 
Miltiņš, svētku brīdī klāt 
ĀMMS direktores vietniece Kristīne Savicka, 
Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga un domes  izpild-
direktors Guntis Porietis.
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“Visi darbi, kas ar rokām darināti, nāk 
no Dieva,” uzskata tēlnieks Ronalds 
Jaunzems, kura ikdiena paiet ne tikai 
kaļot un virpojot akmeņus, bet arī pa-
sniedzot jogas nodarbības Ādažos. “Es 
nekad nevarēju iedomāties, ka akme-
ni varētu virpot ar rokām kā koku vai 
mālu, bet tagad es to atklāju,” viņš at-
zīst. Ronalds līdz šim ir vienīgais Lat-
vijā, kurš pats savām rokām uzmeista-
rojis virpu, kuras spēkam pakļaujas pat 
akmens. “Lūk, kāda precizitāte slēpjas 
šajās mazajās, smalkajās rokās,” tēlnie-
ci, stikla mākslinieci, Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolas skolotāju Līgu Jaun-
zemi raksturo pašas vīrs. Abi iepazi-
nās, mācoties Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolā, un ir kopā arī šodien – gan 
mākslā, gan dzīvē. 

Vai ikdienā sadzīvot diviem mākslinie-
kiem ir viegli? 
Līga Jaunzeme: Jā, ir viegli.
Ronalds Jaunzems: Cik esmu dzirdējis, 
vairums gadījumu tas esot pagrūti, bet 
mūsu gadījumā – kopīgās intereses tikai 
vairo savstarpējo izpratni un vieno. Bet 
man liekas, ka iemesli, kāpēc tas tā ir, 
meklējami kaut kur aiz redzamās pasau-
les robežām.   
Kā paiet jūsu ikdiena?
Ronalds Jaunzems: Jau 5 gadus vairākas 
reizes nedēļā pasniedzu hatha jogu, daļu 
laika veltu savai praksei. Tie vairāk ir fi-
ziski vingrinājumi ar ievirzi uz meditā-
ciju. Lai sagatavotu ķermeni darbam un 

atpūtai, nepieciešams regulāri kustēties. 
Pārējā dienas daļa paiet ārā pie akme-
ņiem, jo strādāju zem klajas debess gan 
ziemā, gan vasarā. Paralēli mans trīsga-
dīgais dēls pieskata suni, un es pieskatu 
viņus abus.
Līga: Rūpējos par personīgo un ģimenes 
garīgo un fizisko modrību. 
Cik daudz ikdienā sanāk nodarboties 
ar profesionālo mākslu? 
Līga: Grūti jau nošķirt. Interesējamies 
ne tikai par mākslu, bet arī par dzīves 

jēgu un filozofiju. Visam ir savi plusi un 
mīnusi. Nekas nav tikai melns vai balts. 
Darīt tikai kaut ko vienu ir grūti, darīt 
daudz visu ko – arī grūti. Jā-
meklē vidusceļš un līdzsvars 
tajā visā. Ja gribi, lai darbu 
nopērk, nevari taisīt jebko, 
kas pirmais ienāk prātā. Mēs 
redzam, ka cilvēki to nepērk. 
Domas ir jāsakārto, tad arī 
tie darbi ir citādi. 
Ronalds: Kad ārzemēs pa-
saku, ka esmu mākslinieks, 
daudzi jautā, vai varu ar šo 
darbu izdzīvot. Man ar hobi-
jiem ir tā, ka vienmēr ātri pa-
rādās fani un sekotāji, sāku 
gūt atzinību, kas nozīmē 
veltīt daudz laika konkrētai 
jomai, attīstīt to un kļūt par 
profesionāli.  Īstajiem cilvē-

kiem jāsatiekas. Mums akadēmijā psiho-
logs Viesturs Reņģe teica – tik maz šo-
dien ir dabiskā. Vadītāji iziet kursus, kā 
pareizi runāt, darba ņēmēji iemācās, kā 
jāuzvedas. Kur tad paliek tas dabiskums 
un patiesums? Mēs esam bijuši Indijā, 
un tas, ko mēs tur ļoti novērtējām, bija 
cilvēku spēja darīt visu ar prieku. Vecs 
cilvēks nes smagus koferus, bet smaida, 
dara to ar tādu prieku. Mēs par daudz 
tiecamies pēc tām kakla saitēm. 
Līga: Mēs novērtējam zemniekus, kuri 
strādā ar zemi, apkopj lopus. 
Ronalds: Viņi ir tuvāk dabai. Bet, kad 
viss ir “ļoti pareizi”, cilvēks pats apmal-
dās. Visi grib būt vadītāji, bet, lai būtu 
vadonis, ir vajadzīgs talants. Cilvēkam 
jādara tas, kas viņam patiešām patīk, 
kam ir patiesi piemērots, kam ir radīts.

Gaisma akmenī 
Kā sākās garīgie meklējumi un ceļš 
mākslā? 
Līga: Īstenības meklējumi jau bija kopš 
bērnības. Nesapratu, kādēļ apkārtējie 
runā vienu, bet dara ko pilnīgi citu. Ap-
jautu, ka lielākajai daļai cilvēku interesē 
kaut kas cits nekā man. Visu gribēju iz-
darīt pa īstam, izprotot būtību. Mācoties 
skolā, jutu, ka visus priekšmetus nemaz 
nav iespējams apgūt – ja patiesi katrā 
jomā vēlies iedziļināties, tas nemaz nav 
iespējams. Mirkļos, kad veidoju darbus, 
jutos visbrīvāk, tādēļ pēc skolas gāju pie 
Ingas un Dainas (Ingas Patmalnikas, 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas di-
rektores, Dainas Grūnvaldes,  Mākslas 
nodaļas vadītājas M.G.) un citos mākslas 
pulciņos. Tā kā pēc dabas esmu introver-

ta, vārdos to nekad neesmu formulējusi. 
Varbūt Ronalds izstāstīs par mani. 
Ronalds: Jā, es varu izstāstīt par viņu! 

Vērot
no malas

Vērot
no malas

Dzenoties pēc ārēja mērķa, kādā brīdī sabrūc.
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Varbūt viņa var stāstīt 
par mani!
Varbūt – katrs par sevi? 
Ronalds, Līga smejas. 
Ronalds: Līga gāja visā-
dos mākslas pulciņos, es 
– nē. Es dzīvoju uz salas. 
Kopš bērnības darbojos 
tēva darbnīcā, jo piedzi-
mu ģimenē, kas saistīta 
ar mākslu. Mans tēvs arī 
ir tēlnieks – Pauls Jaun-
zems. Kā mans puika 
tagad darbojas ar mani 
kopā darbnīcā, tā arī es 
bērnībā jau apstrādāju 
koku, vēlāk – arī cietākus 
materiālus. Līgai padevās 
matemātika un orientēša-
nās kartēs, bet man šīs jomas nepadevās. 
Līga: Tu biji daiļrunātājs.
Ronalds: Jā, publiski skaitīju dzejoļus. 
Līga: Tagad Ronalds ir vienīgais Latvi-
jā, kurš pats savām rokām uzmeistarojis 
akmens virpu.
Ronalds: Tāpēc studēju metāla dizainu, 
lai iemācītos izgatavot unikālus instru-
mentus mākslas darbu veidošanai. Es 
nekad nevarēju iedomāties, ka akme-
ni varētu virpot ar rokām kā koku vai 
mālu, bet tagad es to atklāju. Redzot ga-
tavos darbus, jaunie tēlniecības studenti 
ir nākuši ar vēlmi apgūt šo tehniku, bet 
pagaidām tas ir pārāk riskanti, tam va-
jag pieredzi.
Ja izdodas, sajūta ir tāda, ka akmens sāk 
kust. Otrs interesants, netipisks izai-
cinājums ir dobumu veidošana lauk-
akmeņos, kad, izmēriem saglabājoties, 
akmens kļūst svarā vieglāks. Izņemtās, 
smagās masas vietā ielaižu gaismu. Tam 
visam ir vajadzīga plaša zeme darba lau-
kam, kur krāt akmeņus un eksperimen-
tēt, tas savukārt mums ir dots no Līgas 
vecākiem. 
Abi esat beiguši Latvijas Mākslas aka-
dēmiju. Vai bez zināšanām un praktis-

kajām iemaņām, tā īpaši ietekmējusi 
arī Jūsu pasaules redzējumu? 
Ronalds: Mākslas akadēmijā bija iespēja 
satikt cilvēkus, kuri mākslā ir ļoti dziļi. 
Pasniedzēja Irēna Lūse jau tad teica – ja 
esi nodevies darbam, vari aizmirst pat 
par ēšanu. Ir trīs tipa mākslas patērētā-
ji: pirmie, kas grib tādu pašu kā citiem, 
otrie, kas grib, lai būtu atšķirīgi no ci-
tiem, un trešie, kas nezina, ko grib. Arī 

māksliniekiem gadās, ka paši nezina, ko 
grib. Akadēmijā māca meklēt un sajust, 
ko tu gribi, bet, lai tas notiktu, jāpārstāj 
baidīties kļūdīties. Tas nāk ar laiku.
Līga: Jā, tur iepazinu mākslas procesu, 
kas krasi atšķiras no sabiedrībā pie-
ņemtā.

Uztvert, uzzīmēt, sataustīt 
Dievu 
Kā rodas idejas Jūsu darbiem? 
Ronalds: Veidojot kaut ko vienu, rodas 5 

jaunas idejas. Veiksmīga 
mākslas procesa pamatā 
ir laba kontrole – glezno-
tājs kontrolē otu un trie-
pienu, tēlnieks – āmuru 
un sitienu, bet kontroles 
iekšpusē, ja cilvēks ir jū-
tīgs, rodas bezgala daudz 
variāciju, nejaušību un 
citu skatpunktu – dzimst 
improvizācija. Būt jūtī-
gam nenozīmē būt emo-
cionālam. Ir emocionāli 
cilvēki, kas nav jūtīgi, tā-
pēc šoreiz ar šo vārdu do-
māju būt klātesošam, tieši 
uztvert informāciju.   
Līga: Ideju ir ļoti daudz, 
tās vienkārši ir, vajag ti-

kai strādāt un realizēt tās.
Pirms satikāt Līgu, neuzdevāt sev ek-
sistenciālus jautājumus? 
Ronalds: Es dievapziņu vienmēr esmu 
uztvēris caur racionālo. Es fanoju arī par 
šo lidmašīnas meistaru (Valentīnu Vas-
jaku un viņa komandu, kas būvē ātrākās 
lidmašīnas ultravieglo lidaparātu klasē, 
kā arī nupat uzbūvēja Blerio 1909. gada 
vēsturisko modeli.) Esmu bijis pie viņa 

darbnīcā. Ārprāts, kā viņi tur rēķina. 
Tā ir baigā matemātika. Kā viņš pats ir 
teicis, ka cilvēku dzīvības ir uz viņa at-
bildības. Man vienmēr šādi cilvēki ir 
bijuši draugi, bet rēķināt es tomēr ne-
māku, tāpēc eju citu attīstības ceļu.  Ar 
vingrinājumiem trenēju pārvaldīt kus-
tības, emocijas, prātu, miegu, arī māks-
liniecisko iedvesmu. Jau nedaudz senāk 
esmu spontāni vingrinājis iekšējo redzi 
un plašuma iztēli, bet tagad tas ir kļuvis 
par profesionālu, spēcīgu instrumen-
tu. Vienmēr esmu uzskatījis, ka, ja vien 
Dievs eksistē, tas jāspēj uztvert, uzzīmēt 
un sataustīt. Pēdējā laikā tas notiek ar-
vien biežāk. 
Minējāt, ka joga palīdz pārvaldīt ie-
dvesmu. Vai to vajag pārvaldīt?
Ronalds: Māksliniekam jāvar 2 dienu 
laikā dabūt gatavu darbu, neskatoties uz 
to, ir vai nav iedvesma. 
Līga: Naumovs (Aleksejs Naumovs, Lat-
vijas Mākslas akadēmijas rektors M.G.) 
jau studiju laikā teica, ka profesionālu 
mākslinieku no diletanta atšķir tieši 
spēja strādāt jebkurā brīdī un apstākļos, 
arī bez iedvesmas. 
Ronalds: Tie ir lielākie maldi, ka māks-

Vadītāji iziet kursus, kā pareizi runāt, dar-
ba ņēmēji iemācās, kā jāuzvedas. Kur tad 
paliek tas dabiskums un patiesums?
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liniekam, lai strādātu, nepieciešama 
īpaša iedvesma. Māksla dod aizrau-
šanās prieku, bet nedrīkst kļūt pārāk 
atkarīgs no apstākļiem. Senās dzīves 
gudrības  palīdz atiet nost un sagla-
bāt neatkarību.  Meditācija – šo vārdu 
bieži nesaprot pat tie, kas to praktizē. 
Mākslā nepieciešama koncentrēša-
nās. Man bieži jautā, kādēļ neņemu 
palīgus, kas palīdzētu celt akmeņus, 
lai es varētu šo nodarbi paplašināt 
kā biznesu. Bet tad pazustu tas, kas 
man patīk šajā darbā. Es uzlieku aiz-
sargbrilles, masku, aiztaisu ausis un 
Dievs strāvo caur mani. Darbs – tā ir 
koncentrēšanās, meditācija ir brīdis, 
kad nav domu. Šeit tie viens otru ie-
tekmē tāpat, kā dienas gaitas ietekmē 
miegu, un miegs ietekmē dienu. Bet 
vajadzīgi ir šie abi.

