
Ādažu bāzē svinīgā ceremonijā tika 
sagaidīta 173. gaisa desanta brigāde. Tā 
ir ASV Armijas gaisa desanta kājnieku 
brigādes kaujas grupa, kuras pamata dis-
lokācijas vieta ir Vičenca Itālijā. Kopumā 
ieradušies 150 ASV karavīri. Tieši tikpat 
daudz nosūtīti arī uz Igauniju, Lietuvu 
un Poliju. Plānots, ka ASV karavīri Lat-
vijā uzturēsies vismaz līdz gada beigām. 
ASV gaisa desanta rota Latvijā ieradusies 
ar mērķi piedalīties militārajās mācībās. 
Atsevišķi apmācību treniņi ASV kara-
vīriem nav paredzēti, tie notiks kopā ar 
Latvijas karavīriem. Jaunās apmācības ir 

daļa no ASV kājnieku apmācību papla-
šinātā aktivitāšu klāsta Baltijā un Polijā. 
"Jārēķinās, ka visa gada garumā mūsu 
pašu apmācības ir ļoti blīvas. Visas savas 
militārās aktivitātes plānojam aptuveni 
pusotru gadu uz priekšu. Tas, ko tagad 
darām ar amerikāņu karavīriem, – ie-
saistām viņus jau savās plānotajās aktivi-
tātēs. Tādējādi ASV karavīriem vieniem 
pašiem specifisku apmācību nebūs," no-
rādījis pulkvedis Liberts. "Šis ASV solis 
ir ātra un praktiska rīcība, kas izriet no 
16. aprīļa Ziemeļatlantijas padomes lē-
muma atbalstīt konkrētu pasākumu īste-

nošanu, stiprinot kolektīvo aizsardzību 
visā NATO teritorijā un it īpaši Baltijas 
valstīs," norādīja Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas pārstāvis Kārlis Ei-
henbaums. Ar militārās klātbūtnes pa-
lielināšanu Latvijā ASV apliecina savu 
atbalstu NATO, kā arī kopējām drošības 
saistībām, piedaloties papildu militārajās 
mācībās un pastiprinot sadarbību dro-
šības jomā ar partneriem un sabiedro-
tajiem Baltijas jūras reģionā un ārpus tā 
robežām. Militāro klātbūtni Latvijā ASV 
nodrošinās rotācijas kārtībā.

Sargs.lv

KĻŪT ATBILDĪGAM 
15 tonnas! Apmēram tik daudz atkritu-
mu šogad tika savākti Lielās talkas dienā 
Ādažu novadā. Būvgruži un stikla pudeles 
– tās ir tikai dažas no lietām, kas bija jāsa-
vāc novada mežmalās Lielās talkas laikā.

7. lpp.

DOTS DEVĒJAM ATDODAS 
Ādažnieks, sporta žurnālists Uģis Joksts 
pārliecināts, ka, dzīvojot kādā vietā, 
agri vai vēlu kļūsti par to atbildīgs. Lo-
kālais patriotisms nozīmē uzņemties 
veikt darbus, lai citiem būtu labāk. 

3. lpp.
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Ādažu garnizonā – ASV karavīri 
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MĒNESIS BILDĒS
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 Drosmīgs starts veloorientēšanās sacensībās "Uz zvaigznēm Ādažos", ko organizēja riteņbraucēju 
klubs "ĀdažiVelo".

 Kolektīvās muzicēšanas koncertā Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas jaunāko klašu pūšaminstrumentu ansamblis 
izpilda latviešu tautas dziesmu Annas Veismanes apdarē, 
diriģē Aivars Osītis.

 Šogad populārās piedzīvojumu sacensības "XRace" 
pirmais posms tika atklāts tieši Ādažos. Visi dalībnieki 
skrien uz pirmo kontrolpunktu.

  Ādažnieks Edgars Egle uz 
veloorientēšanās sacensībām 
ieradies ar kravas velosipēdu, 
lai pasākumā varētu 
piedalīties arī pats mazākais 
ģimenes loceklis.

 Arī Ādažu novada 
domes priekšsēdētāja 
vietniece Karina Tina-
magomedova ieradusies 
uz grāmatu "Katram 
sava valodiņa" un 
"Sprīdītis" atvēršanas 
svētkiem.

 KC senioru līnijdeju gru-
pa "Varavīksne" atkārtoti 
jau trešo gadu pēc kārtas  
ieguvusi 1. vietu Latvijas 
līnijdejotāju Olimpiādē 
"Rīgas kauss 2014" kla-
sisko kantrī komandu 
zelta vecuma grupā.

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds 
Zviedris sveic domes kasieri Veltu Kiršu 20 darba 
gadu jubilejā.

 Astoņkārtējā Latvijas čempione, PSRS 
sporta meistare motosportā Baiba Zirne 
pie sava leģendārā motocikla, kurš uz 
laiku nonāks Ādažu muzeja ekspozīcijā.

  65 gadu jubileju 
svin senioru vokālā 
ansambļa "Gaujmalas 
lakstīgalas" 
koncertmeistars 
un jauktā vokālā 
ansambļa "Mēs 
tikāmies martā" 
vadītājs Ivars Kraucis.

 Ādažu novada domes izpilddirektors Guntis 
Porietis sveic domes galvenās grāmatvedes 
vietnieci Vinetu Suhovu 20 darba gadu jubilejā.

  Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkņi 
Artūrs Blūms un Druvis 
Zvejnieks izpilda Artūra 
komponēto skaņdarbu 
"Bungas".

 Šogad lielajā talkā Ādažu novadā 
piedalījās ap 250 cilvēku, savācot apmēram 
15 tonnas visdažādāko atkritumu.
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"Kad cilvēks iesaistās, darbojas, viņš jū-
tas vietai piederīgs. Tas ir lokālais pat-
riotisms, kad uzņemies veikt kaut kādus 
darbus, lai visiem būtu labāk," pārlieci-
nāts TV raidījumu un pasākumu vadī-
tājs, aizrautīgs velobraucējs, dārznieks 
un arborists, ādažnieks Uģis Joksts. 
Viņš ir arī viens no velokluba "Ādaži-
Velo" dibinātājiem. Kopā ar domubied-
riem noorganizējis veloorientēšanās 
sacensības, kuru laikā tika savākti zie-
dojumi Ādažu vidusskolas observato-
rijas atjaunošanai. Uģis Joksts ir drošs 
– dzīvojot kādā vietā, agri vai vēlu kļūsti 
par to atbildīgs. Tāpat, ka dots devējam 
atdodas. Vienmēr. 

Kā radās doma Ādažos izveidot velo-
komandu? 

Decembrī mēs ar draugu Zigmundu 
Nuržu iedzērām pa vairākām glāzēm 
vīna un sapratām – no runām jāpāriet 
pie darbiem – apvienojoties varētu izda-
rīt daudz vairāk. Primāri bija doma sa-
liedēt cilvēkus, kuriem ir līdzīgas intere-
ses. Bez mums Ādažos ir vēl daudz citu 
velobraucēju. Kad sasniedz 40 gadu ve-
cumu, pārņem sajūta, ka vajag paveikt 
daudz ko vairāk nekā tikai sēdēt istabā. 
Kāpēc saista tieši velobraukšana, nevis, 
piemēram, skriešana?

Braucot ar velosipēdu, bilde mainās 
daudz ātrāk nekā skrienot. Tas ir inte-
resantāk. Ja citiem bērnībā par labām 
sekmēm nopirka mopēdu, man – velosi-
pēdu. Ja ir kāda brīva sestdiena vai svēt-
diena, piedalos arī sacensībās. Vispār pēc 
dabas esmu gļēvs, tādā veidā audzinu 
raksturu. Piespiežu sevi pārvarēt pirmo 
krīzi 20. kilometrā un tāpat – katru nā-

kamo. Tas spēka resurss jau ir. Varu rak-
sturot situāciju. Pirms kādiem gadiem 
trim, četriem piedalījos sacensībās Kul-
dīgā. Ārā – plus 30 grādi. Biju nobraucis 
35  km, līdz finišam – vēl  5. Uzbraucu 
tādā kalnā, pavērās skats uz pilsētu, ie-
raudzīju vēl pāris sacensību dalībniekus 
priekšā. Pēkšņi man vēderā iekoda irsis. 
Sapratu, ka pēc iespējas ātrāk jātiek līdz 
finišam, jo tur būs dakteris, ja gadījumā 
vajadzēs. Sākumā apdzinu trīs puišus, 
vēlāk – vēl citus, tiku līdz finišam, noliku 
velosipēdu un pārņēma ārprātīga eifori-
jas sajūta... Nenormāli patīkama. Tāda, 
ka būtu kaut kādas tabletes sarijies. Pil-
nīgi asaras bira. Atnāca ārsts, prasīja, 
kas ir. Rādu, bet nekas jau nebija no tā 
irša. Nekādas alerģijas. Viss kārtībā, bet 
tā sajūta, ka esi pārkāpis sev pāri... Kaut 
kādai robežai. Pārkāpis pāri nevis nāves 
briesmām, bet sev. Nesaukšu vārdā, bet 
viens slavens soļotājs Latvijā tā arī tei-
ca – pārvari vienu nāves elpu, otru, kad 
vairs nav spēka, pārkāp sev pāri, pavem, 

soļo tālāk. Tas laimes hormons pilnīgi 
plosa. Esmu pārliecināts, ka 90% cilvēku 
tieši tādēļ arī brauc. Dēļ tās sajūtas, ka esi 
finišējis. Esi sev kaut ko pierādījis. Vīrie-
tim, protams, kaut kādā brīdī vajag arī 
rezultātu. Ja kāds stāsta, ka brauc putnus 
mežā klausīties, tas ir blefs. Piektajā kilo-
metrā viņš varbūt vēl klausās putnus, bet 
pēc tam jau sapņo par to, kā nobraukt 
ātrāk. Tie stabili ir 95%. Sports rada at-
karību. Ja 15  reizes piespied sevi veikt 
rīta rosmi, 16. – jau būsi kļuvis atkarīgs. 

Tas ir pierādīts. Fiziskās aktivitātes rada 
eiforijas sajūtu. Mana iekšēja pārliecība 
ir, ka skābeklis ne tikai nosit kaut kādas 
draņķības, baktērijas, kas dzīvo organis-
mā, bet arī – attīra smadzenes no visā-
diem tarakāniem. 
Kas tie par tarakāniem – sliktas do-
mas? 

Jā, noteikti. Paprasiet jebkuram, kurš 
skrien vai dara ko citu, galva iztīrās. To 
neviens nekad nevarēs saprast, iekams 
pats nebūs izmēģinājis. Cilvēks ir ļoti 
slinks. Labāk mīcīsies pa veikaliem, sa-
pirks sev lielākas drēbes, nekā aizies uz 
treniņu vai paskries. Vajag tādus cilvē-
kus, stāstus, kas ievelk, rāda piemēru. 
Nezini tādu metodi PSP jeb pacel savu 
pakaļu? Nekas jau nav svarīgāks par to. 

Nekad neesat bijis mājās sēdētājs? 
Nē, kāpēc. Esmu. Dažreiz man patīk 

palaiskoties, bet tās nav tukšas runas, ka 
kaut ko ilgi nedarot, ir baigi grūti sākt. 
Daudziem ļoti pazīstama sajūta, kad 
liekas – tagad gan baigi izgulēšos, neko 
nedarīšu. Nē, nevaru nogulēt! Bieži ar 
ģimeni braucam uz jūru – paguļu pus-
stundu, bet pēc tam jau sāk prasīties 
kādu šķīvīti pamētāt, bumbu paspēlēt, 
pabūvēt smilšu pilis. 
Kā no dārznieka kļuvāt par žurnālistu? 
Vai tiešām tas bija tik vienkārši kā la-
sāms presē – draugs paaicināja? 

