
Ādažu novada dome vasaras mēnešos tur-
pina ielu un ceļu sakārtošanu novadā. Jū-
nijā pabeigta bruģa seguma izbūve Saules 
ielā no Attekas ielas līdz Draudzības ielai 
510m garumā. Ielas segumam izmantots 
baltais betona bruģakmens ar skaloto virs-
mu. Jebkuros laikapstākļos šis bruģakmens 
saglabā savu faktūru un krāsu. Betona bru-
ģakmens izbūvēts 2400m² platībā, iebrauk-
tuvēs un ceļu nomalēs ieklāts grants šķem-
bu maisījums 850 m², brauktuves segums 
ir nostiprināts ar ceļu apmalēm 1067m 
garumā, ieklāts asfaltbetona segums 150m² 
apmērā. Remonta ietvaros izbūvētas caur-
tekas 58m garumā, kā arī rezerves aizsar-
gcaurule 510m garumā apgaismes stabu 

izbūvei nākotnē, sakārtotas 23 inženierko-
munikāciju aku lūkas. Izveidoti ceļu pieslē-
gumi Attekas, Ķiršu, Draudzības un Dārza 
ielām, kā arī sakopti un iztīrīti Saules ielai 
piegulošie meliorācijas novadgrāvji. Ceļu 
būvdarbus veica SIA “Buildimpeks”. 
Jūlijā pabeigta virskārtas ceļa seguma izbū-
ve Baltezera ielā no Baltezera kapiem līdz 
Baltezera ielai 23. Ieklāts asfaltbetona se-
gums 4000m² platībā, 900m² apmērā ceļu 
nomalēs un iebrauktuvēs ieklāts grants 
šķembu maisījums. Lai uzlabotu esošo ceļa 
segumu, likvidējot iesēdumus un bedres, 
izbūvēta asfaltbetona seguma izlīdzinošā 
kārta visā ceļa posmā 850m garumā. Pēc 
tam izbūvēta seguma virskārta. Izveido-

ti pieslēgumi Meža un Ezera ielām. Līdz 
septembrim šajā posmā tiks atjaunoti divi 
ātrumvaļņi veco ātrumvaļņu vietā. Būv-
darbus veica SIA “Ostas celtnieks”. 
Grants seguma virskārtas izbūve šogad jau 
veikta Depo, Bērzu, Pļavu, Dārza, Druvas, 
Ķiršu, Čiekuru, Nūrnieku, Priežu, Krūk-
ļu, Graudu, Nostūrīšu, Mālnieku ielām, 
Virpnieku un Bukultu, kā arī Upmalu 
ceļiem. Visas minētajās ielās veikta pret-
putekļu apstrāde. Tāpat ar pretputekļu ab-
sorbentu apstrādātas Lauku, Austrumu, 
Inču, Gaujmalas, Stūrīšu, Ziemeļbullas, 
Ceriņu, Lazdu, Kastaņu ielas un Katlapu, 
Jaunceriņu, Vārpiņu ceļi.

Laima Jātniece

2016. gada jūlijs/augusts Ādažu novada dome www.adazi.lv
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Pašvaldība turpina ceļu sakārtošanu novadā
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SPĀRU SVĒTKI ĀDAŽU 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES PIEBŪVEI

JAUNĀ SARĪKOJUMU UN SPORTA ZĀLE

Atjaunota Baltezera iela, izbūvēta Saules iela, izbūvēts jauns grants segums Depo, Bērzu, ļavu, Dārza, Druvas, iršu, iekuru, ūrnieku, 
riežu, Krūkļu, raudu, ostūrīšu, Mālnieku ielām, Virpnieku un Bukultu, kā arī pmalu ceļiem.
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MĒNESIS BILDĒS

 14. jūnijā Komunistiskā terora upuru 
piemiņas vietā Baltezera kapos godina 
Komunistiskā genocīda upurus.

 Donoru 
diena Ādažos 
pulcējusi 50 
l a b d a r u ! 

Valsts Asins-
donoru centrs 

izsaka visdziļāko 
pateicību.

 Spraiga spēle Ādažu kausa izcīņā 
volejbolā.

 Sakoptas
pieturvietas Ādažu novadā – 
nomainītas, nomazgātas un 
pārkrāsotas bojātās detaļas.

 Sadalītas medaļas Latvijas čempionātā kabeļveikbordā.

 Strūklakas nakts izgaismojums priecē ik vakaru līdz plkst. 1.00.

 Jaunieši ar īpašām 
vajadzībām divas reizes 

nedēļā tiekas radošajās 
darbnīcās domes Sociālajā 

dienestā un rada brīnišķīgus darbus!

 Makšķerēšanas sacensības Baltezerā “Ādažu līdaka 2016”
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Atjaunots asfaltbetona segums ceļam pie Ādažu vidusskolas
(no Gaujas ielas līdz iebrauktuvei uz Ādažu Sporta centru)
Ceļu posmam pie Ādažu vidusskolas ieklāts jauns asfaltbetona segums 1800 m² apjomā. Jaunais, izbūvētais segums nodrošina kva-
litatīvu ūdens atvadi no ceļa seguma. Nomainīti trīs esošie notekūdeņu savācēji pret trim jaunām inženierkomunikāciju lūkām, 
kā arī nomainītas esošās inženierkomunikāciju aku lūkas pret sešām jaunām aku lūkām.  Atrisināts vides pieejamības jautājums 
– ietvēm pieslēgumos pie iebrauktuvēm izbūvētas pazeminātas ceļu apmales, kas ceļu padara ērtāku gan velosipēdistiem, gan cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Monika Griezne

Atjaunots asfaltbetona segums Kadagas ceļa posmam aiz Gaujas tilta 93 metru garumā
Kadagas ceļa posmam ieklāts jauns asfaltbetona segums 650 m² apjomā. Jaunais, izbūvētais segums nodrošina kvalitatīvu ūdens 
atvadi no ceļa seguma. Darbi ietvēra arī augu kārtas noņemšanu 1 m platumā un 20 cm biezumā, kā arī nomaļu uzpildīšanu ar 
grants/šķembu maisījumu. 

Monika Griezne

Vējupē iestādītas ūdensrozes, Ādažu novada simbols. Paldies dāvinātājam Gundaram Subočam!

Top jaunas puķu dobes! Ne tikai Ādažu centrā,
bet arī Kadagā turpmāk iedzīvotājus priecēs ziedu skaistums! Lūk, kā tās tapa…
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Līdz š.g. 16. augustam turpinās projektu pieteikumu iesniegšana
Ādažu novada domes konkursā jaunajiem uzņēmējiem komercdarbības uzsākšanai!

Konkursa
mērķis:
Veicināt jauno 
komersantu dar-
bību Ādažu no-
vadā.
Konkursa
pretendents: 

Fiziska persona, kas uzvaras gadījumā 
reģistrēsies kā saimnieciskās darbības 
veicējs vai komersants.
Balvā domes līdz�nansējums:
1. vietas ieguvējam - 2000 eiro
2. vietas ieguvējam – 1000 eiro
3. vietas ieguvējam – 1000 eiro

Domes līdz�nansējuma mērķis:
• preces izstrādes izmaksas
• licenču iegādes izmaksas
• izejmateriālu iegādes izmaksas ko-
mercdarbības uzsākšanai
• mārketinga pakalpojumu izmaksas
• speci�skas tehnikas un/ vai iekārtas ie-
gādes izmaksas u.c.
Ar Konkursa nolikumu un pieteikuma 
formu var iepazīties:
Ādažu novada domes mājas lapā: http://
www.adazi.lv/page/1283
Konkursa kontakttālrunis: 67996900.
Projekta pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 
16. augustam:

Vienā eksemplārā, drukātā formātā, pie-
vienojot elektronisko versiju CD vai USB 
datu nesējā, personīgi Klientu apkal-
pošanas centrā vai, nosūtot to pa pastu 
Ādažu novada domei –
Gaujas iela 33A,
Ādaži,
Ādažu novads,
LV-2164.

Jaunās skolas ēkas tapšana: darbs turpinās

15. jūnijā žūrijas komisija sniedza atzinu-
mu par metu konkursā “Jauna skolas ēka 
Ādažos” iesniegtajiem 2 metiem un pie-
ņēma lēmumu par godalgu sadalījumu: 1. 
vietas ieguvējam godalgā tika piešķirtas 
tiesības piedalīties sarunu procedūrā par 
projektēšanas un autoruzraudzības pakal-
pojumu līguma noslēgšanu, un 2. vietas 

ieguvējam tika piešķirta godalga 4 000 
euro apmērā. Tādā veidā no metu kon-
kursam piešķirtā balvu fonda  10 000 euro 
tika izmantoti tikai 4 000 euro. 
1. vietas ieguvēja ir SIA “Nams” (devīze 
LIIN0000). Noteiktajā metu konkursa 
rezultātu pārsūdzības termiņā pārsūdzī-
bas Iepirkumu uzraudzības birojā netika 

iesniegtas, līdz ar to šomēnes tiks uz-
sākta sarunu procedūra ar SIA “Nams” 
par projektēšanas un autoruzraudzības 
līguma slēgšanu. Sarunu procedūrā tiks 
apspriesti tehniskie jautājumi, kas būs 
vērsti uz piedāvātā meta uzlabošanu un 
darba uzdevuma precizēšanu, piemē-
ram, par plakanā jumta risinājuma aiz-
vietošanu ar ekspluatācijā izdevīgāku 
risinājumu. Konsultatīvajam atbalstam 
tehniskajos jautājumos uz sarunu proce-
dūru laiku ir pieaicināta SIA “CMB”.
2. vietas ieguvēja ir SIA “Variant Studio” 
sadarbībā ar AS “Palasts Architekts” (de-
vīze ACAB2017). Jāatzīmē, ka neviens 
no piedāvātajiem 2 metiem nesaņēma 
100 punktu vērtējumu: 1. vietas ieguvēja 
mets saņēma 87,04 un 2. vietas ieguvēja 
mets saņēma 56,16 punktus.

Normunds Masaļskis

Ādažu privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība” atzīmējusi 9 gadu dzimšanas dienu 

Īsi pirms Līgo svētkiem, 17. jūnijā, Āda-
žu privātā pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pasaku valstība” atzīmēja savu devīto 
dzimšanas dienu. Tai par godu vecāki tika 
aicināti uz koncertu “Saule, jūra un vējš.” 
Uzveduma galvenais varonis bija Kapteinis 
Reinis, kurš, lasot pirātu avīzi, uzzināja, ka 
“Pasaku valstībā” atklātas lielas bagātības. 
Viņa komandu ceļā gaidīja dažādi piedzī-
vojumi: gan spēcīgas lietus gāzes, gan kar-
sta saule. Ceļā jūrnieki makšķerēja zivis, 

vēroja, kas notiek aiz horizonta, satika pat 
īstus pirātus. Ceļš ir garš, pārbaudījumu 
pilns, taču komanda veiksmīgi nokļuva ga-
lamērķī, lai mājās dotos ar lielo guvumu – 
dārgumiem. Brauciens kapteinim un viņu 
komandai izvērtās pavisam citāds, nekā 
sākotnēji sapņots. Kas to varēja iedomāties, 
ka saule, kas pie debess juma, ka mākoņi, 
kas aiz horizonta, ir tie īstie un patiesie 
dārgumi? To kapteinis ar savu komandu 
saprot tikai tad, kad ir nonācis galamērķī – 

“Pasaku valstībā”.
Iestādes vadītāja kapteinim atklāja, ka dār-
gumi esam mēs paši – bērni, viņu vecāki 
un viss “Pasaku valstības” kolektīvs. Tieši 
sadarbība ar vecākiem dod gandarījumu 
par paveiktiem darbiem un realizētām ie-
cerēm.
Dzimšanas dienā, kā jau ierasts, neizpalika 
piepūšamās atrakcijas, baloni, svētku torte, 
smaidoši svētku viesi un koncerta rīkotāji. 

Sanda Sīle, metodiķe
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Gaujas aizsargdambja rekonstrukcija, 
bērnu rotaļu laukumi, Vējupes labie-
kārtošana, informācijas stendi novadā, 
sporta inventāra iegāde Ādažu novada 
vispārējās izglītības iestādēm, garāžu 
nojaukšana un Ādažu vides sakopšana 
– šie ir tikai daži no projektiem, kuri 
īstenoti, pateicoties jaunajai, enerģis-
kajai, mērķtiecīgajai un atbildīgajai 
Ādažu novada Attīstības daļas vadīta-
jai Karīnai Miķelsonei. Ja Karīna ko 
dara, tad ar patiesu atdevi! Ārēji tik sie-
višķīgajā vadītājā mīt patiesi vīrišķīgs 
spēks. Viņas kolēģi ir droši – šīs dāmas 
vadībā Ādaži pieredzēs uzplaukumu. 
Arī Ādažu vidusskolas jaunās ēkas būv-
niecība ir Karīnas pārziņā.

Pēdējais Eiropas struktūrfon-
du plānošanas periods
Kādu projektu attīstīšana būs visnozīmī-
gākā tuvāko gadu laikā?
2016. gadā esam izstrādājuši Ādažu At-
tīstības programmu 2016.-2022. gadiem. 
Programmas izstrādes laikā saņēmām ie-
dzīvotāju priekšlikumus un ierosinājumus 
par to, ko novadā vajadzētu uzlabot, kur 
vajadzētu virzīt investīcijas. Vienlaikus ir 
sācies pēdējais Eiropas struktūrfondu plā-
nošanas periods 2014 – 2020, tādēļ Attīstī-
bas programmas izstrādes laikā, izvērtējot 

iedzīvotāju vajadzī-
bas un struktūr-
fondu iespējas, paš-
valdība investīciju 
plāna priekšgalā ir 
noteikusi tādu in-
frastruktūras ob-
jektu uzlabošanu 
novadā kā jaunas 
mācību īstenošanas 
vietas izveidi Āda-
žu vidusskolai un 
tai nepieciešamās 
sporta infrastruk-
tūras būvniecību, 
satiksmes organi-
zācijas risinājumu 
īstenošanu pie jau-
nās mācību vie-
tas, Attekas ielas 
turpinājuma izbū-
vi, Gaujas ielas at-
jaunošanu posmā 
starp Rīgas gatvi 
un Attekas ielu, 
Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes 
atjaunošanu (tai 
skaitā – sporta un 
sarīkojuma  zāles 
izbūvi pie Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes), projektus 
publiskās infrastruktūras attīstībai un 
pilnveidošanai teritorijā pie Muižas un Ei-
muros, publisko ūdeņu resursu apsaimnie-
košanas koncepcijas izstrādi, Ādažu centra 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jaudas pa-
lielināšanu un pretplūdu risinājumus Āda-
žu novadā, īpašu uzmanību pievēršot vis-
nozīmīgāko projektu investīciju piesaistei 
no Eiropas Savienības. Šodien Attīstības 
un investīciju daļa joprojām turpina dar-
bu pie pašvaldības plānošanas dokumentu 

popularizēšanas, un šo noteikti uzskatu 
par ļoti svarīgu uzdevumu. Programmas 
izstrādes laikā iedzīvotājus iesaistījām 
aptaujās, bērniem organizējām zīmējumu 
konkursu “Mans sapņu novads Ādaži”.

Grāvju atjaunošana un pub-
lisko ēku siltināšana
Lauku atbalsta dienesta (LAD) līdz�nansē-
tu projektu ietvaros šobrīd notiek novada 
notekgrāvju sakārtošana – mūsu novadā 
sadarbībā ar Garkalnes novada pašvaldību 
īsteno Kodes grāvja meliorācijas sistēmas 
rekonstrukciju, šajā plānošanas periodā ir 
uzsākts būvniecības kopprojekts ar Car-
nikavas novada pašvaldību “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos – Ādažu un Carni-
kavas novadu meliorācijas sistēmu pārbū-
ve”. Lauku atbalsta dienestam pieteikta arī 
“Ādažu novada Laveru poldera Garciema 
ceļa novadgrāvju atjaunošana”, LAD �-
nanšu trūkuma dēļ nozīmīgais projekts 
tiek īstenots par pašvaldības līdzekļiem, 
uzsākta tehniskā projekta izstrāde un ar 
LAD līdz�nansējumu paredzēts atjaunot 
arī Laveru grants ceļa klātni. 
Līdz šim tik labi nav veicies ar publisko 
pašvaldības ēku siltināšanas projektiem, 
šobrīd ir izstrādāts un apstiprināts Āda-
žu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plāns 2015.-2020. gadam. Pamatojoties uz 
to, divas pašvaldības ēkas novadā (vecākā 
pašvaldības ēka – Ādažu novada domes 
ēka Gaujas ielā 16 un Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestāde, bērnudārza ēka, kurai 
nu jau ir 33 gadi) ir pieteiktas siltināšanai 
un CO2 emisiju samazināšanas pasāku-
miem. Tika izvērtētas iespējas projektam 
pieteikt arī Ādažu vidusskolas ēku, tomēr 
kopš 2012. gada, kad pirmo reizi iestādei 
tika veikts energoaudits un tika konstatēs, 
ka jāveic energoefektivitātes pasākumi, 
pašvaldība katru gadu investēja iestādes 
infrastruktūras uzlabošanā un remontos, 
kā rezultātā, veicot atkārtotu auditu šogad, 
tika konstatēts, ka iestādei būtiski uzlabo-
jušies CO2 emisiju izmešu rādītāji, tādēļ 
siltināšanas aktivitātes nav nepieciešamas. 
Protams, tie ir tikai lielākie projekti, vēl ir 
daudz citu. 