Dzīvīgums, skaidrība un 
miers
Ko joga jums ir iemācījusi?
Ronalds: Nav jēgas dzīties pēc ārēja 
mērķa. Tie mērķi, kas jāpārvar, ir sevī. 

Dzenoties pēc ārēja mērķa, kādā brīdī 
sabrūc. To labi ilustrē piemērs ar sportis-
tiem. Sākotnēji viņiem, piemēram, fizis-

kā izturība jogā nav liela. Sportā dzenas 
pēc ārēja sasniedzama mērķa, bet joga 
māca turpināt dzīvot gan grūtībās, gan 
arī pēc finiša. Vairāki sportisti veiksmī-
gi praktizē jogu, pie manis nāk arī ma-
ratonisti. Tas tiešām palīdz. Pats pirms 
jogas izmēģināju dažādus sporta veidus, 
piemēram, sacīkšu burāšanu ar vēja dēli. 
Tomēr, laikam ejot, sapratu, ka tad, kad 
burāju viens pats, tas ir pavisam kas cits. 
Kad piedalījos sacensībās, pazaudēju šo 
brīnišķo sajūtu – būt vējā, just ūdens 
čalas, sacensībās kļūstu kokains un sa-
springts. Dzīvīgums ir svarīgs vārds. Sa-
censībās šis dzīvīgums pazūd. Kad par 
daudz biju strādājis pie datora, atkal – 
meklēju dzīvīgumu, atgriežoties pie dar-
ba ar īstiem materiāliem. Akmens kal-
šana, darbs ar to atkal ļauj sajust idejas, 

kas nav iespējams, caurām dienām 
sēžot pie datora. Kad saproti, ka tas, 
ko dari, ir tavs ceļš, pieņem savas ne-
veiksmes un esi tuvāk savai dvēselei. 
Kā teicis viens liels skolotājs: “Nav 
nekā tāda tavā dzīvē bijis, kas nebū-
tu bijis Dievs.” Jebkas, ko pieredzi, ir 
Dieva izpausme, bet ciešanas veido 
paša attieksme un nezināšana. 
Līga: Kārļa Skalbes pasakā “Kaķīša 
dzirnaviņas” tik skaidri parādīts, ka 
ciešanas ir normāla parādība. Tā ir 
daļa dzīves. 
Kāpēc daudziem, sākot nodarbo-
ties ar jogu, veselība vēl vairāk pa-
sliktinās, nevis uzlabojas? 
Ronalds: Jo tā ir operācija bez skalpe-
ļa. Fakts, ka daudzi praktizē neparei-

zi, neuzmanīgi. Dažkārt tas ir zināšanu 
trūkums vai pārpratumi. Mums ir skolo-
tāji, kas praktizē kopš 70. gadu sākuma. 

Viņu personībās joga ir pilnībā realizēta, 
viņi visi runā par vienu un to pašu. Vi-
ņos ir skaidrība un miers. Labs skolotājs 
ir ļoti svarīgs elements, šai zinātnei būtu 
jāuzlabo dzīves kvalitāte, nevis otrādi. 
Citādāk – kaut kas nav kārtībā.
Cik Jums, Līga, šobrīd ikdienā sanāk 
strādāt ar stiklu?
Līga: Pavisam nedaudz, jo esmu mam-
ma un sieva, skolotāja, bet nu esmu atra-
dusi tehniku, ko patiešām vēlos attīstīt. 
Nākotnē plānoju vairāk darboties šajā 
jomā.
Ronalds: Līga spēj veidot ļoti smalkas 
detaļas. (Rāda uz Līgas rokām. M.G.) Es 
strādāju ar 10 tonnīgiem akmeņiem, bet, 
lūk, kāda precizitāte ir šajās mazajās, 
smalkajās rokās. 

Monika Griezne

Gleznotājs kontrolē otu un triepienu, tēlnieks – 
āmuru un sitienu, bet kontroles iekšpusē, ja cilvēks 
ir jūtīgs, rodas bezgala daudz variāciju, nejaušību 
un citu skatpunktu - dzimst improvizācija.

Par zemes lietošanas un zemes apauguma veidu statistisko apsekojumu 
SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Ko-
misijas statistikas biroja EUROSTAT 
pasūtījuma veiks zemes apauguma un 
lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu 
apsekojumu Baltijas valstīs,  t.sk. arī 
Ādažu pašvaldībā. Apsekojums no-
tiks no 2015. gada maija līdz oktobrim 
(projekts LUCAS 2015, http://ec.euro-
pa.eu/eurostat/web/lucas/overview).
Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 
4498 ģeogrāfiski punkti, kuri var atras-
ties jebkuros zemes apauguma veidos 
(lauksaimniecības zeme, zālāji, meža 
zemes, apbūvētas teritorijas, transpor-

ta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes 
apauguma un lietošanas veidu, redza-
mu meliorācijas sistēmu esamību un 
ainavas struktūrelementus.
Apsekotāji darbosies saskaņā ar pre-
cīzām instrukcijām, lai aprakstītu un 
nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī 
lai aprakstītu situāciju 250m garā lī-
nijā no punkta uz austrumiem. Vienā 
no katriem 10 punktiem tiks paņemts 
500g smags augsnes virskārtas pa-
raugs. Paraugs tiks analizēts labora-
torijā un izmantots ar vides faktoru 
novērtēšanu saistītiem mērķiem, pie-

mēram, Eiropas augšņu karšu atjau-
nināšanai, augsnes modeļu validācijai 
un organisko vielu satura noteikšanai 
augsnē, kas ir būtisks klimatu ietek-
mējošs faktors.
Apkopotā informācija tiks izmanto-
ta tikai Eiropas mēroga statistikai un 
tā neatspoguļos nekādus personiskas 
dabas datus vai datus par zemes īpa-
šumiem. LUCAS 2015 apsekojuma dati 
netiks izmantoti lauksaimniecības 
subsīdiju kontrolei, pie tam tie arī nav 
piemēroti šādam mērķim. 

SIA Vides eksperti 

Līgas Jaunzemes stikla vitrāža
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Ādažu jaunajiem basketbolistiem – bronza!
No 24. līdz 26. aprīlim Ādažu vidussko-
las sporta zālē norisinājās VEF Latvijas 
jaunatnes basketbola līgas U12 vecuma 
zēnu finālturnīrs.
Spraigās un emocijām bagātās spēlēs 
ādažnieki izcīnīja 3. vietu Latvijas čem-
pionātā.

Paldies treneriem Arnim Krištopanam 
un Aigaram Neripam, kā arī visiem līdz-
jutējiem!
Apsveicam ar sasniegumu un vēlam pa-
nākumus arī turpmāk!

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
basketbola komandas vecāki

SPORTS

1. maija krosa stafešu skrējiens  Ādažos pulcējis vairāk dalībnieku nekā pērn

1. maijs Ādažos jau otro gadu pēc kārtas 
tika aizvadīts aktīvā un sportiskā garā 
– Ādažu 1. maija stafešu skrējienā ap-
kārt Vējupei. Tajā piedalījās pavisam 33 
komandas no Ādažiem, Carnikavas un 
Rīgas, kopumā  165 dalībnieku. Ja pagā-
jušajā gadā kopumā piedalījās 26 koman-
das, tad šogad – 33.  No tām – 22 bērnu 
un jauniešu un 11 – pieaugušo. Koman-
dām, 5 dalībnieku sastāvā, nododot sta-
fešu kociņu viens otram, bija jāveic  500-

765m gari distances 
posmi apkārt Vējupei. 
Pārstāvētākās vecu-
mu grupas 
b ē r n i e m 
bija U14 (10 
komandas), 
bet pieau-
g u š a j i e m 
– U30 (5 
komandas). 
Akt īvākās 
un spor-
t i s k ā k ā s 
organizāci-
jas Ādažos 
ir Ādažu 

BJSS, Ādažu pašvaldības po-
licija un riteņbraucēju klubs 
“ĀdažiVelo”. U10 grupā 1. 
vietu ieguva “Mazie skrējēji” 
no Carnikavas/Ādažiem; U12 
grupā – 1. vieta – HK “Sāga” 
Rīga, U14 grupā – 1. vieta – 
“Best Fast Friends Ādaži”, 
U16 grupā – “Ābols” Ādaži, 
U18/U20 grupā 1. vietu iegu-
va BMX klubs “Ādaži”; U30 

grupā –  1. vieta “ĀdažiVelo” “Jauda”; U40 
grupā – 1. vieta “Ādaži Velo” “Spēks”.

Sandra Krūma

“ĀdažiVelo” vērienīgais sezonas sākums

Savu otro velosezonu “ĀdažiVelo” ko-
manda ir uzsākusi ar veiksmīgiem star-
tiem un labiem rezultātiem vairākos 
Latvijas MTB seriālos. 
Viskuplākā skaitā komandu var sastapt 
SEB MTB maratonā. Šogad sacensību 
ieskaitē ir pieteiktas divas “ĀdažiVelo” 
komandas – gan Skandi Motors dis-
tancē (55-60km), gan Virši-A distancē 

(35-45km). Pirmajā posmā lielākajā 
Latvijas maratona seriālā lielisku re-
zultātu uzrādīja Zanda Rutkovska, 
savā vecuma grupā izcīnot 1. vietu.
Aprīlī un maija sākumā komandas 
braucēji Ādažu vārdu jau ir nesuši 
arī citos pašmāju seriālos un velo-
braucienos: Vivus MTB, Priekules 
MTB, velokrosā “Baloži 2015”, Ne-
atkarības dienas braucienā un Aiz-
kraukles velobraucienā. Zandai 
katras aizvadītās sacensības līdz 
šim ir noslēgušās ar kāpšanu uz 

pjedestāla. Šo godu Priekules MTB 
izcīnīja arī Karlīna Skrastiņa un Zig-
munds Nurža.
“ĀdažiVelo” biedri aktīvi atbalsta arī 
sportiskās aktivitātes Ādažos. Par to 
liecina pašu noorganizētais velopie-
dzīvojums “Uz zvaigznēm Ādažos 
II: Visuma atklājējs”, kā arī dalība 1. 
maija stafetē apkārt Vējupei. 

Maija kalendārā ir vairākas MTB sa-
censības, no kurām visvairāk tiek gai-
dīts Ādažu velomaratons un Carnika-
vas pavasara velobrauciens. 
Komanda ar gandarījumu pārstāvēs 
Ādažu novadu visas sezonas garumā, 
priecājoties par kopā būšanu un, pro-
tams, cīnoties par labākajiem rezultā-
tiem.

Aija Valtmane
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Konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” 2015. gadā iesniegts 21 projekta pieteikums

17. aprīlī noslēdzās pieteikšanās Ādažu 
novada domes izsludinātajā konkursā ie-
dzīvotāju iniciatīvu atbalstam „Sabiedrī-
ba ar dvēseli”. Konkursā, kura mērķis ir 
uzlabot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan 
sociālajā jomā Ādažu novadā, kā arī vei-
cināt Ādažu novada iedzīvotāju iniciatī-
vu un atbildību par savu dzīves vidi, tiek 
atbalstīti projekti 3 jomās:

• teritorijas labiekārtošana;
• ēkas remonts;
• izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstība vai uzlabošana.
Konkurss pēc pašvaldības iniciatīvas tiek 
organizēts jau trešo gadu, un šogad tajā 
tika iesniegts 21 projektu pieteikums par 
kopējo pieprasīto summu 31 359,61 EUR. 
Ņemot vērā to, ka konkursa kopējais bu-
džets 2015. gadā ir 20 000 EUR, ir skaidrs, 
ka visas idejas pašvaldība nevarēs atbalstīt. 
Lielākais projektu skaits (11) paredz dar-
bības teritorijas labiekārtošanai. Izglītojo-
šu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu 
attīstības vai uzlabošanas jomas atbalstam 
plānoti 7 projekti, bet ēku remontam – 3 

projekti. Ņemot vērā šī gada jaunināju-
mu, kas paredz, ka projektiem teritorijas 
labiekārtošanai ārpus Ādažu ciema terito-
rijas bija iespēja pieteikties uz pašvaldības 
finansējumu līdz 3 000 EUR, lielākais fi-
nansējuma pieprasījums (12 942,15 EUR) 
ir no Garkalnes ciema iedzīvotājiem. 
Pēc visu pieteikumu saņemšanas tika 
uzsākta to vērtēšana. Maija sākumā vēr-
tēšanas komisija tikās ar visām projektu 
grupām, lai klātienē uzklausītu projektu 
idejas un ieceres, kā arī apskatītu pro-
jektu īstenošanas vietas pirms projektu 
īstenošanas. Projekti, kam tiks piešķirts 
finansējums, tiks paziņoti maija beigās.