Tam stāstam tā īsti neviens netic, bet 
jā. Tas bija sirreāli, ja tā padomā. Tādēļ 
arī bieži vien saku – man laikam dzīvē 
ļoti laimējies, kaut kāds kredīts iedots, ka 
viss notiek tik ļoti organiski. Vēl tagad 
atceros to situāciju. Braucu pa Vaļņu ielu 
Cēsīs ar GAZ  53, kas bija pārlādēts ar 
melnzemi un negāja kalnā, ārā – plus 30. 
Kad mans bērnības draugs Guntars, 
kurš strādāja "Vakara Ziņās", ieraudzīja 
mani tajā gazikā, viņš teica: "Jokst, brauc 
uz Rīgu!" Dārznieka profesiju izvēlējos 
vecāku ietekmē. Dažreiz saku, ka esmu 
noguris strādāt, jo vecāki mani ļoti ātri 

radināja pie darba. Audzējām tulpes un 
narcises. Vasarās bija tikai dobes. Ļoti 
spilgti redzēju, ko dod visas ģimenes ne-
savtīgs darbs. Mums bija savs auto, buru 
laiva, četru istabu dzīvoklis. Un lai kāds 
man tikai pasaka, ka bijām spekulanti. 
Tas bija melns darbs ar savām veiksmēm 
un neveiksmēm. Loģisks turpinājums 
likās attīstīties šajā jomā. Ļoti labi izpro-
tu dabas zinības – pārzinu cilvēka ana-
tomiju, dabas procesus. Fiziku saprotu 
piemēru līmenī, bet ne formulās, taču, 
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Veiksme jānopelna. Vai ar darbiem vai domām,  
vai elementāri – ar savu uzvedību.
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piemēram, algebru, vispār nesajēdzu, jo 
neredzu tajā dzīvi. Pēc "Bulduriem" (Bul-
duru dārzkopības tehnikuma M. G.) pus 
semestri mācījos bioloģiju Daugavpils 
universitātē, bet pēc tam aizbraucu, jo 
vienkārši nevarēju izturēt to pilsētu. Tad 
bija kaut kāds pārrāvums, darīju visu ko. 
Pēc "Vakara Ziņām", laikraksta "Diena" 
kaut kā pamainījās dzīves uztvere. Gri-
bēju kļūt par ārstu, bet bija skaidrs, ka 
ar savu grūto galvu diez vai to pavilkšu, 
tādēļ izvēlējos sev tuvāko, līdz ar to arī, 
nosacīti vieglāko, sporta medicīnu. Čet-
rus gadus nomācījos Sporta pedagoģijas 
akadēmijā, bet tad iespītējos, iestājās 
protests pret lietu kārtību un visādām 
nejēdzībām, kas tur notika. Banāli, arī 
finansiāli negāja spīdoši. Sākām veidot 
žurnālu "Sīrups", kas, kā izrādās, pastāv 
vēl tagad. Tad reiz aizbraucu uz Latvijas 
jaunatnes olimpiādi Ērgļos, lai uztaisītu 
reportāžu, un mani tur pamanīja Lat-
vijas Olimpiskās komitejas prezidents 
Vilnis Baltiņš. Viņš tāds krusttēva tips 
–vienpersoniski pieņēma lēmumu, ka 
vadīšu jauniešu sporta raidījumu. Nepa-
gāja ne dažas dienas, kad biju pie spor-
ta raidījumu redakcijas vadītāja Andra 
Ušacka kabinetā, lai spriestu par jauno 
projektu. Negāja viegli sākumā. Mans 
kolēģis Dāvis Ērenštreits vienu brīdi ar 
mani auklējās. Laikam gāju uz priekšu ar 
savu nebaidīšanos jautāt. Esmu priecīgs, 
ka 10  gadus nedaru vienu un to pašu. 
Kādā brīdī apjautu, ka man nav jāvada 
jauniešu raidījums, ja pats vairs neesmu 
jaunietis. Ja man tagad teiktu: "Jokst! 
Viss, līgums beidzies!" Okei, nav problē-
mu. Lai tā būtu. Necenšos darīt kaut ko 
par spīti. Es sev iztiku nopelnīšu – esmu 
podus berzis, strādājis par sanitāru. Visu 
ko protu. 
Lasīju, ka jums pārmet – jūsu ekrānā ir 
par daudz. Kā pašam liekas? 

Arī pats pie sevis esmu domājis, vai 
tas ir labi, vai slikti, bet es vienkārši ļaujos 
tam, kas notiek. Ja kādam nepatīk mani 
redzēt ekrānā, lūdzu, nekādu problēmu, 
pārslēdziet. Man ir teikuši – tev jau gan 
foršs darbs – nekas nav jādara, nogrimē, 
smuki saģērbj, aizej pasmaidi uz pie-
cām minūtēm TV ekrānā. Nav jau laika 
diskutēt, bet tad parasti gribas pajautāt 
– vai kāds no jums ir iedziļinājies manā 
darbā? Kāds ir darba režīms? Ja nezināt, 
tad nerunājiet. Mēs bieži pārmetam, lai 
gan nezinām, kā ir patiesībā. Neiedziļi-
nāmies, bet tikai močījam. 
Savus bērnus virzāt sportā? 

Gustavs Hugo mācās otrajā klasē, vi-
ņam ļoti patīk mākslas skola, dejošana, 
koris. Kur tur vēl sports... Viņš iet arī uz 
basketbolu, bet es ļaušu viņam pašam 
izvēlēties. Cenšamies vingrot dēļ stājas, 
bet, ja viņš džudo vietā izvēlas kori, man 
šī izvēle jāciena. Meitai Stellai Madarai 
ir četri gadi, bērnudārzā viņa dejo. Ne-
vienam neko neuzspiežu. Pēdējā laikā 
vispār uz daudzām lietām vairs neie-
springstu. 
Uz ko iespringstat? 

Uz tiešajiem darba pienākumiem, 
bērniem, ģimeni. Ļoti maz ko cilvēkiem 
vairs apsolu, esmu iemācījies pateikt – 
nē. Kādreiz to nepratu. Ja nevaru izda-
rīt, tad labāk nesolu. Nē, un viss. Vajag 
dzīvot reāli, nemānot sevi un citus. Arī 
pats neesmu mierā ar daudzām lietām, 
kas notiek manī un apkārt. Manī arī ir 
savi protesti. 
Protesti – pret kaut kādām savām rak-
stura īpašībām? 

Tai skaitā pret savām rakstura īpa-
šībām, pret stulbiem cilvēkiem. Tādas 
emocijas mēģinu slāpēt, jo man nav tie-
sību neko pārmest. Skatos un nespēju 
saprast, kā vispār ko tādu var izdarīt. 

Kāds cilvēks jūsu izpratnē ir stulbs?

Klasiskais latvietis – kaut ko sarunā, 
bet neizdara. Sūti īsziņu – neatbild, zva-
ni – neceļ. Kur bija problēma piezvanīt 
un pateikt, ka nevari? Atzīties un pateikt 
– es to nevaru izdarīt. Super, viss kārtībā. 
Nekādu problēmu. Man ir cits plāns, kā 
atrisināt šo lietu. Tu uz kādu paļaujies, 
bet piečakarē tevi un vēl veselu jūru ar 
cilvēkiem. Tā ir necieņa pret citiem. Ir 
darīšana un rosīšanās. Ir tādi cilvēki, 
kuri dara un tādi, kas rosās. Rosīšanās ir 
darbības imitācija. Tad parasti prasu ci-
tiem – tā tikai man liekas, vai viņš tiešām 
tikai skaisti runā, bet rezultāta nav. Pēc 
tam cilvēks brīnās, kāpēc ar viņu vairs 
nerēķinās. Tu mani vienreiz pameti zem 
riteņiem... 
Nevarat piedot? 

Piedot jā, bet vairs nepaļaujos. Ja ir 
lieli projekti, tad līdz ar to pievil arī citus. 
Jūs pats nekad nevienu neesat pievīlis? 

Visbiežāk pasaku nē. Vispirms labi 
apdomāju – varu to izdarīt vai nevaru. 
Ja nē, tad tā arī saku – ne man ir laiks, 
ne zināšanas. Ja uzņemos kaut ko, tad 
mēģinu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas. 
Vienalga – tīrīt ielu vai izberzt podu. 
Nestiepju gumiju, nefilozofēju, izdaru 
un viss. Cauri. Manuprāt, nekas nevar 
būt trakāks par rutīnu. Tā nogalina. 
Okei, ir cilvēki, kuri gūst baudījumu no 
tā, ka 8.00 aiziet uz darbu un 17.00 atnāk 
mājās. Es nenomelnoju tādas profesijas, 
bet es tā nevarētu. Ja vēl pagājušajā gadā 
tādu domu pieļāvu, tad tagad zinu, ka 
nē. Ja kaut kas notiks, iešu uz apsardzi 
strādāt, pažarniekiem vai citur, kur vie-
nu dienu nostrādā, trīs brīvas. No 8.00 
līdz 17.00 – nē, paldies.
Kādreiz esat mēģinājis strādāt tādā re-
žīmā?

Varbūt kādus pāris mēnešus. Tagad 
ir televīzija, atsevišķi projekti, ābeļu res-
taurācija. Tas viens otru papildina un 
izrauj no rutīnas. Jūtu tādu pacēlumu. 
Ja no viena darba jūties bišku saguris, 
vari pārslēgties uz citu. Man veicies, jo 
darba piedāvājumi vienmēr parādījušies 
paši no sevis. Tai pat laikā uzskatu, ka 
veiksme jānopelna. Vai ar darbiem vai 
domām, vai elementāri – ar savu uzvedī-
bu. Varbūt skan patosīgi, bet veiksme ir 
jānopelna. Ar baltu skaudību skatos uz 
kolēģiem, kā viņi spēj lasīt pa diagonāli 
un uztvert informāciju. Esmu mācījies 
tā, ka asinsvadi plīst uz sejas. Visu esmu 
panācis ar uzcītību. Es sev ļoti daudz ko 
ieskaidroju, mēģinu atrast motivāciju. 
Sanāk, ka ar sevi psiholoģiski strādājat? 

Jā, piemēram, jāpieceļas piecos no 
rīta. Visi var piecelties piecos. Ja ir mo-
tivācija, tad var. Ja ne – grūti. Tā kā bēr-
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niem. Uz skolu nevar piecelties. Ja zina, 
ka sestdien astoņos no rīta būs jābrauc 
uz akvaparku, sešos ir augšā. Pieaugu-
šajam ir līdzīgi, vajag atrast motivāciju. 
Pagājušajā ziemā LTV projektā "Tautas 
sports" palīdzējām uzlabot hokeja lau-
kumus. Tad gan ļoti daudz kas izkrista-
lizējās par to, kādi esam. Bija jāuzraksta 
bezkaislīgs pieteikums, jāatbild uz no-
teiktiem jautājumiem. Tie bija projekti, 
kurus cilvēki veica par velti. Viņi nepie-
derēja nevienai valsts vai pašvaldības 
struktūrai. Tās bija biedrības, interešu 
grupas vai vispār – 2, 3 cilvēki, kuriem 
rūp apkārtējā vide. Piemēram, pats vai 
bērni spēlē hokeju, vai tēvs visu mūžu 
ledu lējis. 98% gadījumu tie bija vietējie, 
kas vēlas savest kārtībā vietu, kur darbo-
ties pašiem un apkārtējiem. Parasti šāda 
darbošanās sagādā prieku pašam un dod 
iespēju dzīvot aizrautīgi arī citiem. Dau-
dzi bija pārkāpuši sev pāri, lai aizietu uz 
gateri un sarunātu dēļus vai vietējo vei-
kalu, lai dabūtu 50 m kabeli. 

Kāds vienkārši aizgāja pie galdnieka 
paprasīt instrumentus, kas nebūs viņa 
divstāvu mājas grīdai, bet laukumam, 
kur, iespējams, spēlēsies ne tikai viņa, 
bet arī kaimiņu bērni, jēgpilni pavadīs 
laiku. Visi tie cilvēki, kuri kaut ko bija iz-
darījuši, tieši tādu ceļu arī bija gājuši. Un 
viņi praktiski nekad nebija saņēmuši at-
teikumu. Bieži vien pašvaldība tā arī at-
bild – varam iedot buldozeri uz stundu, 
bet dēļus nevaram iedot. Naudu arī nē. 
Esmu runājis ar daudziem uzņēmējiem. 
Viņi jau arī jūt, vai tevi interesē tikai no-
pelnīt, vai izdarīt kaut ko, lai pašam un 
citiem būtu prieks. Tai pat laikā šie cil-
vēki varēja skatīties hoķi pie TV ar alus 
pudeli rokās. Bija arī tādi, kas pieprasīja 
20 000, jo viņiem, redz, ir pļava, saka – 
nāciet un būvējiet! 

Kad mēs uztaisījām to riteņbraucēju 
biedrību, mums jau nebija doma aiziet 
uz domi un paprasīt pāris tūkstošus ar 
domu – uzliksim uz krekliem jūsu ģer-
boni. Nē, mūs primāri saveda kopā, es 
pat teiktu, mīlestība pret velosipēdu. 
Pieļauju, ka Ādažu novadā dzīvo pietie-
kami turīgi cilvēki, kas varētu sponsorēt 
formas un visu pārējo. Ja tev ir tā nauda 
un saproti, ka kādu vari pabalstīt... Tas 
vienmēr nāk atpakaļ. To vajag saprast. 

