
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē at-
vērtas divas jaunas bērnu grupas, nodro-
šinot vietu iestādē vēl 36 bērniem. Kopē-
jais audzēkņu skaits Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādē jau sasniedzis 350, un šis 
ir viens no Pierīgas vislielākajiem bērnu-
dārziem, kurā darbojas 15 bērnu grupas 
un strādā 69 darbinieki. Jaunās sarīkoju-
ma un sporta zāles atklāšana septembra 
beigās (šobrīd ēka ir sagatavota nodošanai 
ekspluatācijā) dos iespēju bērniem attīs-
tīt un nostiprināt �zisko formu, sportojot 
un dejojot, būt kopā ar vecākiem iestādes 
svētku brīžos un  kopā ar ģimeni izmantot 
jaunās zāles infrastruktūru gada aukstajos 
un tumšajos mēnešos. Kopumā šoruden 
Ādažu bērnudārzā tika uzņemti 130, bet 
Kadagas – 34 bērni. Brīvo vietu skaits ies-

tādēs katru gadu ir mainīgs; tas atkarīgs 
no tā, cik bērnu uzsāk pamatizglītības 
apguvi. Jaunās bērnu grupas izveidotas 16 
jaunākā vecuma bērniem no 2,5 līdz 1,5 
gadu vecumam un 20 bērniem no 4 līdz 
6 gadu vecumam. Lai uzņemšana iestādē 
būtu atbilstoša normatīvo dokumentu pra-
sībām, Ādažu novada dome 27.05.2014. ir 
apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par 
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju 
un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs”, nosakot 
bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtī-
bu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Saskaņā ar noteikumu 
28.punktu iestādē bērnus uzņem secībā, 
kādā reģistrēti bērnu vecāku pieteikumi 
par bērnu reģistrāciju uzņemšanai iestādē. 

Tas nozīmē, ka 16 vietas jaunākā vecuma 
bērnu grupā praktiski aizpildīja divarpus-
gadus vecie bērni, jo viņi rindā bija stāvē-
juši ilgāk. Otra jaunizveidotā bērnu grupa 
ar 20 vietām ir jaukta vecuma (4-6 gadi) 
bērnu grupa, un arī tajā bērni tika uzņemti 
bērnu vecāku pieteikumu reģistrācijas se-
cībā. Pēc sekmīgas pirmsskolas izglītības 
programmas apguves 1. septembrī skolas 
gaitas uzsāka 2009. gadā dzimušie bērni – 
94 bērni no Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes un 34 no Kadagas pirmsskolas iz-
glītības iestādes, atbrīvojot vietu rindā eso-
šajiem bērniem. Ja ir kādi papildu jautāju-
mi, kas saistīti ar rindu veidošanos, zvanīt 
izglītības un jaunatnes lietu speciālistei 
Inārai Briedei, tālr. 67 895 700

Ināra Briede

2016. gada septembris Ādažu novada dome www.adazi.lv
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Ādažu bērnudārzā atver divas jaunas grupas
PERSONĪBA 
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AIJA AUSĒJA - RUDZĪTE 
                            SKOLOTĀJA
        UN MĀKSLINIECE

KRĀSAS DZĪVĒ UN MĀKSLĀ
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu centrā katra 
mēneša otrajā sestdienā 
– tirgus! Nepalaidiet 

garām nākamo 
lielo tirgus 

dienu!

 Starptautiskajā džudo turnīrā 
“Narva Cup 2016” Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai – 3.vieta!

 Sports, prieks un emocijas Garkal-
nes sporta festivālā, ko organizē 
biedrība “Garkalnes Olimpiskais 
centrs”.

 Sveicam Ādažu bērnudārza vadītāju 
Sandru Breidaku jubilejā!

 Lieliskas atsauk-
smes par eleganto 
un stilā perfekti 
izturēto kino 
nakti Ādažos!

 
Turpmāk likumpārkāpējus 
varēs noķert vēl ātrāk, 
Ādažu pašvaldības polici-
jai – savs kvadracikls!

 BMX Baltijas kausa izcīņā veiksmīgi startējuši jaunie Ādažu 
BMX braucēji: Estere Liepiņai – 2.vieta, Elizabete Zeicai - 4.vieta, 

Markam Nikiforovam – 4.vieta, Tomasam Zeicam – 4.vieta!

 Senioru 13. sporta 
spēlēs, kā allaž, valda 
prieks un jautrība!

 Atkal klāt jauns mācību gads! Izturību, spēku un  veiksmi 
visiem skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem!

Fo
to

 –
  E

dv
īn

s A
lk

sn
is

Fo
to

 –
  U

ld
is 

Št
ēb

el
is

Fo
to

 –
 Ā

da
žu

 K
ul

tū
ra

s c
en

tr
s

Fo
to

 –
 Jā

ni
s V

ai
va

ds
, G

ati
s L

od
īti

s

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce
Fo

to
 –

 B
M

 Ā
da

ži
Fo

to
 –

 B
M

 Ā
da

ži
Fo

to
 –

 L
ai

m
a 

Jā
tn

ie
ce

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce



Ādažiem top jauns centrs! 