Inga Pērkone

Noslēgusies Ādažu novada domes rīkotā iedzīvotāju aptauja
Lai no-
s k a id r ot u 
iedzīvotā-
ju viedokli 
par Ādažu 
novada at-
tīstību kopš 
2013. gada 
un plānoto 

attīstību līdz 2022. gadam, laika posmā 
no 15.01.2015. līdz 15.04.2015. Ādažu 
novada dome veica iedzīvotāju aptauju. 
Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti divu 
Ādažu novada attīstības plānošanas doku-
mentu izstrādei: Ādažu novada attīstības 
programmas (2011.-2017.) monitoringa 
otrajam ziņojumam un Ādažu novada at-
tīstības programmai (2016.-2022.).
Aptaujā kopumā piedalījās 548 respon-
denti, no kuriem 308 to darīja, aizpildot 
aptaujas anketu elektroniski, bet pārē-
jie – iesniedzot drukātā veidā sagatavotu 
un aizpildītu anketu. Aptaujā piedalījās 
iedzīvotāji gandrīz no visiem 12 Ādažu 
novada ciemiem; vienīgais ciems, kura ie-
dzīvotāji neiesniedza nevienu anketu, bija 
Āņi. Lielākais aptaujāto iedzīvotāju skaits 
pārstāvēja Ādažu un Kadagas ciemus, kas 
procentuāli ir līdzīgs deklarēto iedzīvotā-
ju procentuālajam sadalījumam katrā no 
ciemiem.
Izvērtējot visu respondentu sniegtās atbil-
des, var secināt, ka iedzīvotāji, kas strādā 
Rīgā, aptaujā piedalījās lielākā skaitā nekā 
tie iedzīvotāji, kuru darbavieta atrodas 
Ādažu novadā. Lielākā daļa respondentu 
nekur nemācās vai arī to dara pārsvarā 
Rīgā. Arī nevalstiskajās organizācijās vai 
kādā pašdarbības kolektīvā ir iesaistījies 
neliels skaits iedzīvotāju (aptuveni 20%). 
Lielākā daļa respondentu iepērkas, ap-
meklē ģimenes ārstu vai saņem veselības 
aprūpes pakalpojumus pārsvarā Ādažu 

novadā. Lielākā daļa respondentu, kam 
ir bērni, izmanto Ādažu novadā esošo 
izglītības iestāžu pakalpojumus. Arī brī-
vo laiku iedzīvotāji pavada vai apmeklē 
sporta pasākumus pārsvarā Ādažu nova-

dā, tomēr kultūras, izklaides pasākumi un 
koncerti Rīgā tiek apmeklēti vairāk nekā 
Ādažu novadā.
Aptaujā iedzīvotāji tika lūgti izvērtēt, kā-
das, viņuprāt, ir Ādažu novada nozīmī-

NOVADĀ

Respondentu un Ādažu novadā deklarēto iedzīvotāju procentuālais sadalījums pēc to 
dzīvesvietām
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NOVADĀ

gākās priekšrocības, kas sekmē novada 
attīstību un ir svarīgas, izvēloties vietu 
kur dzīvot vai strādāt. Vairāk kā 1/5 daļa 
respondentu norādīja, ka tas ir izdevīgais 
ģeogrāfiskais novietojums. Kā citas no-
zīmīgākās priekšrocības tika minētas: 
“VIA Baltica” tuvums, laba izglītības in-
frastruktūra un dabas vērtības.
Savukārt kā lielākos trūkumus Ādažu 
novada attīstībai respondenti uzskata ceļu 
infrastruktūras tehnisko stāvokli (tā at-
bildēja 1/4 daļa respondentu), darba vietu 
trūkums (to atzīmēja gandrīz 1/5 daļa ap-
taujāto), nesakārtota tūrisma infrastruk-
tūra un nepietiekams sabiedriskā trans-
porta nodrošinājums. 

Aptaujā iedzīvotāji vērtēja arī kvalitāti, 
pieejamību, apmierinātību, kā arī izmai-
ņas (gan pēdējo 2 gadu laikā, gan prog-
nozes tuvākajiem 3 gadiem) atsevišķās 
jomās. Aptaujas atbildēs vairākkārt tika 
uzsvērts, ka Ādažos vissliktākā situācija 
ir saistīta ar ceļu un ielu infrastruktūru, 
turklāt situācija šajā jomā pēdējo divu 
gadu laikā tikai pasliktinājusies. Savu-
kārt visvairāk apmierināti Ādažu novadā 
iedzīvotāji ir ar veikaliem, iespēju iepirk-
ties, sabiedriskās drošības līmeni, ar ie-
spēju iesaistīties pulciņos un pašdarbības 
kolektīvos, kā arī kultūras un izklaides 
pasākumiem.
Vairāki jautājumi tika uzdoti, lai noskaid-

rotu iedzīvotāju viedokli 
par pašvaldības, tās ies-
tāžu un struktūrvienību 
darbu, kā arī sniegtu ietei-
kumus to darba uzlaboša-
nai. Kopumā pašvaldības 
darbs apmierina vai drī-
zāk apmierina vairāk nekā 
65% iedzīvotāju. Vēl atzi-
nīgi tika novērtēts Ādažu 
Kultūras centrs, laikraksts 
“Ādažu Vēstis”, Ādažu 
Sporta centrs, Ādažu paš-
valdības policija un Ādažu 
Mākslas un mūzikas skola. 
Aptuveni puse responden-
tu uzskata, ka pašvaldības 
budžeta līdzekļi tiek iz-
mantoti lietderīgi vai drī-

zāk lietderīgi, bet aptuveni 1/4 daļai šajā 
jautājumā nebija viedokļa.
Aptaujas beigās iedzīvotāji tika lūgti sniegt 
atbildi, vai viņi piekrīt apgalvojumam 
“Es ieteiktu Ādažu novadā dzīvot saviem 
draugiem”. Un, kā liecina aptaujas rezul-
tāti, šim apgalvojumam piekrīt vai drīzāk 
piekrīt vairāk nekā 80% respondentu, jo 
cilvēkiem te patīk un, viņuprāt, te ir laba 
vieta dzīvošanai.
Lai iepazīstinātu ar visiem aptaujas rezul-
tātiem, Ādažu novada dome aicina iedzī-
votājus uz tikšanos, kas notiks Ādažu Kul-
tūrizglītības centra Vēstures un mākslas 
galerijas telpās, 27. maijā, plkst. 16.00.

Inga Pērkone

Ādažu novada dome uzsāk darbu pie izglītības sistēmas attīstības izpētes 
Ādažu novadā, līdzīgi kā daudzos citos 
Pierīgas novados, novērojams patstāvīgs 
iedzīvotāju skaita pieaugums un arī turp-
māko gadu tendence liecina, ka iedzīvo-
tāju skaits varētu palielināties. To lielā 
mērā ietekmē bērnu dzimstības rādītāji. 
Šobrīd bērni vecumā līdz 16 gadiem vei-
do nedaudz vairāk kā 1/5 daļu no kopējā 
Ādažu novada iedzīvotāju skaita, kas 2015. 
gada sākumā bija 10627. 
Palielinoties bērnu skaitam 
pašvaldībā, palielinās arī 
pieprasījums pēc izglītības 
pakalpojumiem. 
Ņemot vērā dzimstības rā-
dītājus, iepriekšējo gadu 
laikā tika pieņemti vairāki 
lēmumi, lai pirmsskolas 
vecuma bērnus nodrošinā-
tu ar vietām pirmsskolas 
izglītības iestādēs, risinot 
rindu jautājumu un sekmē-
jot vecāku atgriešanos dar-
ba tirgū. Domājot par to, 
ka arvien lielākam skaitam 

pirmsskolas vecuma bērnu pēc noteikta 
laika jāuzsāk skolas gaitas, Ādažu novadā 
sāk iezīmēties problēma saistībā ar apmā-
cību vides pieejamību skolēniem. Ādažu 
vidusskola tika projektēta 1300 bērniem, 
2014./2015. mācību gadā tajā mācības uz-
sāka 1136 skolēni un var prognozēt, ka to 
skaits turpmākos gadus palielināsies tik 
daudz, ka lielākās Latvijas lauku skolas tel-

pas kļūs par mazu visiem gribētājiem.
Lai nodrošinātu visu plānoto pirmo klašu 
mācību uzsākšanu nākamajā mācību gadā, 
maijā no Ādažu vidusskolas telpām uz citu 
vietu tiks pārcelta Ādažu bibliotēka un la-
sītava. Arī turpmāko divu gadu laikā plā-
nots veikt dažādus pasākumus, lai Ādažu 
vidusskola spētu nodrošināt mācību telpas 
visiem skolēniem. Tomēr, lai izglītības pa-

kalpojumi joprojām būtu 
kvalitatīvi un Ādažu no-
vadā skolas gaitas varētu 
uzsākt ikviens tās mazais 
iedzīvotājs, 2018./2019.mā-
cību gada sākumā novadā 
darbu būtu jāuzsāk jaunai 
izglītības iestādei.
Lai precīzāk izvērtētu, kā-
dai un kurā vietā būtu jābūt 
jaunajai skolai, aprīlī tika 
uzsākts darbs pie jaunās 
izglītības iestādes būv-
niecības Ādažu novadā 
tehniski – sociāli – ekono-
miskā pamatojuma (TEP) N
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Atbildes uz jautājumu “9. Kādi, Jūsuprāt, ir Ādažu novada lielākie trūkumi attīstības veicināšanai?”
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izstrādes. TEP tiks veikts 4 mēnešus, un 
to laikā tiks veikts esošās situācijas rakstu-
rojums, izvērtēts piemērotākais izglītības 
iestādes statuss, noteiktas vismaz trīs alter-
natīvas izglītības attīstībai Ādažu novadā, 
veikts visu alternatīvu ietekmes aspektu iz-
vērtējums, izstrādāta izmaksu un efektivi-
tātes analīze vispiemērotākajai alternatīvai, 
kā arī izstrādāts rīcības plāns jaunas izglītī-
bas iestādes būvniecībai.
Izglītības attīstības plānošana ir katras 
pašvaldības darba kārtībā, tāpēc, lai sek-
mētu līdzsvarotu pakalpojumu pārklā-
jumu lielākā teritorijā un pakalpojumu 
saņēmējiem sniegtu informāciju par tām 
priekšrocībām, kas ir atrodamas konkrē-
tajā novadā, būtu jāņem vērā arī tuvāko 
kaimiņu plāni izglītības attīstībai. Lielākā 
daļa skolēnu, kas mācās Ādažu vidusskolā, 
bet nav deklarēti Ādažu novadā, dzīvo Car-
nikavas novadā. Viens no iemesliem šādai 
situācijai ir tas, ka Carnikavas novadā šo-
brīd netiek piedāvāts apgūt vidējo izglītī-
bu. Tomēr, ņemot vērā to, ka Carnikavas 

novada dome tuvākajā nākotnē 
plāno atvērt arī vidusskolu, lai 
izvērtētu abu novadu izglītības 
sistēmu esošo un potenciālo 
mijiedarbību, Ādažu novada 
dome sadarbībā ar Carnika-
vas novada domi nolēma veikt 
kopīgu pētījumu par vienotas 
izglītības sistēmas attīstības 
iespēju izvērtējumu. Arī šis 
darbs tika uzsākts aprīlī un tiks 
veikts 4 mēnešu garumā. Pētī-
juma ietvaros tiks analizēts, kā 
varētu attīstīties izglītības sistē-
ma gan Ādažu, gan Carnikavas 
novados – kāda nākotnē varētu 
būt izglītības specializācija kat-
rā no novadiem. Pētījuma laikā 
tiks ne tikai sekmēta sadarbība 
starp abām pašvaldībām un to 
izglītības iestādēm, bet arī izanalizēti un 
izstrādāti vienotas izglītības sistēmas at-
tīstības modeļa darbības plāni.
Kā TEP, tā arī pētījuma rezultāti tiks iz-

mantoti Ādažu novada domes turpmāko 
lēmumu pieņemšanai saistībā ar izglītības 
sistēmas attīstību Ādažu novadā.

Inga Pērkone

Ādažu novada domes, Ādažu vidusskolas, Carnikavas 
novada domes un Carnikavas izglītības iestāžu pār-
stāvji tiekas ar konsultantu, kas izstrādās pētījumu 
par vienotās izglītības sistēmas attīstības iespējām.
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Aicinām pieteikties konkursam “Sakopta vide Ādažu novadā 2015”
Pēc neliela pār-
traukuma Ādažu 
novada dome aici-
na iedzīvotājus pie-
teikties konkursā 
“Sakopta vide Āda-
žu novadā 2015”.
Konkursa mērķis – 
p o p u-

larizēt Ādažu 
novada teritorijas sakopšanu, 

radīt interesi un motivāciju novada iedzī-
votājiem sakopt savus īpašumus un veicināt 
atbildību par sava īpašuma sakārtošanu, kā 
arī apzināt sakoptākos īpašumus novadā. 
Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada domes 

Attīstības un inves-
tīciju daļa. Pieteikt 
īpašumus konkursam 
var līdz 2015. gada 10. 
jūlijam. Ādažu novada 
domes izpilddirektora 
izveidota neatkarīgā 
konkursa rezultātu 
izvērtēšanas komisija 
vismaz 5 locekļu sa-

stāvā veiks pie-
teikto īpašumu 
apskati dabā 
laikā no 20. jū-
lija līdz 21. au-
gustam.
K o n k u r s a m 
var pieteikt fi-
zisku un juri-
disku personu 
īpašumus Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā šādās nominācijās:
1. “Sakoptākais individuālais īpašums”;
2. “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpa-
šums”;

3. “Sakoptākā biznesa vide”.
Aicinu ādažniekus nekautrēties un pieteikt 
savus skaistos dārzus. Kaimiņi un draugi, 
piesakiet konkursam īpašumus, kurus ir 
vērts apskatīt, iecelt saulītē, kuru saimnieki 
ieliek savu sirdi un dvēseli savas apkārtnes 
uzkopšanā. Lai citu radītais košums ir labs 
piemērs un motivācija līdzināties, lai vese-
līgais sacensību gars veicina čakli pastrādāt 
savos dārzos un Ādažu novads kļūtu par 

vienu ko skaistākajiem un 
sakoptākajiem novadiem 
Latvijā!