Komandas darbs
Neviens nozīmīgs projekts nebūtu iespē-
jams  bez koordinēta un saliedēta koman-
das darba – Attīstības daļas kolektīvs sevi 
ir apliecinājis un pierādījis kā ar iniciatī-
vu, kompetenci un darba sparu apveltītu 
komandu, un man ir liels prieks būt daļai 
no šīs komandas. Mums ir brīnišķīgi un 

atsaucīgi darbinieki. Katrā  projektā, kuru 
vada Attīstības un investīciju daļas projek-
tu vadītāji, tiek veidota starpdisciplināra 
darba grupa, kas ir viena no panākumu 
atslēgām projekta veiksmīgai un profesio-
nālai realizācijai. 
Kādi nākotnē būs lielākie izaicinājumi, 
ar ko pašvaldībai būs jātiek galā? 
Ņemot vērā to, ka vairāku Eiropas savie-
nības struktūrfondu investīciju projektu 
realizācija novadā notiks vienlaicīgi,  jārē-
ķinās ar to, ka  būs nepieciešams vienlīdz 
aktīvi un profesionāli tikt galā ar visām 
uzņemtajām saistībām. Vienlaikus jeb-
kura inovācija un attīstība ir saistīta ar 
pārmaiņu procesu, kas prasa sapratni un 
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Jebkura inovācija un attīstība ir saistīta ar pārmaiņu 
procesu, kas prasa sapratni un pacietību.
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pacietību. Mēs visi ļoti vēlamies sakārtotu 
un piemērotu infrastruktūru, vēlamies pēc 
iespējas mazāk remontdarbu laikā apgrū-
tināt iedzīvotāju ikdienu, tāpēc jau savlai-
cīgi informējam iedzīvotājus par plānota-
jām darbībām. 
Kas ir galvenais un svarīgākais, lai no-
vads strauji attīstītos? 
Tāda ļoti strauja izaugsme novadam pat 
ir bīstama, Ādažu novadā aktīvi pieaug 
gados jaunu iedzīvotāju skaits, kas ir ļoti 
pozitīvs rādītājs. Attīstībai jābūt līdzsva-
rotai un sabalansētai, tikai tādā gadījumā 
tā ir kvalitatīva attīstība – tāds ir arī viens 
no mūsu novada attīstības mērķiem. Ir 
svarīgi līdzsvarot attīstību – lai vienlaikus 
attīstītos gan infrastruktūra un uzņēmēj-
darbība, gan dzīvojamais fonds un sociālie 
pakalpojumi, vienlaikus rodot balansu 
gan starp uzņēmējdarbības industriālajām 
teritorijām, gan kvalitatīvu dzīves vidi. 

Darām arī paši! 
Vai šo 5 darba gadu laikā jūtams, ka Āda-
žu iedzīvotāji arī paši vairāk iesaistās sa-
vas dzīves vides uzlabošanā? 
Noteikti! Savulaik, kad pašvaldība 2010.
gadā sadarbībā ar Nīderlandes vīriešu 
biedrības KNHM fonda atbalstu uzsāka 
projektu “Sabiedrība ar dvēseli Ādažos”, 
Pierīgā šie projekti neiemantoja īpašu at-
saucību iedzīvotāju vidū, jo projekta ide-
ja un būtība ir – izrādām iniciatīvu un 
darām paši! Savukārt Ādažos šis inicia-
tīvu projekts guva atsaucību un ļoti labi 
“iesakņojās”, vēl vairāk – Ādažu novada 
dome pārņēma šo iniciatīvu un pēdējos 3 
gadus pašvaldība 100% apmērā �nansē šos 
projektus. Atsaucība ir liela visos novada 
ciemos, līdz ar to pašvaldība ir dubulto-
jusi �nansējumu šo projektu realizācijai. 
Iedzīvotāju iniciatīva, iesaistoties dažādos 
projektos, un realizēto projektu kvalitāte 
pierāda, ka iedzīvotāji paši ir gatavi un ie-
saistās savas vides uzlabošanā visā novadā. 

Kas šajā darbā visvairāk patīk? 
Man patīk darbs komandā – labā koman-
dā! Patīk interesantais process, kā no ide-
jas nonākam līdz reālam rezultātam. Tas 
ir tas, kas motivē, virza uz priekšu. Prieks 
redzēt, kā ieguldītais darbs vainagojas ar 
panākumiem, rezultāts kalpo ar atdevi, 
un iedzīvotāji to atzinīgi novērtē. Tieši tas 
ikdienā motivē nākt, meklēt risinājumus, 
cīnīties, un dubults prieks, ja rezultātus 
var sasniegt par piesaistītajām Eiropas Sa-
vienības investīcijām. 
Par kuru projektu ir  vislielākais prieks 
un gandarījums? 
2011. gadā Ādažu pašvaldība aicināja 
darbā projektu vadītāju, kurš būtu gatavs 
uzņemties Gaujas aizsargdambja izbūves 
projekta vadību. Neslēpšu - Ādažu aiz-
sargdambja rekonstrukcija bija un ir liels 
izaicinājums. Šis savā ziņā ir unikāls pro-
jekts, aizsargdambis avārijas stāvoklī tika 
pārņemts no valsts un tam tika piešķirts 
100% Eiropas Savienības struktūrfondu 
�nansējums. ES struktūrfondu projektu 
apgūšanas pieredzē nav daudz tādu pro-
jektu, kam būtu šāda atbalsta intensitāte. 
Pašvaldība nodrošināja administratīvo 
resursu – veica nopietnus izpētes darbus, 
bet projekta realizācija tika �nansēta no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda lī-
dzekļiem. Šodien ir ieguldīts apjomīgs ko-
mandas darbs, man ir patiess prieks, ka, 
neskatoties uz grūtībām, esam paveikuši 
ļoti daudz! 
Vienlaikus gan jāpiebilst, ka Ādažu kom-
pleksai pretplūdu aizsardzībai ir nepiecie-
šams Gaujas aizsargdambja turpinājums 
līdz Gaujas Baltezera kanālam un nepie-
ciešams izbūvēt arī Upmalu aizsargdambi, 
tāpēc Attīstības un investīciju daļa turpina 
darbu pie ES investīciju piesaistes  Ādažu 
novada pretplūdu risinājumu realizēšanai.
Kas ir tie ikdienas darbi, ar ko Attīstī-
bas daļai jātiek galā, bet kas iedzīvotāju 

acīm ir mazāk redzami? 
Pamatā tie ir 4 galvenie virzieni – attīstības 
plānošana, investīciju piesaiste, atbalsts 
uzņēmējiem un lauksaimniekiem, kā arī 
vides dizaina plānošana un realizācija.
Investīciju piesaiste
Attīstības un investīciju daļa vada no-
vada attīstības projektu izstrādi, gatavo 
pieteikumus �nanšu institūcijām, prog-
rammām un fondiem, piesaista �nanšu 
līdzekļus novada attīstībai, kā arī novēr-
tē projektu ekonomisko ietekmi, sagata-
vo atzinumus par to īstenošanas iespē-
jām un nozīmīgumu:

Attīstības plānošana 
Organizējam pašvaldības plānošanas 
dokumentu izstrādi, to ieviešanu un iz-
pildes novērtējumu, kā arī reģionāla un 
nacionāla līmeņa plānošanas dokumen-
tu ieviešanu pašvaldības atbildības jo-
mās, vācam, apkopojam un analizējam 
informāciju par novada sociāli ekono-
misko situāciju, kā arī sagatavojam pār-
skatus par atsevišķu nozaru komercdar-
bību, pašvaldības kapitālsabiedrībām un 
pašvaldības iestāžu darbību (izstrādāta 
Izglītības stratēģija Ādažu novadā); iz-
strādājam zaļās politikas pamatnostād-
nes novadā, plānojam teritorijas inže-
niertehniskos aspektus.

Atbalsts uzņēmējiem
un lauksaimniekiem

Analizējam uzņēmējdarbības attīstī-
bu novadā (Ādažos uz katriem desmit 
iedzīvotājiem ir reģistrēts viens uz-
ņēmums), nodrošinām sadarbību un  
konsultācijas ar novada uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem. 

Vides dizains
un telpiskā plānošana

Plānojam, izstrādājam un realizējam 
publiskās ārtelpas attīstību ( izstrādātas 
publiskās ārtelpas koncepcija un velo 
koncepcija Ādažu novadā); plānojam un 
arī ieviešam novada labiekārtošanu un 
publiskos apstādījumus, kā arī pārstā-
vam novada un nereti – pat plānošanas 
reģiona intereses – starptautiskā līmenī. 
Tomēr pats svarīgākais ir Attīstības un 
investīciju daļas komanda, kas to visu 
spēj paveikt, smaidīt un nepadoties – 
esmu pateicīga viņiem visiem un katram 
personīgi par kopīgi sasniegto!
Vai varam teikt, ka attīstības program-
ma ir domes galvenais un vissvarīgā-
kais dokuments, kas nosaka visu nova-
da tālāko attīstību?
Noteikti varam teikt, Ādažu novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. 
gadam (turpmāk – stratēģija) ir novada 

Attīstības un investīciju daļa nepilnā sastāvā  no kreisās veta rīviņa telpiskās attīstības 
plānotāja , Kristīne Berķe projektu vadītāja uzņēmējdarbības jomā , nga ērkone projektu 
vadītāja , unta Dundure projektu vadītāja , ormunds Masaļskis projektu vadītājs .
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ilgtermiņa teritorijas attīstības plāno-
šanas dokuments, kurā noteikts novada 
ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, 
prioritātes un telpiskās attīstības per-
spektīva. Stratēģija hierarhiski ir augstā-
kais pašvaldības plānošanas dokuments, 
kas veido ilgtermiņa ietvaru Ādažu no-
vada attīstības programmai 2011.-2017. 
gadam,  Ādažu novada attīstības prog-
rammai 2016.-2022. gadam  un Rīgas ra-
jona Ādažu novada (pagasta) teritorijas 
plānojumam 2006.-2012. (ar 2009. gada 
grozījumiem). Vidējā termiņa attīstības 
plānošanas dokumentā – Ādažu no-

vada attīstības programmā – atbilstoši 
stratēģiskajiem mērķiem noteikti vidēja 
termiņa mērķi, uzdevumi un konkrētas 
rīcības uzdevumu izpildei. 

Kādus Ādažus gribētu redzēt vēl pēc 5, 
10 gadiem? 
Ādaži turpinās augt un attīstīties. To, kā 
novads izskatīsies, vislabāk ilustrē 438 
bērnu zīmējumu konkursa “Mans sap-
ņu novads Ādaži” mākslas darbi, kuros 
ir atainoti visi novada attīstības mērķi. 
Bērni šajos zīmējumos izteica savus sap-
ņus, mūsu uzdevums ir tos piepildīt. Es 
vēlētos, lai pēc 5 gadiem katrs novada 
iedzīvotājs būtu apmierināts un priecīgs 
un teiktu, ka ir lepns par to, ka dzīvo 
Ādažos. 

Monika Griezne

E S N B N D

Turpinās projektu iesniegumu iesniegšana Ādažu novada pašvaldības programmā
dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai!
Programmas mērķis –
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistī-
to zemesgabalu (zemes, uz kuras atrodas 
māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā 
vai īpašumā) labiekārtošana
Projekta iesniedzējs
Mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kas mā-
jas pārvaldīšanas tiesības nodevusi dzī-
vokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotai personai
Finansējums
Pašvaldības līdz�nansējums un projekta 
iesniedzēja līdz�nansējums
Prasības daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai
• Kopējā platība ir lielāka par 500 m2
• Vienai persona pieder ne vairāk kā 25% 
no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem
Atbalstāmās aktivitātes un pašvaldības 
līdz�nansējums:
(pašvaldības līdz�nansējumu var saņemt 
ne vairāk kā divām aktivitātēm kalendāra 

gada laikā)
• Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaun-
būve, rekonstrukcija vai renovācija – 70% 
apmērā no plānotajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 2000 eiro
• Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma eso-
šā seguma izlases remonts – 50% apmērā 
no plānotajām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 700 eiro
• Apgaismojuma jaunbūve, rekonstrukcija 
vai renovācija – 70% apmērā no plānota-
jām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 eiro
• Cits labiekārtojums – 50% apmērā no 
mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, 
rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām, 
bet ne vairāk kā 1500 eiro
• Projektēšana un autoruzraudzība – 50% 
apmērā no plānotajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 500 eiro
Projekta īstenošanas termiņš
Ne ilgāk kā 12 mēneši.
Programmas normatīvais regulējums

Ādažu novada domes 2015. gada 25. marta 
saistošie noteikumi Nr.21/2015
“Par pašvaldības līdz�nansējumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai”)
Noteikumi un iesnieguma forma pieejama 
Ādažu novada domes mājaslapā:
http://www.adazi.lv/page/286
Projekta iesniegums jāiesniedz
Papīra formā perosnīgi vai pa pastu Klien-
tu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
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Ādažu novada pašvaldībai piešķirts veselīgas pašvaldības statuss, tā plāno pretendēt uz ESF atbalstu

Š.g. 3. jūnijā ar Veselības ministra rīkojumu 
Ādažu novada pašvaldībai ir piešķirts vese-
līgas pašvaldības statuss un tā ir iekļauta Na-
cionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, kas paver 
jaunas iespējas Eiropas Savienības struktūr-
fondu piesaistei dažādiem ar veselības in-
frastruktūras attīstību saistītiem projektiem 
mūsu novadā. Veselīgas pašvaldības statusa 

iegūšana ir tikai pirmais solis veselī-
gas dzīves vides attīstībai pašvaldībā. 
Ir uzsākta pieteikuma gatavošana 
Ādažu vidusskolas iekļaušanai Na-
cionālajā Veselību veicinošo skolu 
tīklā. 
Iegūstot veselīgas pašvaldības statu-
su, Ādažu novada pašvaldība plāno 
pretendēt uz Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) atbalstu dažādām veselības 
veicinošām aktivitātēm 2014.-2020. 
gada plānošanas perioda Darbības 
programmas „Izaugsme un nodar-

binātība” 9.2.4. speci�skā mērķa „Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un sli-
mību pro�lakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasāku-
ma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību pro�laksei” ietvaros.
9.2.4.2. pasākuma ietvaros projektu iesnie-

dzēji ir Slimības pro�lakses un kontroles 
centrs un pašvaldības. Kopējais projektu ie-
sniedzējiem pieejamais �nansējums no 2017.- 
2022. gadam ir 38,69 milj. eiro. 
Centrālā �nanšu un līgumu aģentūra 
(CFLA) 9.2.4.2. pasākuma projektu pirmās 
atlases kārtu izsludināja š.g. 12. jūlijā un ie-
sniegumi pašvaldībām ir jāsagatavo līdz š.g. 
22. augustam.
Ādažu novada pašvaldībai projektu pirmās 
atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais 
�nansējums ir 112 172 eiro, tajā skaitā ESF 
�nansējums - 95 346,20 eiro. Dome ir uzsā-
kusi informācijas apkopošanu no iestādēm 
un struktūrvienībām par nepieciešamajām 
veselības veicinošajām aktivitātēm un in-
dikatīvajām izmaksām, tajā skaitā veselīga 
uztura un �zisko aktivitāšu jomās, lai nodro-
šinātu projektu iesnieguma sagatavošanu un 
iesniegšanu CFLA noteiktajā termiņā.