Viens atbalstītājs labi pateica – jāizman-
to iespēja paspodrināt savu karmu. Kad 
taisījām veloorientēšanās pasākumu, par 
biedru naudām samaksājām zupas un 
tējas. Nevienam kolēģim neradās jautā-
jumus, vai to vajag? Mēs arī nekautrējā-
mies uzrunāt citus. Piemēram, Ģirtam 
Timrotam palūdzu, vai var atbraukt un 
uzlikt drošu braukšanas skolu. Lai ma-
zie mācās veiklāk un pareizāk braukt ar 
riteni. Jā. Ģirts bija klāt. Izdari kaut ko, 
un tas kaut kāda mērā nāk atpakaļ. Kā, 
cikos – tas vairs nav svarīgi, to mēs ne-
kad neuzzināsim. Pēc veloorientēšanās 
sacīkstēm man bija liels gandarījums 
par paveikto. Esmu ļoti lepns par kluba 
biedriem un viņu paveiktajiem darbiem. 
Tas bija lieliski. Gan jau vēl kaut ko sa-
domāsim. Protams, bija dažas kļūdiņas, 
bet tās pamanīja tikai mans profesionā-
lais kretīnisms!
Esat aktīvs cilvēks, nav bijusi doma ie-
saistīties politikā? 

Vienu brīdi bija tāda doma, bet man 
ir citas prioritātes. Es arī īsti labi to ne-
varētu izdarīt. Man trūkst sajēgas par 
likumdošanas kārtību. 
Daudz cilvēku nogurdina vai dod spēku? 

Ja esi bijis pasākumā, kur apkārt ir 
pāris tūkstoši, gribas vienatni. Dažreiz 
man pārmet – tu brauc uz sacensībām 
ar vienu velosipēdu uz jumta, nevari pa-
ņemt vēl divus cilvēkus? Nē, nevaru. Kā-
pēc? Gribu būt viens. Tās ir manas divas 

Paziņojums par detālplānojuma 
grozījumu apstiprināšanu

2014.  gada 22.  aprīlī Ādažu novada 
dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 98 par 
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā 
īpašuma Vējupes ielā  43 detālplānoju-
ma grozījumu projekta apstiprināšanu. 
Ar izstrādāto detālplānojumu iespējams 
iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, do-
mes darba laikā un pašvaldības interne-
ta vietnē www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Ādažu novada do-
mes 2014. gada 22. aprīļa sēdes lēmumu 
Nr.  94, ir uzsākta detālplānojuma gro-
zījumu izstrāde īpašumiem "Intas" un 
"Alises". Detālplānojuma izstrādes vadī-
tājs Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekš-
likumus un ieteikumus par detālplāno-
jumu var iesniegt Ādažu novada domē, 
iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskajām personām – no-
saukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma 
grozījumu publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 
2014.  gada 22.  aprīļa lēmumu Nr.  97 
tiek nodots publiskajai apspriešanai 
Ādažu novada Ādažu ciema nekusta-
mā īpašuma "Dailas" detālplānojuma 
grozījumu projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies 
no š. g. 12. maija līdz 12. jūnijam.

Ar detālplānojuma projektu var ie-
pazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas 
ielā  33A (2.  stāvā), Ādažos, LV-2164, 
pirmdienās plkst.  10.00–13.00; 13.45–
18.00 un ceturtdienās plkst.  08.00–
13.00; 13.45–17.00.

Tālrunis informācijai: 29149366.
Sabiedriskās apspriešanas sanāks-

me tiks organizēta 2014.  gada 2.  jū-
nijā Ādažu novada būvvaldes telpās 
plkst. 17.00.

Paziņojums par detālplānojuma 
precizēšanu

2014. gada 22. aprīlī Ādažu novada 
dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 99 par 
nekustamā īpašuma "Dārtas" detālplā-
nojumā noteikto būvlaižu precizēšanu 
Ādažu novada Ādažu ciema nekusta-
majā īpašumā Priežu ielā 7, nosakot, ka 
būvlaižu minimālais attālums no kai-
miņu zemesgabalu robežām nedrīkst 
būt mazāks par 6,0 m.

Mēs bieži pārmetam, lai gan nezinām,  
kā ir patiesībā. Neiedziļināmies. 
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stundas ceļa. Tai pat laikā nākamajā rei-
zē pats varu piedāvāt: "Hei, man ir čet-
ras brīvas vietas. Kurš grib braukt līdzi? 
Kopā jautrāk!" Nevajag būt egoistam, 
bet dažreiz vajag arī par sevi padomāt. 
Vai līdz ar velokomandas izveidošanu 
radās piederības izjūta Ādažiem? 

Man nav tādas izjūtas, ka es te visu 
mīlu, tai pat laikā – ja šeit dzīvoju jau 
labu laiku – kaut kāda pieķeršanās jau 
rodas. Tas, ka bērni ir priecīgi šeit, tas 
vien jau nozīmē, ka jābūt kādai pienā-
kuma sajūtai pret šo vietu. Manas akti-
vitātes arī ir vērstas uz to, lai šeit būtu 
labāk. Forši, ja bērni var aiziet ar kājām 
gan uz skolu, gan mākslas skolu. Dzīvē 

ļoti daudz ko nosaka bērni. Bērnudārzs 
šeit ir izcils, skola – laba, Mūzikas un 
mākslas skola – brīnišķīga. Ādažos ir 
cilvēki no visām malām. Zinu tādus, kas 
nāk no Cēsīm, Valmieras, Aizkraukles, 
Madonas, Alūksnes. Satieku ļoti daudz 
kursabiedru – tu arī šeit dzīvo? Vienreiz 
autobusā Gustava Hugo klasesbiedrenes 
mammai uzdevu jautājumu – jūties kā 
ādažniece? Viņa atbildēja: "Zini, kopš 
esmu skolas vecāku padomē – jā." Kad 
cilvēks iesaistās, darbojas, viņš jūtas vie-
tai piederīgs. Tas ir lokālais patriotisms, 
kad uzņemies veikt kaut kādus darbus, 
lai visiem būtu labāk. Darot un neprasot 
par to naudu. Patiesībā mēs primāri do-

mājam par bērniem, lai viņiem būtu labi.
Vai izdodas iekopt arī savu dārzu? 

Negribu teikt, ka tas ir stāsts par kurp-
nieku bez kurpēm, bet es ļoti labi apzi-
nos, cik daudz rūpju un darba tas prasa. 
Tas ir tāpat kā paņemt dzīvnieku – ar 
viņu jādarbojas, jāspēlējas, nevar atstāt 
novārtā, lai pārvēršas par stulbu dzīv-
nieku, kurš tikai guļ un ēd. Es zinu, ko 
mazdārziņš prasa. Man ir augļu dārzs, es 
kaut ko mēģinu veidot, bet es sev saku 
– stop, Jokst, šo nevarēsi līdz galam iz-
darīt. Esmu pārliecināts, ka pēc gadiem 
10, 15 tas viss būs. Ai, lai gan es nezinu, 
ko vispār domāšu pēc gadiem 10. 

Monika Griezne

Ko īsti dara Eiropas Parlamenta depu-
tāts? Pēdējos 20 gados ar programmas 
"Euroscola" palīdzību Eiropas jaunie-
šiem ir iespēja vienu dienu iejusties 
Eiropas Parlamenta deputāta ādā. Pēc 
katras plenārsesijas Strasbūrā aptu-
veni 480  skolēnu vecumā no 16 līdz 
18  gadiem gūst tiešu pieredzi, sadar-
bojoties un apmainoties viedokļiem ar 
skolēniem no citām valstīm. Visiem ir 
jāstrādā valodā, kas nav viņu dzimtā, 
izmantojot angļu, franču un vācu valo-
du. Iespēju iejusties Eiropas Parlamen-
ta deputāta ādā piedzīvoja arī Ādažu 
vidusskolēni.

Eiropas Parlamenta pārstāvniecība 
Latvijā organizēja konkursu vidussko-
lēniem "Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
skolā". Veiksmīga dalība šajā konkursā 
sniedza iespēju skolēniem piedalīties 
Eiropas Parlamenta programmā "Euros-
cola". 2013. gada pavasarī Eiropas klubs 
"Mazie eiropieši" organizēja skolas Ei-
ropas Parlamenta vēlēšanas, kurās veik-
smīgi tika pieteiktas 3 partijas. Katra bija 
izveidojusi savu programmu un mērķus: 
ko vēlas mainīt, uzlabot vai ieviest savā 
skolā. Vēlēšanu rezultātā partiju reko-
mendācijas tika iesniegtas skolas vadībai 
un apkopotie vēlēšanu materiāli – Eiro-
pas Parlamenta pārstāvniecībā Latvijā. 

Konkursa noslēgumā 24  skolēni ieguva 
balvu – apmaksātu braucienu uz Eiropas 
Parlamentu un iespēju piedalīties prog-
rammā "Euroscola".

Pēc drošības pārbaudes pie ieejas Par-
lamenta telpās sekoja skolēnu sadalīšanās 
pa 6 darba grupām, kopējas brokastis un 
atklāšanas pasākums kopā ar 20 projekta 
dalībvalstu delegāciju dalībniekiem lielajā 
Eiropas Parlamenta plenārzālē. Program-
mas vadītājs uzrunā iepazīstināja klāteso-
šos ar Parlamenta darbību, lomu Eiropā 
un šā brīža aktualitātēm pasaulē. Svinīgo 
atklāšanu turpināja delegāciju prezen-
tācijas. Latvijas un Ādažu vidusskolas 
vārdu lielajā plenārzālē pieteica ilgga-
dējs Eiropas kluba biedrs Ēriks Stērni-
nieks. Pusdienu noslēgumā gan skolēni, 
gan skolotāji izveidoja daudznacionālas 
grupas, lai piedalītos spēlē "Eurogame". 
Tajā bija jāspēj komunicēt ar citu valstu 
pārstāvjiem, meklējot atbildes uz 20 jau-
tājumiem, kas izveidoti katras dalībvalsts 
valodā. No ādažniekiem visveiksmīgāk 
startēja Ēriks un nokļuva spēles finālā.

Nākamais izaicinājums bija darbs 
grupās par Eiropas Savienības aktuāla-
jiem jautājumiem – "Vide un atjauno-
jamā enerģija", "Informācijas brīvība 
un pilsoniskā kultūra", "2014. – Eiropas 
gads pret pārtikas izšķiešanu", "Eiropas 

nākotne", "Eiropas Parlamenta vēlēša-
nas 2014.  gadā" un "Jauniešu nodar-
binātība". Veiksmīgais sagatavošanās 
darbs sniedza arī rezultātus. Romualds 
Krapāns vadīja debates savas grupas ie-
tvaros un izklāstīja tās 500 cilvēku lielai 
auditorijai. Tēma – Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas 2014.  gadā. Aleksandrs Marks 
Krusts ("2014. gads – Eiropas gads pret 
pārtikas izšķiešanu") pamatoja piedā-
vāto ideju nozīmīgumu un atbildēja uz 
auditorijas jautājumiem. Jauniešu parla-
mentārā darba diena beidzās ar darba zi-
ņojumu izvērtēšanu un nobalsošanu, kā 
arī ar kopsavilkuma nodošanu Eiropas 
Parlamenta deputātu izskatīšanai. Da-
lībvalstu karogu ienešana Eiropas Savie-
nības himnas pavadījumā liecināja par 
"Euroscola" darba sesijas noslēgumu.

Kopā ar skolēniem vairāk nekā 
5000 km garajā ceļojumā pa Eiropu devās 
skolotājas Sarma Jēkabsone, Dace Matiso-
ne un Sarmīte Savicka. Ceļojuma laikā tika 
iekļauta arī īsa Goslāras, Parīzes un Nirn-
bergas apskate, kur kultūras programmā 
tika ietverta arī Luvra, Eifeļa tornis, Pom-
pidū centrs, la Defense un citi objekti. 
Projekta ietvaros skolēni guva pieredzi 
svešvalodu izmantošanā, sociālo prasmju 
pielietošanā un kultūras pieredzē.