Iveta Grīviņa, konkursa
“Sakopta vide Ādažu novadā  

2015” koordinatore

Ādažu novadā turpinās energoaudits
SIA “Ekodoma” turpina Ādažu novada energoauditu. Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes 
likumu līdz 2015. gada 9. jūlijam ir jāveic energosertifikācija visām pašvaldībai piedero-
šām publiskām ēkām, kuru apkurināmā platība pārsniedz 500 kvadrātmetrus. Visas mūsu 
novada pašvaldības ēkas tika apsekotas un tām tika izsniegti atbilstoši energosertifikāti: 
2 ēkas atbilst „D” klasei (Kultūrizglītības centrs un Ādažu vidusskola) un pārējās 4 ēkas 
atbilst „F” klasei.
Pašlaik SIA “Ekodoma” veic ielu apgaismojuma energoauditu, kura rezultāti tiks  prezen-
tēti Ādažu novada deputātiem un visiem ieinteresētiem iedzīvotājiem Finanšu komitejas 
sēdē 19. maijā plkst. 14.00. Mēs turpināsim informēt arī rakstiski.

Normunds MasaļskisVizualizācija - Karlīna Artemenkova (3. g klase)

NOVADĀ
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NOVADĀ

Lūgums neskraidīt pa aizsargdambja nogāzēm
Būvnieki ir pabeiguši Ādažu pretplūdu dambja ierīkošanas 
darbus. Pavisam drīz Ādažu ciema iedzīvotāji varēs doties 
pastaigās pa dambi un priecāties par Gaujas tecējumu vie-
nā pusē un rosīgo dzīvi Ādažos otrā pusē. Bet, lai šīs ag-
rās pavasara pastaigas nesabojātu šobrīd būvnieku veikto 
darbu – LIELS LŪGUMS IEDZĪVOTĀJIEM UN JO ĪPA-
ŠI BĒRNIEM – NESKRAIDĪT  PA AIZSARGDAMBJA 
NOGĀZĒM.
Nogāzēs ir uzbērta melnzeme un iesēts zāliens. Līdz brī-
dim, kamēr sadīgs zālīte un zāliena saknes nostiprinās 
slīpās nogāzes, būsim saudzīgi pret paveikto darbu. Ir vie-
tas, kur var uzkāpt uz dambja, nenobradājot nogāzes. Ai-
cinām izmantot sagatavotos celiņus un kāpnes un saudzēt 
jauniesēto zālienu.

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarī-
bas atjaunošanas diena. Lai svētku sajū-
ta būtu krāsaināka, Baltezerā, Ādažos, 
Gaujas ielā un uz Kadagas ceļa pavasarī-
gi koši plīvo jaunie ielu dekori – karog-
lentas. 
Karoglentu izgatavošanai par pamatu 
ņemts Ādažu mākslinieces Ingas Pēr-
kons gleznas “Ūdensrozes” motīvs. Glez-
nā redzamas ūdensrozes un, kā zināms, 
ūdensroze ir Ādažu novada simbols, kas 
redzama arī novada ģerbonī. 

Iveta Grīviņa In
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Kadagā šogad talkojuši vairāk cilvēku nekā pērn. Īpaši aktīvi bijuši jaunieši
Liels paldies Kadagas ciema iedzīvotā-
jiem  par atsaucību Lielajai talkai. Īpaši 
6., 7., 8. un 11. mājas iedzīvotājiem – gan 
tiem,  kas  talko ik gadu, gan tiem, kuri 
pievienojās tikai šogad. Rosība šogad Ka-
dagā bija lielāka nekā iepriekšējos gados.  
Liels prieks par Kadagas jauniešu – Ro-
landa, Artūra, Valtera, Kārļa, Emīla, 
Toma, Elīzas, Kristīnes un bērnu – 

Katrīnas, Elzas, Raita, Artūra, Ata, Kār-
ļa atsaucību un  darba prieku, sakopjot 
sporta laukumus. Jaunieši ir lieli entuzi-
asti, tādēļ laukumu sakārtošanu turpinās 
ar saviem un draugu atbalsta spēkiem. 
Paldies Jums! Lai vairāk mums tādu jau-
niešu!

Sandra Bukovska,
lielās talkas koordinatore Kadagā

Ādažos Lielās talkas laikā savāc 12,45 tonnas atkritumu
25. aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā 
Talka, kuras mērķis – līdz 2018. gadam 
padarīt Latviju par tīrāko valsti pasau-
les kartē.

Ādažu novadā tika pieteiktas un re-
ģistrētas 32 talkas vietas, bet zināms, 
ka Lielās talkas dienā sakopt apkārtni 
gāja arī tādi, kas nebija reģistrējuši tal-
kas vietas mājas lapā www.talkas.lv un 

iepriekš sazinājušies ar Ādažu novada 
talkas koordinatoru. Vairākas talci-
nieku grupas jau piektdienā uzsāka sa-
kopšanas darbus – Ādažu vidusskola, 
sakopjot ceļu uz Kadagu, PII “Patnis”, 
sakopjot un labiekārtojot bērnu rotaļu 
laukumu teritoriju, PII “Pasaku valstī-
ba”, sakopjot parku ap bērnu dārzu un 
ierīkojot jaunus stādījumus un zālienu,  
arī pašvaldības darbinieki sakopa te-
ritoriju gar Gauju aiz Ādažu Kultūras 
centra ēkas. Kopumā talcinieki savā-
kuši 12,45 tonnas atkritumu. Dažviet 
no meža un krūmiem tika nesti laukā 
dažādi lielgabarīta atkritumi, kurus 
uzreiz neaizveda uz atkritumu savāk-
šanas vietu. Šīs vietas tiek apzinātas, 
un Ādažu novada domes saimniecības 
un infrastruktūras daļas darbinieki sa-

vāks šos atkritumus. Ja kāda talcinieku 
komanda ir čakli pastrādājusi, bet nav 
informējusi koordinatoru, kur tiks no-
vietoti maisi vai, iespējams, talkas gaitā 
vieta ir mainījusies – lūgums sazināties 
ar saimniecības un infrastruktūras daļu 
(Ivars Grīnbergs 20379220) un informēt 
par vietām, kur savāktie atkritumi pēc 
talkas nav aizvesti.
Liels paldies visiem čaklajiem novada 
iedzīvotājiem un, iespējams, arī vie-
siem, kas gadu no gada iesaistās Lielās 
talkas kustībā. Tikai kopējiem spēkiem 
mēs varam paveikt lielas lietas – sakopt 
Ādažu novadu, un, sakopjot katrs savu 
zemes stūrīti, padarīt tīrāku mūsu Lat-
viju. 
Pastāvēs, kas pārvērtīsies! 

Iveta Grīviņa
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Ādažus sapoš Latvijas Republikas   Neatkarības Atjaunošanas dienai un Gaujas svētkiem

Māksliniece Inga Pērkons
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai – jauns izaicinājums pašvaldībai? 

Kristīne Berķe – Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja uz-
ņēmējdarbības atbalsta jomā.

Ādaži ir pievilcīga vieta uzņēmējdar-
bībai, un tieši šis ir iemesls tam, kādēļ 
kopš pagājuša gada nogales Ādažu no-
vada pašvaldība (turpmāk – pašvaldī-
ba) ir uzsākusi darbu uzņēmējdarbības 
attīstības jautājumos. Saskaņā ar šobrīd 
pieejamiem “Lursoft” statistikas datiem 
Ādažu novadā ir reģistrēti vairāk nekā 
1100 dažāda veida uzņēmumu, no ku-
riem 88% ir sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību. Kopš 2011. gada novadā tiek 
reģistrēti vismaz 100 jaunu uzņēmumu 
katru gadu. 
Ādažu novada uzņēmējdarbības vēsture 
cieši saistīta ar kolhoza laikiem un agro-
firmu “Ādaži”, kā rezultātā novadā izvei-
dojās pārtikas ražošanas uzņēmumi, kas 
arī mūsdienās ir aktīva darbības nozare 
Ādažos. Pateicoties Latvijas valsts neat-
karības atgūšanai un agrofirmai “Ādaži”, 
pagājušā gadsimta 90. gados tika izvei-
dots arī novada lielākais un pazīstamā-
kais uzņēmums – AS “LATFOOD”, kas 
savas produkcijas nosaukumā nes Ādažu 
vārdu pasaulē.
Sakārtota uzņēmējdarbība – jebkura 
veiksmīga novada dzinējspēks
2014. gada lielākie notikumi novada uz-
ņēmējdarbības vēsturē tikai apliecina, ka 
Ādažos ir iespējams ražot augstas pievie-
notās vērtības produkciju un nodarbināt 
novada iedzīvotājus – saņemot Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu, Ādažos tika 
uzbūvētas divas jaunas rūpnīcas, kas 
nodarbojas ar pārtikas produktu ražo-
šanu. Saprotot, ka pievilcīga un sakār-
tota uzņēmējdarbības vide un uzņēmēja 
dialogs ar vietējo pašvaldību ir viens no 
jebkura veiksmīga novada dzinējspē-
kiem, pašvaldība 2015. gadā ir iecerējusi 

veikt vairākus pasākumus, kas vērsti uz 
sadarbības stiprināšanu ar esošajiem no-
vada uzņēmējiem un jaunu uzņēmumu 
piesaisti. 
Tā kā novadā tiek veidotas gan jaunas 
ražotnes, gan sniegti dažādi pakalpoju-
mi, un uzņēmumu skaitam ir tendence 
pieaugt, Ādažu novada domes Attīstības 
un investīciju daļā ir izveidota štata vieta 
– projektu vadītājs uzņēmējdarbības at-
balsta jomā (turpmāk – speciālists), kura 
galvenie uzdevumi ir uzsākt un stiprināt 
sadarbību ar esošajiem novada uzņēmu-
miem, atbalstīt un konsultēt par uzņē-
mējdarbības attīstības jautājumiem gan 
novada, gan Latvijas mērogā, kā arī vei-
dot atgriezenisko saikni starp pašvaldī-
bu un uzņēmēju. Šobrīd prioritāte ir Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk – VARAM) plāno-
tajam projektu konkursam pašvaldībai 
piederošās infrastruktūras pilnveido-
šanai un izveidei, kas atrodas uzņēmēj-
darbības infrastruktūras tiešā tuvumā 
(par šo projektu konkursu un idejām in-
formējām “Ādažu Vēstīs” jau 2014. gada 
decembrī un 2015. gada martā). 
Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruk-
tūras attīstība novadā
Šobrīd notiek aktīva komunikācija ar no-
vada uzņēmējiem un tehniski ekonomis-
ko pamatojumu izstrāde trīs plānotajiem 
infrastruktūras objektiem – Muižas ie-
las, Jaunkūlu ielas un Ataru ceļa rekons-
trukcijas darbiem. 
Nozīmīga speciālista loma ir arī tirdz-
niecības laukuma Gaujas ielā 7 attīstības 
projektā, kur tika panāktas vairākas vie-
nošanās, lai atbrīvotu laukumu no veca-
jiem tirdzniecības kioskiem. Maijā tiks 

pabeigts laukuma tehniskais projekts, 
un šogad plānots īstenot projekta pirmo 
kārtu, lai tirgotājiem un novada iedzīvo-
tājiem būtu iespējams iegādāties vietējo 
zemnieku un amatnieku preces visu cau-
ru gadu.
Valsts likumdošana – šķērslis uzņēmēj-
darbības popularizēšanai novadā?
Bez šiem projektiem pašvaldības spe-
ciālists sāk iepazīt novada uzņēmējus, 
tiekoties gan personīgi ar dažādu uzņē-
mumu vadītājiem un īpašniekiem, gan 
piedaloties Ādažu Uzņēmēju biedrības 
rīkotajos pasākumos. Jāatzīst, ka sākot-
nējā sadarbība nenāk viegli, jo pašvaldī-
bai šī ir jauna pieredze, ir jāveido ciešas 
un atvērtas attiecības starp pašvaldību 
un uzņēmēju. Ne velti vairākas pašvaldī-
bas nevēlas piedalīties uzņēmējdarbības 
vides pilnveidošanā savā novadā, jo tas 
arī nav tik vienkārši izpildāms no valsts 
un pašvaldību regulējošo normatīvo 
aktu viedokļa, piemēram, pašvaldība ne-
drīkst izplatīt nekāda veida komerciālu 
reklāmu par novada uzņēmējiem,  – kat-
ra raksta publicēšana var tikt pakļauta 
riskam, par kuru atbildība būs jāuzņe-
mas pašvaldībai. 
Atgriežoties pie 2015. gada plāniem uz-
ņēmējdarbības vides attīstībā un sadar-
bības veicināšanā starp pašvaldību un 
vietējo uzņēmēju, ir identificēti un jau 
noris vairāki darbi: 
• tiek veidota un atjaunota aktīvo novada 
uzņēmēju datu bāze, lai apzinātu tos uz-
ņēmējus, kuri Ādažos patiešām arī aktīvi 
strādā; 
• uzsākta novada industriālo teritoriju 
apzināšana un komercapbūvei pieejamo 
nekustamo īpašumu kartes izstrāde, kas 
paredzēta gan esošo uzņēmēju attīstībai, 
gan jaunu investoru piesaistei;
• plānots izstrādāt uzņēmējdarbības at-
tīstības un marketinga plānu, kas ļaus 
pilnvērtīgāk izmantot esošos novada 
resursus un plānot jaunu investoru pie-
saisti, kā arī veicināt novada kā zīmola 
atpazīstamību veiksmīgai uzņēmējdar-
bības attīstībai.
Iepriekš minēti tikai lielākie 2015. gada 
uzdevumi, kuru pamatā, protams, būs 
iegūt novada uzņēmēju uzticību un iz-
veidot ciešāku sadarbību ar ikvienu no-
vada uzņēmēju, neatkarīgi no tā lieluma 
un darbības nozares. Tieši komunikāci-
jas un sadarbības rezultātā ceram nonākt 
pie jaunām, uzņēmējdarbības attīstībai 
svarīgām idejām, kā arī nākotnē iesaistīt 
pašus uzņēmējus dažādu ideju realizēša-
nā, jo kopā mēs varam!