Inita Henilane

Autore  Marta ris āna ulāne
. a a z m umu konkursa Mans sap u nova s  a i  ietvaros
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Apstiprināta Ādažu novada velokoncepcija
Velotransporta izmantošana motori-
zētā transporta vietā visā pasaulē aiz-
vien straujāk pieaug. Cilvēki izvēlas arī 
savās ikdienas gaitās izmantot vairāk 
videi draudzīgus un vidi mazāk degra-
dējošus pārvietošanās līdzekļus. Tas 
ievērojami uzlabo gan iedzīvotāju vese-
lību, gan socializācijas spējas.
Arī Ādažu novadā velosipēds jau šodien 
ir diezgan iecienīts pārvietošanās līdzek-
lis. Iespējams, ka šodien ikdienas velo-
braucēju var nosaukt par mazliet traku 
un bezbailīgu, jo esošā ceļu infrastruk-
tūra nav velosipēdistiem pati draudzīgā-
kā. Bet kopējā tendence aizvien vairāk 
ikdienā izmantot velosipēdu liecināja 
par to, ka situācija novadā ir sasniegusi 
to robežu, kad jānode�nē noteikumi, lai 
velosipēds būtu ne tikai atpūtas un tū-
risma rīks, bet ērts ikdienas satiksmes 
līdzeklis. Tāpēc 2015. gada 27. oktobrī 
Ādažu novada domes sēdē tika pieņemts 
lēmums Nr.198 “Par darba grupas izvei-
došanu veloceliņu tīkla attīstības kon-
cepcijas sagatavošanai Ādažu novadā”.
Darba grupā tika iesaistīti gan pašval-
dības darbinieki, gan pieaicināti aktīvā-
kie velobraucēji un Ādažu velobiedrības 
pārstāvji. Grupā tika izstrādāts Ādažu 
velokoncepcijas projekts, kas 2016.gada 
28. jūnija Ādažu novada domes sēdē tika 
apstiprināts.
Uzsākot darbu pie velokoncepcijas iz-
strādes, darba grupa de�nēja velokustī-
bas attīstības mērķi:
Attīstīt velokustību gan ikdienas (lie-
tišķiem), gan rekreatīviem (atpūtas un 
sporta) mērķiem, paredzot velosatik-
smes infrastruktūru integrēt novada ko-
pējā satiksmes infrastruktūrā.
Galvenie noteiktie velokoncepcijā risinā-
mie uzdevumi:
1. Attīstīt (veidot) veloceliņus un velojos-
las novadā, savienojot novada ciemus un 
aktīvās izmantošanas teritorijas.
2. Pielāgot esošo infrastruktūru riteņ-
braucēju vajadzībām – uzlabojot ietvju 
segumu, samazinot apmaļu augstumu, 
uzstādot informācijas un norādes zīmes.
3. Attīstīt un popularizēt rekreatīvos 
maršrutus – reģionālie veloceliņi sa-
darbībā ar blakus pašvaldībām, izveidot 
GreenWays Outdoor veloceļus.
4. Attīstīt velonovietņu un velo stāvvietu 
sistēmu, rodot iespēju savienot velosipē-
du ar sabiedrisko transportu. Paredzēt 
velo apkopes stacijas.
5. Savienot velosipēdu ar sabiedrisko 
transportu.
Esošā situācija
Uzsākot darbu pie velokoncepcijas iz-

strādes, vispirms tika apzināta esošā si-
tuācija novadā. 2016. gadā Ādažu novadā 
ir realizēti šādi veloinfrastruktūras ob-
jekti – veloceliņš gar Rīgas gatvi, Gaujas 
iela no Attekas ielas līdz Ādažu vidus-
skolai, veloceļš no Baltezera līdz Rīgas 
gatvei, Ādažos, Kadagas ceļa posms. Šie 
ir velo celiņi, kas dabā apzīmēti ar ceļa 
zīmi – gājēju/velosipēdu ceļš. Bez šiem 
veloceliņiem ir nomarķēti vairāki velo 
tūrisma maršruti – “Ādaži-Divezers”, 
“Lielais Baltezera loks”, “Mazais Balteze-
ra loks”.
Sekmīgai un visaptverošai velosatiksmes 
attīstībai viens no būtiskākajiem nosacī-
jumiem ir sasniedzamība jeb iedzīvotāju 
izvietojuma un galamērķu savstarpējais 
attālums. Tradicionāli par ērtu attālumu, 
kas riteņbraucējam veicams vienā brau-
cienā bez īpašas �ziskās sagatavotības 
vai piepūles, tiek uzskatīta 8 km distan-
ce. No Ādažu centra 8 km rādiusā ietilpst 
Ādažu novada ciemi - Atari, Stapriņi, Ei-
muri, Baltezers, Kadaga, Cits Mežparks, 
Garkalne, Divezeri; Carnikavas novada 
ciemi – Carnikava, Gauja, Siguļi, Ga-
rupe, Garciems. Tālākie ciemi Ādažu 
novadā ir 10 km sasniedzamībā – Iļķene 
un Āņi.
Lielākā daļa Ādažu ciema daudzstāvu 
dzīvojamie nami, sabiedriskās iestādes 
un publiskās vietas  ir sasniedzamības 
2 km rādiusā, kas ir viegli veicams attā-
lums ikdienas velobraukšanai. Tas lieci-
na par augstu riteņbraukšanas potenciā-
lu.
Veicot esošo veloinfrastruktūras inven-
tarizāciju, visi veloceliņi tika skatīti pēc 
izvietojumu attiecībā pret apbūves struk-
tūru, iedalot tos 4 kategorijās :
1. Ādažu ciema centrālā ārtelpa;
2. Daudzstāvu dzīvojamo namu apbūve;
3. Savrupnamu apbūve;
4. Zaļās teritorijas un ūdensmalas.
Pēc esošās veloinfrastruktūras izanalizē-
šanas tika izdarīti galvenie secinājumi:
• Esošā veloinfrastruktūra uz ietvēm 
nenodrošina pietiekamu gājēju un riteņ-
braucēju savstarpējo nodalījuma pakāpi.
• Esošās veloinfrastruktūras maršruti un 
trajektorijas ne vienmēr nodrošina riteņ-
braucējiem ērtu un ātru pārvietošanos.
• Ādažu ciema centrālās ārtelpas daļa 
Gaujas ielā nav pilnvērtīgi izmantota. 
Izvērtējot telpas faktisko izmantošanu, 
realizējot ielas pārbūves darbus ir iespē-
jams rast telpu veloinfrastruktūrai visas 
ielas garumā.
• Daudzstāvu apbūves teritorijās lielā-
koties ir sakoptas un ir atrisinātas gājēju 
infrastruktūras jautājums, taču nepiln-

vērtīgi nodrošināta velosipēdistu kustī-
ba, kā rezultātā velobraucējam bieži jāiz-
vēlas, vai braukt pa ietvi vai brauktuvi.
• Savrupnamu teritorijas vairāk koncen-
trējas attālākās Ādažu ciema daļās un 
novada ciemos. Tās ir sakoptas un no-
drošina patīkamus skatus. Ceļa segumi 
ir grants segumi vai asfaltbetona segumi, 
ceļa platums paredz autoplūsmas divvir-
ziena kustību un lielākoties to ierobežo 
nomales, kuras tad biežāk izmanto gājēji 
un velosipēdisti. Aktīvāk izmantotajās 
teritorijās trūkst atdalītas gājēju ietves 
no brauktuves. Dzīvojamo māju terito-
rijās pietrūkst apzīmējumu — dzīvojamā 
zona, kur priekšroka būtu gājējiem un 
velosipēdistiem attiecībā pret autotrans-
portu.
• Ādažu novads ir kompakts un sasnie-
dzams ar līdzenu reljefu, kas ir pozitīvi 
priekšnosacījumi sekmīgai velotrans-
porta attīstībai.
Velosatiksmes attīstības vīzija
Ādažu novadā mūsdienīga ekonomiskā, 
politiskā un kultūras centra funkcijas 
piedāvā Ādažu ciems. Šīs telpiskās dzīves 
formas konkurētspēju veicina pakalpo-
jumu un resursu klāsts jeb izvēles iespē-
jas, ko tā sniedz iedzīvotājiem attiecībā 
pret citām dzīves telpas formām. Savu-
kārt izvēles iespēju pakāpe jeb pakalpo-
jumu, zināšanu un resursu pieejamība ir 
vistiešākā veidā atkarīga no pilsētvides 
telpiskās struktūras un mobilitātes tajā.
Blīvāka pilsētvides struktūra nodroši-
na sasniedzamības daudzveidīgumu, ko 
piedāvā pilsētvide un mazāk laika jāpa-
vada ceļā starp galamērķiem. Līdz ar to 
sasniedzamība ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nosaka konkurētspēju un 
labklājības veidošanos, tā veicina, eko-
nomisko attīstību, sociālo labklājību un 
dzīvojamās vides kvalitāti.
Ilgtspējīgas mobilitātes principi paredz 
alternatīvu transporta sistēmu ieviešanu 
un reizē autotransporta ierobežošanu in-
tesīvākajās teritorijās.
Attīstīta velosatiksme ir ekonomiski 
izdevīgs, pieejams un kopēju labumu 
nesošs instruments dzīvojamās vides 
kvalitātes uzlabošanai. Velotransports 
aizņem vismazāk vietas no visiem trans-
porta līdzekļiem un palielinot tā īpat-
svaru kopējā satiksmē, iegūstam vairāk 
vietas ielas telpā.
Vairāk vietas ielas telpā dod iespēju attīs-
tīt sabiedrības stiprināšanos un nekusta-
mā īpašuma vērtību uzlabojošus labie-
kārtojuma elementus. Savukārt vairāk 
cilvēku uz velosipēdiem nozīmē kustī-
gāku, veselīgāku sabiedrību un augstāku 
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sociālās mijiedarbības pakāpi. Velobrau-
cēji ir aktīvāki vietējās ekonomikas un 
kultūras patērētāji un palīdz stiprināt 
dzīves vides kvalitāti.
Ādažu novada velosatiksmes attīstības 
vīzija paredz novadā integrētu velosatik-
smi mobilitātes veicināšanai, kas ilgter-
miņā veicinās dzīvojamās vides kvalitā-
ti, ekonomisko izaugsmi un sabiedrības 
labklājību.
Velosatiksmes infrastruktūras koncep-
cija
Veloinfrastruktūru veido trīs galvenie 
elementi:
• glabāšana dzīves vietā, 
• ceļš,
• glabāšana galapunktā. 
Plānojot veloinfrastruktūru paredzēts 
vienlīdz lielu uzmanību pievērst visiem 
trim elementiem. Kā papildus 
elements jāparedz ar veloap-
kopi saistīti infrastruktūras 
objekti – pašapkalpošanās re-
monta stendi.
Veloinfrastruktūras tīkla at-
tīstības principi:
Analizējot velomaršrutu ne-
pieciešamību Ādažu novadā, 
kā galvenais priekšnosacījums 
tika izvirzīts savienojošais ele-
ments starp nozīmīgākajiem 
punktiem Ādažu novadā. Kon-
cepcijas galvenais mērķis ir no-
drošināt novada ciemu savie-
nojošu saiti ar novada centru 
– Ādažiem, kā arī blakus cie-
mu savstarpējus savienojumus.
Ņemot vērā uzstādījumu, ka 
velotransports skatāms kom-
pleksi kā daļa no mobilitātes 
sistēmas, tad, plānojot veloin-
frastruktūru, galvenais uzstā-
dījums ir savienot cilvēkiem 
nozīmīgus galamērķus, nevis 
teritoriālas vienības.
Par pamatu velosatiksmes attīstības vir-
zieniem ņemtas vērā satiksmes plūsmas, 
pieprasījums pēc veloinfrastruktūras, 
kā arī dati par iedzīvotāju un galamēr-
ķu (sabiedriskās un izglītības funkcijas) 
izvietojumu un blīvumu. Plānotā velo-
infrasturktūra skatīta divos galvenajos 
virzienos – viens ir pasākumi, kas veici-
nātu attīstīties ikdienas jeb lietišķai ve-
lobraukšanai, kas spētu nodrošināt ērtu 
nokļūšanu līdz skolai, sporta centram, 
darba vietām, darījumu iestādēm un ie-
pirkšanās vietām. Otrs virziens ir papla-
šināt un attīstīt rekreatīvos jeb atpūtas 
maršrutus. Ja lietišķas velobraukšanas 
infrastruktūra primāri ir paredzēta Āda-
žu novada iedzīvotāju izmantošanai, tad 
veloinfrastuktūra rekreatīvai braukšanai 

papildus piesaistītu velotūristus un dotu 
iespējas lielākam interesentu skaitam ap-
meklēt mūsu novadu ar velosipēdiem. 
Veloinfrastruktūra lietišķai velobrauk-
šanai
Koncepcija paredz izveidot velomaršrutu 
sistēmu lietišķai jeb ikdienas velobrauk-
šanai. Izveidotais lietišķais veloceliņu 
tīkls nodrošina ērtas pārvietošanās ie-
spējas no novada ciemiem līdz novada 
centram—Ādažiem. Kā arī savieno Āda-
žu ciema savrupnamu un daudzdzīvok-
ļu namu teritorijas ar Ādažu centru un 
Ādažu vidusskolu.
Veloinfrastruktūra rekreatīvai velo-
braukšanai
Koncepcija paredz izveidot plašākus rek-
reatīvās jeb atpūtas velomaršrutus, no-
drošinot savienojošus elementus Ādažu 

novadam ar Saulkrastu un Carnikavas 
novadiem:
Ādažu novada iespējamie savienojums 
ar Saulkrastu novadu:

Ādaži—Lilaste
Ādažu novada iespējamie savienojumi ar 
Carnikavas novadu:

Ādaži—Siguļi
Ādaži—Laveri
Ādaži—Garciems

Dodoties maršrutā Ādaži—Divezers 
koncepcija paredz šī maršruta pagari-
nājumu līdz Lilastei, Saulkrastu nova-
dā. Ērts šāda veida savienojums būtu arī 
tiem iedzīvotājiem, kuri vēlētos nokļūt 
līdz Lilastes vilciena stacijai, lai dotos 
uz Rīgu vai Saulkrastiem. Taču dodoties 
maršrutā Ādaži—Atari ir iespēja  doties 

pa Laveru ceļu uz lidlauku un tālāk uz 
Laveru ciemu Carnikavas novadā, kā arī,  
turpinot ceļu, nokļūt līdz Carnikavai 
un Carnikavas vilciena stacijai. Pa Gar-
ciema ceļu nodrošināt savienojumu līdz 
Garciemam, Carnikavas novadā.
Velosipēdu novietošana
Būtisks šķērslis velotransporta ikdienas 
izmantošanai ir atbilstošu velosipēda 
glabāšanas apstākļu trūkums. Īpaši ak-
tuāli tas ir daudzdzīvokļu namu iedzīvo-
tājiem, kuriem ne vienmēr pieejami droši 
pagalmi vai telpas velosipēdu glabāšanai. 
Velosipēda nešana uz augstākiem stā-
viem un glabāšana nelielos dzīvokļos ir 
apgrūtinoša. Sekmīgai velotransporta 
attīstībai ir sistemātiski jānodrošina eso-
šie un plānotie daudzdzīvokļu mājokļi ar 
velonovietnēm.

Bez velosipēda novietošanas 
mājoklī ir jāparedz tā novieto-
šana galamērķī. Kā galamērķi 
saprotot publiski pieejamās 
vietas un sabiedriskās ēkas, 
tādejādi ir iespējams paredzēt 
vajadzīgākās vietas un iespējas 
statīvus un novietnes uzturēt.
Koncepcija paredz iestrādāt 
būvniecības darba uzdevu-
mos  prasības, kas paredzētu 
obligātu velonovietņu izbūvi 
daudzdzīvokļu māju jaunbūvju 
un pārbūvju projektos, kā arī 
sabiedrībai nozīmīgu ēku pro-
jektos. Pārbūvju projektos, kur 
objektīvu iemeslu dēļ nav iespē-
jams izbūvēt velonovietnes, pa-
redzēt iespēju privātiem attīs-
tītājiem izbūvēt velonovietnes 
ielas telpā, neprasot par to ze-
mes nomas maksu. Velonoviet-
nes ielas telpā, ja gājēju ietves 
nav pietiekoši platas, izbūvēja-
mas uz autostāvvietu rēķina.
Velostatīvi

Publiski pieejamās vietās un pie sabiedris-
kajām ēkām jāparedz izvietot velostatīvus 
ērtai un drošai velosipēda novietošanai.  
Velostatīvi publiskās vietās  tiek paredzē-
tas īslaicīgai velosipēda novietošanai, kas 
nepārsniedz diennakti. Tās nav slēdzamas 
vai apsargājamas būves.
Veloinfrastruktūras tipoloģija
Veicot esošās veloinfrastruktūras inven-
tarizāciju, tika secināts, ka nepieciešams 
de�nēt veloceliņu tipoloģiju, lai, veicot 
turpmākās darbības, būtu skaidri sapro-
tams, par kāda veida veloinfrastruktūru 
tiek runāts un domāts.
Ādažu velokoncepcija pilnā versijā  ap-
skatāma mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā 
Sports/Velokoncepcija.