Sarmīte Savicka
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Lielā talka Ādažu novadā
Talka šogad pulcējusi apmēram 160 tūkstošus 
Latvijas iedzīvotāju. Tās laikā vākti plastmasas 
maisiņi, PET un stikla pudeles, būvgruži, vecas 
autoriepas, nolietota sadzīves tehnika un mēbe-
les, kā arī pērnās lapas, zāle un nolūzušie koku 
zari. Kā tika aizvadīta Lielās talkas diena Ādažu 
novadā? 

Ivars Grīnbergs, Lielās talkas koordinators Ādažu 
novadā, stāsta, ka oficiāli talkā Ādažu novadā pieda-
lījušies apmēram 250  cilvēki. "Maisus neskaitījām, 
bet divas mašīnas bija gandrīz pilnas. Ja vienā var 
iekraut ap 8–9 tonnām, tad varam pieņemt, ka tika 
savāktas 15  tonnas visdažādāko atkritumu. Šī talka 
īpaša ar to, ka pirmo reizi pēc 20 gadiem tika sakopta 
vecā parka teritorija, kas atrodas aiz kādreizējā kul-
tūras nama. Parkā tika izzāģēti krūmi, kā arī nokal-
tušie ābeļu un citu koku zari," zina Ivars Grīnbergs. 
Dūņezera apkārtni šogad palīdzēja sakopt "Ādaži-
Velo" komanda. Teritorijas uzkopšana un atkritumu 
savākšana Ādažu novadā notika 25  vietās. Balteze-
rā tika uzkopta meža teritorija līdz Ataru ezeram, 
kā arī Lielā Baltezera krasts no rotaļu laukuma līdz 
kanālam. Kadagā – ceļš pie Upmalu autobusa pietu-
ras, atpūtas vieta "Gungas", apkārtne pie Kadagas 6., 
10., 12. un 13. mājas, Kadagas ezera peldētava, cie-
ma "Cits Mežaparks" apkaime, mežs pretī garnizo-
nam, kā arī Līņu ezera apkārtne un Kadagas bērnu-
dārza vide. Stapriņu ciemā un Ataros talka noritēja 
visā teritorijā, Garkalnē – Strautkalnu apkārtnē un 
pie Garkalnes autobusu pieturas, bet Alderos – Ka-
nāla ielas apkaimē. Upmalās – pie Tallinas šosejas. 
Ādažos tika uzkopta Rīgas gatve no Draudzības līdz 
Ķiršu ielai, bērnudārza "Pasaku valstība" apkārtne, 
Podnieki, Attekas iela, Vējupes krasts un mežs pie 
Vējupes ielas, Pirmā iela, teritorija pie Kultūras cen-
tra, Mazā Baltezera krasts līdz Alderu ceļam 4, terito-
rija aiz Ādažu Sporta kompleksa, kā arī jau minētais 
"vecais" Ādažu parks. Ādažu novada dome un Ivars 
Grīnbergs izsaka pateicību talkas dalībniekiem, īpašs 
paldies arī visiem mazajiem censoņiem. 

Monika Griezne 

dažādās nozarēs. Karjeras izglītības 
projektā "Izpēti profesijas Ādažu no-
vadā" aicinātie viesi pārstāvēja šādas 
jomas – "Darbs ar cilvēkiem", "Darbs 
ar zīmēm", "Darbs ar tehniku", "Darbs 
dabā" un "Darbs mākslā". Tikšanās 
laikā skolēniem tika stāstīts, cik svarī-
ga ir pašdisciplīna, mērķtiecīgums un 
neatlaidība, cik būtiski ir meklēt cil-
vēkus, no kuriem mācīties, kā arī pa-
šam izmēģināt spēkus izvēlētajā jomā. 
Viesi runāja arī par saviem uzņēmu-
miem, par dažādām profesijām tajos, 
par saskarsmes valodu un citām pras-
mēm. Skolēni tika iepazīstināti arī ar 
jurista un grāmatveža darba specifiku 
pašvaldībā, kā arī ar darba un izglītī-

bas iespējām Valsts policijā. Tikšanās 
karjeras izglītības stundā deva iespēju 
labāk iepazīt Ādažu novada uzņē-
mumus, pārvērtēt savus priekšstatus 
par darbošanos kādā no viesu pār-
stāvētajām profesijām, padomāt, kas 
vēl būtu jāapgūst, lai īstenotu savus 
sapņus. Paldies viesiem, kas no sirds 
dalījās ar savu dzīves pieredzi un atzi-
ņām, – Adrijai Keišai, Anitai Kazakai, 
Agrim Perro, Uģim Dambim, Eve-
ritai Kāpai, Ingum Ulmanim, Uģim 
Jokstam, Mārtiņam Ādmīdiņam, 
Pēterim Slukam, Ritai Muzikantei, 
Evijai Graumanei, Antrai Stradiņai, 
Solvitai Grīnbartei, Pēterim Šķēlem.

Marina Dango 
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Karjeras izglītības projekts Ādažu vidusskolā

Ādažu vidusskolā viesojās dažādu novada uzņē-
mumu un profesiju pārstāvji, lai tiktos ar 7.  klašu 
skolēniem un sniegtu viņiem iespēju iepazīt profesiju 
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Kāpēc uzstādīta ceļa zīme 70 km/h?

Ādažu novada dome atvainojas Ādažu 
novada, kā arī visiem citiem autobraucē-
jiem par sagādāto sašutumu un raizēm, 
tomēr jāņem vērā, ka autoceļš A1 šķēr-
so apdzīvotu vietu, abpus ceļam atrodas 
blīvi apdzīvoti ciemati, un pašvaldība 
nevar atļauties riskēt ar iedzīvotāju dzī-
vību. Reaģējot uz autobraucēju sašutu-

mu par ātruma ierobežojumu (70 km/h) 
uz autoceļa A1 Ādažos, Ādažu novada 
dome pamato, kādēļ radās nepiecieša-
mība pieņemt šādu lēmumu. 
Pirmkārt, autoceļa A1 posmā no pagrie-
ziena uz autoceļu V30 (Rīgas gatve) līdz 
Gaujas ielas pieslēgumam ir ievērojami 
palielinājies ceļu satiksmes negadījumu 
skaits, gājuši bojā arī vairāki kājāmgājē-
ji. Kā informē Valsts policijas pārstāvis 
Toms Sadovskis, 2012. gadā Ādažu no-
vadā šosejā A1 no piektā līdz 20.  kilo-
metram fiksēti 25  ceļu satiksmes nega-
dījumi. Cietušo skaits – 19, bojāgājušo 
skaits – viens. 2013. gadā šajā pašā vietā 
fiksēti 36 ceļu satiksmes negadījumi, 25 
– cietušie, divi – bojā gājušie. Tā kā ceļu 

satiksmes negadījumu skaits pēdējos ga-
dos pieauga, pašvaldība vērsās pie VAS 
"Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu rast risi-
nājumu šīs problēmas ierobežošanā.
Otrkārt, izbraucot no jebkuras apdzīvo-
tas vietas, straujās auto plūsmas dēļ auto-
vadītājiem bija ļoti apgrūtināti veikt gan 
kreisā, gan labā pagrieziena manevru uz 
autoceļu A1. Treškārt, lūdzot aizstāvēt 
mazāk aizsargātos iedzīvotājus – bērnus 
un pensionārus, Stapriņu ciema iedzī-
votāji (atrodas iepretim Ādažu centram, 
otrpus autoceļam A1) jau vairākus ga-
dus domei adresēja vēstules ar lūgumu 
garantēt drošu nokļūšanu no/uz mājām, 
novada centru, veikaliem un skolu.

Ādažu novada dome

Diskusija par mājražošanu un amatniecību Ādažu novadā

Kādi mājražotāji un amatnieki darbojas 
Ādažu novadā? Iespējams, daudzi kād-
reiz uzdod šo jautājumu, jo labprāt iegā-
dātos šeit pat Ādažos radītu vai izaudzētu 
preci. Datu bāze ar šādu informāciju ne-
kur nav pieejama, tāpēc biedrība "Gaujas 
Partnerība" 24. aprīlī organizēja diskusiju 
par mājražošanu un amatniecību Ādažu 
novadā. Tikšanās tika rīkota gan tāpēc, 
lai apzinātu vietējos mājamatniekus un 
mājražotājus, gan tāpēc, lai padiskutētu 

par to, kas būtu jādara, lai veicinātu māj-
ražošanu un amatniecību novadā. 
Nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē tika 
pārrunātas vairākas lietas, kas satrauc 
un ir aktuālas amatniekiem un mājra-
žotājiem. Kā atzina lielākā daļa diskusi-
jas dalībnieku, šo jomu pārstāvju lielākā 
problēma ir tirdzniecības vietu trūkums 
Ādažos un birokrātiskie šķēršļi, kas jā-
pārvar, lai tirdzniecība varētu notikt. 
Lai vismaz daļēji sekmētu vietējo mājra-

žotāju un amatnieku darbību, biedrība 
"Gaujas partnerība" ir apņēmusies īste-
not vairākus pasākumus tās atbalstam. 
Tuvākajā laikā biedrības mājas lapā 
www.gaujaspartneriba.lv tiks apkopota 
un publiskota informācija par mājra-
žotājiem un amatniekiem, kas darbojas 
Ādažu novadā, tai skaitā viņu darbības 
veidi un kontaktinformācija, lai ikviens 
Ādažu novada iedzīvotājs vai cits in-
teresents varētu sazināties ar attiecīgo 
meistaru un iegādāties nepieciešamās 
lietas arī ārpus Ziemassvētku tirdziņiem 
un gadatirgiem. Ikviens mājražotājs un 
amatnieks, kas vēlas, lai arī viņš tiktu ie-
tverts minētajā datu bāzē, laipni aicināts 
sazināties ar biedrību pa e-pastu gau-
jaspartneriba@inbox.lv vai pa tālruni: 
29469264. Atbalstīsim vietējos ražotājus 
un amatniekus!

Inga Pērkone
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Ādažu pensionāru tikšanās ar aktrisi Veltu Skursteni un citi pasākumi
16. aprīlī notika 
senioru ikmē-
neša saiets un 
ģimeniski mīļa 
tikšanās ar ak-
trisi, latviešu 
teātra leģendu 
Veltu Skurste-
ni. Aktrise pa-
stāstīja par sevi 

un savām lomām, runāja dzeju un skečus 
un ar humoru atcerējās dažādus gadīju-
mus filmu uzņemšanas laikā. Izrādījās, 
ka filmas "Dāvana vientuļai sievietei" fil-
mēšanas sākumā viņa neprata braukt ar 
mopēdu un pat ne ar velosipēdu, bet ska-
tītājiem likās, ka viņa brauc ne sliktāk par 

Edžu. Mēs arī uzzinājām, ka noberzumus 
efektīgi var ārstēt ar rudzu miltu kompre-
si, kā viņa to darījusi filmas "Džimlai Rūdi 
Rallallā" uzņemšanas laikā Ādažu poligo-
nā, kad grūto pārgājienu un smagās uzka-
bes dēļ tie gadījušies bieži. Vissvarīgākais, 
ko mēs paņēmām līdzi no šīs tikšanās, 
ir viņas atziņa, ka jebkuras grūtības, kas 
piedzīvotas Ādažu poligonā, ir nieks sa-
līdzinājumā ar to prieku un gandarījumu, 
kas gūts atkal darbojoties kopā ar saviem 
bijušajiem kolēģiem-vienaudžiem. Aktri-
se mums ir arī piemērs – kā var saglabāt 
šarmu, labu atmiņu, dzīvotprieku un vi-
talitāti ievērojamā vecumā.
21. aprīlī notika senioru Lieldienu pasā-
kums vecās pagastmājas zālē. Pasākumā 

koncertu sniedza visi 4 senioru pašdar-
bības kolektīvi – "Gaujmalas Lakstīgalas", 
vīru vokālais kvartets, senioru tautisko 
deju kolektīvs un līnijdeju grupa "Vara-
vīksne". Koncertu kuplināja arī pirms-
skolas vecuma bērnu studija "Kamolītis’’. 
Balli spēlēja un vadīja Rīgas danču klubs, 
kurš aicināja dejot gan zināmas dejas, gan 
arī viegli apgūstamas citas dejas.
Senioru vokālie ansambļi intensīvi gata-
vojās II Latvijas senioru vokālo ansambļu 
konkursam "Jānim Cimzem – 200", kas 
26.  aprīlī notika Valkā. Viņu pūliņi at-
taisnojās, jo vīru vokālais ansamblis tajā 
ieguva augsto trešo vietu. Nāc un pievie-
nojies arī Tu!