Ādažu novada domes uzdevumā SIA “Mo-
num” izstrādā Gaujas ielas A pārbūves 
būvprojektu. 
Šī gada oktobrī sākas būvlaukuma mobili-
zācijas darbi, kas sevī ietver būvmateriālu 
un tehnikas novietošanas laukumu izvei-
došanu, būvlaukuma norobežošanu un sa-
tiksmes organizācijas shēmu izvietošanu. 
Droša vide visiem
“Rekonstruējot Gaujas ielu, drošu vidi ie-
gūs gan pensionāri, gan bērnu vecāki, gan 
skolēni, gan velo braucēji, nebūs arī vairs 
bīstamo bedru. Nebūs peļķes, jo līdz ar ie-
las remontu, izbūvēsim lietus ūdens kanali-
zāciju, kas Gaujas ielas posmā no Rīgas gat-
ves līdz vecajai domei nav vispār. Ja šodien, 
lai tiktu Līgo parkā, jāiet pa zāli vai dub-
ļiem, kā arī pēc lietus vai sniega izveidojas 

lielas peļķes, 
pēc projekta 
ī stenoša nas 
šādas prob-
lēmas vairs 
nebūs jāpie-
redz,” atgādi-
na šā projekta 
un domes 
S a i m n i e c ī -
bas un infra-
s t r u k t ū r a s 
daļas vadītājs 
Valdis Ligers. 
Nere d z a m ā 
daļa, kas ie-
d z ī v o t ā j u 

acīm paliek nemanāma, ir nekvalitatīvās 
komunikācijas, kas 
tiks mainītas. Pēc lie-
tus un sniega šobrīd 
paliek peļķes, iedzī-
votāji pilnvērtīgi ne-
var izmantot ietves, 
jāiet pāri ielai, bet pēc 
remonta brauktuve 
un gājēju celiņi tiks 
pilnīgi rekonstruēti, 
kā arī izveidoti velo-
celiņi.
Jau iepriekš vēstījām, 
ko iegūsim, rekons-
truējot Gaujas ielu: 
• Drošu ielu
• apgaismotu ielu ar 

energoefektīvām LED lampām
• sausu ielu bez peļķēm 
• veloceliņus
• jaunu lietus ūdens kanalizāciju
• jaunu brauktuvi ar jaunām apmalēm
• jaunus gājēju celiņus 
• jaunas komunikācijas
• jaunas autobusu pieturas
• jaunas gājēju pārejas ar reljefu
• jaunus soliņus, atkritumu urnas
• jaunus piebraucamos ceļus Gaujas ielā 3, 
Gaujas ielā 17, pie Līgo laukuma
• jaunas stāvvietas 
Tikai ar ādažnieku sapratni un pacietību 
varam uzbūvēt jaunu Ādažu centru! Āda-
žu novada dome regulāri informēs par 
būvdarbu gaitu un iespējamajiem īslaicī-
gajiem apgrūtinājumiem.
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Palīdzi pamanīt brīnišķīgus cilvēkus mums līdzās!
Piesaki viņus apbalvošanas ceremonijai “Goda ādažnieks” līdz 1. oktobrim! 

Cilvēki ir Ādažu novada lielākā vērtība. 
Jo, kas gan būtu Ādaži bez ādažniekiem 
– labestīgiem, gudriem, radošiem, izpalī-
dzīgiem, strādīgiem, uzņēmīgiem, idejām 
bagātiem, īstiem sirds cilvēkiem, kas ot-
ram pasniedz roku grūtā brīdī. Ādažos ir 
daudz nesavtīgu cilvēku, kuri mirklī, kad 
jādomā par sevi, izvēlas padomāt par otru. 
Nekautrējieties un uzdrīkstieties pieteikt 
cilvēkus, kuri, Jūsuprāt, pelnījuši tikt ie-
vēroti un novērtēti! Iespējams, šie cilvēki 
ir Jūsu paziņu lokā, iespējams, Jūs esat 

dzirdējuši, ka par šo cilvēku veikumu 
runā citi! Pērn mēs godinājām cilvēku, 
kurš izglāba otram dzīvību. Ārstus, kuri 
ir darījuši vairāk nekā prasa viņu pienā-
kums. Skolēnu vecākus, kuri savu brīvo 
laiku velta ne tikai savu, bet arī citu bērnu 
dzīves izkrāsošanai un iepriecināšanai, kā 
arī uzņēmējus, kuri atdzīvinājuši Ādažu 
centra dzīvi un daudzus, daudzus citus. 
Palūkojieties uz aizvadīto gadu, ielūkojie-
ties arī tālākā pagātnē. Vai tiešām nevarat 
atminēties nevienu, kas būtu pelnījis sa-
ņemt pateicību? Iemācīsimies pateikt pal-
dies viens otram! 
Leposimies viens ar otru un vairosim 
prieku un labo mums apkārt!  
Kā pieteikt apbalvojamo? 
Sūtot savus pieteikumus pa pastu: Āda-
žu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164, elektroniski – 
dome@adazi.lv, nododot Klientu apkal-
pošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā. 