Iveta Grīviņa

lānotā veloin rastruktūra
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“Ļoti labs cilvēks, draugs un priekšnieks 
vienlaikus, savas jomas profesionālis ar 
iniciatīvu. Komandas cilvēks. Labestīgs, 
izpalīdzīgs, nosvērts, mierīgs, lielisks psi-
hologs. No katras problēmas redz ne tikai 
vienu, bet pat vairākas izejas. Uzklausa 
darbiniekus un atbalsta viņu jaunās idejas. 
Nebeidzams optimists,” tā Oskaru Feld-
mani, Ādažu pašvaldības policijas priekš-
nieku, raksturo viņa vadītās iestādes dar-
binieki. Kāds atzīst, ka kolektīvā Oskaru 
dēvē par tēti, jo pie viņa vēršas, lai lūgtu 
ne tikai profesionālu, bet arī personisku 
padomu. Oskars Feldmanis izveidojis paš-
valdības policiju no pašiem pamatiem ne 
tikai Ādažos, bet arī Carnikavā. Strādā-
jis arī Valsts policijā un Finanšu policijā. 
Viņš ir arī diplomēts psihologs, kā arī ie-
guvis maģistra grādu tiesību zinātnēs. 

Kādēļ vispār izvēlējies kļūt par policistu? 
Jau pamatskolas beigās zināju, ka kļūšu 
par policistu. Aizgāju mācīties uz Rīgas 84. 
vidusskolu, uz specializēto policijas klasi. 
Pēc tam iestājos Policijas akadēmijas kole-
džā, sāku strādāt par inspektoru vispirms 
Saulkrastu iecirknī, vēlāk – Carnikavas. 
Kriminālpolicijā strādāju ar zādzību, arī 
slepkavību izmeklēšanu, vēlāk – Finanšu 
policijā kā vecākais izmeklētājs nodarbo-

jos ar �nanšu nozie-
gumu izmeklēšanu. 
Ādažu Glābšanas 
dienestā strādāju par 
Personāldaļas vadī-
tāju, pēc tam kļu-
vu par Carnikavas 
pašvaldības policijas 
priekšnieku. Biju 
pirmais Carnikavas 
pašvaldības policijas 
priekšnieks, bet, kad 
Ādažu pašvaldība 
nolēma izveidot savu 
policiju, pieteicos 
konkursā uz priekš-
nieka amatu. Sāku 
strādāt un divu mē-
nešu laikā man bija 
jāizveido koman-
da. Šobrīd kopumā 
komandā esam 17. 
Mūsu policijas ko-
manda sāka strādāt 
2012. gada 1. jūnijā. 
Jā, bet, kādēļ izvēlē-
jies tieši šādu profe-
siju? 
Iespējams, tā bija 
vēlme palīdzēt cilvē-
kiem. 
Palīdzēt cilvē-
kiem... Vai nav tā, 

ka policija vairāk soda, nevis palīdz?
Tā ir pierasts domāt, bet īstenībā – arī pa-
līdz. Policija ir radīta, lai palīdzētu iedzī-
votājiem. Bez soda funkcijas ir arī dažādas 
ikdienišķas lietas, ar ko jātiek galā. Piemē-
ram, kādam plīsusi truba mājās, cits netiek 
savā dzīvoklī, durvis aizcirtušās. Jāpalīdz 
kādam tikt līdz mājām, uznest pa kāpnēm 
uz dzīvokli, ir daudz nesaskaņu ģimenē, 
bērni neklausa vecākus – jā, sanāk arī so-
ciālais darbs, jo atceries, ka policija strādā 
24h diennaktī, vienmēr visiem ir pieejama, 
tādēļ mēs esam tie, kas reaģē pirmie. 
Kas šajā darbā visvairāk saista? 
Patīk, ka pašam bija iespēja veidot un attīs-
tīt šo kolektīvu. Izveidots ļoti zinošs un arī 
draudzīgs kolektīvs. Tāpat – patīk, ka šajā 
darbā var radoši izpausties. 
Kādā ziņā? 
Patīk lauzt stereotipus par policiju. Pirm-
kārt, ka policija nepilda tikai soda funkciju, 
pirmajā reizē veicam pārrunas, gadījumā, 
ja tās nepalīdz, tikai tad sodām. Otrkārt, 
ka policija nav iestāde, uz kuru piezvanot, 
cilvēku, tautas valodā runājot, vienkārši 
“atšuj”. Treškārt, policija nav iestāde, uz ku-
ras ierašanos jāgaida stundām ilgi, tā reaģē 
ļoti ātri. Varam ieviest ko jaunu, piemēram, 
laivu patruļu. Nav smagnēja, birokrātiska 
aparāta, lai kaut ko pamainītu. Dome ap-

stiprināja piešķirt naudu laivas iegādei, un, 
pat ja nav tik liels štats, lai pavadītu 24h uz 
ūdens, plānveidā varam darboties. 
Vai ir kas tāds, ko, redzot Ādažos, tomēr 
sāp sirds? 
Alkoholisms. Ģimenes kon�ikti. Kā es 
smaidot saku – ikdienas darbi. Tomēr – ar 
ļoti daudzām lietām tiekam galā. Tas notiek 
lēnām, bet visi procesi tomēr sakārtojas. 
Atkritumu izvešana. Visi zina, ka līgumi ir 
nepieciešami, bet daudzi pārmet: “Kādēļ? 
Gadiem tas nav bijis vajadzīgs!” Ir cilvēki, 
kuri ilgstoši kon�iktē ar kaimiņiem. Tikai 
pēc tam, kad policija sarakstījusi visus ma-
teriālus, kaimiņi iepazīstas. Daudzi domā, 
ka, izbraucot no Rīgas, ir citi noteikumi. 
Piemēram, brīnās, kādēļ Ādažos uz ielas 
nav atļauts lietot alkoholu, smēķēt autobusa 
pieturās un uz balkona, ja apkārtējiem tas 
traucē, bet tādi noteikumi ir visā Latvijā. 
Iedzīvotājiem, kuri Ādažos sākuši dzīvot 
nesen, ir savi priekšstati par to, kādai jābūt 
kārtībai novadā, savukārt tiem, kuri dzīvo 
jau sen, grūti pieņemt jaunus noteikumus, 
sakot, ka agrāk tā nebija. Bet tieši tādēļ ir 
interesanti. 
Rutīnas šajā darbā nav?
Nē, pat ja šķiet, ka gadījumi ir līdzīgi, tie 
tomēr katru reizi ir citādāki. Darbs ir inte-
resants, jo šeit darbiniekiem nav ļoti šau-
ras, vienas specializācijas. Katram jātiek 
galā ar ļoti dažādām situācijām. Darbs ir 
ļoti daudzpusīgs. Arī likumdošana mainās, 
kam visu laiku jāseko līdzi. Piemēram, lai 
mēs kā pašvaldības policija varētu veikt 
dažus kontrolpirkumus, lai pārbaudītu, vai 
nepilngadīgajiem tirgo alkoholu un ciga-
retes, jānoformē daudz dokumentu. Bieži 
vien nākas iedziļināties jautājumos un tē-
mās, ar kurām agrāk neesi saskāries. Šiem 
17 cilvēkiem jābūt zinošiem ļoti dažādās jo-
mās, piemēram, atrodot spridzeklim līdzī-
gu priekšmetu, jāzina, kā rīkoties. Ja dodies 
izsaukumā, nezini, vai kon�iktējošā ģime-
nē kāds metīs traukus vai sviedīs ar nazi. 
Teorija un prakse ļoti atšķiras. 
Kā izdevās izveidot tik saliedētu un drau-
dzīgu komandu? 
Daudzi domā, ka policija ir līdzīga militā-
rai struktūrai, kur priekšnieka pavēles ne-
apspriež, tikai – līdzināties, mierā un viss. 
Mums ir disciplīna, kārtība, kas jāievēro, ir 
vadlīnijas, bet ir jāatstāj vieta arī brīvībai, 
lai darbinieki kā cilvēki nepārstātu domāt. 
Man nav tādas vēlmes, lai viņi kļūtu tikai 
par pavēļu, rīkojumu izpildītājiem, bez sa-
vas iniciatīvas. Situācijas, kurās ātri jāorien-
tējas, ir tik dažādas. Katrā no tām lēmums 
jāpieņem darbiniekam pašam. Pirms izsau-
kuma nekad nevari zināt, vai cilvēks, kurš 
guļ zemē, būs alkohola reibumā, viņam būs 
palicis slikti ar sirdi, vai – varbūt viņam būs 
pat ierocis un viņš ir policijas meklēšanā.  
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Es ņemu vērā darbinieku viedokli. Viņi 
vairāk darbojas teritorijā, redz, kas notiek 
apkārt, tādēļ nāk pie manis ar vērtīgiem, 
interesantiem ierosinājumiem un idejām.
Cenšos tās realizēt. 
Vai pašvaldības policija veic arī preventī-
vo darbu? 
Preventīvais darbs sākas ne tikai skolās un 
iestādēs, bet jau 
uz ielas. Pirma-
jā reizē personai 
tiek paskaidrots, 
kāds ir pārkāpums 
un kāds sods par 
to pienākas, tā-
pat persona tiek 
brīdināta, ka tiek 
dots laiks, lai pār-
kāpumu novērstu. 
Piemēram, ja nav 
noslēgts līgums par 
atkritumu apsaim-
niekošanu, formāli 
uzreiz ir jāsaņem 
sods, bet mēs do-
dam iespēju 30 die-
nu laikā šo līgumu 
noslēgt. Pēc no-
teiktā laika pārbaudām, vai tas ir izdarīts. 
Ja ir, paldies, vairs šo cilvēku netraucējam. 
Tas pats attiecas uz ēku numurzīmēm, for-
māli – sods momentāni, bet mēs atļaujam 
mēneša laikā šo lietu sakārtot. Par nekopto 
teritoriju – nosūtām vēstuli, kurā aicinām 
to savest kārtībā. Tā cilvēks var paspēt ie-
pazīties gan ar noteikumiem, kas uzliek 
par pienākumu kopt teritoriju, gan arī to 
sakopt. Ādažu vidusskolā un arī Ādažu Brī-
vajā Valdorfa skolā rudens/ziemas periodā 
lasām lekcijas par noteiktām tēmām. Āda-
žu vidusskola arī mums iesaka kādas lekciju 
tēmas, kas ir aktuālas. Mums ir sadarbība 
gan ar abām skolām, gan arī bērnudārziem. 
Reizi mēnesī notiek starpinstitucionālā sa-
nāksme, kurā tiekas Ādažu bāriņtiesa, So-
ciālais dienests, pašvaldības policija, Valsts 
policija, Ādažu vidusskola. Pašvaldības po-
licijā izveidots jauns amats – nepilngadīgo 
lietu inspektors, kas šajā jomā strādās un 
padziļināti plānos un īstenos arī preventī-
vos pasākumus. 
Vai brīvajā laikā spēj atpūsties un nedo-
māt par darbu? 
Tagad jau jā, bet, jāsaka godīgi, senāk – 
nē. Mācījos to ļoti ilgi. Piekritīšu apgal-
vojumam, ka policists esi 24h diennaktī. 
Nezinu, kā pa šiem gadiem mans numurs 
ir kļuvis tik daudziem zināms, bet sest-
dienās bieži saņemu zvanus ar jautājumu: 
“Vai policija?” Ir bijis, ka Ziemassvētkos 
dalu dāvanas un saņemu zvanu, kas sais-
tīts ar darbu. Jā, arī esot koncertā, teātra 
izrādē. Tad grūti tikt vaļā no domas – kas 

tāds ir noticis… Novados bieži raksturī-
gi, ka zvana nevis dežūrdaļai, bet polici-
jas priekšniekam. Bieži tās ir sestdienas, 
svētdienas, svētku dienas. Daudziem ir 
sajūta, ja uzzvanīs priekšniekam, tā būs 
vēl labāk un drošāk. Bieži man jālūdz pie-
rakstīt dežūrdaļas numurs. Nav vienkārši 
iemācīties neņemt darbu līdzi uz mājām... 

Mums gan ir norunāts, ja notiek kaut kas 
ļoti nopietns, tad dežūrdaļai pat ir pienā-
kums mani informēt par notikušo. Nees-
mu iemācījies naktīs gulēt, ja telefons nav 
kaut kur blakus. Mazums, kas var būt no-
ticis gan 2.00, gan 3.00, gan 4.00 no rīta. 
Mans bakalaura darbs bija par policijas 
operatīvo darbinieku stresu un izdegšanas 
sindromu. 
Kāpēc Tevi interesēja šī tēma?
Redzot, kas notiek ar daudziem policijas 
darbiniekiem man apkārt. Ne tikai pasau-
lē, bet arī Latvijā šī nav pati labākā statis-
tika. Ikdiena ir saistīta ar negatīvo – slep-
kavību izmeklēšanu, zādzībām, ģimenes 
skandāliem. Ļoti daudz negāciju saņem 
arī paši policijas darbinieki. Piemēram, 
policists iesaistās kādas ģimenes problēmu 
risināšanā, beigās – abi salīgst mieru, bet 
policists paliek kā miskaste, kurā visi sa-

metuši savas drazas. Jāmācās šīs negācijas 
neturēt sevī. Bieži policisti nespēj tikt ar to 
galā, sekas – alkoholisms, pašnāvības, ne-
saskaņas pašu ģimenē, nespēja dzīvot ār-
pus darba. Dažkārt izsaukumi noslēdzas 
tā, ka beigās vainīgs ir policists. 
Kā pats atpūties?
Patīk ceļot, dažādi izbraukumi, pavadīt 

laiku kopā ar drau-
giem, paziņām. 
Ārpus darba po-
licists tomēr arī ir 
cilvēks, lai cik tas 
neliktos dīvaini. 
Policisti arī iet gan 
uz dejām, gan baz-
nīcu…  Daudziem 
šajā profesijā strā-
dājošajiem ir kauns 
iet pie psihologa, 
meklēt palīdzību 
grūtos brīžos, jo 
pastāv stereotipi, 
ka policists taču ir 
riktīgs vecis. Jok-
ojoties sakām, ka 
mūsu komandā 
esmu arī psihologs. 

Protams, nekādas baigās psiholoģiskās 
terapijas neorganizēju, bet darbiniekus 
tiešām uzklausu. Bieži pietiek ar izrunā-
šanos. Reizēm atnāku dusmīgs, par kaut 
ko uzvilcies, tūlīt visiem sadošu, bet tad 
darbinieki man saka – kā, mēs taču visi 
esam tev kā bērni. Kā es uz viņiem dus-
mošos. 
Jūsu profesijā bieži raksturīgi saņemt da-
žādus apbalvojumus. Cik tie ir svarīgi? 
Apbalvojumi ir, jā, bet neesmu tos uzskai-
tījis. Atceries, runājām par sodīšanu, kas 
mūsu gadījumā tiešām nav pašmērķis. 
Svarīgāk ir panākt izmaiņas un rezultātu. 
Un līdzīgi ir ar apbalvojumiem. Tie arī nav 
pašmērķis. Es vairāk dzīvoju pēc principa – 
dari labu, bet neko negaidi par to pretī. Ne-
kādas pateicības, neko. Vienkārši – jāizdara 
labākais, ko varu, un viss. 