Biruta Krūze
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Projektu nedēļa un pedagogu pieredzes pasākums Kadagas 
bērnudārzā

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 
norisinājās tematiskā projektu nedēļa 
"Lietu otrā dzīve". Viens no tās mērķiem 
bija radīt bērniem priekšstatus, izpratni 
par sadzīves atkritumiem, to daudzveidī-
bu un negatīvo iespaidu uz apkārtējo vidi, 
piesārņojumu, ja atkritumi netiek šķiroti, 

savākti vai pareizi uzglabāti. Projektu nedēļas ietvaros bērni kopā ar pedagogiem 
un saviem vecākiem gatavoja dažādas lietas: apģērbu, mūzikas instrumentus, rotaļ-
lietas, rotaļu mājas un citas lietas. Attīstot fantāziju un radošumu, bērnos veidojas 
izpratne par dažādu nevajadzīgu lietu un atkritumu otrreizēju pielietojumu. Ne-
dēļas noslēgumā bērni piedalījās modes skatē, kur demonstrēja ģimenē gatavotos 
apģērbus un aksesuārus. Te notika arī pieredzes pasākums Pierīgas pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem "Visas lietas kopā liksim un pie jaunām drēbēm tik-
sim!" Izmantojot savas idejas un kolēģu sadarbības prasmes, pirmsskolas pedagogi 
piedalījās radošajās darbnīcās, lai no dažādiem sadzīves atkritumiem uzmeistarotu 
sev tērpu, kas bija jāprezentē un jādemonstrē modes skatē.

Solvita Vasiļevska

Ādažu bērni viesojas pie namdara Garkalnē
Lai bērnus iepazīstinātu ar to, kā mūsu 
vecvecāki svinēja Lieldienas un pavadīja 
brīvo laiku, privātās pirmsskolas "Patnis" 
bērni kopā ar savām skolotājām un auk-
lītēm devās uz namdaru darbnīcu Gar-
kalnes novadā. Tas tik bija piedzīvojums: 
brauciens ar lielo autobusu (daži bērni ar 
to brauca pirmo reizi mūžā), olu tīšana sī-
polu mizās un to vārīšana lielajā katlā virs 
ugunskura, šūpošanās Lieldienu šūpolēs, 

seno latviešu spēļu spēlēšana, zivju "makšķerēšana", slēpošana ar koka slēpēm, ieša-
na ar ķekatu kājām un visjautrākā nodarbe – koka olu ripināšana. Jautri smiekli un 
prieks neizpalika. Katrs bērniņš varēja pielikt roku koka zāģēšanā ar veco labo divroci 
(zāģi), nomizot baļķi ar slīmestu, iegūstot "Laimes skaidu", iemācīties dzīt tapas, pro-
tams, to visu darot stingrā namdara Jāņa uzraudzībā. Patiess gandarījums bija redzēt, 
ka bērni nevienu brīdi negarlaikojās, bija patiesi ieinteresēti un priecīgi. 

Antra Krasta 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbi – grāmatās
Vairāku mēnešu garumā skolotāju Ai-
jas Ausējas-Rudzītes un Ievas Neikenas 
vadībā tapa ilustrācijas Leontīnes Apše-
nieces dzejoļu krājumam "Katram sava 
valodiņa" un latviešu pasakai "Sprīdītis". 
Aijai Ausējai-Rudzītei, strādājot pie iz-
devuma "Katram sava valodiņa", darba 
gaitā izkristalizējās koncepcija par glez-

nojumiem uz zīda, materiāla, kas ir smalks, caurspīdīgs un gaistošs. Karstā vaska 
batikas tehnika ilustrācijām piešķīra izteiktu emocionalitāti. Grāmatas "Sprīdītis" 
ilustrācijas tapa abu skolotāju vadībā. "Sprīdītis" tiks izdots četrās valodās – lat-
viešu, krievu, angļu un vācu. 23.  aprīlī Ādažu Kultūras centrā notika šo grāma-
tu atvēršanas svētki.Pasākumu atklāja izdevniecības "Literārā brālība" menedžere 
Inta Velduma. Atzinīgus vārdus par grāmatām izteica Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas direktore Inga Patmalnika. Mūzikālo sveicienu sagatavoja mūzikas noda-
ļas skolotāja Vita Zemture kopā ar audzēknēm Danielu, Sabīni un Renāti, kā arī 
koncertmeistari Ivetu Gudro. Pasākumā izskanēja arī Leontīnes Apšenieces dze-
joļi. Pasākumu apmeklēja daudzi interesenti, tai skaitā arī Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Karina Tinamagomedova. 

Aija Ausēja-Rudzīte
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24. maijā – Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas

2014.  gada  24.  maijā  Latvijā  notiks 
kārtējās  Eiropas  Parlamenta  vēlēša-
nas,  kurās  Latvijas  pārstāvībai  Eiro-
pas  Parlamentā  jāievēl  astoņi  depu-
tāti.  Šajās  vēlēšanās Latvija  būs  viens 
vēlēšanu  apgabals.  Tiesības piedalīties 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir balstie-
sīgajiem Latvijas pilsoņiem, kā arī citu 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, 
kuri uzturas Latvijā un par kuriem ziņas 
ir iekļautas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī jā-
balso, var Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes mājaslapā http://www.pmlp.
gov.lv/ vai zvanot uz Centrālās vēlēšanu 
komisijas uzziņu tālruni 67049999. Tāl-
runis darbojas katru dienu no plkst. 8.00 
līdz 20.00; 23. un 24. maijā no plkst. 7.00 
līdz 24.00.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 
24. maijā,  vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs 
atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00. 
No  21.  līdz  23. maijam vēlēšanu iecir-
kņos dažas stundas dienā notiks iepriek-
šējā balsošana:
– trešdien, 21. maijā – no plkst. 17.00 līdz 
20.00,
– ceturtdien, 22.  maijā – no plkst. 9.00 
līdz 12.00,
– piektdien,  23.  maijā – no plkst. 10.00 
līdz 16.00.
Vēlēšanu iecirknis Ādažu novadā – Gau-
jas ielā 33A. 
Balsošanas dokuments Eiropas Parla-
menta vēlēšanās ir pase vai personas ap-
liecība jeb identifikācijas karte.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs ie-
pazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām 
par kandidātiem un priekšvēlēšanu prog-
rammām. 
No  19.  maija vēlēšanu iecirkņos varēs 
pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem 
vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ ne-
varēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Darba laiki iesniegumu pieņemšanai:
pirmdien, 19.  maijā no plkst.  16.00–
20.00, otrdien, 20. maijā no plkst. 9.00–
13.00.
Papildu informācija: 67049999 (katru 
dienu no plkst. 8.00–20.00)

Centrālā vēlēšanu komisija, www.cvk.lv 
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Ādažu evaņģēliski lu-
teriskās draudzes dia-
konija piedāvā garīgu 
un materiālu atbalstu 
cilvēkiem, kuri nonā-
kuši grūtībās. Draudzes 
ēkā "Tīrkalni" (dzeltena 
divstāvu māja, kas atro-
das šosejas pretējā pusē 
Baltezera baznīcai, ieeja 
pa vārtiem tieši pretī 
autobusu pieturai) katra 

Mūzikas jaunrades konkurss "Skaņuraksti Ādažos"

Mūzikas jaunrades konkurss "Skaņuraksti Ādažos" ir komponistes 
un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagoģes Annas Veismanes 
izlolots projekts, kurā mūzikas skolu audzēkņi konkursa žūrijas vēr-
tējumam nodod pašu komponētus skaņdarbus. Šogad konkursam 
bija pieteikušies 20  dalībnieki no Emīla Dārziņa mūzikas vidus-
skolas, Tukuma Mūzikas skolas, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas sko-
las, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī mājinie-
ki – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi. Konkursa žūriju 
pārstāvēja profesionāli komponisti un muzikologi – Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, komponiste Selga Mence, 
komponisti Jānis Petraškevičs un Anitra Tumševica un muzikoloģe 
Karolīna Lāsa. Skaista mūzika ir brīnums un bērnu radošās domas 
lidojums, fantāzija mūzikas pasaulē ir arī liels retums ikdienišķo 
pienākumu, mācību uzdevumu un pārbaudījumu ikdienā. Ja stāsta 
doma, ideja ir ļoti skaidra un nepārprotama, mūzikas vēstījumu var 
viegli uztvert. Konkursa laikā klausītājus priecēja ne tikai konkursa 
dalībnieki, bet arī Ādažu Mākslas un mūzikas skolas orķestris Vitas 
Zemtures vadībā, atskaņojot D. Šostakoviča, J. Brāmsa, A. Veisma-
nes, A. Tumševicas un I. Kalniņa mūziku. No ādažniekiem jaunā-
ko klašu grupā otro vietu ieguva Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
2. klases audzēknis Kārlis Gunārs Neikens (skol. Anna Veismane), 
trešo – šīs pašas mūzikas skolas 1.  klases skolnieks Kristaps Lāss 
(skol. Anna Veismane). Vecāko klašu grupā no ādažniekiem trešo 
vietu ieguva Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 7. klases audzēkne 
Juta Osauļenko (skol. Anitra Tumševica). Vecāko klašu grupā pir-
mo vietu žūrija nolēma nepiešķirt, bet jaunāko klašu grupā pirmo 
vietu dalīja Elīna Baļse un Viktorija Viktorova no Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

gadu konkursa atpazīstamība pieaug. Par to liecina šā 
gada kuplais dalībnieku skaits," stāsta pasākuma orga-
nizatore Elžbeta Bukovska. Kopumā konkursā piedalī-
jās 182 dalībnieki. No tiem – 45 solisti, 18 – ansambļi, 
kā arī vairāki dueti un trio. Piedalījās ne tikai bērni un 
jaunieši no Ādažu novada, bet arī no Mārupes, Carni-
kavas, Stopiņu un Garkalnes novadiem, Ikšķiles, Ogres, 
Liepājas un Rīgas. Katrs konkursa dalībnieks izpildīja 
vienu dziesmu pēc brīvas izvēles atbilstoši vecumam un 
balss spējām.
Žūriju pārstāvēja spilgtā vokāliste Ieva Kerēvica, grupas 
"Latvian Voices" mākslinieciskā vadītāja Laura Jēkabso-
ne un Ādažu novada domes deputāts Pēteris Balzāns. 
Dalībnieki tika sadalīti četrās vecuma grupās, sākot no 
trim līdz pat 18 gadiem. Pirmsskolas vecuma grupā uz-
varēja sešgadīgā Liene Zēģele no Mārupes, jaunākajā 
(7–9 gadi) "Grand Prix" ieguva Jurģis Namejs Zvejnieks 
no Mārupes, pirmo vietu – Luīze Vītola no Ādažiem. 
Vidējā grupā (10–14 gadi) "Grand Prix" ieguva Agnese 
Kristīne Huhka, pirmo vietu – Raivo Jānis Johansons. 
Vecākajā grupā uzvarēja Šarlote Lēnmane no Rīgas. 
Ansambļu grupā labākos rezultātus ieguva popgru-
pas "Little Poppy", "Rasa", "Notiņas" un "Espresso" no 
Rīgas. Katrs dalībnieks saņēma konkursa nozīmīti un 
diplomu, kā arī gardumus no konkursa atbalstītājiem. 
"Paldies visiem pedagogiem, kuri bērnus sagatavoja 
konkursam. Īpašs paldies Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas pedagogiem Annai Veismanei un Uģim Rozem, 
Ādažu vidusskolas pedagoģei Ramonai Tamanei, kā arī 
mūzikas skolas "Yamaha" vadītājai Kristīnei Voitovai 
un vokālās studijas "Rakari" vadītājai Žanetei Jansonei," 
pauž Ādažu Kultūras centra pasākumu organizatore 
Elžbeta Bukovska. 