Kristīne Berķe
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SPORTS

Ādažu vidusskolas skolēnu veiksmīgie starti Pierīgas skolēnu sporta sacensībās 

Otro mācību pusgadu ar  labiem  pa-
nākumiem uzsāka mūsu skolas jaunie 
sportisti, piedaloties Pierīgas skolēnu 
sacensībās vieglatlētikas trīscīņā telpās 
Baldones vidusskolā. Šajās sacensībās 
“C” gr. (2001.-2002. g. dz.) skolēni izcīnī-
ja 2. vietu komandu vērtējumā. Koman-
dā startēja 3 zēni un 3 meitenes: Nikola 
Strazda, Alīna Sanija Neretniece, Laura 
Bērziņa, Renārs Kārkliņš, Edgars Vagels 
un Jānis Kārlis Indriksons. Individu-
ālajā vērtējumā 1. vieta – Alīnai Sanijai 
Neretniecei, otrā –Renāram Kārkliņam.
Mūsu “D” gr. (2003.-2004. g. dz.) skolēni 
(Alise Zaiga Vaivade, Lelde Kurzemnie-
ce, Elizabete Bulāne, Markuss Kamins-
kis, Norberts Kristiāns Strenģe un Jānis 

Edgars Štrauss) izcīnīja 1. 
vietu komandu vērtējumā. 
Individuālajā vērtējumā 2. 
vietu izcīnīja Alise Zaiga 
Vaivade un Markuss Ka-
minskis, bet Lelde Kurzem-
niece – ceturto.
Mārupes vidusskolas spor-
ta zālē sacentās “A” grupas 
meitenes (Kristīne Smir-
nova, Alvīne Pampe, Laura 
Kaupere, Laura Krope, Alīna 
Kublika, Karina Baumane 
un Anete Urniežus), iegūstot 
3. vietu vidusskolu komandu 
vērtējumā.
10. februārī  Zvejniekciema 

vidusskolā notika sacensības volejbolā  
“B” (1999.-2000. g. dz.) grupas meite-
nēm, kuras izcīnīja 1. vietu. Par Pierīgas 
skolēnu sacensību čempionēm “B” grupā 
kļuva Paula Šēnere, Betija Dukāte, Inna 
Nalbandjana, Anna Kovala, Anna Fiļi-
penoka, Anastasija Kerča, Darja Šilova, 
Elīza Isajeva.
Marta beigās Ulbrokas vidusskolā noti-
ka sacensības “Veiklības stafetēs” pār-
svarā ar handbola spēles elementiem. 
Šajās sacensībās mūsu skolas komanda 
kopvērtējumā ieguva 5. vietu.
Šajā mācību gadā kā pēdējās 28. aprīlī 
notika Pierīgas skolēnu sporta sacen-
sības pavasara krosa stafetēs Babītē vi-
sās vecuma grupās. Pirmie panākumus 

guva “A” gr. (1996.-1998. g. dz.) koman-
da (Diāna Puriņa, Jolanta Plivča, Sin-
dija Dzelzskalne, Dēvids Osītis, Artūrs 
Bumbieris, Aleksandrs Marks Krusts), 
izcīnot 2. vietu vidusskolu grupā. Sa-
vukārt “B” gr. komanda (Ieva Skrastiņa 
Knēziņa, Arleta Paula Bulāne, Keila Ku-
diņa, Patriks Stērninieks, Kārlis Induss, 
Kristofers Kalvaitis) izcīnīja 3. vietu 15 
komandu konkurencē. Veiksmīgi turpi-
nāja startēt arī “C” (2001.-2002. g. dz.)  
grupas komanda (Nikola Strazda, Laura 
Bērziņa, Alīna Sanija Neretniece, Re-
nārs Kārkliņš, Edgars Vagels, Toms Sta-
ņislavskis), izcīnot 2. vietu 16 komandu 
konkurencē. Kā pēdējie stafetēs startēja 
“D” gr. (2003.-2004. g. dz.) komanda 
(Evelīna Vetere, Alise Zaiga Vaivade, 
Lelde Kurzemniece, Norberts Kristiāns 
Strenģe, Mārtiņš Bumbieris, Ronalds 
Gailītis), kas nedaudz  piekāpās Berģu 
MM  pamatskolai un ieguva 2. vietu 15 
komadu konkurencē. 
Tradicionāli mūsu skolas skolēni pie-
dalās “Saulkrastu skrējienā”, kas notiek 
katru gadu pavasarī, šogad jau 22. reizi, 
gūstot labus sasniegumus savās vecuma 
grupās: Aleksandrs Marks Krusts – 1. 
vieta, Patriks Stērninieks – otrā, Kārlis 
Induss, Diāna Puriņa – trešie, Rolands 
Puriņš – otrais.
Paldies visiem skolēniem par atsaucību 
un  veiksmīgajiem startiem!

Ādažu vidusskolas Sporta katedra

Ādažu vidusskolas skolēnu starti LR 68. Skolēnu spartakiādes sacensībās
Mūsu skolas skolēnu komandas par izcī-
nītajām 1. vietām Pierīgas novadu skolē-
nu sacensībās “Tautas bumbā” meitenēm 
un zēniem, basketbola komandas “B” 
(1999.-2001. g. dz.) un “C” gr. (2001.-
2003. g. dz.) ieguva tiesības pārstāvēt Pie-
rīgas novadu LR 68. Skolēnu spartakiādē. 
LR 68. spartakiādes sacensības  “Tautas 
bumbā” zēniem un meitenēm  notika 
Dobelē, un mūsu zēnu komanda iegu-
va 2. vietu. Komandas sastāvs: Markuss 
Kaminskis, Mārtiņš Bumbieris, Artūrs 
Valtmanis, Ronalds Gailītis, Rihards 
Nils Vāvers, Klāvs Gailītis, Mārtiņš Di-
dzis Gailis, Jānis Edgars Štrauss, Dāvis 
Lapa, Edvards Šnepsts, Kristers Zībergs, 
Edijs Endijs Eglītis. Savukārt meitenēm 
finālsacensībās savā grupā – 4. vieta. Ko-
mandas sastāvs: Elizabete Bulāne, Darja 
Baumane, Tīna Ritenberga–Balode, Eve-
līna Vetere, Lelde Kurzemniece, Alise 
Zaiga Vaivade, Elizabete Lonija Linde, 
Anastasija Rjabova, Paula Kristiāna Odi-
ņa, Marta Šēnere.
Liels paldies skolēnu vecākiem Mārim 

V ā v e r a m , 
Normu nda m 
Strenģem un 
A n a s t a s i j a s 
Rjabovas  mā-
miņai par 
atbalstu un 
palīdzību mi-
nēto sacensību 
laikā.
Izcilus panā-
kumus Liepājā  
guva “D” gr. 
(2 0 03.-2 0 05. 
dz. gr.) basketbolistu komanda, kas izcī-
nīja 1. vietu LR 68. Skolēnu spartakiādes 
sacensībās. Komandā spēlēja: Rihards 
Nils Vāvers, Valters Briedis, Klāvs Gailī-
tis, Valters Dāvis Mazburšs, Mārcis Osis, 
Kristaps Āboliņš, Mārtiņš Bumbieris, 
Markuss Kaminskis, Edijs Endijs Eglītis 
un Haralds Mārtiņsons. Paldies Mar-
kusa Kaminska māmiņai Ingai, kura ar 
savu personīgo transportu atveda Mar-
kusu uz sacensībām, kā arī  par atbalstu 

sacensībās un  trenerim Arnim Krišto-
pānam par labi sagatavoto komandu.
“B” grupas basketbolistu komanda Val-
mierā palika 8. vietā, bet Ventspilī “C” 
grupas komandai – 7. vieta, sacenšoties 
ar gadu vecākiem vienaudžiem
Paldies visiem, kuri palīdzēja šajā mācī-
bu gadā popularizēt  Ādažu vidusskolas 
vārdu dažāda ranga sporta sacensībās, kā 
arī tiem, kuri sekmēja šos panākumus.

Juris Dzirnieks
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“Uz zvaigznēm Ādažos II: Visuma atklājējs” laikā saziedoti 865 eiro
un 5 dolāri observatorijas atjaunošanai
Turpinot pirms gada aizsākto tradīciju, 
biedrība “ĀdažiVelo” arī šogad 12. aprī-
lī, Starptautiskajā kosmonautikas dienā, 
rīkoja velosezonas atklāšanas pasāku-
mu. Šoreiz tas bija velopiedzīvojums “Uz 
zvaigznēm Ādažos II: Visuma atklājējs”, 
kura laikā dalībnieki saziedoja 865 eiro 
un 5 dolārus Ādažu vidusskolas observa-
torijas atjaunošanas darbiem.
Neraugoties uz lietaino laiku un vēja 
brāzmām, dalībnieku un komandu skaits 
bija lielāks nekā pērn. Distancē devās 95 
komandas jeb 294 dalībnieki no Āda-
žiem, kaimiņu novadiem, Rīgas un ci-
tām Latvijas pilsētām. Arī pasākuma 
organizēšanā piedalījās rekordliels skaits 
brīvprātīgo – vairāk nekā 50 “ĀdažiVelo” 
biedru un viņu draugu rūpējās par pasā-

kuma veiksmīgu norisi.
Pirms starta klātesošos uzrunāja viens no 
pasākuma dalībniekiem, Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
un arī Ādažu vidusskolas direktore Dace 
Dumpe. Pasākuma galveno būtību īsi un 
kodolīgi ar Ojāra Vācieša vārdiem rak-
sturoja Māris Sprindžuks: “Katrs vienu 
šķilu nesam, kopā ugunskurs mēs esam!” 
Viņš uzsvēra, ka tieši kopā būšanā un 
kopīgu, labu darbu veikšanā ir lielākais 
spēks, kas ir arī “ĀdažiVelo” galvenā mo-
tivācija, rīkojot šo un citus pasākumus. 
Savukārt, visiem dzirdot, Dace Dumpe 
solīja patrenēties un nākamgad piedalī-
ties, jo, redzot daudzos dalībniekos, kājas 

pašas gribot kustēties.
Arī šogad dalībnieki varēja 
izvēlēties īsāku vai garāku 
distanci, kurā bija jāveic 
dažādi uzdevumi. Lai uz-
varētu velopiedzīvojumā, 
nepietika ar sportisko sa-
gatavotību vien, jo uzde-
vumos noderēja gan ass 
prāts, gan radošums, gan 
veiksme.
Garajā piedzīvojumā piedalījās 33 ko-
mandas. Apsveicam uzvarētājus:
1. vieta “VICHY” – Daina Šnikvalde, Ri-
hards Garančs, Valdis Čunka,
2. vieta “U13” – Kirils Prohorenko, Jānis 
Lejnieks, Zane Liepiņa,
3. vieta “VILIAN” – Linda Leja, Andris 

Leja, Vitālijs Kārkliņš.
Papildus tika apbalvota 
ātrākā sieviešu komanda 
“Mēs ar putniem” – Gun-
ta Blūzma, Evija Prauliņa 
un ātrākā jauktā komanda 
“Vichy”.
Ģimeņu un draugu piedzī-
vojumā sveicam komandas:
1. vieta “Rūdolfs & Co” – 

Ilze, Uģis un 
Rūdolfs Zei-
boti,
2. vieta “Visi 
par visiem” –  
Elgars Retigs, 
Ēriks Filipovs, 
Uģis Bokāns, 
Andris Vil-
ciņš, Alfrēds Liberts,
3. vieta “Fiksīši” – Edijs, Sanita, Keila un 
Kristiāns Kudiņi.
Pateicoties daudzajiem “ĀdažiVelo” at-
balstītājiem, par balvām varēja cīnīties 
papildu kategorijās. Tika sveiktas arī ko-
mandas, kurās brauc dalībnieki ar bērnu 

un pusaudžu velosipēdiem. 16 collu ie-
skaites grupā ātrākie bija komanda “Rū-
dolfs @ Co”, 18 collu konkurencē ātrākā 
bija komanda “Nav ne jausmas” – Dace 
un Karlīna Artemenkovas, Rēzija, Ance, 
Iveta.  20 collu konkurencē uzvarēja ko-
manda “BIG GL” – Leonoviču ģimene: 
Indra, Gundars, Beatrise un Gabriela. 
Un 24 collu grupā ātrākie bija "Verka 
sport" – Agnese un Magdalēna Pilderes, 
Rinalds Dišlers, Jurģis un Lote Rietumi, 
Gatis Miglāns.
Papildu tika apbalvotas arī 10 komandas, 
kuras bija īpaši padomājušas par zvaig-
žņotākajiem tērpiem šajā pasākumā. 
Lielākās ovācijas saņēma atraktīvākā ko-
manda “Verka Sport”, kura spēja sasildīt 
visus dalībniekus, vienojot tos jautrā dejā.

Neizpalika arī 
radošāko stās-
tu, foto un vi-
deo konkurss. 
Pasākuma gaitā 
pie skolas varēja 
pārbaudīt savu 
braukšanas pras-
mi CSDD veik-
lības braucienā, 
uzzināt visu par 
Ādažu observa-

toriju un zvaigznēm, kā arī izsmieties 
kopā ar improvizācijas teātra “Spie-
diens” aktieriem. Klausoties dalībnieku 
atsauksmēs par pasākumu, šķiet, sliktie 
laika apstākļi bija tīrais nieks, jo kopā 
būšana un prieks iet visam pa priekšu!