Monika Griezne 

STREIČA KINO NAKTS ĀDAŽOS
 Šogad, 26. septembrī, izcilais latviešu 

kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks 
un gleznotājs Jānis Streičs svin 80 gadu 

jubileju. Šis gads ir pasludināts par Streiča 
gadu, un arī mēs vēlamies godināt izcilo 
Meistaru, tāpēc tieši mēnesi pirms lielās 

jubilejas – 26. augustā plkst. 22.00 aicinām 
uz brīvdabas kino nakti Ādažu Kultūras 

centra pagalmā*, kur īpašā atmosfērā de-
monstrēsim 3 lieliskas Jāņa Streiča �lmas.
Biļetes: EUR 5 (Iegādāties varēs norises 

vietā stundu pirms pasākuma) 
* Sliktu laikapstākļu dēļ seansi notiks 
Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē

N D

ot
o 

no
 p

riv
āt

ā 
ar

va



I L B

Ā AŽU VĒSTIS   15 .  JŪLIJS (188) 20161 2

Valdorfskolotāji mācās Austrijā
Cik precīzs ir mans soļu un acu mērs? 
Kā kartē atzīmēt ezera atrašanās vietu? 
Kas ir nivelieris? Kā nolīmeņot teodo-
lītu? Kāda ir daudzstūra iekšējo leņķu 
summa? Kāpēc mērāmo teritoriju sauc 
par poligonu? Tie ir tikai daži jautāju-
mi, uz kuriem valdorfskolas desmitkla-
sniekiem jāiegūst atbildes lauka mērī-
šanas prakses laikā. 

Darba ir daudz, un mērījumiem jābūt 
precīziem – viens no jauniešiem stāv ar 
stigmietu pie mājas stūra, cits soļo, acis 
nenovērsis no ekera prizmas lodziņa, un 
skaļi ziņo, kad ir ieraudzījis savu klases-
biedru ar sarkanbalti strīpaino mietu 
rokās - visiem ir skaidrs, ka mājas stūris 
atrodas taisnā leņķī no līnijas, pa kuru 
pārvietojas ekera turētājs. Citi prakses 
dalībnieki steidz mērīt atrastos attālu-
mus un iegūtos skaitļus atzīmēt proto-
kola lapās, kurās krājas dažādi poligona 
mērījumi: malu garumi soļos, šo pašu 
malu mērījumi, kas veikti ar mērlenti un 
ar īpašiem mērnieku instrumentiem, iek-
šējo leņķu platums 
un dažādu objektu 
atrašanās koordinā-
tas. Šāda darbošanās 
prasa jauniešu sadar-
bību, precizitāti un 
prasmi teorētiskās 
zināšanas pielietot 
praksē. Un tas ir tikai 
darba sākums…

Lauku mērīšanas prakse ir 
viena no valdorfpedagoģijas 
neatņemamām sastāvdaļām, 
kurā 10. klases audzēkņi, 
praktiski darbojoties, apgūst 
mērnieka aroda pamatus: 
gūst ieskatu, kā darboties 
ar profesionāliem instru-
mentiem (busoli, teodolītu, 
nivelieri u.c.), iemācās, kā 
ar matemātikas palīdzību 
praktiskos mērījumus atai-
not kartē. Regulārs praktisks 
darbs, ne vienmēr ideālos 
laika apstākļos, prasa gribas 
piepūli, bet komandas darbs, bez kā ne-
var iztikt nevienā no prakses posmiem, 
veicina sociālo prasmju veidošanos. Pēc 
kopīgi piedzīvotā, satuvinās arī viss kla-
ses kolektīvs. Šis ir mācību priekšmets, 
kas tiek mācīts visās pasaules valdorfs-
kolās, bet Ādažu Brīvā Valdorfa skola ir 
vienīgā vidusskola Latvijā, kas 10. klasē, 
sadarbojoties ar Latvijas Universitātes 

Ģeogrā�jas 
un zemes zinātņu fakultāti, dod sko-
lēniem iespēju paplašināt redzesloku 
mērnieka amatā. Līdz ar to mūsu sko-
lotājiem ir jāmeklē iespē-
jas papildināt zināšanas 
un praktiskās iemaņas 
šajā jomā ārpus Latvijas.
Pateicoties Erasmus+ 
programmai, 2015./2016. 
mācību gada nogalē Āda-
žu Brīvās Valdorfa skolas 
skolotājas Agita Berk-
mane un Vija Aizpuriete 
devās papildināt savas 
zināšanas lauku mērīša-
nas praksē Klāgenfurtes 
valdorfskolā Austrijā. 
Skolotājas ne tikai vēro-
ja prakses norisi, bet arī 
iesaistījās kopīgajā darbā 
gan ar skolēniem, gan skolotājiem. 
Lauku mērīšanas praksi Klāgenfurtē 
divu nedēļu garumā vadīja diplomēts 

inženieris un pieredzējis valdorpeda-
gogs Volfs Kleins, kurš ir regulāri vadījis 
prakses vairāku gadu garumā ne tikai 
Austrijā, bet arī Slovēnijā un Itālijā. Pras-
mīgi, pacietīgi,  nekad nezaudējot mieru, 
72 gadus vecais skolotājs skaidroja katras 
dienas gaidāmos uzdevumus, palīdzēja 
tikt galā ar grūtībām un izskaidroja, kā 
labot radušās kļūdas. Atšķirībā no Lat-

vijas pārsvarā līdzenās ainavas 
Klāgenfurte ir kalnu ieskauta, 
līdz ar to arī jauniešiem prakses 
laikā bija jāsaskaras ar lielākiem 
izaicinājumiem, mērot stāvas un 
paugurainas vietas.
Pieredzes apmaiņā ar Klāgenfur-
tes kolēģiem tika gūtas vērtīgas 
atziņas, kā turpmāk organizēt 
lauku mērīšanas praksi (prakses 
norises ilgums, ikdienas dzīves 
organizēšana u.tml.), ir radušies 
jauni kontakti, kā arī ir iegūta 
informācija arī par kādu citu 

valdorfskolās svarīgu praktisku darbo-
šanos - meža praksi, kuru tiek plānots 
īstenot arī Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā!

Vija Aizpuriete, Agita Berkmane
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Spāru svētki Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes piebūvei

Nosvinēti Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes piebūves – sporta un sarīkojumu 

zāles Spāru svētki. Plānots, ka piebūves 
celtniecība tiks pabeigta līdz jaunā mā-
cību gada sākumam. Sporta un sarīko-
jumu zālē būs divas ģērbtuves, inventāra 
glabātuve, dušas un tualetes. Plānots, ka 
ārpus Ādažu bērnudārza mācību darba 
laika skolas sporta un sarīkojuma zāli 
varēs izmantot arī skolēni no citām iz-
glītības iestādēm novadā, kā arī bērni 
ar īpašām vajadzībām. Ar šā gada 1.sep-
tembri Ādažu bērnudārzs uzsāks pašu 
mazāko bērnu uzņemšanu vecuma gru-

pā no 1,5 – 2 gadiem – 
kopskaitā 16 bērnu, 
savukārt vecuma 
grupā no 2 līdz 3 
gadu vecumam – 
16 bērnus. Jau eso-
šajās grupiņās tiks 
uzņemti vēl 19 bērni, 
tādējādi nodrošinot 
papildu 51 bērna uzņemša-
nu pašvaldības bērnudārzā. 

Monika Griezne

Poldera grāvju koku un krūmu izzāģēšana Ziedu, Bērzu, Jaunkūlu ielās un Vectiltiņu ceļā
Šī gada jūlijā un augustā tiks veikta polde-
ra grāvju koku un krūmu izzāģēšana Ziedu, 
Bērzu, Jaunkūlu ielās un Vectiltiņu ceļā. 
Tiks nozāģēti tie koki, kas atrodas grāvjos 
un kas ir bīstami vai traucē meliorācijas 
grāvju apsaimniekošanai. Meliorācijas sis-
tēmu apsaimniekošana un uzturēšana no-
tiek atbilstoši 03.08.2010. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas 
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. 

Mārīte Šketika

Jauni soliņi un puķu dobes Vējupes krastmalā Attekas ielā
Viena no 
ā d a ž n ie k u 
i e c i e n ī t ā -
kajām velo 

braucienu un pastaigu vietām – Attekas 
iela pie Vējupes – šogad tikusi pie pie-
ciem jauniem soliņiem, kā arī jaunām 
puķu dobēm, kas papildina piekrastes 

ainavu un priecē garāmgājēju acis, kā arī 
ļauj izbaudīt vasaras mirkļus, uz brīdi 
piestājot un atpūšoties.

Laima Jātniece

Top bruģēts laukums un jauni pakāpieni Ādažu vidusskolai 

Alderu pludmale attīrīta no ūdenszālēm un uzstādīta laipa
eritorijā pie Ādažu vidusskolas notiek saplaisājušo betona plākšņu seguma nomaiņa pret bru i. iks nomainīti arī pakāpieni pie skolas ieejas.

ot
o 

– 
M

ār
is 

Ar
na

vs
ot

o 
– 

va
rs

 G
rn

be
r

s
ot

o 
– 

La
im

a 
Jā

tn
ie

ce
ot

o 
– 

M
ār

te
 

ke
ka

ot
o 

– 
La

im
a 

Jā
tn

ie
ce



1 4

N D

Ā AŽU VĒSTIS   15 .  JŪLIJS (188) 2016

Palīdzi pamanīt brīnišķīgus cilvēkus mums līdzās
un piesaki viņus apbalvošanas ceremonijai “Goda ādažnieks”!

Cilvēki ir Ādažu novada lielākā vērtība. 
Jo, kas gan būtu Ādaži bez ādažniekiem 
- labestīgiem, gudriem, radošiem, izpa-
līdzīgiem, strādīgiem, uzņēmīgiem, ide-
jām bagātiem, īstiem sirds cilvēkiem, kas 
otram pasniedz roku grūtā brīdī. Ādažos 
ir daudz nesavtīgu cilvēku, kuri mirklī, 
kad jādomā par sevi, izvēlas padomāt par 
otru. Pērn mēs godinājām cilvēku, kurš 
izglāba otram dzīvību. Ārstus, kuri ir da-
rījuši vairāk nekā prasa viņu pienākums. 
Skolēnu vecākus, kuri savu brīvo laiku 
velta ne tikai savu, bet arī citu bērnu dzī-
ves izkrāsošanai un iepriecināšanai, kā 
arī uzņēmējus, kuri atdzīvinājuši Ādažu 
centra dzīvi un daudzus, daudzus citus. 
Šo cilvēku devumu un sirds siltumu ne-
var nepamanīt. Leposimies viens ar otru 

un vairosim prieku un labo mums apkārt!
Aicinām pieteikt:
• personas, kuras aktīvi, radoši un nesavtī-
gi strādā/strādājušas novada un iedzīvotāju 
labā, aktīvi piedalījušās un sadarbojušās ar 
domi pašvaldības rīkotajos pasākumos. Ie-
rosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu 
ir tiesīgi iesniegt: �zisku (ne mazāk kā 5 
pilngadīgas personas) personu grupa, do-
mes deputāti, iestāžu un kapitālsabiedrību 
vadītāji, biedrības, nodibinājumi, domes 
komitejas un komisijas.
• personas ar sasniegumiem dažādās taut-
saimniecības nozarēs, sportā un sabiedris-
kajā darbā, kā arī tos, kas snieguši nozīmī-
gu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot 
iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu 
novada tēlu. Ierosinājumus par apbalvoju-
ma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt �zisku (ne 
mazāk kā 10 pilngadīgas personas) personu 
grupa, domes deputāti, iestāžu un kapitāl-
sabiedrību vadītāji, biedrības, nodibināju-
mi, domes komitejas un komisijas.
• apbalvojums “Ādažu novada Goda pil-
sonis” ir augstākais domes apbalvojums 
ar mērķi iemūžināt �ziskas vai juridiskas 
personas vārdu Ādažu novada vēsturē. Ie-
rosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu 
ir tiesīgi iesniegt �zisku (ne mazāk kā 15 

pilngadīgas personas) personu grupa, do-
mes deputāti, iestāžu un kapitālsabiedrību 
vadītāji, biedrības, nodibinājumi, domes 
komitejas un komisijas.
Ierosinājumu par apbalvojuma piešķirša-
nu Jūsu izvirzītajam kandidātam lūdzam 
iesniegt līdz š.g. 1. oktobrim rakstiski: 
Ādažu novada domē Klientu apkalpoša-
nas centrā, pa pastu: Ādažu novada domei, 
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-
2164 vai elektroniski: dome@adazi.lv.
Iesniegumā jānorāda:
1. Apbalvojamās personas vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats 
vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts, 
nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, 
par kuriem ierosina apbalvojuma piešķir-
šanu;
2. Ierosinājuma iesniedzēju vārdi, uzvārdi, 
amati (juridiskai personai – nosaukums, 
juridiskās vai pastāvīgās darbības vietas 
adrese) un tālruņa numurs. Iesniegumam 
jābūt parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu 
tiks izskatīti Ādažu novada domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta lietu komitejā un 
apstiprināti ar domes lēmumu.
Plašāka informācija pa tālr. 67996461 

Ādažu novada dome

Ādažu novada komanda veiksmīgi startējusi Latvijas IV olimpiādē, iegūstot septiņas medaļas
Latvijas IV olimpiādē Ādažu novada ko-
manda veiksmīgi startējusi, iegūstot sep-
tiņas medaļas. No Ādažiem olimpiādē 
piedalījās 31 sportists desmit dažādos 
sporta veidos – grieķu – romiešu cīņā, 
brīvajā cīņā, airēšanā, orientēšanās, džu-
do, pludmales volejbolā, šosejas riteņ-
braukšanā, burāšanā, triatlonā un stenda 
šaušanā. 4 medaļas iegūtas grieķu-romie-
šu cīņā, bet trīs medaļas – brīvajā cīņā. 
Grieķu – romiešu cīņā otro vietu un sud-
raba medaļu ieguva Aleksandrs Seļiva-
novs, trešo vietu atšķirīgās svara katego-
rijās dalīja Voldemārs Kuklins, Aleksejs 
Mihailovs  un  Sergejs Protasovs, bet piek-
to vietu ieguva Aleksandrs Koršunovs. 

Brīvajā cīņā trešo vietu atšķirīgās sva-
ra kategorijās dalīja Veniamīns Žukovs,  
Aiga Anita Bērziņa un Evita Bērziņa, bet 
piekto vietu – Dmitrijs Freibergs. 
Airēšanā (ūdens slalomā) 4. vietā ierin-
dojās Aivars Rotčenko, orientēšanās sa-
censībās jauktajā stafetē Ādažu novada 
komanda ieguva 6. vietu, tās sastāvā – 
Guntis Māliņš, Aigars Leibooms un Lau-
ra Leibooma. Džudo piektajā vietā – Rai-
tis Taube, septītajā – Artjoms Ratņikovs.
Pludmales volejbolā Artis Šēfers un Jānis 
Kuprašovs – devītie. Šosejas riteņbrauk-
šanā grupas braucienā (140 km) 10. vietā 
– Normunds Zviedris, burāšanā Ervīnam 
Priedem  – 16.vieta, bet triatlonā Arvim 

Grensbergam – 19. vieta, Edgaram Eglem 
– 35. vieta. Stenda šaušanā (“Skrejošā me-
žacūka” 35m) Lauma Zīle ieguva 23.vietu. 
Paldies visiem dalībniekiem un treneriem 
par ieguldīto darbu! 

Monika Griezne

Fotokonkursa “Mans Ādažu fotostāsts” uzvarētāji saņems naudas balvas
Ja Tev ir ko sacīt un proti to parādīt attēlos 
– parādi  un atsūti to mums! Lielu un ne 
tik lielu, jaunu un ne tik jaunu, profesio-
nāli un foto amatieri – ikvienu ādažnieku 
aicinām piedalīties Ādažu novada domes 
rīkotajā fotokonkursā “Mans Ādažu fo-
tostāsts”. Dalībnieku pieteikumus un 
fotogrā�jas gaidīsim līdz 2. septembrim 
elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@
adazi.lv ar norādi “Foto konkursam”, bet 
parakstīta pieteikuma anketa jāiesniedz 
Ādažu novada domes Klientu apkalpo-

šanas centrā (Gaujas iela 33A, Ādaži) līdz 
konkursa norises beigām. Fotoattēliem 
jābūt fotografētiem Ādažu novadā. 
Pirmās vietas ieguvējs saņems 100,00 
eiro, otrās vietas ieguvējs – 80,00 un 
trešās vietas ieguvējs – 60,00 eiro. Atzi-
nības raksti konkursa uzvarētājiem tiks 
pasniegti pašvaldības rīkotajā Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltītajā svinīgajā pasākumā 2016. gada 
novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta 
uz laureāta konta numuru pēc svinīgās 

apbalvošanas. Konkursa dalībnieku fo-
togrā�jas tiks izmantotas domes publi-
citātes materiālu, mājaslapas un infor-
matīvo izdevumu veidošanā, norādot 
autoru. 