Monika Griezne
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Noslēdzies konkurss "Plaukstošā ūdensroze"
21. aprīlī Ādažu Kul-
tūras centrā izskanēja 
jau piektais Bērnu un 
jauniešu populārās 
mūzikas konkurss 
"Plaukstošā ūdensro-
ze". Dalībnieki savas 
radošās spējas varē-
ja izpaust, dziedot 
solo, duetā, trio vai 
ansamblī. "Ar katru

mēneša otrajā otrdienā no plkst.  17.00 līdz 20.00. ap-
meklētājus pieņem draudzes diakonija darbinieki, kuri 
uzklausīs un iespēju robežās piedāvās palīdzību. Drau-
dzes telpās pieejami bērnu (t. sk. zīdaiņu) un pieaugu-
šo apģērbi un apavi, kā arī citas saimniecībā noderīgas 
lietas. Nepieciešamības gadījumos iespējama palīdzība 
arī ar pārtiku. Diakonija telpās apmeklētājus gaidīsim 
10. jūnijā un 8. jūlijā. Informācija par palīdzības iespē-
jām draudzes mājas lapā www.baltezerabaznica.lv (sa-
daļā "Diakonija"), pa tālruni 20207553 vai rakstot uz e-
pasta adresi diakonija@baltezerabaznica.lv

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze piedāvā palīdzību
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Veloorientēšanās sacensības  "Uz zvaigznēm Ādažos"

Riteņbraucēju kluba "ĀdažiVelo" rīkotajā 
veloorientēšanās kausa izcīņā "Uz zvaig-
znēm Ādažos" piedalījās 85  komandas. 
252  dalībnieki bija ieradušies ne vien no 
Ādažu, bet arī Garkalnes un Carnikavas 
novadiem, Siguldas, Jelgavas, Valmieras un 
Rīgas. Viens no pasākuma uzdevumiem 
bija popularizēt Ādažu vidusskolas atbal-
sta biedrības ieceri atjaunot observatoriju. 
Šim nolūkam tika saziedoti 674,92  eiro. 
Sacensību dalībnieki devās divās distancēs. 
Ģimeņu un draugu distance (20 km) ļāva 

tuvāk iepazīt Ādažu muižu un Alderus, 
bet tie, kuri devās uz pusi garākā distancē 
(40 km), izbaudīja arī Eimuru skaisto dabu, 
brauca cauri Atariem un Stapriņiem. 
Paralēli veloorientēšanās uzdevumiem da-
lībniekiem bija arī citi pārbaudījumi. Grū-
tākais bija Utaiņkalna pievarēšana, taču tas 
nenobiedēja, un kalna virsotni sasniedza 
gan paši jaunākie, gan vecākie dalībnieki. 
Kamēr tiesneši skaitīja komandu distancē 
iegūtos punktus, dalībnieki atguva spēkus, 
ēdot siltu zupu un dzerot tēju. Izturīgā-
kie turpināja demonstrēt riteņbraukšanas 
prasmes, piedaloties CSDD rīkotajā veiklī-
bas braucienā.
Garajā distancē pirmo vietu izcīnīja ko-
manda "Pamperbikši" – Jānis Kalaneps un 
Alens Zvilna, aiz sevis atstājot brāļus Ansi 
Aili un Miķeli Aili jeb komandu "Rītā re-
dzēs". Godpilno trešo vietu izcīnīja Rīgas 

dāmas Gunta Blūzma un Evija Prauliņa no 
komandas "Dzīvespriekam".
Ģimeņu un draugu distancē uzvara – dzie-
došākajai komandai no Ādažiem "Lielie 
Greizie Rati", kuru pārstāvēja Arsēnijs Hai-
tins, Sanita Oldere, Ieva Gintere, Lauma 
Kazaka, Ieva Kazaka un Aivars Vaišļa. Otrā 
vieta rīdziniekiem – Inesei Zariņai, Lienei 
Pēkšēnai, Jānim Pēkšēnam, Ojāram Mille-
ram, Igoram Puriņam-Raiskam, Edgaram 
Puriņam-Raiskam no komandas "Vēsā 
mierā". Trešo vietu izcīnīja Normunds 
Upenieks ar meitu Aneti Upenieci, kuri 
piedalīties sacensībās izlēma pusstundu 
pirms tās sākuma. Arī komandas nosau-
kums "Mēs no Podniekiem" tapa pusstun-
du pirms sacensībām. Latvijā populāro pie-
dzīvojumu sacensību "XRace" dalībnieki 
tika vērtēti atsevišķi.

"ĀdažiVelo"

Piedzīvojumu sacensību "XRace" piektās sezonas atklāšana Ādažos

Lielās talkas dienā Ādažos pulcējās kup-
ls skaits piedzīvojumu meklētāju. Baudot 
vasarīgi saulaino laiku, sporta, tautas un 
mini klašu distancēs devās ap 550 "XRace" 
piedzīvojumu sacensību dalībnieku, kas 
bija ieradušies no tuvākiem un tālākiem 
Latvijas novadiem. Sacensībās tika iekļauti 
šādi sporta veidi: orientēšanās, skriešana, 
braukšana ar kalnu velosipēdu, kā arī spe-

ciālo uzdevumu ietvaros – airēšana, peldē-
šana un citi aizraujoši prāta un spēka uzde-
vumi. Spēcīgākā komanda izrādījās "ABC 
Construction", kas sporta klasē uzrādīja 
vislabāko laiku, distancē pavadot 5 stundas 
un 38 minūtes.
"Esam gandarīti, ka "XRace" 5 gadu jubile-
jas sezona iesākas ar ļoti lielu aktivitāti no 
komandu un, īpaši, ģimeņu komandu pu-
ses. Pirmajā posmā Ādažos dalībniekiem 
tika sarūpēti dinamiski sacensību posmi, 
kur ātrie posmi mijās ar lēnajiem, līdz ar 
to bija svarīgi pieņemt lēmumu par izdevī-
gāko maršrutu, kas komandai dotu labāko 
iespējamo rezultātu. Kāju posmus varēja 
veikt ar lielu baudu – priecājoties par dabu 
un vasarīgo laiku," stāsta sacensību organi-

zatori. Sporta klasē uzvaru svinēja vīriešu 
komanda "ABC Construction", jauktajā 
grupā triumfēja komanda "Foršais Briks-
nis", bet sieviešu komandu duelī pārākas 
izrādījās "SEL Team". Tautas klases labā-
kās vīriešu komandas titulu ieguva "Riga 
Adventure Team", jaukto komandu kon-
kurencē uzvarēja "ABC Construction Fa-
mily Team", bet starp sieviešu komandām 
ātrākās bija "Reiņa meitenes". Par mini 
klases uzvarētājiem kļuva komanda "VSK 
Noskrien". Atsevišķā vērtējumā sacentās 
arī uzņēmumu komandas. Piedzīvojumu 
meklētāju un uzņēmumu interese pieda-
līties spraigajās sacensībās ar katru gadu 
pieaug.

Marta Zumberga
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1. maija krosa stafešu skrējiens apkārt Vējupei

Ādažu novada dome sadarbībā ar Pie-
rīgas Bērnu un jauniešu sporta skolu 
(PBJSS) 1.  maijā aizsākusi jauku, spor-
tisku tradīciju – krosa stafešu skrējienu 
apkārt Vējupei. Trases kopējais garums 
bija 3090  metru, kas sastāvēja no pie-
ciem vidēji 600 m gariem posmiem. Visi 
posmi komandām bija jāpieveic piecu 
dalībnieku sastāvā. Spītējot lietum un 
vējam, uz sacensībām bija sapulcējušās 
26 komandas – 19 bērnu un jauniešu un 
7  pieaugušo komandas, kas startēja čet-

rās bērnu un divās pieaugušo vecumu 
grupās. Visvairāk dalībnieku bija tieši 
no Ādažiem – Pierīgas Bērnu un jaunie-
šu sporta skolas, sporta klubiem, vecāku 
komandām, dažādām organizācijām un 
iestādēm. Kopā – 20 komandas. No Car-
nikavas – 4, bet Rīgas – 2 komandas. "E" 
grupā (2005 g. dz. un jaunāki) pirmo vie-
tu ieguva PBJSS futbola komanda "Ādažu 
futbols 2", otro – hokeja klubs "Sāga" no 
Rīgas, trešo – PBJSS "Ādažu futbols   1", 
"D" grupā (2003.–2004.  g. dz.) pirmajā 
vietā PBJSS basketbola pārstāvji "Ā Ban-
da" no Ādažiem, otrajā – Latvijas Bērnu 
un jauniešu sporta asociācijas komanda 
"Bērnu sports  2" no Carnikavas, trešajā 
– PBJSS jauktā komanda "5 sprinteri" no 
Ādažiem, "C" grupā (2001.–2002. g. dz.) 
uzvarēja Ādažu futbola klubs "Juniori", 

otrajā vietā palika LBJSA "Bērnu sports 3" 
no Carnikavas, trešajā – PBJSS grieķu-
romiešu cīņas komanda "Cīkstoņi 1". "B" 
grupā (1999.–2000. g. dz.) triumfēja FGK 
"Sāc" no Ādažiem, otrie – PBJSS peldētā-
ju komanda "Ātrās bultas" (Ādaži), trešie 
– PBJSS džudo komanda "Bites matos" 
(Ādaži, Carnikava). Pieaugušo grupā 
(1984.–1997. g. dz.) pirmajā vietā Ādažu 
pašvaldības policijas komanda "Policijas 
modrā acs", otrajā – PBJSS grieķu-romie-
šu cīņas komanda "Cīkstoņi 4", pieaugušo 
grupā, kuri dzimuši no 1973.–1983.  ga-
dam, pirmajā vietā Ādažu pašvaldības po-
licijas komanda "Policijas modrā acs  2", 
otrajā – LBJSA "Bērnu sports vecāki" no 
Carnikavas, trešajā – Ādažu riteņbraucē-
ju klubs "Ādaži Velo".

Sandra Krūma, sacensību galvenā tiesnese
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Ādažu novada domes kārtējā (22.04.2014.) domes sēdē 
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14  deputāti: Juris 
Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Va-
lērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Kei-
ša, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna 
Pumpure, Jānis Ruks, Māris Sprindžuks, 
Edvīns Šēpers, Karina Tinamagomedova.

1. Par deputāta kandidāta apstiprinā-
šanu.

Lēmums: Pamatojoties uz likuma 
"Par pašvaldībām" 21.  panta pirmās daļas 
10.  punktu un 55.  pantu, apstiprināt depu-
tātu E. Plūmīti par Finanšu un tautsaimnie-
cības jautājumu komitejas un Izglītības, kul-
tūras un sporta jautājumu komitejas locekli.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par telpu nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Ādažu novada domes Sociālā 
dienesta vajadzībām.

Lēmums: Nodot Sociālajam dienestam 
bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
ēkas daļu Gaujas ielā 16 ar mērķi – Sociālā 
dienesta darba procesa nodrošināšana, no-
vada iedzīvotāju sociālās saskarsmes aktivi-
tāšu organizēšana.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par atļauju izstrādāt nekustamo 

īpašumu Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, 
"Intas" un "Alises" detālplānojuma grozī-
jumu projektu.

Lēmums: Uzsākt nekustamo īpašumu 
"Intas" un "Alises" detālplānojuma grozīju-
mu projekta izstrādāšanu ar nolūku pama-
tot izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, 
detālplānojuma projekta teritorijā ietverot 
autoceļa V47 posmu no detālplānojuma te-
ritorijas līdz autoceļam A1.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par darba uzdevuma apstiprināša-

nu nekustamo īpašumu "Intas" un "Alises" 
detālplānojuma projekta izstrādāšanai.

Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu 
nekustamo īpašumu "Intas" un "Alises" detāl-
plānojuma grozījumu projekta izstrādāšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par darba uzdevuma apstiprināša-

nu Kadagas ciema centrālās daļas detāl-
plānojuma projekta izstrādāšanai.

Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu 
Kadagas ciema centrālās daļas detālplāno-
juma projekta izstrādāšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
6. Par Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamā īpašuma "Dailas" detālplāno-
juma grozījumu projekta nodošanu pub-
liskajai apspriešanai.

Lēmums: Nodot publiskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai Ādažu novada 
Ādažu ciema nekustamā īpašuma "Dailas" 

detālplānojuma grozījumu projektu, nosa-
kot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku 
par trim un ne garāku par sešām nedēļām.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
7. Par Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detāl-
plānojuma grozījumu projekta apstipri-
nāšanu.

Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada 
Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes 
ielā 43 (kad. apz. 8044 008 0333) detālplā-
nojuma grozījumu projektu. Noteikt, ka 
detālplānojums īstenojams pa kārtām, at-
bilstoši detālplānojuma grozījumu projektā 
ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kār-
tībai, nosakot, ka ēkas varēs nodot eksplua-
tācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvējamo 
objektu pieņemšanas ekspluatācijā. Noteikt, 
ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic 
nepieciešamie pasākumi plānojamo terito-
riju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detāl-
plānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu se-
guma atjaunošanai. Lēmumu publicēt laik-
rakstā "Ādažu Vēstis", laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis" un Ādažu mājas lapā. Lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās dienas.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
8. Par Ādažu ciema nekustamā īpašu-

ma "Dārta" detālplānojumā noteikto būv-
laižu precizēšanu nekustamajā īpašumā 
Priežu ielā 7.