Aija Valtmane
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Ādažu vidusskolas peldētāji uzvar Pierīgas skolu peldēšanas sacensībās 
17. aprīlī Babītē notika Pierīgas skolu 
peldēšanas sacensības, kurās labas pel-
dēšanas prasmes parādīja Ādažu vidus-
skolas peldētāji, kopvērtējumā iegūstot 
103 punktus un pirmo vieto. Par četriem 
punktiem atpalika Babītes vidusskolas 3. 
komanda, paliekot otrajā vietā, bet Babītes 
vidusskolas 1. komanda ar 76 punktiem 
ieguva trešo vietu.
Skolu komandu stafetē Ādažu peldētāju 
komanda  ieguva pārliecinošu pirmo vietu, 

otrajā vietā atstājot Babītes 1. komandu un 
trešajā – Babītes 3. komandu. Ādažu stafe-
tes komandu pārstāvēja: A. Barone (2005), 
K.Breikšs (2006), P.Legzdiņš (2003), A.
Groza (2004), M.Rubenis (2001), A.Paukšte 
(2002) – apsveicam jauniešus ar zelta me-
daļām.
Individuālajās disciplīnās Ādažu peldētāji 
mājās atveda izcīnītas  4 zelta, 3 sudraba un 
6 bronzas medaļas.

Alise TimermaneFo
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PROJEKTI

Noslēdzies pētījums par LEADER veida projektu ietekmi uz Ādažu novada teritorijas attīstību
2015. gada martā noslēdzās pagājušajā 
gadā aizsāktais pētījums, kura mērķis 
bija veikt izvērtējumu par biedrības 
“Gaujas Partnerība” vietējās attīstības 
stratēģijas 2009.-2013. gadam (Attīs-
tības stratēģija) ieviešanas gaitu un 
pienesumu Ādažu novada teritorijas 
attīstībai, kā arī definēt turpmākos 
darbības virzienus 2014.-2020. gada 
plānošanas periodam. 

LEADER veida projektu radītais iegul-
dījums Ādažu novada attīstībai
Līdz 2015. gada marta sākumam Ādažu 
novadā tika realizēti 24 projekti, kuru 
īstenošanai finansējums tika piešķirts no 
ELFLA fonda “Lauku attīstības program-
mas” ietvaros, un 7 projekti bija īstenoša-
na procesā. No visa jau apgūtā ELFLA fi-
nansējuma (216 781,16 EUR) lielākā daļa 
(94%) tika izlietoti Ādažu ciemā. Tikai 
atsevišķi projekti tika realizēti arī citās 
Ādažu novada teritorijās (Kadagas ciemā, 
Garkalnes ciemā un Ataru ciemā).
“Lauku attīstības programmā” visvairāk 
finansējuma apguva Ādažu novada paš-
valdība, kurai tika apstiprināti 19 projek-
tu pieteikumi un piešķirts finansējums 
120 227,12 EUR apmērā. Biedrības ap-
guva 88 285,76 EUR astoņu apstiprināto 
projektu īstenošanai, fiziskās personas 
– 2652,31 EUR trīs projektu īstenošanai 
un SIA – 21 070,77 EUR trīs projektu 
īstenošanai. Īstenojot projektus “Lauku 
attīstības programmā”, galvenokārt tika 
realizēti projekti, kuri veicinājuši dažādu 
iestāžu un organizāciju materiāltehnis-

kās bāzes vai infrastruktūras uzlaboša-
nu, kas sekmē dažādu novada iedzīvotāju 
mērķgrupu izglītošanu, jaunu iemaņu 
apgūšanu un kultūrvides uzlabošanu. 
Lielākoties īstenotajiem projektiem ir bū-
tiska sociāli ekonomiskā ietekme, jo to 
īstenošana gan tieši, gan netieši veicina 
dzīves vides kvalitātes uzlabošanos no-
vadā.
Pētījuma izstrādes brīdī Ādažu novada 
teritorijā tika īstenoti 7 projekti, kuru 
finansēšanai tika izmantots EZF fonda 
finansējums “Rīcības programmas” ie-
tvaros, kā arī vēl 2 tika īstenoti. Arī no 
EZF fonda finansētie projekti pamatā 
tika īstenoti Ādažu ciema teritorijā, jo 
tikai viens projekts 7386,50 EUR apmērā 
paredzēja atbalstu arī Garkalnes ciema 
teritorijā.

“Rīcības programmas” ietvaros finansē-
jumu visvairāk piesaistījušas biedrības, 
kopumā apstiprināti 8 projektu pietei-
kumi, kuriem piešķirts finansējums 128 
235,68 EUR apmērā. Ādažu novada paš-
valdībai tika apstiprināts viens projekts 
8 848,3 EUR apmērā. “Rīcības program-
mas” ietvaros, līdzīgi kā „Lauku attīs-
tības programmā”, realizētie projekti ir 
veicinājuši infrastruktūras izveidi sporta, 
kultūras un brīvā laika aktivitāšu pieeja-
mībai. Realizēto projektu aktivitātes lie-
lākoties ir brīvi pieejamas Ādažu novada 
iedzīvotājiem un veicina novada dzīves 
kvalitātes uzlabošanos, tomēr ne visiem 
iedzīvotājiem ir brīvi pieejami projektu 
īstenošanas gaitā iegūtie materiāltehnis-
kie līdzekļi dažādu aktivitāšu nodroši-
nāšanai, piemēram, laivas, futbola inven-
tārs, u.c.

Projekta iesniedzējs

“Lauku attīstības programmā” “Rīcības programmā”
Projektu skaits, ku-

riem piešķirts publis-
kais finansējums

Plānotais apgūtais 
publiskais finansē-

jums, EUR

Projektu skaits, ku-
riem piešķirts publis-

kais finansējums

Plānotais apgūtais 
publiskais finansē-

jums, EUR
Biedrības 8 88 285,76 8 128 235,68
Fiziskas personas 3 2 652,31 0 0,00
Ādažu novada dome 19 120 227,12 1 8 848,30
SIA 3 21 070,77 0 0,00
Kopā 33 232 235,96 9 137 083,98

“Lauku attīstības programmas” ietvaros 
apgūtais finansējums Ādažu novadā (EUR), 
teritoriālais sadalījums 2015.03.01.

“Rīcības programmas” ietvaros apgūtais fi-
nansējums Ādažu novadā (EUR), teritoriā-
lais sadalījums 2015.03.01.

Plānotais apgūtā finansējuma apmērs līdz 2015. gada martam (pieņemot, ka tiek apgūts arī tas finansējums, kas novirzīts vērtēšanā eso-
šajiem projektiem)

Īstenojot projektus, lielāks ieguldījums 
tika veikts dažādu sabiedrisko iestāžu 
materiāltehniskā nodrošinājuma uzla-
bošanai un brīvā laika pavadīšanas ie-
spēju veicināšanai. Mazāks ieguldījums 
bija pakalpojumu pieejamības uzlabo-
šanā un uzņēmējdarbības veicināšanā. 
Pētījuma laikā, apkopojot projektu īste-
notāju viedokli par projektu īstenošanu, 
tika noskaidrots, ka gandrīz visi LEA-
DER projektu pieteikumu iesniedzēji, 

kuru projekti pētījuma izstrādes brīdi 
bija realizēti, uzskata, ka projekti tika 
realizēti atbilstoši plānotajam. Tikai 
viens projekta īstenotājs atzina, ka pro-
jekts netika realizēts atbilstoši plānota-
jam, jo biedrībai, kas īstenoja projektu, 
bija jāmeklē līdzfinansējums tā īsteno-
šanai. 
Informācija par īstenotajiem projektiem 
(to nosaukumi, īstenotāji, mērķi, īss ap-
raksts, finansēšanas avoti un to apmērs) 

kā “Lauku attīstības programmas”, tā 
arī “Rīcības programmas” ietvaros at-
rodama biedrības “Gaujas Partnerība” 
mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv. 
Kā dzīves vidi vērtē iedzīvotāji lielāka-
jos Ādažu ciemos?
Pētījuma laikā tika veikta iedzīvotāju 
aptauja, lai noskaidrotu jomas, kuras 
būtu nepieciešams attīstīt Ādažu no-
vadā turpmāk. Aptaujā piedalījās 76 
respondenti. Novada iedzīvotāji tika 



ĀDAŽU VĒSTIS   15. MAIJS (175) 2015 15

PROJEKTI

aicināti novērtēt pieejamos pakalpoju-
mus viņu ciemos un nosaukt galvenos 
darbus, kas būtu jāveic, lai veicinātu 
ciemu attīstību un uzlabotu dzīves vides 
kvalitāti. 
Ādažnieki vēlas ceļu un ielu seguma 
kvalitātes uzlabošanu
Ādažu ciema iedzīvotāji, kuri piedalī-
jās aptaujā, kā būtiskākos darbus, kuri 
būtu jāveic Ādažos, min darbības, kas 
uzlabotu ciema tehnisko infrastruktūru 
(uzlabota ceļu un ielu seguma kvalitāte). 
Ciema iedzīvotāji vēlas, lai tiktu attīs-
tītas vairāk zaļās zonas (uzlaboti vides 
objekti) un infrastruktūra aktīvai atpū-
tai – pastaigu takas, gājēju/skrējēju ce-
liņi, veloceliņi, spēļu/atpūtas laukumi. 
Aptaujājot iedzīvotājus, ciemā iezīmē-
jas nepieciešamība pēc interešu izglītī-
bas piedāvājuma attīstības, tiek minēta 
multifunkcionāla centra izveide, kurā 
būtu pieejama brīvā laika pavadīšana 
dažādām interesentu grupām gan spor-
ta, gan izglītības jomā. Jāuzlabo publis-
kā infrastruktūra un pakalpojumi. Tiek 
minēta ciema bibliotēkas sakārtošana, 
pirts pakalpojumu pieejamība, sociālo 
pakalpojumu attīstība, u.c.
Alderu iedzīvotājiem nepieciešams 
apgaismojums – no Alderiem līdz Bal-
tezeram
Iedzīvotāji, kuri piedalījās iedzīvotāju 
aptaujā no Alderu ciema, kā būtiskākos 
darbus, kuri veicinātu ciema attīstību, 
min sabiedriskā transporta kursēšanas 
laika izmaiņas, Mazā Baltezera plud-
males labiekārtošanu, apgaismojuma 
ierīkošanu no Alderiem līdz Baltezeram 
(Alderu iela), gājēju/velo celiņa izvei-
di Alderu ielā, kā arī transportlīdzekļu 
braukšanas ātruma ierobežošanu Ka-
nāla ielā. Alderu ciemā būtu jāuzlabo: 
bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi 
un sporta infrastruktūra, aktīvā sporta 
vietas, kultūras un izklaides pasākumi, 
atpūtas vietas dabā, brīvā laika pavadī-

šanas vietas un sabiedriskā transporta 
pakalpojumi.
Baltezera iedzīvotāji vēlas ielu ap-
gaismojuma un ceļu kvalitātes uzla-
bošanu
Aptaujātie Baltezera ciema iedzīvotā-
ji kā galvenos darbus ciema attīstībai 
minējuši satiksmes drošības un ceļu/
ielu kvalitātes uzlabošanu, ielu apgais-
mojuma uzstādīšanu, ciema teritoriju 
labiekārtošanu, publisko atpūtas vietas 
izveidi un uzturēšanu, sporta aktivitā-
šu atbalstīšanu, kā arī uzlabot piekļuvi 
Baltezeram. Negatīvu vērtējumu saņē-
ma šādas jomas ciemā – ciema centra 
apgaismojums, veloceliņi, transportam 
domātas ielas/ceļi, gājēju ietves, celiņi, 
gājēju pārejas, sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumi, mazumtirdzniecības 
pakalpojumi, sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumi, sadzīves pakalpojumi 
(frizētavas u.tml.), bankomāti, norēķini 
ar maksājumu kartēm, darba iespējas, 
iespēja iegūt jaunas prasmes, iemaņas, 
tālākizglītību, pieaugušo izglītības ie-
spējas.
Garkalniešiem nepieciešams gājēju un 
velo celiņš no Garkalnes līdz Podnie-
kiem
Garkalnes ciema iedzīvotāji, kuri pie-
dalījās Ādažu novada iedzīvotāju aptau-
jā, kā būtiskākos darbus, kas būtu jāveic, 
lai sekmētu ciema attīstību, min dambja 
izbūvi pret paliem, gājēju un riteņbrau-
cēju celiņu ierīkošanu no Garkalnes 
līdz Podniekiem, kā arī apgaismojuma 
attīstīšanu ciema teritorijā. Jomas, kas 
būtu jāuzlabo turpmāk, – veloceliņi, 
transportam domātas ielas/ceļi, gājēju 
ietves, celiņi, gājēju pārejas, bērnu ro-
taļu laukumi, sporta laukumi un spor-
ta infrastruktūra, aktīvā sporta vietas, 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, 
darba iespējas, iespēja iegūt jaunas pras-
mes, iemaņas, tālākizglītību, pieaugušo 
izglītības iespējas.