Pirms piedalies, izlasi nolikumu! 
Nolikums un pieteikuma veidla-
pa atrodami pašvaldības mājaslapā 
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/ 
Konkursi/Foto konkurss “Mans 
Ādažu fotostāsts”.

Laima Jātniece
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“Viņš ir mūziķis, kurš patiesi muzicē, 
nevis tikai atstrādā repertuāru. Mūzi-
ķis ar sirdi un dvēseli,” Ādažu jauktā 
kora “Jumis” vadītāju Imantu Kalniņu 
raksturo Ādažu Kultūras centra kultū-
ras menedžere un kora dziedātāja Maija 
Drunka. Diriģents Imants Kalniņš šogad 
sagatavoja muzikālo programmu arī Līgo 
pasākumam Ādažos, kas pulcēja daudz 
ādažnieku un viesu. Sava vadītā kora da-
lībniekus viņš mīļi dēvē par “jumīšiem”. 
Kā ir vadīt kori “Jumis”, kuram ir 30 gadu 
sena pastāvēšanas vēsture? 
Ar jaukto kori “Jumis” esam kā vienaudži. 
1986. gadā mācījos vēl konservatorijā, kad 
man labi zināmais kolēģis Normunds Vai-
cis paziņoja par jauna kora izveidi Ādažos. 
Visus šos gadus esmu neapzināti piedomā-
jis par kora “Jumis” dziesmotajām gaitām 
un jūtos lepns, ka šai brīdī varu būt korim 
piederīgs.
Kādi ir plāni, kas saistās ar šo kori? 
Korim nākamā sezona būs darbīga un ra-
doši piesātināta. Lielkoncerts “Jumim – 30” 
ieplānots jau šī gada nogalē, 3. decembrī, 

Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē. Vi-
sas sezonas laikā pamazām jāapgūst 2018. 
gada Latvijas simtgades Dziesmu svētku 
repertuārs, kā arī jāizmanto unikāla iespē-
ja piedalīties 2017. gadā Eiropas koru olim-
piādē, kas notiks Rīgā. 
Cik korus vēl šobrīd vadāt bez šī Ādažu 
kora? 
Esmu nonācis pie secinājuma, ka divu koru 
vienlaicīga vadīšana ir visoptimālākais va-
riants viena diriģenta radošajā dzīvē. Tāpēc 
priecājos, ka “jumīši” pēdējā gada laikā ir 
sadraudzējušies ar “dakterīšu kori” – Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas kori “MOniStella Vitalis”. 
Kā tapa šā gada Līgo programma Ādažos?
Zināt, visas vispārdrošākās idejas man top 
bezmiega naktīs. Protams, jāpaiet zinā-
mam laika sprīdim, lai šīs idejas sāktu vē-
tīt un meklēt racionālāko kopbildi. Šoreiz, 
kad pasākuma skelets bija iezīmēts, palīgā 
nāca mans bijušais studiju biedrs, Dailes 
teātra muzikālās daļas vadītājs Juris Vai-
vods. Viņam ir liela pieredze šādu Tautas 
sadziedāšanās koncertu veidošanā. Tāpat 

ļoti daudz ideju un darba ieguldīja Āda-
žu Kultūras centra meitenes, īpaši Maija 
Drunka. Paldies visiem!
Kā ir uzstāties kopā ar dēlu Daumantu 
Kalniņu? Vai šādi gadījumi ir bieži? 
Arī pārējie mani jaunieši bieži piedalās 
manos koru koncertos, bet pagājušajos 
Ziemassvētkos pirmo reizi uz skatuves bija 
Daumants ar divām māsām un diviem brā-
ļiem. Daumants ir apsolījis piedalīties arī 
lielkoncertā “Jumim -30”.
Kā raugāties uz to, ka Jūsu bērni arī izvē-
lējušies savu dzīvi saistīt ar mūziku?
Ja cilvēkam Dievs devis muzikālās dotības, 
grēks būtu tās neizmantot.
Kas Jums patīk Ādažos?  
Jauki cilvēki! Laikam visi ādažnieki cen-
šas ņemt piemēru no novada pārvaldnieka 
Māra Sprindžuka, kurš arī piedalījās Līgo 
vakara koncertā solista statusā.
Vai ir kādas atmiņas par notikumiem, 
kas šeit pieredzēti?
Šķiet, ka lielākais piedzīvojums Ādažos bija 
šis Līgo vakara Tautas sadziedāšanās kon-
certs.
Vai kādreiz dzīvē ir gadījušies kādi ku-
riozi saistībā ar to, ka Jums  ir identisks 
vārds un uzvārds ar latviešu komponistu 
Imantu Kalniņu? 
Ir bijuši un gan jau noteikti būs arī turp-
māk!
Kurš no darbiem Jums tuvāks, mīļāks – 
būt par Augusta Dombrovska mūzikas 
skolas direktoru vai savu vadīto koru di-
riģentu? 
Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp!
Kas jūs ikdienā iedvesmo, rada prieku?
Ja pretī ir iedvesmas pilni dziedātāji, tad 
maza sniega piciņa sāk velties un izaugt 
neaptveramā lielā bumbā. Ja kāds dziedāt 
gribošs kungs lasa pašreiz šo rakstu, tad vi-
ņam ir iespēja papildināt kopējo diriģenta 
un kolektīva iedvesmu, nākot dziedāt uz 
kori “Jumis”!

Monika Griezne

Brīvdabas deju lielkoncertā Līgo laukumā izdejots Saules ceļš
2. jūlijā Ādažos, Līgo laukumā notika 
deju lielkoncerts “Saule grieza zel-
ta riņķi Gaujas loku pagalmā”, kurā 
piedalījās visi Ādažu Kultūras centra 
deju kolektīvi (“Sprigulis”, “Sprigu-
lītis”, “Dzirksts”, “Dēka”, “Sānsolī-
tis”), kā arī viesi – deju ansamblis 
“Pērkons” no Rīgas un deju kolektīvs 
“Sumunda” no Ogres novada.  Deju 
koncerta noslēgumā varēja dejot za-
ļumballē ar grupu “Lustīgais Blūmī-
zers”. Koncerts tika rīkots par godu 
Saulei un arī skaistajai upei Gaujai, 
lai atgādinātu, ka Gauja savus lokus 
met ne tikai Siguldā un Cēsīs, bet arī 
Ādažos.

Monika Griezne
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Kāpēc atjauno pusi Draudzības ielas? 

Ādažu novada dome ir saņēmusi jau-
tājumus no iedzīvotājiem par to, kādēļ 

atjauno pusi Draudzības ielas. Ceļa se-
guma atjaunošana ir veikta Draudzības 
ielas posmam no Rīgas gatves līdz krus-
tojumam ar Saules ielu, jo šai brauktuves 
daļai jau ir izbūvētas lietus ūdens atvades 
sistēmas. Taču, lai atjaunotu Draudzības 
ielas posmu no Saules līdz Attekas ielai, 
ir secīgi jāveic vairāki priekšdarbi, pie-
mēram, jau vēsturiski gar brauktuvi nav 
ne vaļējo grāvju, ne slēgtās ūdens atva-
des sistēmas. Tādēļ šajā Draudzības ielas 

posmā nepieciešams vispirms izprojektēt 
lietus ūdens atvades sistēmas pa vaļējiem 
grāvjiem vai slēgtiem kolektoriem zem 
brauktuves, pēc kuru izbūves būs iespē-
jams mainīt ceļa segumu brauktuvei. 
Turklāt Draudzības ielas turpinājums 
veido pieslēgumu Attekas ielai/Podnie-
ku ceļam, kas ir a/s „Latvijas Valsts ceļi” 
pārziņā un ir viņu īpašums, tādēļ šajā ie-
las posmā veic lielāko defektu remontu. 

Ādažu novada dome
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Piemin komunistiskā terora upurus
Komunistiskā terora upuru piemiņas vietā Baltezera kapos šodien pieminēja 
14.jūniju, godinot Komunistiskā genocīda upuru piemiņu. Piemiņas brīdi ieva-
dīja Ādažu evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāja Ivara Jēkabsona svētruna, 
klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, liecībās par izsūtī-
tajām ģimenēm no Ādažu novada dalījās Vēstures un mākslas galerijas vadītā-
ja Elita Pētersone, kā arī Ādažu novada politiski represēto kluba priekšsēdētājs 
Ivans Graudiņš. Piemiņas brīdi muzikāli papildināja Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas orķestris Andreja Grimma vadībā.

Laima Jātniece

N D

Jaunieši ar īpašām vajadzībām divas reizes nedēļā tiekas radošajās darbnīcās 
Ādažu novada domes Sociālais dienests aicina 
jauniešus ar īpašām vajadzībām pievienoties 
radošajās darbnīcās – ja esi Ādažos deklarēts 
jaunietis ar īpašām vajadzībām, nāc un darbo-
simies kopā! Ādažu novada Sociālā dienesta 
Atbalsta centrā jaunieši ar īpašām vajadzībām 

divas reizes nedēļā tiekas radošajās darbnīcās. 
Tā ir iespēja jauniešiem būt kopā, iepazīties un 
radoši darboties. Ja ir kādi jautājumi, zvanīt 
Ādažu novada domes Sociālajam dienestam, 
tālr.67997977. 

Ādažu novada domes Sociālais dienes

Turpinās ceļu remontdarbi novadā, augustā uzsāks Kanāla ielas seguma atjaunošanu 
Šobrīd notiek remontdarbi Alderu ielā, nobeigumam tuvojas Draudzības ielas posma 
no Rīgas gatves līdz Saules ielai ceļa seguma atjaunošana, kā arī būtiskāko defektu 
remontēšana Draudzības ielas posmā no Saules līdz Attekas ielai. Pabeigta Saules ielas 
bruģēšana, kā arī Baltezera ielas seguma atjaunošana. Atjaunots Kadagas ceļa posms 
aiz tilta 93 metru garumā un posms no Gaujas ielas līdz Sporta centram pie Ādažu 
vidusskolas. Augustā notiks ceļa seguma nomaiņa Kanāla ielā.

Saimniecības darbi Ādažos 
• Sakoptas Ādažu novada autobusu pie-
turas – nomazgātas, nomainītas un pār-
krāsotas bojātās detaļas;
• Sakopta Alderu pludmale un tajā uz-
stādīta laipa; 
• Veikti pļaušanas darbi Kadagas teri-
torijā aiz mājām, Alderu parkā, Rīgas 
gatvē;
• Sagatavots Līgo laukums Līgo svētku 
svinēšanai – dekorācijas, ugunskurs u.c.; 
• Saimniecības daļa divreiz nedēļā apse-
ko un sakopj 25 pieturvietas;
• Divreiz nedēļā apseko un sakopj plud-
males (Vējupe, Kadaga, Alderi, Bal-
tezers);
• Divreiz nedēļā apseko un sakopj paš-

valdības atkritumu urnas; uzrauga suņu 
ekskrementu urnas; 
• Uzrauga pašvaldībai piederošos bērnu 
rotaļu laukumus.

Sagatavoja Ivars Grīnbergs

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēs-
tis” (Nr.188) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes sais-
tošie noteikumi:
Nr.16/2016 (31.05.2016.) “Kārtība, kādā tiek 

izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-
kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu nova-

da Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 
33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā 
Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā 
Gaujas ielā 27B.
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Ādažu novada Būvvalde viena no pirmajām Latvijā strādā ar jau-
no Būvniecības informācijas sistēmu
Ādažu novada Būvvalde viena no pirmajām valstī strādā ar Būvniecības informācijas 
sistēmu (BIS). Būvniecības informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt elektronisku 
būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būv-
niecības procesiem, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu 
likumu interpretāciju visā Latvijas teritorijā. BIS paredz, ka dokumenti būs elektro-
niskā formā un arī komunikāciju starp uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvko-
mersantu varēs veikt elektroniski. Tāpat tiks nodrošināta sabiedrības informēšana 
par paredzamo būvniecību un lēmumiem, kas saitīti ar to. Būvniecības informācijas 
sistēma ir pieejama portālā www.bis.gov.lv.

Dace Medniece

Sakopts Kadagas parks
Ādažu novada domes Saimniecības un 
infrastruktūras daļa organizēja Ka-
dagas parkā esošo graustu nojaukša-
nu. Kopā nojauktas 7 būves (trīs kūtis, 
šķūnis, palīgēka, garāža, noliktava). Šo 

graustu demontāža tika uzsākta 2015. 
gada novembrī, šomēnes tika pabeigta 
visu graustu demontāža. Domes Saim-
niecības un infrastruktūras daļa veica 
jumtu koka konstrukciju un pārsegumu 

demontāžu, bet betona un dzelzsbeto-
na konstrukciju demontāžu veica SIA 
“CeltCom”. Kopumā teritorija sakopta 
2138,8 m² apjomā. 

Monika Griezne

N D

Kadagas parks 2016. gada jūlijāDarba process

Kadagas parks 2015. gada novembrī
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Paziņojums par Stapriņu ciema nekustamā īpašuma “Stirnmalas” detālplānojuma atcelšanu

2016. gada 28. jūnijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.129 “Par nekustamā īpašuma “Stirnmalas” detālplānojuma atcelšanu”.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu. Ādažu novada dome ar 17.06.2016. lēmumu Nr. ĀND/5-
24/16/116 anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē “Sūkņu stacija Baltezers 4”- 5, Baltezers, Ādažu novadā, LV-2164, Taisijai Haščenko 
(dzim.30.03.1941.) un Josifam Haščenko (dzim. 17.01.1936.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu. 
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes Iedzīvotāju uzskaites dienestā (232.kab.), un tās lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.



ties, kas pavisam noteikti nav iespējams 
vienam mājas vecākajam. Pie tam, esam 
vienojušies, ka steidzamu (neatliekamu) 
lēmumu pieņemšanai pietiek arī ar trim 
mājas vecāko balsīm.
Kāda ir iedzīvotāju attieksme? Viņi jūs 
atbalsta?
Pa šiem 4 gadiem kopā esam paveikuši 
ļoti daudz. Piemēram, vairāku gadu lai-
kā talkojot, un ne tikai, novākti būvgru-
ži, sakārtota vide ap mājām, to vietā tapis 
bērnu laukums un arī volejbola laukums. 
Lai kopīgi atpūstos, iedzīvotāji mājas ot-
rajā pusē ar savām rokām izveidojuši at-
sevišķu atpūtas un rotaļu laukumu, kas 
ir privātīpašums un drošības dēļ ir slēgts 
svešiem. 

2. Drošība sev
un saviem kaimiņiem
Kas šobrīd ir svarīgākais?
Pēdējā laikā aktuāls kļuvis jautājums 
par drošību, iedzīvotāju vērīgums. Par 
to esmu runājis ar kaimiņiem, rakstījis 
sociālos tīklos. Pēdējā laikā bijuši dažā-
di nepatīkami notikumi, tai skaitā zā-
dzības, dedzināšanas. Lai to visu laikus 
apturētu, nepieciešams arī pašiem uz-
ņemties atbildību, nebūt vienaldzīgiem. 
Jāpievērš uzmanība aizdomīgām perso-
nām (transporta līdzekļiem), kas ilgstoši 
uzturas vai neadekvāti uzvedas. Vien-
mēr pajautāju nogaidošiem cilvēkiem 
mašīnās, ko viņi cer satikt vai ieraudzīt. 
Tā nebūs uzbāzība, tā būs piesardzība.
Ja paši būsim uzmanīgāki, labāk tiksim 
pasargāti?
Tieši tā. Arī ārdurvis jātur ciet, īpaši va-
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Daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas 
īstenošanā bieži izmanto modeli, kad 
ir viens mājas vecākais. Ādažu ciema 
Podniekos ir māja “Ūbeļu 3”, kurā 
saimnieko pavisam pieci mājas vecākie. 
Lai labāk izprastu šādu pārvaldības 
modeli, uzrunājām vienu no viņiem – 
Mārtiņu Duku. 