Lēmums: Veikt izmaiņas nekustamā īpa-
šuma "Dārtas" detālplānojumā un noteikt, ka 
būvlaižu minimālais attālums no kaimiņu 
zemesgabalu robežām nekustamajā īpašu-
mā Priežu ielā 7 (kad. apz. 8044 008 0332) 
nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, atbilstoši SIA 
"F. A. CONSULTING" iesniegtajam projek-
tam. Lēmumu publicēt laikrakstā "Ādažu 
Vēstis" un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Lē-
mumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
9. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcī-

bas projektu nekustamajam īpašumam 
Ādažu novadā, Iļķenes ciemā, "Jaunbeitiņi".

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamajam īpašumam 
Iļķenes ciemā, "Jaunbeitiņi" ar mērķi veikt 
zemesgabala sadalīšanu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
10. Par nosacījumu apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei nekus-
tamajam īpašumam "Jaunbeitiņi".

Lēmums: Apstiprināt nosacījumus ze-
mes ierīcības projekta izstrādei Iļķenes cie-

ma nekustamajam īpašumam "Jaunbeitiņi".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
11. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcī-

bas projektu nekustamajam īpašumam 
Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, Zelta 
ielā 9.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamajam īpašumam 
Stapriņu ciemā, Zelta ielā 9 ar mērķi veikt 
zemesgabala sadalīšanu, ielas veidojot kā 
atsevišķas zemes vienības.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
12. Par nosacījumu apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei nekus-
tamajam īpašumam Zelta ielā 9.

Lēmums: Apstiprināt nosacījumus ze-
mes ierīcības projekta izstrādei Stapriņu cie-
ma nekustamajam īpašumam Zelta ielā 9.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
13. Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamajam 
īpašumam "Ķulleni" apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Baltezera ciema 
nekustamā īpašuma "Ķulleni" zemes vienī-
bas zemes ierīcības projektu un piekrist ze-
mesgabala sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
14. Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Alderu ciema nekustamajam īpa-
šumam "Kalnmalas" apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Alderu ciema ne-
kustamā īpašuma "Kalnmalas" zemes vie-
nības zemes ierīcības projektu un piekrist 
zemesgabala sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
15. Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Birznieku ciema nekustamajiem 
īpašumiem "Dīķi" un "Dīķīši" apstiprinā-
šanu.

Lēmums: Apstiprināt Birznieku ciema 
nekustamo īpašumu "Dīķi" un "Dīķīši" ze-
mes vienību zemes ierīcības projektu un 
piekrist zemesgabalu sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
16. Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Ataru ciema nekustamajam īpa-
šumam "Attari" apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Ataru ciema ne-
kustamā īpašuma "Attari" zemes vienības 
zemes ierīcības projektu un piekrist zemes-
gabala sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
17. Par patvaļīgas būvniecības seku 

likvidāciju Ādažu novadā, Ādažu ciemā, 
Puķu ielā 18.

Lēmums: Atļaut O. A. veikt dzīvojamās 
ēkas būvniecības darbus pēc būves tehniskā 
projekta akceptēšanas, atbilstoši izsnieg-
tajam plānošanas un arhitektūras uzdevu-
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mam un pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 
2014. gada 1.  novembrim. Lēmuma neiz-
pildes gadījumā administratīvais akts tiks 
izpildīts piespiedu kārtā MK noteikumu 
noteiktajā kārtībā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
18. Par patvaļīgas būvniecības seku 

likvidāciju Ādažu novadā, Āņu ciemā, 
Jaungožu ielā 14.

Lēmums: Atļaut SIA veikt dzīvojamās 
ēkas būvniecības darbus pēc būves tehniskā 
projekta akceptēšanas, atbilstoši izsniegta-
jam plānošanas un arhitektūras uzdevu-
mam un pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 
2014. gada 1.  novembrim. Lēmuma neiz-
pildes gadījumā administratīvais akts tiks 
izpildīts piespiedu kārtā MK noteikumu 
noteiktajā kārtībā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
19. Par patvaļīgas būvniecības seku 

likvidāciju Ādažu novadā, Divezeru cie-
mā, "Gungās".

Lēmums: Atļaut A.  P. veikt dzīvojamās 
ēkas būvniecības darbus pēc būves tehniskā 
projekta akceptēšanas, atbilstoši izsniegtajam 
plānošanas un arhitektūras uzdevumam un 
pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 2014. gada 
1. novembrim. Lēmuma neizpildes gadījumā 
administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu 
kārtā MK noteikumu noteiktajā kārtībā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
20. Par patvaļīgas būvniecības seku 

likvidāciju Ādažu novadā, Divezeru cie-
mā, "Kadiķos".

Lēmums: Atļaut A.  P. veikt dzīvojamās 
ēkas būvniecības darbus nekustamajā īpa-
šumā "Kadiķi" tikai pēc nekustamo īpa-
šumu "Gungas" un "Kadiķi" apvienošanas 
vienā nekustamajā īpašumā. Dzīvojamās 
mājas būvniecības darbi pieļaujami tikai 
pēc būves tehniskā projekta akceptēšanas, 
atbilstoši izsniegtajam plānošanas un ar-
hitektūras uzdevumam un pēc būvatļaujas 
saņemšanas līdz 2014. gada 1. novembrim. 
Lēmuma neizpildes gadījumā administratī-
vais akts tiks izpildīts piespiedu kārtā MK 
noteikumu noteiktajā kārtībā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
21. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Guntim Porietim savie-

not Ādažu novada domes izpilddirektora 
amatu ar eksperta pienākumiem ASV bru-
ņoto spēku Eiropā pavēlniecības pakļautībā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
22. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Oskaram Feldma-

nim savienot Ādažu pašvaldības policijas 
priekšnieka amatu ar darbu Ādažu novada 
vēlēšanu komisijā 2014. gada 24. maijā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
23. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Oskaram Feldmanim 

savienot Ādažu novada Administratīvās 
komisijas locekļa pienākumus ar darbu 

Ādažu novada vēlēšanu komisijā 2014. gada 
24. maijā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
24. Par pirmsskolas vecuma bērnu re-

ģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteiku-
mus Nr. 9 "Par pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs".

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
25. Par Ādažu novada pašvaldības 

2013. gada pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības 

2013. gada finanšu un budžeta izpildes pār-
skatu pēc naudas plūsmas principa, tai skai-
tā par pamatbudžeta izpildi (ieņēmumos 
– 7926734  Ls, izdevumos – 7324693  Ls), 
par speciālā budžeta izpildi (ieņēmumos 
– 135647 Ls, izdevumos – 137010 Ls), par 
ziedojumiem un dāvinājumiem (ieņēmu-
mos – 1520  Ls, izdevumos – 1620  Ls). Ar 
pašvaldības 2013. gada finanšu un budžeta 
izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazī-
ties Grāmatvedības daļā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
26. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no 

grāmatvedības uzskaites un to norakstī-
šanu.

Lēmums: Izslēgt no domes grāmatvedī-
bas uzskaites šādus nepabeigtās celtniecības 
objektus: "Ādažu pašvaldības administrā-
cijas ēkas piebūve" (PL-00103) ar atlikušo 
vērtību EUR 17362,02 (ieskaitot PVN), 
"Ūdensrožu parks" (PL-00371) ar atlikušo 
vērtību EUR 5708,56 (ieskaitot PVN).

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
27. Par redakcionāliem labojumiem 

22.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 30.
Lēmums: Veikt domes 2013. gada 

22. oktobra saistošo noteikumu Nr. 30 "Par 
teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu" re-
dakcionālus labojumus un 11.14.3. punktā 
skaitli "11.16.2." aizstāt ar skaitli "11.14.2."

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
28. Par telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt 2011. gada 2. maijā 

starp LR IeM Nodrošinājuma valsts aģen-
tūru un domi noslēgtā telpu nomas līgu-
ma termiņu un noteikt to līdz 2017.  gada 
30.  aprīlim. Pusēm vienojoties, līgums var 
tikt pagarināts.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
29. Par nekustamā īpašuma daļas nodo-

šanu nomā un nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Iznomāt SIA "Balteneko" 

pašvaldībai piederošās telpas daļu At-
tekas ielā  43 ar nomas līguma termiņu 
līdz 2015.  gada 15.  maijam. Iznomāšanas 
mērķis – siltumenerģijas ražošana Ādažu 
centra ciemata daudzdzīvokļu mājām. Ar 
2014.  gada 1.  maiju noteikt nomas maksu 
par telpu nomu EUR  0,48 par vienu m² 

mēnesī (neieskaitot PVN). Papildus nomas 
maksai nomniekam jāveic maksājumi par 
komunālajiem pakalpojumiem, kā arī jā-
maksā nekustamā īpašuma nodoklis atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
30. Par nekustamā īpašuma daļas nodo-

šanu nomā un nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Iznomāt SIA "Balteneko" paš-

valdībai piederošās telpas "Kadagas katlu 
māja", Kadaga, daļu ar nomas līguma termi-
ņu līdz 2020. gada 31 maijam. Iznomāšanas 
mērķis – siltumenerģijas ražošana daudzdzī-
vokļu mājām. Ar 2014. gada 1. maiju noteikt 
nomas maksu par telpu nomu EUR 0,48 par 
vienu m² mēnesī (neieskaitot PVN). Papil-
dus nomas maksai nomniekam jāveic mak-
sājumi par komunālajiem pakalpojumiem, 
kā arī jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
31. Par Ādažu vidusskolas jumta re-

montēšanu un skolas laukuma bruģēšanu.
Lēmums: Atbalstīt papildu finansējuma 

piešķiršanu 82662,20  EUR apmērā vidus-
skolas jumta remontam.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
32. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt I.  J. nomā līdz 2016. 

gada 31.  decembrim zemes vienības daļu 
Lazdu ielā 7, kā arī mazdārziņa zemesgaba-
lu 0,08 ha platībā personīgas palīgsaimnie-
cības uzturēšanai. Noteikt lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Noteikt nomas 
maksu atbilstoši novada 2011. gada 25. ok-
tobra saistošiem noteikumiem Nr. 27.

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (A. Keiša).

33. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt K. K. nomā līdz 2016. 

gada 31.  decembrim mazdārziņa "Alkšņi 
6A" zemes vienību 0,039 ha platībā personī-
gas palīgsaimniecības uzturēšanai. Noteikt 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Noteikt nomas maksu atbilstoši novada 
2011. gada 25. oktobra saistošiem noteiku-
miem Nr. 27.

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (A. Keiša).

34. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt D. Z. nomā līdz 2016. 

gada 31.  decembrim mazdārziņa "Alderi 
1C" zemes vienību 0,0269  ha platībā per-
sonīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. 
Noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. Noteikt nomas maksu atbilstoši 
novada 2011.  gada 25.  oktobra saistošiem 
noteikumiem Nr. 27.

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (A. Keiša).

35. Par zemes piešķiršanu nomā.
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Lēmums: Piešķirt R. E. nomā līdz 2016. 
gada 31.  decembrim Lazdu ielā  7 zemes 
vienības daļu, kā arī mazdārziņa Nr.  13 
zemesgabalu 0,064  ha platībā personīgas 
palīgsaimniecības uzturēšanai. Noteikt 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Noteikt nomas maksu atbilstoši novada 
2011. gada 25. oktobra saistošiem noteiku-
miem Nr. 27.

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (A. Keiša).

36. Par zemes vienību apvienošanu.
Lēmums: Piekrist Divezeru ciema ne-

kustamo īpašumu "Kadiķi" un "Gungas" ze-
mes vienību apvienošanai. Pēc domes lēmu-
ma pieņemšanas būvvaldei pieņemt lēmu-
mu par vienotas adreses piešķiršanu zemei 
ar ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu.

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (A. Keiša).

37. Par zemes vienību atdalīšanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt Ādažu novada 

nekustamo īpašumu "Birznieki", atdalot no 
īpašuma zemes vienības 2,8  ha un 1,6  ha 
platībā, izveidojot jaunus nekustamā īpa-
šuma objektus pēc adrešu vai nosaukumu 
piešķiršanas.

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (A. Keiša).

38. Par piekrišanu zemes iegūšanai 
īpašumā.

Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federāci-
jas pilsone T. V. iegūst īpašumā 458/25566 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma 
Gaujas iela 25  k-1 zemesgabala 0,258  ha 
platībā, dzīvokļa īpašuma uzturēšanai.

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (A. Keiša).