Kadagas iedzīvotāji vēlas apgaismoju-
ma uzstādīšanu un ceļa seguma atjau-
nošanu
Kadagas ciema iedzīvotāji, kuri pieda-
lījās Ādažu novada iedzīvotāju aptaujā, 
kā būtiskākos darbus, kas būtu jāveic, 
lai sekmētu ciema attīstību, norāda: 
sporta aktivitāšu atbalsts (aprīkojuma 
iegāde, labu pasniedzēju/treneru no-
drošināšana, sporta zāles izveide); ceļa 
seguma atjaunošana un apgaismoju-
ma uzstādīšana; mākslas nozares no-
darbību organizēšana bez maksas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem; interešu 
klubu atbalsts; izglītības iestāžu iespē-
jas; attīstīt brīvā laika pavadīšanas vei-
dus (kultūra un sports); estētiskas vides 
veidošana; labiekārtošana; uzņēmējdar-
bības atbalsts; jānodrošina transports 
skolēniem; jāizveido velo celiņi un jā-
organizē pasākumi. Jomas, kas jāuzla-
bo – atkritumu saimniecība, veloceliņi, 
transportam domātas ielas/ceļi, ietves, 
celiņi, gājēju pārejas, aktīvā sporta vie-
tas, darba iespējas, iespēja iegūt jaunas 
prasmes, iemaņas, pieaugušo izglītības 
iespējas.
Secinājumi
Kopumā jāsecina, ka, pēc iedzīvotāju 
domām, ciemos lielākoties ir nepiecie-
šamība attīstīt tehnisko infrastruktūru 
(ceļu/ielu kvalitātes un drošības uzla-
bošana, veloceliņu izbūve, apgaismoju-
ma ierīkošana), veikt ciemu publiskās 
ārtelpas sakārtošanu un attīstību (āra 
atpūtas un aktivitāšu laukumu izveide, 
teritorijas apzaļumošana, u.c.), uzlabot 
darba iespējas, attīstot uzņēmējdarbī-
bu, veicināt jaunu zināšanu un iemaņu 
apguvi.
Pētījuma laikā gūtie secinājumi tiks 
ņemti vērā, gatavojoties jaunās Attīstī-
bas stratēģijas izstrādei. Paldies visiem, 
kas piedalījās pētījuma ietvaros orga-
nizētajās darba grupās un aptaujās!

Biedrība "Gaujas Partnerība"

Turpinās stikla šķirošanas sacensības starp Ādažu un Babītes novadu iedzīvotājiem
Aktīvi turpinās arī stikla šķirošanas 
sacensības starp Ādažu un Babītes 
novadu iedzīvotājiem!
Sacensības ilgs līdz 31. maijam, taču 
šobrīd jau ir apkopoti pirmie starpre-
zultāti. Ādažnieki ir guvuši nelielu 
pārsvaru, savācot stikla pudeles un 
burkas vien par 3,7% vairāk nekā Ba-
bītes iedzīvotāji.  
Atgādinām, ka sacensību laikā, Ādažu 
novada iedzīvotāji ikdienā šķiro stik-

lu kā vienota komanda, sacenšoties 
ar Babītes novada iedzīvotājiem stikla 
pudeļu un burku šķirošanā. Uzvārētā-
jkomanda, kas būs sašķirojusi lielāku 
stikla apjomu uz vienu iedzīvotāju, 
iegūs koplietošanas āra tenisa galdu. 
Rezultātos tiks ņemts vērā gan nošķi-
rotā stikla apjoms publiski pieejamajos 
konteineros, gan individuālajos stikla 
šķirošanas konteineros.

Ādažu novadā ir pieejami vairāk nekā 

20 stikla šķirošanas konteineri, kuru 
precīzās atrašanās vietas var noskaidrot 
SIA “Eco Baltia vide” mājas lapas www.
vide.ecobaltia.lv sadaļā “Atkritumu šķi-
rošanas vietas”.
Stikla šķirošanas sacensības starp Āda-
žu un Babītes novadiem tiek rīkotas sa-
darbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts”, 
Ādažu novada domi un Babītes novada 
domi.

Eco Baltia vide
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Bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām
Šā gada maijā paredzēta Ādažu novada bibliotēkas pārvietošana no esošajām telpām Ādažu vidusskolā, Gaujas ielā 30, uz citām 
telpām – Ādažos, Gaujas ielā 27 B (2. stāvs). Bibliotēka apmeklētājiem uz laiku būs slēgta un iespieddarbi netiks izsniegti.
Darbu bibliotēkā plānots atsākt 1. jūnijā. Tālrunis uzziņām: 67996266, mob. 29887453 Jaunākajai informācijai par bibliotēkas 
atvēršanu lūdzam sekot novada mājas lapā www.adazi.lv

Ādažu novada bibliotēka 

Pensionāriem braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā Ādažu novadā
Seniori, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu, 
var pieteikties braukšanas maksas atvieg-
lojumiem: astoņiem bezmaksas braucie-
niem kalendārajā mēnesī ar pasažieru pār-
vadātāja SIA “Ekspress Ādaži” autobusiem 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglo-
jumus, senioriem jābūt deklarētiem Ādažu 
novadā.

Iespēju izmantot astoņus bezmaksas 
braucienus š.g. aprīlī domes Klientu ap-
kalpošanas centrā pieteica 26 seniori, 
kas veido 67% no 2015. gadā reģistrēto 
lēmumu par braukšanas maksas atvieglo-
jumu skaita. Salīdzinājumam, 2014. gadā 
braukšanas maksas atvieglojumus izman-
toja tikai 42 seniori.
Aicinām Ādažu novada seniorus būt aktī-

viem un izmantot iespēju saņemt astoņus 
bezmaksas braucienus kalendārajā mēnesī 
Ādažu novadā.
Lai pieteiktos braukšanas maksas atvieg-
lojumiem, senioriem personīgi jāiesniedz 
domes Klientu apkalpošanas centrā at-
tiecīgs iesniegums (aizpildāms uz vietas), 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ādazu novada domes Kanceleja

NOVADĀ

Cīņa par drošu satiksmi pie skolas
Lai uzlabotu satiksmes drošību un mazi-
nātu sastrēgumus pie Ādažu vidusskolas,  
dome aprīļa sēdē pieņēma lēmumu par 
zemes apmaiņu ar privātpersonu. Mai-
ņas ceļā atdalītais nekustamais īpašums 
“Lauku iela A” ļaus izveidot sakārtotu 
ielu tīklu aiz skolas, lai perspektīvā no-
drošinātu automašīnu lokveida kustību 
no Gaujas ielas un Lauku ielas, tādējādi 
mazinot automašīnu sastrēgumus pie 
skolas.
Diemžēl otrs Ādažu iedzīvotājiem nozī-

mīgs satiksmes drošības projekts skolas 
tuvumā – gājēju celiņa‐veloceliņa izbūve 
Gaujas ielā joprojām ir apdraudēts, jo 
domei nav izdevies panākt vienošanos 
ar zemes īpašuma tiesisko valdītāju Loka 
ielā 2, kur nepareizi izvietots žogs neļauj 
izbūvēt gājēju ceļu. Tieši šajā posmā gā-
jēju celiņa-veloceliņa tehniskais projekts 
paredzēja papildu risinājumus – augstā-
kās stiprības drošības barjeras uzstādīša-
nu un lietus ūdens atvadīšanas sistēmu, 
kas aizsargātu gan gājējus, gan īpašuma 

žogu, kas iepriekš vairākas reizes cietis 
automašīnu avārijās. Tomēr šie risinā-
jumi nav līdzējuši, lai panāktu vienoša-
nos ar vienu pašu īpašumu. Maija domes 
sēdē deputāti lems par zemes platības 
atsavināšanu sabiedrības vajadzībām no 
zemes īpašuma Loka ielā 2 likumā pare-
dzētajā kārtībā, kas ļautu realizēt gājēju 
celiņa-veloceliņa izbūvi Gaujas ielā turp-
mākajos gados un uzlabotu gājēju un ve-
losipēdistu drošību.

Ādažu novada dome

Ādažu novadā pagarināts aizliegums audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus vēl uz 37 gadiem 
Ādažu novada dome pieņēmusi grozī-
jumus 2010. gada 22. jūnijā pieņemtajos 
saistošajos noteikumos, kas aizliedza au-

dzēt ģenētiski modificētus kultūraugus 
Ādažu novada teritorijā, pagarinot aiz-
liegumu vēl uz 37 gadiem. Vides aizsar-

dzības un reģionālās attīstības ministrija 
savā vēstulē visām pašvaldībām lūgusi iz-
vērtēt aizlieguma pagarināšanas iespējas.

Lai uzlabotu novada centra estētisko vidi, pieņemtas izmaiņas noteikumos par ielu tirdzniecību 
Lai uzlabotu pašvaldības ielu tirdznie-
cības vietu funkcionālo darbību, kā 
arī vizuālo un vides estētisko izskatu, 
2015. gada 15. maijā stājas spēkā no-
teikumi, kas aizliedz ielu tirdzniecības 
vietās tirgot rūpniecības preces. Izvēr-

tējot iepriekš izsniegtās ielu tirdznie-
cības atļaujas, konstatēts, ka vienīgās 
rūpniecības preces, kas tika tirgotas 
pašvaldībai piederošajā ielu tirdznie-
cības vietā – Gaujas ielā 7 un atrodas 
pašā Ādažu centrā, bija lietoti apģēr-

bi un apakšveļa. Šobrīd notiek šīs ielu 
tirdzniecības vietas sakārtošana, nā-
kotnē plānots laukumā izvietot slēgtus 
kioskus, kurus nodos nomā, un uzņē-
mējiem būs iespējas tajos tirgot arī rūp-
niecības preces. 

Pašvaldība līdzfinansēs daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu
Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi, sa-
tiksmes organizāciju, bērnu un jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas iespējas un no-
drošinātu labiekārtotas vides pieejamību, 
2015. gada 15. maijā stājas spēkā saistošie 
noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā paš-
valdība piešķir līdzfinansējumu daudz-

dzīvokļu dzīvojamo māju brīvi pieejamo 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, 
līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas 
nosacījumus. Plašāk par līdzfinansējuma 
iespējām skatīt “Ādažu Vēstis” informa-
tīvo pielikumu, kas pieejams Klientu ap-
kalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, SIA 

“Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16, 
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, elek-
troniski ar to var iepazīties domes mājas-
lapā www.adazi.lv. Papildu informācija, 
zvanot uz Klientu apkalpošanas centru 
– 67997350, 29486570.

Informāciju sagatavoja Monika Griezne

Pieņemti noteikumi par licencēšanas kārtību pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem 
2015. gada 15. maijā stājas spēkā noteiku-
mi, kas nosaka kārtību, kādā Ādažu no-
vada dome izsniedz licences un licences 
kartītes pasažieru pārvadāšanai ar viegla-
jiem taksometriem Ādažu novada admi-
nistratīvajā teritorijā. Lai saņemtu licenci 
un licences kartīti, domes priekšsēdētāja 
pirmajam  vietniekam jāiesniedz noteikta 

parauga rakstisks pieteikums, licences pie-
prasītāja transportlīdzekļa vadītāja/vadī-
tāju apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
kopija (uzrādot oriģinālu); transportlī-
dzekļa nomas līgums, ja transportlīdzeklis 
nepieder pieteikuma iesniedzējam. Plašāk 
par licencēšanas kārtību skatīt “Ādažu 

Vēstis” informatīvo pielikumu, kas pie-
ejams Klientu apkalpošanas centrā, Gau-
jas ielā 33A, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16, Sociālajā dienestā Gaujas 
ielā 13/15, elektroniski ar to var iepazīties 
domes mājaslapā www.adazi.lv. Papildu 
informācija, zvanot uz Klientu apkalpoša-
nas centru – 67997350, 29486570.



ĀDAŽU VĒSTIS   15. MAIJS (175) 2015 17

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (14.04.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis 
Brūvers, Valērijs Bulāns, Adrija Keiša, Edmun-
ds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Jānis Neilands, Ed-
gars Verners.

1. Par grozījumiem domes 2015.gada 

25.marta lēmumā Nr.67.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.73 "Par grozī-

jumiem lēmumā Nr.67 "Par piedalīšanos kop-
projektā "Atbalsts ieguldījumam infrastruktū-
rā""" un sagatavot to parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".
2. Par pašvaldības piedalīšanos atbalstu-

pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktī-
vos".

Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.74 "Par Ādažu 
novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pa-
sākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" un 
sagatavot to parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".

Ādažu novada domes kārtējā (28.04.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lē-
mumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris 
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, 
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvid-
sone, Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko, Edmunds 
Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jā-
nis Neilands, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, 
Normunds Zviedris.

1. Par atbalstu plenēram Gaujas ielas pub-
liskās ārtelpas attīstībai (laukumi, pagalmi).

Lēmums: Atbalstīt SIA "Nams" Latvijas 10. 
Arhitektūras skolu plenēra "Gaujas ielas at-
tīstība Ādažos" organizēšanu š.g. septembrī. 
Ja nepieciešams, nodrošināt SIA "Nams" lī-
dzfinansējumu līdz 1137 EUR plenēra orga-
nizēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
2. Par Apbalvošanas komisijas izveidi.
Lēmums: Apstiprināt Apbalvošanas komi-

sijas nolikumu. Izveidot Apbalvošanas komi-
siju šādā sastāvā: Kerola Dāvidsone, Valērijs 
Bulāns, Edmunds Plūmīte, Laila Raiskuma, 
Karīna Miķelsone, Linda Tiļuga, Ieva Roze, 
Pēteris Sluka, Edvīns Šēpers. Par Komisijas 
priekšsēdētāju apstiprināt Lailu Raiskumu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
3. Par teritorijas plānojuma izstrādes darba 

uzdevuma apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu 

Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrā-
dāšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
4. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības pro-

jektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības 
ielā 50 un Draudzības ielā 52.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajiem īpašumiem Drau-
dzības ielā 50 un Draudzības ielā 52 ar mērķi 
veikt šo zemesgabalu apvienošanu un sada-
līšanu trīs apbūves gabalos, ielu veidojot kā 
atsevišķu zemes vienību.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
5. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības pro-

jektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 
37 ar mērķi veikt šī zemesgabala sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
6. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības pro-

jektu nekustamajiem īpašumiem Muižas ielā 
39 un Muižas ielā 41.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajiem īpašumiem Muižas 
ielā 39 un Muižas ielā 41 ar mērķi veikt šo ze-
mesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
7. Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas 

prioritātē "Vide un resursefektivitāte".
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības piedalīša-

nos LIFE 2014 - 2017 programmas prioritātē 
"Vide un resursefektivitāte". Pieteikt izvērtē-
šanai potenciālās izpētes teritorijas Rīgas plā-
nošanas reģiona projektā "Zaļā infrastruktū-
ra gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai 
un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai Rīgas 
plānošanas reģiona apdzīvotajās teritorijās".