Mārtiņš, jautāts, kāpēc šajā mājā ir pieci 
mājas vecākie, atbild – lai būtu propor-
cionāla pārstāvniecība. Šajā mājās ir trīs 
kāpņu telpas ar dzīvokļiem, no kurām 
divās ir krietni vairāk dzīvokļu nekā 
vienā. Tāpēc ticis pieņemts lēmums, ka 
būs pavisam pieci pārstāvji – divi no lie-
lākajām kāpņu telpām un viens no ma-
zākās. 
1. Draudzīga, atsaucīga
komanda – kodols
No vadības teorijas un prakses viedok-
ļa – jo vairāk vadītāju vienā līmenī, jo 
grūtāk pārvaldīt…
Šis nebūs tas gadījums, jo mēs viens otru 
pazīstam un esam kopā kopš sākām ap-
dzīvot šo māju. Uzreiz sākām ar izaicinā-
jumiem. Nācās “atvadīties” (ne tajā labā-
kajā formā) no iepriekšējā pārvaldnieka. 
Cīnījāmies par savu taisnību, kamēr pa-
nācām, ka mājai nebija jāmaksā nepama-
toti parādi. Par jauno pārvaldnieku izvē-
lējāmies “Ādažu Namsaimnieku”, jo tas 
ir pašvaldības uzņēmums. Izveidojusies 
patiešām laba sadarbība. Jautājumi tiek 
risināti, maksājumi notiek pārskatāmi 
un saprotami. Mēs, pieci, esam spēks – 
tā ir iespēja pieņemt lēmumu izrunājo-

karos. Tāpēc jau ir slēdzamas durvis ar 
koda atslēgu, lai tās būtu ciet laikā, kad 
neviens nestaigā. Pagrabus turam slēg-
tus, prom ejot, neaizmirstam aizslēgt aiz 
sevis vai kaimiņa durvis. Arī pagrabos 
var paciemoties vai pat iemitināties ne-
lūgti viesi. Un, prom ejot, paņemt līdzi 
kādu velosipēdu. Tā arī nesen notika. 
Vēl kāds nesens gadījums mums lika pa-
domāt par to, cik aktuāla ir brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju ideja. Netālu no mūsu mā-
jas aizdegās Sūkņu stacijas ēka. Labi, ka 
kaimiņiene no mūsu  mājas bija vērīga 
un izsauca palīdzību. Kamēr to sagaidī-
jām, dzēsām paši, cik spēka. Papildspēki 
ieradās tikai 15-20 minūtes pēc zvana. 
Nez, kā viss būtu beidzies, ja paši nebūtu 
iesaistījušies, bet, rokas salikuši, gaidīju-
ši palīdzību no malas. Kādu laiku atpa-
kaļ uzstādījām piecus “gulošos policis-
tus”, bet tāpat garāmbraucošās mašīnas 
neievēro ātruma ierobežojumu (līdz 20 
km/h) un pārvar šķēršļus. Varētu ieviest 
vēl vismaz piecus tādus “gulošos policis-
tus”.  

3. Komfortabla
vide un apstākļi
Podnieki kā dzīvesvieta ir ļoti laba. Ja 
vēlas peldēties, var aiziet uz Vējupi, pa-
staigāties – līdz mežam – 5 minūtes, at-
pūsties – ir plašas teritorijas ciematā, kā 
arī izveidots šis laukums, kur ir iespēja 
pabūt pie dabas. 
Kādi ir nākotnes nodomi? Plāni?
Jārisina jautājums par autostāvvietām. 
Šobrīd mašīnas tiek liktas gan asfaltē-
tajā pusē, gan uz neasfaltēta laukuma, 
kurā nav iespējams �ziski iezīmēt katra 
dzīvokļa īpašnieka spēkrata stāvvietu. 
Tas brīžiem rada neveiklas situācijas 
un prasa risinājumu. Lai to panāktu, 
būs jāorganizē īpašnieku sapulce. Svarī-
ga - cilvēku atsaucība. Nav jēgas, ja uz 
sapulci ierodas daži cilvēki. Mājas vecā-
kie jau ir atraduši ceļu pie neaktīvajiem 
iedzīvotājiem – apstaigājot dzīvokļus 
un jautājot katra viedokli. Tas ir galējs 
līdzeklis. Katra mājas vecākā sapnis ir 
labi apmeklētas sapulces un objektīva 
lēmumu pieņemšana. Pašiem jābūt ap-
zinīgākiem un aktīvākiem. Lai arī turp-
māk labi strādātu, jābūt šīm 3 lietām – 
rūpēm par savu drošību, komfortam un 
kopābūšanai.
Ko sagaidāt no kaimiņiem?
Lai visiem iedzīvotājiem pret kopīpašu-
mu būtu tikpat uzmanīga attieksme kā 
pret savējo, personīgo. Lai būtu nevis 
pasīva noskatīšanās, nogaidīšana, bet 
gan aktīva rīcība un dalība.

Maira Leščevica,
“Ādažu Namsaimnieks”
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Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināti astoņi starpziņojumi

Ādažu novada domes iedzīvotāju ini-
ciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība 
ar dvēseli” notiek 18 projektu ieviešana 
ar kopējo domes �nansējuma 19 844,27 
eiro.
Saskaņā ar noslēgtajiem projektu �-
nansēšanas līgumiem �nansējuma sa-
ņēmējiem jāiesniedz starpziņojumi par 
projektu ieviešanas gaitu un līdz šim 
izlietoto �nansējumu ne vēlāk kā līdz šī 
gada 12. augustam. 
Šī gada jūlija sākumā ir apstiprināti astoņi 
starpziņojumi un �nansējuma saņēmē-
jiem izmaksāts gala maksājums. 
Vienā no projektiem īstenotas visas plā-
notās aktivitātes. Arī citos projektos vē-
rojams ievērojams ieviešanas progress, jo 

liela daļa no projektos plānotajām aktivi-
tātēm ir ieviestas. Nozīmīga loma ir nova-
da iedzīvotāju pašu iesaistei un iniciatīvai 
projektu īstenošanā, kā arī viņu atbildībai 
par plānoto rezultātu sasniegšanu.
Projektu īstenošana ir jāpabeidz ne vēlāk 

kā līdz š.g. 30. septembrim. Pēc projektu 
ieviešanas konkursa projektu vērtēšanas 
komisija tiksies ar visām projektu grupām, 
lai novērtētu projektu ieviešanas rezultā-
tus un noteiktu konkursa labāko projektu. 

Inita Henilane

rojektā izveidots ārtelpu koka aktivitāšu 
kubs bērniem

rojektā tiek īstenota celiņu, taku un daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas lieveņu atjaunošana

Teritoriju kopšana Ādažu novadā 

Ir vasaras vidus, pļavās zaļo zāle, puķu 
dobēs zied puķes un priecē ikvienu no 
mums. Ādažu ciema centrā pagājušajā 
vasarā stādītās daudzgadīgo puķu do-
bes ik nedēļu iepriecina ar kādu jaunu 
krāsu niansi, bet šīs dobes neieprieci-
nātu, ja čaklas dārznieku rokas tās re-
gulāri neapkoptu. Tieši tāpat arī čaklā-
kie individuālo māju saimnieki kopj un 
rūpējas par dārziem ap savām mājām. 
Bez ziedošās rotas arī zāles zaļums ie-
priecina ik katru. 
Šajā gadā ir izstrādāti grozījumi saistoša-
jos noteikumos Nr. 30 “Par teritoriju kop-
šanu un būvju uzturēšanu”, kur attiecībā 
uz teritoriju uzturēšanu turpmāk gaidā-
mas izmaiņas, par kurām informēsim arī 
pēc to apstiprināšanas Vides Aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijā un 
izsludināšanas.
Jau de�nīcijās ir precizēti tādi jēdzieni kā 
zālājs un zāliens:
zālājs – ar zālaugiem aizņemta, dabiski 
izveidota zemes platība, bez speciālas 

apsēšanas, tai skaitā ar zāli apaugusi, 
apbūvei paredzēta teritorija, kā arī lauk-
saimniecības vajadzībām izmantojamas 
zemes platības;
zāliens – ir īpaši ierīkota ar zālaugiem 
apsēta vai intensīvi kopjot izveidota teri-
torija zemes vienību robežās ciemos ēku 
piegulošajā teritorijā un pagalmos (at-
bilstoši zemes robežu plāna eksplikācijā 
noteiktajam – zeme zem ēkām un pagal-
miem), neatkarīgi no īpašumpiederības, 
teritorija ielu sarkanajās līnijās un sa-
biedriskās teritorijas (parki, skvēri utt.).
Vienkāršāk skaidrojot, zāliens ir tajās 
teritorijās, kur ierīko un regulāri uztur 
pļaujamās apstādījumu platības, savu-
kārt zālāji ir savvaļā augošas pļavas. 
Teritoriju klasi�kācija
Lai Ādažu novada koptēls nākotnē vei-
dotos aizvien tīkamāks, saistošie no-
teikumi paredz kopšanas teritoriju kla-
si�kāciju, kurā de�nētas trīs dažādas 
kopšanas intensitātes teritorijas:
 I intensitātes kopšanas teritorija – terito-
rija ar augstu kopšanas intensitāti, kurā 
jānodrošina zāliena regulāra pļaušana, 
uzturot zāles garumu 4-14 cm, izņemot 
pļaušanu nožogotās teritorijās, kur ir 
pieļaujams dekoratīvs zāliens, uzturot 
zāles garumu 5-40 cm;
II intensitātes kopšanas teritorija – terito-
rija ar vidēju kopšanas intensitāti, ko veido 
vizuāli nozīmīgas ielu/ceļu ainavu telpas, 
t.sk.  zemes vienības, kas robežojas ar ielām 
un ceļiem, kurās jānodrošina zālāja pļau-
šanu līdz 6m platā joslā, no zemes gabala 

robežas līdz brauktuvei, neieskaitot ietves 
un veloceliņus, ar zāles garumu līdz 40 cm;
III intensitātes kopšanas teritorija – teri-
torija ar zemu kopšanas intensitāti, kurā 
jāveic zālāja pļaušana ne retāk kā reizi 
gadā, līdz 15. septembrim.
Jaunie noteikumi – jāievēro no 2017.
gada vasaras sezonas
Tā kā noteikumi stāsies spēkā pēc apstip-
rināšanas VARAM, iedzīvotājiem ir pie-
tiekams laiks, lai iepazītos ar informāciju 
par to, kurā intensitātes teritorijā ietilpst 
viņa īpašums. Šo teritoriju iedalījumam 
ir arī vienkāršs skaidrojums – ciemu 
centri, ielas ar blīvu apbūvi un apdzīvo-
tību un galvenajiem autoceļiem piegu-
ļošās teritorijas ir ar augstāku kopšanas 
intensitāti, kur zāliens jāuztur 4-14 cm 
augstumā. Savukārt teritorijas, kur nav 
blīvas apbūves un kur ir arī lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes – ir zemā-
kas intensitātes kopšanas teritorijas, kur 
zālājā augošās pļavu puķes var ziedēt un 
priecēt katru, tomēr neaizmirstot, ka vis-
maz reizi gadā zālājs ir jānopļauj, tādējā-
di neļaujot veidoties kūlai.
Tagad aicinām ikvienu iepazīties ar šo 
plānoto jauno kārtību, bet ievērot jaunās 
prasības visiem novada iedzīvotājiem un 
nekustamo īpašumu īpašniekiem aici-
nām no 2017. gada vasaras sezonas. 
Iepazīties ar kopšanas teritoriju dalījumu 
var mājaslapā www.adazi.lv /Pašvaldība/
Dokumenti/Konsultēšanās ar privātper-
sonām saistošo noteikumu izstrādē.

Iveta Grīviņa
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Ādažu kausa izcīņā strītbolā uzvaru gūst “Air Balls”

11. jūnijā, kā jau katru gadu, no-
tika Ādažu strītbola sacensības. 
Uzstādot teltis, mūzikas apara-
tūru un sākot gaidīt dalībniekus, 
laikapstākļi mainījās, sākās stip-
rs lietus ar vēju, kas organizato-
riem, vienojoties ar komandu 
pārstāvjiem, lika sacensības pārcelt iekštel-
pās! Šoreiz strītbolu iedalīja divas grupās: 
pirmā grupa – 2003., 2004. gadā dzimušie 

un jaunāki un otrā grupa – 2000. gadā dzi-
mušie un vecāki spēlētāji. Jaunākajā grupā 
pieteicās 5 komandas – “Lauvas”, “Jugla”, 
“Še� kariji”, “Baltie razbainieki” un “Jurīš 
puikas”, vecākajā grupā vēlmi cīnīties par 
kausu un medaļām izteica 6 komandas – 
“Badass Family”, “Hektors”, “Air Balls”, 
“On-cool-īši”, “Juris” un “Viktorija”. Turnī-

ra formāts paredzēja viena apļa turnīru, kur 
katra komanda tiekas ar katru un noskaid-
ro labākos. Jaunākajā grupā izvērtās ļoti sī-

vas cīņas. Par to liecināja arī turnīra tabu-
la – trijām komandām bija pilnīgi vienāds 
punktu skaits, kas lika rēķināt savstarpējo 
spēļu rezultātus, kas arī noteica galīgo vietu 
sadalījumu. Vecākajā grupā komandu cīņas 
spars nelika vilties, jo par medaļām līdz 
pēdējai kārtai cīnījās 5 komandas, un tikai 
pēdējā spēle noteica, kuri tiks kronēti par 
čempioniem un kuri ieņems pārējās god-
algotās vietas. Uzvarot turnīrā visas spēles, 
par čempioniem kļuva “Air Balls”, otrā un 
trešā vieta ieguva vienādu punktu skaitu, 
bet, pateicoties uzvarētai savstarpējai spēlei, 
otro vietu ieguva “On-cool-īši”, trešie pali-
ka komanda “Juris”. Katrā no grupām tika 
noteikts arī labākais spēlētājs (turnīra orga-
nizatori izvēlējās divus labākos katrā grupā, 
un viņi aizvadīja spēli 1:1 līdz 7 punktiem), 
vecākajā grupā par to kļuva Jānis Ābols, 
jaunākajā grupā – Markuss Ašmanis.

Edgars Krūze

Ādažu kausa izcīņa volejbolā 
18. jūnijā Ādažu Sporta centra atklātajos volejbola laukumos norisinājās Ādažu kausa 
izcīņa pludmales volejbolā. Sacensībās startēja gan vīriešu, gan sieviešu komandas.  
Sieviešu konkurencē pirmo vietu ieguva komanda “RIO” – Aleksandra Mališeva un 
Jekaterina Fiļina;  otro – komanda “KRČ” (Kristīne Smirnova, Elīna Isajeva), bet 3. 
vieta komandai “MIX” – Darja Šilova, Diāna Hrupina. Vīriešu konkurencē uzvaru 
guva komanda “Uzcepam gaļu” – Renārs Strazds, Raivo Jakovels, 2. vietu – ”Kreiļi” 
(Māris Vāvers, Ģirts Brakmanis), bet trešie – komanda “Dūži” – Jānis Jirgensons, Ed-
vards Jirgensons. 

Laima Jātniece 

Ādažniece Laura Leibooma 
Baltijas Orientēšanās čempio-
nātā iegūst godalgotas vietas!
Ādažniece Laura Leiboma, pārstāvot 
Latvijas valsts junioru izlasi, 11. un 12. 
jūnijā piedalījās Baltijas Orientēšanas 
čempionātā Igaunijā. Individuālajā dis-
tancē izcīnīta 3. vieta, bet stafetē – 1. Ap-
sveicam!

Ādažnieks Ingus Jēkabsons iegūst 
otro vietu Baltijas čempionātā
Baltijas čempionātā, kas norisinājās Igau-
nijā, Ingus Jēkabsons ieguva otro vietu. 
Nedēļu vēlāk Latvijas ieskaitē, kas norisi-
nājās tepat, mūsu valstī, sporta kompleksā 
“333” Ingus Jēkabsons ieguva pirmo vie-
tu. Līdz ar to – iegūti visi nepieciešamie 
punkti titulam “Latvijas autosporta meis-
tars”. Latvijas kopvērtējumā Ingus Jēkab-
sons stipri atrāvies no konkurentiem un 
Baltijas kopvērtējumā dala pirmo vietu ar 
igauņu braucēju Jarmo Luht.