39. Par grozījumiem budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 

Nr.  10 "Grozījumi Ādažu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 3 "Saistošie no-
teikumi par Ādažu novada pašvaldības bu-
džetu 2014. gadā"".

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
40. Par Ādažu novada domes 2014. gada 

25. februāra lēmuma Nr. 48 atcelšanu.
Lēmums: Atcelt Ādažu novada domes 

2014. gada 25.  februārī pieņemto lēmumu 
Nr.  48 "Par patvaļīgi uzbūvētu kiosku no-
jaukšanu uz Ādažu novada domei piederošā 
zemes gabala Gaujas ielā 7". Lēmums: pub-
licēt laikrakstā "Ādažu Vēstis" un "Latvijas 
Vēstnesis". Atbildīgais par lēmuma izpildes 
kontroli – domes izpilddirektors.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par" (nebalso 
V. Bulāns).

41. Par vidi degradējošu apjomu no-
vākšanu uz Ādažu novada domei piedero-
šā zemes gabala Gaujas ielā 7.

Lēmums: Uzlikt par pienākumu tirdz-
niecības kiosku īpašniekiem viena mēneša 
laikā no lēmuma spēkā stāšanās noslēgt ze-
mes nomas līgumus ar pašvaldību, iesnie-
dzot attiecīgu iesniegumu, kuram pievienoti 
dokumenti, kas apliecina īpašuma tiesības 
uz būvi (kiosku). Noteikt nomas līguma ter-
miņu – 2014.  gada 31.  decembris. Pilnvarot 
Ādažu novada domes izpilddirektoru noslēgt 
zemes nomas līgumus. Uzlikt par pienākumu 
tirdzniecības kiosku īpašniekiem pārvietot 
vai novākt vidi degradējošās būves (kioskus), 
kas atrodas uz pašvaldībai piederošā īpašuma 
Gaujas ielā  7 līdz 2015.  gada 31.  janvārim. 
Visus ar būves pārvietošanu vai nojaukšanu 
saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. Lē-
muma neizpildes gadījumā administratīvais 
akts tiks izpildīts piespiedu kārtā MK noteiku-
mu Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 171.2. 
noteiktajā kārtībā. Paziņojumu par būvju pie-
spiedu nojaukšanu publicēt laikrakstā "Ādažu 
Vēstis" un "Latvijas Vēstnesis". Uzlikt par pie-
nākumu Ādažu novada domes priekšsēdētā-
jam līdz 2014. gada 9. maijam izveidot Tirgus 
laukuma darba grupu, kuras uzdevums ir līdz 
2014. gada 31. jūlijam izstrādāt Tirgus lauku-
ma attīstības koncepciju. Kontroli par lēmu-
ma izpildi veikt Ādažu novada būvvaldei. Šo 
lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona tie-
sā (Baldones iela 1A, Rīga).

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
42. Par Ādažu novada domes 2014. 

gada 25.  februāra saistošajiem noteiku-

miem Nr. 4 "Par Ādažu novada pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu sabied-
riski nozīmīgiem projektiem (pasāku-
miem)".

Lēmums: Atcelt domes 2014. gada 
25. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par 
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projek-
tiem (pasākumiem)".

Balsojums: "par" 13 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – 1 (V.BULĀNS).

43. Par pašvaldības īpašumā esoša 
transporta līdzekļa izmantošanu.

Lēmums: Nodot pašvaldības īpašumā 
esošo transporta līdzekli Volkswagen Cad-
dy Kombi 1.9 TDI, valsts Nr. HF 8751 do-
mes Saimniecības un infrastruktūras daļas 
palīgstrādniekam Kārlim Paukšam indivi-
duālā lietošanā darba pienākumu izpildes 
nodrošināšanai. Noteikt transporta līdzekļa 
degvielas patēriņu 7,3 l uz 100 km un deg-
vielas limitu 100 l mēnesī.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
44. Par Ādažu novada domes darba sa-

maksas nolikumu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 9 "Āda-

žu novada pašvaldības darba samaksas no-
likums"

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
45. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Noteikt nomas maksu Ādažu 

vidusskolas telpām, kuras plānots iznomāt 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam Ādažu 
vidusskolā, 1,34 EUR par vienu m2 mēnesī 
(bez PVN). Noteikt, ka gadījumā, ja saskaņā 
ar iznomātāja vērtējumu līguma darbības 
laikā ir nepieciešams veikt telpu remontu, 
nomniekam ir tiesības to veikt par saviem 
līdzekļiem saskaņā ar iznomātāja apstipri-
nātu izdevumu tāmi, pēc tāmē paredzēto 
darbu pabeigšanas nomas maksu propor-
cionāli samazinot nomnieka veiktajiem 
ieguldījumiem. Papildus nomas maksai 
nomniekam jāveic maksājumi par komu-
nālajiem pakalpojumiem, kā arī jāmaksā 
nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši nor-
matīvo aktu prasībām.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (28.04.2014.) domes sēdē 
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Juris 
Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Va-
lērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Kei-
ša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris 
Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Edvīns 
Šēpers, Karina Tinamagomedova.

1. Par galvenā grāmatveža iecelšanu 
amatā.

Lēmums: Noraidīt A.  K. pieņemšanu 
darbā par domes grāmatvedības daļas gal-
veno grāmatvedi.

Balsojums: "par" 0 balsis, "pret" – 8 balsis, 
"atturas" – nav (nebalso – P. Balzāns, V. Bulāns, 
K. Dāvidsone, P.  Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks).

Lēmums: Pieņemt darbā par domes grā-
matvedības daļas galveno grāmatvedi A. V.

Balsojums: "par" 8 balsis, "pret" – nav, "at-
turas" – nav (nebalso – P.  Balzāns, V.  Bulāns, 
K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks).

2. Par dalīto atkritumu savākšanas 
laukumu Gaujas ielā 25.

Lēmums: Apturēt Līguma 1.2.6. apakš-

punkta izpildi. Domes saimniecības un 
infrastruktūras daļai informēt līguma izpil-
dītāju par būvdarbu apturēšanu saistībā ar 
lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma 
izbūvi Gaujas ielā  25. Jautājumu par lielā 
dalīto atkritumu savākšanas laukuma izbū-
vi Attekas ielā 43 izskatīt Attīstības jautāju-
mu komitejas šī gada 13. maija sēdē.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
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200 EUR ATLĪDZĪBA

Meklējam taksīti Austri! Austris ir rudi 
brūns ar čipu un kakla siksniņu, kas 

aizdarīta uz pēdējā cauruma. 
Par Austra nogādāšanu mājās saimnieki 

pateiksies 200 EUR apmērā.

Zvaniet! 20083586

KAPUSVĒTKI
Baltezera kapos 1. jūnijā plkst. 13.00
Carnikavas kapos 6. jūlijā plkst. 15.00

Garkalnes kapos 24. augustā plkst. 15.00
Tuvākā informācija pa tālr. 26434830

Sestdien, 14. jūnijā plkst. 12.00
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU 

PIEMIŅAS BRĪDIS 
BALTEZERA KAPOS

Pasākuma apmeklētāju ērtībai uz 
Baltezera kapiem 

tiks norīkots autobuss, kas pieturēs: 
Alderos – plkst. 11.15;  

Podniekos – plkst. 11.20; 
pie Kultūras centra – plkst. 11.30;  

pie veikala "Supernetto" plkst. 11.35
Tuvāka informācija pa tālruni 67997171

© "Ādažu Vēstis" Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv 
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com). Korektore Maija Drunka. Maketētāja Alda Palmbaha.
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 "McĀbols Poligrāfija". Tirāža 4000 eksemplāri.

PIEDĀVĀ PALĪDZĪBU!
Katra mēneša otrajā otrdienā  

no plkst. 17.00 līdz 20.00
Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes 

diakonija darbinieki  
uzklausīs un iespēju robežās piedāvās 

palīdzību draudzes ēkā "Tīrkalni" 
Baltezerā.

Plašāka informācija pa tālr. 20207553

Sestdien, 30. maijā plkst. 20.00 
Ādažu Kultūras centrā

DEJU KONCERTS 
“DZĪVI ŅEMAM SMEJOT”

JDK “Sprigulītis” ielūdz draugus: 
VPDK “Sprigulis” (Ādaži); 

JDK “Austriņš” (Salaspils); TDA “Latve” 
(Rīga); 

JDK “Saule” (Rīga); JDK “Kande” (Cēsis)
Biļetes: EUR 2 Kultūras centra kasē

Iedzīvotāju ievērībai!

Paredzēts, ka š.g. maijā domes 
kase sāks darboties Klientu apkalpo-
šanas centrā (Ādažu Kultūras centra 
ēkas 1. stāvā) un pieņems arī iedzī-
votāju komunālos maksājumus par 
SIA „Ādažu Ūdens” un  „Ādažu Nam-
saimnieks” sniegtiem komunālajiem 
pakalpojumiem. Jūnijā un jūlijā 
iespējamas izmaiņas kases darba 
laikos, tāpēc aicinām iedzīvotājus 
noskaidrot kases darba laiku, zvanot 
uz tālruni 67997350.

Domes administrācija

UZMANĪBU! SVARĪGI! 
Ādažu novada domes laikrakstam 
“Ādažu Vēstis” (Nr.163) izdots infor-
matīvs pielikums, kurā publicēti šādi 
Ādažu novada domes saistošie no-
teikumi: 
Nr.7 (25.03.2014.) “Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem sabiedriska-
jā transportā Ādažu novadā.”
Nr.10 (22.04.2014.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr.3 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības budžetu 
2014. gadā.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī 
Ādažu novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem 
var iepazīties Ādažu novada domes 
Klientu apkalpošanas centrā Gaujas 
ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada do-
mes Sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada do-
mes bibliotēkā Gaujas ielā 30.

EKSKURSIJA SENIORIEM – 22. MAIJĀ
Pensionāru padome aicina seniorus 
22. maijā doties kopīgā ekskursijā.

Ekskursijā iekļautie objekti – Pūres 
šokolādes muzejs (ekskursijas 
programma ar degustāciju un 

meistarklasi šokolādes gatavošanā), 
viesošanās pie mākslinieces Lailas Kelles 
"Ružciemā", Kaives Senču ozols, Tukums 

(gida pavadībā), Durbes pils.

Maksa – 17 eiro no personas. 
Izbraukšana plkst. 7.00, autobuss pie 

veikala "Kukulītis". 
Interesentus lūdzam pieteikties līdz 

š. g. 17. maijam pie Aijas Rupšenieces, 
tālr. 26339565.

NŪJOSIM, LAI NEVAJAG SPIEĶĪTI!
Biedrības "Ādažu novada pensionāru 

biedrība" nūjošanas sekcija uzņem 
jaunus dalībniekus visās  

vecuma grupās.  
Biedrības biedriem nūjas par brīvu.

Nodarbības instruktora vadībā notiek 
sestdienās plkst. 11.00. 

Pulcēšanās pie vecās pagastmājas. 
Informācija pie B. Krūzes, tel. 29444371.

SENIORIEM PIEEJAMS DATORS
Biedrība "Ādažu novada pensionāru 

biedrība" ir iegādājusies datoru 
ar nodibinājuma "Borisa un Ināras 
Teterevu fonds" atbalstu. Dators ir 
pieejams Ādažu novada senioriem 

e-pastu sūtīšanai, internetbanku 
izmantošanai, sarunām Skaipā, 
dokumentu noformēšanai u. c. 
otrdienās un ceturtdienās no 

plkst. 14.00 līdz 17.00, bet pārējās 
dienās – pēc iepriekšēja pieteikuma pa 

tel. 29234791.

SENIORU KĀRTĒJAIS SAIETS
21. maijā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Tikšanās ar Eiroparlamenta deputāti 
Inesi Vaideri

Mīļi aicināti visi interesenti!

No sirds sveicam seniorus jubilejā! 
Ivaru Bogdanovu 70 g. 
Andri Bruģētāju 70 g. 
Vladimiru Goškinu 70 g.
Hariju Nipkenu 70 g.
Elmāru Prikuli 70 g.
Raisu Deksni 75 g. 
Valentīnu Kinšakovu 75 g.
Zinu Kvitku 75 g.
Staņislavu Lubņevski 75 g. 
Āriju Rikmani 75 g. 
Ivanu Šehteli 75 g.
Alfrēdu Lācīti 80 g.
Jefimiju Rinkus 80 g.
Dzidru Siliņu 80 g.
Martu Ūdri 80 g.
Vasiliju Kursu 85 g.
Jēkabu Ziedaru 90 g.

Cieņā un sirsnībā,  
Ādažu novada dome 
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