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
8. Par grozījumiem domes 2015.02.24. lē-

mumā Nr.41.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.81 "Par gro-

zījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. 
lēmumā Nr.41 "Par dalību projektā "PROTI 
un DARI!""" un sagatavot to parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
9. Par pašvaldības 2014.gada pārskata ap-

stiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada paš-

valdības 2014.gada finanšu un budžeta izpil-
des pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai 
skaitā: par pamatbudžeta izpildi (ieņēmumi - 
12 593 977 euro, izdevumi  - 11 221 360 euro, 
finansēšana  - 410 136 euro (saņemtie aizņē-
mumi - 335 949 euro, aizņēmumu atmaksa  
- 396 694 euro, kapitāldaļu iegāde - 349 391 
euro)); par speciālā budžeta izpildi (ieņēmu-
mi - 239 660 euro, izdevumi - 157 632 euro, 
finansēšana - 7 853 euro (kapitāldaļu iegāde 
- 7 853 euro)), par ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumiem un izdevumiem (ieņēmumi  - 4 
525 euro, izdevumi - 3 867 euro).

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
10. Par iestāšanos biedrībā "Gaujas ilgtspē-

jīgas attīstības biedrība".
Lēmums: Iestāties biedrībā "Gaujas ilgt-

spējīgas attīstības biedrība", ar mērķi padarīt 
Gaujas upi pievilcīgāku no zivju resursu, tū-
risma un citiem aspektiem, kā arī piesaistīt 
Eiropas Savienības finansējumu šī mērķa 
sasniegšanai. Dalības maksas un iestāšanās 
maksas finansējumu veikt no pašvaldības 
2015.gada budžeta līdzekļiem. Par pašvaldī-
bas pārstāvi biedrības "Gaujas ilgtspējīgas at-
tīstības biedrība" valdē izvirzīt domes priekš-
sēdētāja otro vietnieku Arti Brūveri. Noteikt, 
ka pašvaldības izvirzītajam pārstāvim ir pie-
nākums atskaitīties domei ne retāk kā divas 
reizes gadā par veiktajām darbībām.

Balsojums: "par" – 10, "pret" – 2 (A.Keiša, 
N.Zviedris), "atturas" – 2 (E.Plūmīte, E.Šē-
pers), "nebalso" – 1 (A.Brūvers).

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem.

Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar projektu 
"Kanalizācijas tīklu izbūve Vēja ielā" izbū-
vētais Kanalizācijas kolektors, kanalizācijas 
sūkņu stacija un kanalizācijas spiedvads Vēja 
ielā pēc tā izbūves un nodošanas ekspluatāci-

jā ir izmantojams sabiedrības vajadzībām, kā 
rezultātā Ģ.Ģ., E.D., A.Z., E.T. ir tiesības sa-
ņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumus saskaņā ar Ādažu novada domes 2011.
gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.8. Lēmumu par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piemērošanu saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem pieņems dome.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu.
Lēmums: Dzēst G.O.-D. nekustamā īpašu-

ma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
– zemi un mājokli, Jēkaba iela 1, Ādaži, EUR 
99.96.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
13. Par izmaiņām Medību koordinācijas ko-

misijas sastāvā.
Lēmums: Atbrīvot Valliju Ošiņu no darba 

Komisijā. Par pašvaldības pārstāvi Komisijā 
apstiprināt domes deputātu Jāni Neilandu.   

Balsojums: "par" – 14, "pret" – nav, "atturas" 
– nav, "nebalso" – 1 (J.Neilands).

14. Par atļaujas izsniegšanu SIA "D 
DUPLEKS" šautuves darbībai.

Lēmums: Izsniegt SIA "D Dupleks" atļauju 
uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas pusslēg-
ta tipa šautuves darbībai ar garstobra un īs-
tobra šaujamieročiem 35 metru distancē, pēc 
adreses "Smaragdi", Eimuri, Ādažu novadā.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
15. Par nekustamā īpašuma maiņu.
Lēmums: Mainīt pašvaldības nekustamā 

īpašuma Gaujas ielā 30 daļu 970 kv.m platī-
bā, pret M.B. piederošo nekustamo īpašumu 
"Lauku iela A", kas nepieciešam maģistrālās 
ielas izveidošanai, saskaņā ar novada terito-
rijas plānojumu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
16. Par atlīdzības apstiprināšanu nekusta-

mā īpašuma iegādei Kārklu iela 12.
Lēmums: Apstiprināt Komisijas noteikto 

atlīdzību par zemes vienības Kārklu iela 12, 
Ādaži, 0,1714 ha platībā iegādi EUR 2297,52 
apmērā.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
17. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu 
polderu koplietošanas novadgrāvjiem. In-
formēt par pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 
valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekusta-
mie īpašumi".

Balsojums: "par" – 13, "pret" – 1 (N.Zvied-
ris), "atturas" – nav, "nebalso" – 1 (M.Sprin-
džuks).
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PAZIŅOJUMI

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA 
NORISES MAIJĀ un JŪNIJĀ

tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171,
www.adazikultura.lv

Piektdien, 29. maijā plkst. 20.00 
CERIŅU ZĀLĒ

VIII ZIEMEĻU – BALTIJAS VALSTU
DZIESMU SVĒTKU

IESKAŅAS KONCERTS
Muzicēs Ādažu KC jauktais koris "JUMIS"

Mākslinieciskais vadītājs Ēriks Kravalis
Esiet mīļi gaidīti!

Ieeja brīva

Līdz 5. jūnijam  
IZSTĀŽU ZĀLĒ
apskatāma

ĀDAŽU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLAS
MĀKSLAS NODAĻAS AUDZĒKŅU DARBU

IZSTĀDE
No 8. jūnija  
IZSTĀŽU ZĀLĒ
apskatāma

BORISA SAMUSA
90 GADU JUBILEJAS IZSTĀDE

Svētdien, 14. jūnijā plkst. 12.00 
BALTEZERA KAPOS

KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU 
PIEMIŅAS BRĪDIS

No sirds sveicam
aprīļa jubilārus! 
Nikolaju Aleksejevu  70 g.
Intu Drošprāti 70 g.
Andri Eglīti 70 g. 
Annu Fedečko 70 g. 
Irinu Francu 70 g.
Famaidu Gribovsku 70 g. 
Valdi Kalniņu 70 g. 
Maiju Kapiciņu 70 g.
Danutu Pisļeginu 70 g. 
Uldi Rubezi 70 g. 
Ivanu Vergeles 70 g.
Edgars Zausajevs 70 g. 
Zinaidu Austrumu 75 g. 
Rasmu Bērziņu 75 g. 
Ausmu Gambalati 75 g. 
Veru Lubnevsku 75 g.
Ninu Survillo 75 g. 
Lidiju Veģi 75 g. 
Aleksandru Belskaju 80 g.
Antoņinu Karpovu 80 g.
Pelageju Osi 85 g. 
Silviju Ozoliņu 85 g. 
Antoņinu Vanaģeli 85 g. 
Annu Broku 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA
ĀDAŽU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLĀ

28.05. plkst. 17.00 - 19.00
29.05. plkst. 12.00 - 14.00 un 17.00 - 19.00

Vairāk informācijas www.adazumms.lv

ĀDAŽU VIDUSSKOLA 2015./ 2016. m.g. 
AICINA DARBĀ:

 informātikas skolotāju, 
 pamatskolas matemātikas skolotāju, 
 pamatskolas dabaszinību skolotāju, 
 vēstures skolotāju, 
 mūzikas skolotāju. 

 CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz
vidusskola@adazi.tl.lv 

Papildu informācija pa tālruni 67996165

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

ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ KADAGĀ
Katoļu dievkalpojumi notiek katru svētdienu 15.00

Pirms katras Sv. Mises 14.00
Rožukronis, Grēksūdzes sakraments

Tie, kuri vēlas kristīties, sagatavoties sakramentu 
pieņemšanai, var pieteikties pie kapelāna Ādažu 

bāzes kapelā vai pa tālr. 26434830.
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personu                

apliecinošs dokuments.
Sakarā ar Kapusvētkiem Baltezera kapos 7. jūnijā 

Kadagas kapelā sv. Mise nenotiks.
Kapusvētki Baltezera kapos (ar Sv. Misi) 7. jūnijā 13.00

Tuvākā informācija pa tālr. 26434830

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
š.g. 20. maijā  plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Pensionāru padome


EKSKURSIJA SENIORIEM
š.g. 22. maijā

pa Ādažu un Carnikavas novadu muzejiem 
u.c. ievērojamām vietām ar pikniku pie jūras

Pulcēšanās plkst. 9.00 pie
Ādažu novada Kultūras centra.

   Iepriekšējā pieteikšanās, zvanot pa tālr. 29248012 
Vairai Štrausai.

   Brauciens un muzeju apmeklējumi – par brīvu.
Pensionāru padome

No 1. aprīļa līdz 11. maijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Katrīne Alise,  Estere, 
Katrīna, Justīne,  Alīsija, Nikola;

zēni – Ralfs Ilmārs, Kārlis,  Reinis,  
Gustavs, Vlads, Mārtiņš, Emīls. 

Apsveicam jaunos vecākus!

Paziņojums par teritorijas plānojuma iz-
strādes darba uzdevuma apstiprināšanu
2015. gada 28. aprīlī Ādažu novada dome ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.76 “Par Ādažu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes darba uzde-
vuma apstiprināšanu”. Ar apstiprināto darba 
uzdevumu var iepazīties Ādažu novada Būv-
valdē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
domes darba laikā.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēs-
tis” (Nr.175) izdots informatīvs pielikums, kurā 
publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie 
noteikumi:
Nr.17/2015 (25.03.2015.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2010. gada 22. jūnija saistoša-
jos noteikumos Nr.17 “Saistošie noteikumi par 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Ādažu novadā.””
Nr.18/2015 (25.03.2015.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes 23.04.2013. saistošajos noteikumos 
Nr.10 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību 
Ādažu novadā.””
Nr.19/2015 (25.03.2015.) “Par pasažieru pārva-
dājumu ar vieglajiem taksometriem licencēša-
nas kārtību Ādažu novadā.”
Nr.20/2015 (25.03.2015.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos

Nr.9/2015 “Saistošie noteikumi par Ādažu no-
vada pašvaldības budžetu 2015. gadam.””
Nr.21/2015 (25.03.2015.) “Par pašvaldības lī-
dzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtoša-
nai.”
Nr.23/2015 (28.04.2015.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības budžetu 2015. gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-
kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu no-
vada Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 
33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā 
Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā 
Gaujas ielā 30.

Baznīcu nakts Baltezera baznīcā
no 20.00

 Ekskursija baznīcā, fotogrāfiju apskate baznīcas 
zālē un bēniņu zālē, informācija par draudzes/ 
baznīcas vēsturi.

 Mākslinieces Ārijas Cekules darbu izstāde         
baznīcas balkonā.

 Radošās darbnīcas bērniem baznīcas bēniņu zālē.
 Laiks sarunai ar mācītāju – individuāla saruna pēc 

vēlēšanās, aizlūgšanas kopā ar mācītāju 
20.00–20.40 Draudzes kora "Zari" koncerts. Diriģen-

te Baiba Āboliņa – Smirnova, piedalās Elizabete        
Lukaševiča (Rīgas Doma kora skolas 4.kl. audzēk-
ne), Anete Laubenbaha (oboja, flauta), Lauma Lie-
piņa (čells), Dace Akmentiņa (ērģeles). Koncertā 
skanēs dažādu laikmetu latviešu un cittautu kom-
ponistu garīgā mūzika.

21.00–21.30 Dzied Zane Gudrā. Piedalās Dace Ak-
mentiņa (ērģeles). Koncertā skanēs Im. Kalniņa,         
R. Dubras, J. Lūsēna mūzika.

22.00–22.30 Tezē dziedājumus dzied draudzes 
koris "Zari". Piedalās Lauma Liepiņa (čells),                            
Dace Akmentiņa (ērģeles).

Pauzēs starp koncertiem – sarunas un sadraudzība 
pie tējas un kafijas kopā ar draudzes locekļiem; 
baznīcas, izstāžu apskate; sarunas ar mācītāju.

23.00–23.30 Dziesmu dievkalpojums sveču gaismā 
(ar lasījumiem, lūgšanām, Tezē dziedājumiem). 
Piedalās draudzes koris "Zari", Lauma Liepiņa 
(čells), Dace Akmentiņa 

23.30-1.00 – Baznīca atvērta apmeklētājiem – pārdo-
mām un lūgšanām klusumā.

Kļūdas labojums 
Aprīļa izdevumā “Ādažu Vēstis” (Nr. 174) 3. lpp. 
pie Karlīnas Artemenkovas zīmējuma iekavās 
bija jābūt norādei 3. g klase. Atvainojamies!
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KULTŪRA
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