Pierīgas novadu pašvaldību sporta spēlēs Ādažu komanda iegūst 8. vietu 

17. jūnijā Baldonē norisinājās Pierīgas 
novadu pašvaldību vasaras sporta spē-
les, kurām kopumā bija reģistrējušās 14 
komandas. Novadu pašvaldību darbi-
nieki sacentās tādās disciplīnās kā loka 
šaušana, volejbols, riepas mešana, sta-
fetes ar basketbola un riteņbraukšanas 
elementiem. Īpaši tika gaidītas novadu 
pašvaldību priekšēdētāju sacensības ar 
makšķerēšanas elementiem. Spēļu laikā 
uzrunātie dalībnieki vienbalsīgi atzina, 
ka pasākumā valdīja lieliska atmosfēra 

un veselīgas sportiskas konkurences 
gars. Cilvēki bija draudzīgi, un koman-
das uzmundrināja un atbalstīja cita 
citu. Baldones pašvaldības darbinieki 
sporta spēļu summā guva pārliecinošu 
uzvaru 14 Pierīgas novadu konkuren-
cē. Desmit disciplīnu summā, skaitot 
iegūtās vietas, viņiem 45 punkti. Otro 

vietu ieguvusī Mārupes komanda savāca 
62 punktus, bet trešās vietas ieguvēji ķe-
kavieši – 64 punktus. Komandu kopvērtē-
jumā labāko sešniekā sīvā cīņā vēl iekļuva 
Carnikavas (65 punkti), Ropažu un Ba-
bītes (pa 68) komandas. Tālākajās vietās 
ierindojās Mālpils (70), Saulkrastu (75), 
Ādažu (79), Stopiņu (82), Inčukalna (83), 
Olaines (84), Salaspils (97) un Krimuldas 
(109) pašvaldības. 14 komandu konkuren-
cē Ādaži izcīnīja 8. vietu. 

Apriņķis.lv 
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Ornitologs Edmunds Račinskis pabei-
dzis darbu pie jauna albuma “Dabas ska-
ņas Ādažu poligonā”, kas iznāks rudenī. 
Šo darbu pasūtījusi Aizsardzības mi-
nistrija LIFE+ “Putni Ādažos” projekta 
ietvaros. Jau šobrīd fragmentus no šī al-
buma var noklausīties mājaslapā www.
putniadazos.lv. Tur dzirdamas Ādažu 

poligonam raksturīgāko putnu – sila 
cīruļu, stepes čipstes, rubeņa un zaļās 
vārnas – balsis; abinieku – brūnā var-
žu krupja, smilšu 
krupja; kukaiņu 
– zemes vēža, bišu 
un parkšķa – iz-
dvestās skaņas. 
Edmunds Račins-
kis šobrīd ir vie-
nīgais putnu bal-
su kolekcionārs 
Latvijā, kas ar to 
savā brīvajā lai-
kā nodarbojas, izmantojot profesionālu 
aparatūru. Taču cilvēku, kuri ieraksta 
putnu balsis ar telefoniem un diktofo-
niem, kļūstot arvien vairāk. Tas priecē, 
uzsver ornitologs, kurš par šīm tēmām 

lasījis daudz izglītojošu lekciju.
Edmunds Račinskis ar putnu balsu ko-
lekcionēšanu nodarbojas jau deviņus 
gadus. Viņš uzskata, ka putnu dziesmas 
atšķirt un atpazīt var iemācīties ikviens 
cilvēks, kurš tās dzird.
Ar dziesmām putni, īpaši tēviņi, vēstī-
jot pārējiem sugas brāļiem, ka šī vieta ir 
aizņemta un tiem, 
kuri vēlēsies to at-
ņemt, būs jārēķinās 
ar pretestību. Ar 
dziesmu tiekot sūtī-
ta ziņa arī pretējam 
dzimumam – te ir 
vieta ligzdiņai, te ir 
ko ēst. Grūtāk esot 
saprast, ko putni 
vēstī ar citām ska-
ņām: saucieniem, 
klabināšanu, šņācieniem un pīkstieniem.
Paši putni gan pēc balss pazīstot ne tikai 
savus sugas brāļus, bet arī konkrētus indi-

vīdus un ir lieliski 
citu sugu balsu un 
dažādu trokšņu 
atdarinātāji.
Edmunds Ra-
činskis šobrīd ir 
vienīgais putnu 
balsu kolekcio-
nārs Latvijā, kas 
ar to savā brīvajā 
laikā nodarbojas, 

izmantojot profesionālu aparatūru. 
Tāpēc putnu balsu medniekam ne vienu 
reizi vien nācies pārliecināties, ka tapis 
maldināts. E. Račinskis: “Putni ir veikli 
uz atdarināšanu un piemānīšanu. Reiz 

dmunds ačinskis šobrīd ir vienīgais putnu balsu kolekcionārs Latvijā, kas ar to savā 
brīvajā laikā nodarbojas, izmantojot pro esionālu aparatūru.

aļā vārna

Sila cīrulisubenis
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biju izbrīnīts, dzirdot pūču mātītes sau-
cienu gaišā dienas laikā. Bet patiesībā 
bars sīļu, saklausījušies cits no cita, klai-
gāja kā traki pūču mātes balsī. Esmu arī 
dzirdējis, ka žubīte dzied kā paceplītis. 
Man ir izdevies ierakstīt sīļa dižošanās 
dziesmu savai mīļotajai – tā gan sastāvē-
ja no diezgan bezgaumīga savārstījuma, 
taču demonstrēja ļoti plašu amplitūdu. 
Sīlis atdarināja gan dzērvi, gan vistu, 
gan ķīvīti, gan izdvesa dīvainus tarkš-
ķus, kas atgādināja šaušanu ar bērnu ro-
taļu automātu un varēja būt noklausīta 
kaut kur mazdārziņos.”
Kāda ornitoloģe no Lielbritānijas, kas 
specializējusies Āfrikas putnu balsu iz-
pētē, apgalvo, ka ziemeļos dzīvojošie 
gājputni, atgriežoties dzimtenē, savās 
dziesmās iestarpinot arī pa fragmentam 
no Āfrikas putnu dziesmu repertuāra.
Diski ar putnu balsīm ir nekomerciāls 
produkts, kura radīšanas ideja ir vien-
kārša – ierakstīt pēc iespējas vairāk Lat-
vijas savvaļas putnu balsu, lai izveidotu 
fonotēku, kuru varētu izmantot cilvēki, 
kuri gribētu uzlabot savas zināšanas. 
Tas varētu interesēt gan putnu vērotājus 
brīvdienās, gan ornitologus amatierus, 
gan profesionāļus.
Taču Edmunda Račinska ornitologa 
darbs ikdienā saistīts ar pavisam nedzie-
došu putnu – zaļo vārnu, kas visā Eiro-

pā saglabājusies 
vien Pierīgas 
mežos. Nupat 
tiekot domāts, 
kā šo reto put-
nu pasargāt no 
caunu uzbruku-
miem, jo visā-
di mēģinājumi 
mainīt būrīšu 
konstrukciju tā, 

lai cauna netiktu klāt, nav bijuši pārāk 
veiksmīgi. Taču labus rezultātus devis 
eksperiments ietīt speciālā materiālā 
koka stumbru, kurā atrodas zaļās vārnas 
ligzda, – tas slīd un neļauj plēsējiem tikt 
augšup. 
Anita Jaunbelzere, www.la.lv, “Latvijas Avīze”

http://www.la.lv/noklausas-putnus-kukai-
nus-un-abiniekus/
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D MES LĒM MI

Ādažu novada domes ārkārtas (14.06.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Pultraks (RA), N.Zviedris (V), A.Keiša (ne-
atkarīgā deputāte), V.Klebeko (S), P.Balzāns (RA), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands (RA), 
E.Plūmīte (ZZS), L.Pumpure (RA), E.Šēpers (ZZS), 
I.Pētersone-Jezupenoka (V).
1. Par SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanu.

Lēmums: Pieņemt lēmumu “Par SIA “Garkal-
nes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu par 
EUR 180 000,00” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: “par” - 12, “pret” - nav, “atturas” - 
1 (A.Keiša (neatkarīgā deputāte)).
2. Par deputātes K.Dāvidsones iesniegumu.
Lēmums: Apstiprināt deputātes K.Dāvidsones 
iekļaušanu Attīstības komitejā.

Balsojums: “par” - 7 (P.Pultraks (RA), 
M.Sprindžuks (RA), P.Balzāns (RA), V.Bu-
lāns (RA), K.Dāvidsone (RA), L.Pumpure 
(RA), J.Neilands (RA)), “pret” - 6 (V.Klebeko 
(S), N.Zviedris (V), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers 
(ZZS), I.Pētersone-Jezupenoka (V), A.Keiša 
(neatkarīgā deputāte)), “atturas” - nav.

Ādažu novada domes kārtējā (28.06.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands (RA), E.Plū-
mīte (ZZS), L.Pumpure (RA), E.Šēpers (ZZS), 
E.Verners (RA), A.Brūvers (RA), P.Pultraks (RA), 
N.Zviedris (V).
1. Par Muižas ielas būvprojekta izstrādi.
Lēmums: Apstiprināt I. un II. kārtas realizācijas 
izmaksas un virzīt III. un IV. kārtu iepirkumā 
būvniecībai kā atsevišķas lotes.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par nekustamā īpašuma “X” detālplānoju-
ma atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2012.gada 28.februāra 
lēmumu Nr.15 “Par detālplānojuma Ādažu no-
vada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam 
“X” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 
“Saistošie noteikumi par detālplānojuma Āda-
žu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpa-
šumam “X” gra�sko daļu un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu”, 
saglabājot ielas perspektīvās sarkanās līnijas gar 
nekustamā īpašuma “X” robežu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “X”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “X” zemes vienībai, 
Alderu ciems, ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadalīšanu. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 
bāzes stacijas “AlderiT” būvniecības iecerei 
veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Skolas ielā X.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Skolas ielā X, 
Ādažu ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala 
sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes vienību atdalīšanu no nekusta-
mā īpašuma “X”.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“X”, atdalot no īpašuma zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par darba grupas izveidi BMX parka izvie-
tošanai.
Lēmums: Izveidot darba grupu priekšlikumu 
sagatavošanai BMX parka izvietošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par darba grupas izveidi nekustamā īpašu-
ma Gaujas ielā 33 izmantošanas mērķu no-
teikšanai.
Lēmums: Izveidot darba grupu īpašuma Gaujas 
ielā 33 labāko izmantošanas mērķu sabiedrisko 
funkciju īstenošanai izvērtēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par Ādažu novada velokoncepciju.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada veloceliņu 
tīkla attīstības koncepciju.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par grozījumiem deleģējuma līgumā.
Lēmums: Apstiprināt vienošanos par grozīju-
miem 2016.gada 6.janvāra līgumā JUR 2016-
01/07 ar  SIA “Ādažu Namsaimnieks” saskaņā 
ar pielikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
Lēmums: Atļaut SIA “Taču būda”, kā Tirdznie-
cības organizatoram, organizēt ielu tirdznie-

cību ar lietotām precēm Ādažu novada “Sal-
niekos” šī lēmuma pielikumā norādītajā vietā 
katru sestdienu no 2016.gada 1. jūlija līdz 31.ok-
tobrim no plkst. 09.00 līdz 14.00, pirms tam no-
maksājot pašvaldības nodevu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā.
Lēmums: Ar 2016.gada 1.augustu apstiprināt 
Būvvaldes struktūrā jaunu amatu “Datu ieva-
des operators” uz noteiktu laiku (viens gads).
Balsojums: “par” - 8 (P.Balzāns (RA), A.Brū-
vers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), 
J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), M.Sprindžuks (RA)), “pret” - 4 (E.Plū-
mīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS), I.Pētersone-Je-
zupenoka (V), N.Zviedris (V)), “atturas” - 1 
(J.Antonovs (S)).
12. Par pašvaldības 2015.gada publiskā pār-
skata apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības 2015.gada 
publisko pārskatu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par grozījumiem domes 2013. gada 23.jū-
lija saistošajos noteikumos Nr.19.
Lēmums: Neatbalstīt saistošo noteikumu “Par 
grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 
23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 “Ādažu 
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Balsojums: “par” - 8 (P.Balzāns (RA), A.Brū-
vers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), 
J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), M.Sprindžuks (RA)), “pret” - 5 (E.Plū-
mīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS), I.Pētersone-Je-
zupenoka (V), N.Zviedris (V), J.Antonovs 
(S)), “atturas” – nav.

20. AUGUSTĀ  LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA 

Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGABARĪTA 
SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot  mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 kg personai)       

2016. gada 20. augustā SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:

1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā) 09.00 – 09.30

2. KADAGA (vecais veikals) 10.00 – 10.30

3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43) 10.45 – 12.00

4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8) 12.15 – 12.45

5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem) 13.00 – 13.30

6. ALDERI (pie veikala) 13.45 – 14.15

7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas) 14.30 – 15.00

8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums 15.15 – 15.45

No 6. jūnija līdz  4. jūlijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Anna, Helēna, 
Elizabete, Ance, Agnese;
zēni – Daniels, Ādams,

Kristofers, Markuss, Markus. 
Apsveicam jaunos vecākus!

SPORTA KALENDĀRS
30. jūlijs – Garkalnes sporta festivāls

3. septembris – Ādažu Kausa izcīņa basketbolā
10. septembris – Novada Sporta diena

17. septembris – Krosa skrējiens apkārt Vējupei
23. septembris – Olimpiskā diena

I J MI

Skolēnu vecāku un skolotāju ballīte 
Ādažu vidusskolā!

2. septembrī plkst. 21.00 Ādažu vidusskolā
Ierašanās no plkst. 20.00

Pirmo reizi Ādažos!
Lai kopā nosvinētu Ādažu vidusskolas

30 gadu jubileju,
pirmo reizi Ādažos tiek rīkota

skolēnu vecāku un skolotāju ballīte!
Šī gada 2. septembrī visi Ādažu vidusskolas

skolēnu vecāki aicināti uz ballīti
Ādažu vidusskolā. 

Dalības maksa ballītei 10 eiro
(divi vecāki kopā – 15 eiro),

līdzi ņemot groziņu un labu garastāvokli.
Pieteikšanās līdz 5. jūlijam elektroniski 

www.e-klase savam klases vecāku pārstāvim 
Ādažu vidusskolas padomē.

Maksājumus var veikt arī ar pārskaitījumu Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrībai – konta numurs  
LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi 

“Vecāki skolai rudenī”!
Sāksim visi jauno mācību

gadu priecīgā noskaņojumā!
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No sirds sveicam
jūlija jubilārus! 
Skaidrīti Kalniņu 70 g.
Raisu Ričkovu 70 g. 
Anatoliju Sedovu 70 g. 
Rutu Vorobjovu 70 g.
Igoru Zadoju 70 g. 
Šeliju Bogdanovu 75 g. 
Liviju Brakmani 75g.
Iļju Efremenkovu  75 g.
Valeriju Grinkeviču 75 g.
Aldi Henilani 75 g.
Annu Henilani 75 g.
Viju Jančenko 75 g. 
Veniamīnu Siņavinu 75 g. 
Grietiņu Ulānovu 75 g.
Jāzepu Blaževiču  80 g.
Anastasiju Taisu Poltavsku 95 g.
 
Cieņā un sirsnībā,  
Ādažu novada dome

No sirds sveicam
augusta jubilārus! 

Silviju Miniču 70 g. 
Hariju Kukaini 70 g. 

Valentīnu Kvederi 70 g. 
Zinaidu Ļebedevu 70 g. 

Valentīnu Raklinsku 70 g. 
Andri Siksnu 70 g. 
Ņinu Vecgaili 70 g. 

Jevdokiju Bogdanovu 75 g. 
Miķeli Mekšu 75 g. 

Ādolfu Mortuzānu 75 g. 
Annu Strodi 75 g. 
Andri Stūri 75 g. 

Nadeždu Žoloboku 75 g. 
Valentīnu Adamovu 80 g. 

Nikolaju Beļski 80 g. 
Agri Eversu 80 g. 

Astru Martinsoni 80 g. 
Jevdokiju Stradiņu 85 g. 
Laimonu Valtmani 85 g. 

Hildu Virzu 85 g.

KAPUSVĒTKI 2016 
Sestdien, 27. augustā 12:00 Garkalnes kapos
Svētdien, 28. augustā 12:00 Saulkrastu kapos
Tuvākā informācija: t. 25909060 priesteris Ilmārs

t. 26434830 kapelāns Raimonds

KĀRTĒJIE IKMĒNEŠA SENIORU SAIETI 
Gaujas ielā 16, plkst. 13.00 

17. augustā, 21. septembrī
Pensionāru padome

SENIORU 13. SPORTA SPĒLES 
10. septembrī

13.00 - atklāšana un sacensības brīvā dabā
16.00 - dalībnieku koncerts un balle Kultūras centrā

Pensionāru padome

ĀDAŽU NOVADA DOME AICINA DARBĀ 
Labiekārtošanas strādnieku!

Pieteikšanās līdz 7. augustam.
Plašāka informācija par prasībām pašvaldības 

mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā VAKANCES.