Kas jānorāda iesniegumā? 
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/
apbalvot, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, 
dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbo-
šanās, dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko 
darbu vai nopelnu apraksts, par ko ierosi-
nāt apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma 
iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati (juri-
diskai personai – nosaukums, juridiskā 
vai pastāvīgās darbības vietas adrese) un 
tālruņa numurs, lai mēs varētu ar Jums 
sazināties! 
Atcerieties, ka iesniegumam jābūt pa-
rakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķirša-
nu tiks izskatīti Ādažu novada domes Iz-
glītības, kultūras un sporta lietu komitejā 
un apstiprināti ar domes lēmumu.
NB! Plašāka informācija pa tālruni 
67996461 vai Ādažu novada domes mā-
jaslapā, sadaļā “Novads” – “Goda ādaž-
nieks”, “Noteikumi”.
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Top jauni rotaļu laukumi
Dome noslēgusi līgumu par bērnu rotaļu 
laukumu ierīkošanu Vējupes pludmalē 
Ādažos un jauniešu aktīvās atpūtas zonā 
Kadagā. Laukumiem jābūt ierīkotiem līdz 
oktobra sākumam. Līgums noslēgts ar 
SIA “MK Dizains”. 
Vējupes pludmalē iecerēts izveidot rotaļu 

laukumu jaunākā vecuma bērniem, lai bez 
peldēm ūdenī mazajiem būtu iespējams 
rotaļāties arī smiltīs pie “smilšu fabrikas” 
galda. Vecākiem bērniem un jauniešiem 
būs iespējams sauļošanos papildināt ar 
aktīvām nodarbēm rotaļu pilsētiņā un 
virvju šķēršļu elementā.

Arī Kadagā, uzsākot jauniešu aktīvās zo-
nas labiekārtošanu, tiks sagatavota terito-
rija sporta laukumiem un uzstādīta rotaļu 
pilsētiņa. Šajā pilsētiņā tiks gaidīti lielāki 
bērni nekā rotaļu laukumā, kas pagājušajā 
gadā tika ierīkots Kadagā, pretī 6. mājai.

Iveta Grīviņa

Izbūvēti ātrumvaļņi Baltezera, Pirmajā, Austrumu un Priežu ielās
Lai veicinātu iedzīvotāju, īpaši bērnu, 
drošību, šovasar izbūvēti ātrumvaļņi 
Baltezera, Pirmā, Austrumu un Priežu 
ielās. Sakarā ar ielu segumu atjaunošanu 
ir palielinājies vidējais transportlīdzekļu 
pārvietošanās ātrums pašvaldības ielās, 
kā rezultātā kopā ar iedzīvotājiem tiek 
apzinātas un izvērtētas ielas, kurās vēl ir 
nepieciešams veikt ātrumvaļņu izbūvi, 
to izbūves izmaksas iekļaujot nākamā 

gada budžetā. Līdz ar skolas gaitu atsāk-
šanos bērni daudz biežāk pārvietojas pa 
ielām un ceļiem, tāpēc aicinām autovadī-
tājus būt uzmanīgiem un ievērot ceļu sa-
tiksmes noteikumus! Tāpat atgādinām, 
ka Ādažu novadā daudzviet ir noteiktas 
dzīvojamās zonas, kur darbojas īpaši 
autovadītāju un gājēju noteikumi. Kā 
pašvaldībai ziņo iedzīvotāji, bieži vien 
dzīvojamās zonās spēkrata vadītājs savu 

auto vada neatbilstoši Ceļu satiksmes 
noteikumiem. Tāpēc vēlreiz atgādinām 
– dzīvojamā zona ir apbūvēta teritorija 
vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta 
ar 528. ceļa zīmi, bet izbraukšana — ar 
529. ceļa zīmi.
Dzīvojamā zonā visu transportlīdzekļu 
braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 
20km/h.

Laima Jātniece 

Izbruģēts laukums, renovētas centrālās ieejas kāpnes pie Ādažu vidusskolas

Turpinot Ādažu novada vides sakārtošanu, veikti sakopšanas darbi ējupes krastā. emontētas novecojušās 
siltumtrases caurules, izzā ēti upes krastā augošie kr mi. Skats uz str klaku turpmāk b s vēl skaistāks!

Sakopj vidi pie Vējupes strūklakas

Jauna datorikas klase, garderobe, sānu ieejas durvis un citi nozīmīgi remontdarbi Ādažu vidusskolā
Ādažu vidusskolā veikti nozīmīgi remontdarbi par kopējo summu 
185000 EUR. Ja pagājušajā gadā tika nomainītas centrālās ieejas dur-
vis, tad šogad – sānu ieejas durvis. 1100m2 apjomā nolakota grīda, 
atjaunoti 15 mācību kabineti, kuros veikti krāsošanas un lakošanas 
darbi, nomainītas mēbeles – galdi, krēsli, sekcijas. No 15 kabinetiem 
3 atjaunoti skolas saimniecības darbinieku spēkiem, neizmantojot 

ārpakalpojumu. Kopumā pašu spēkiem grīdas nolakotas 1500m2 
apjomā un nokrāsotas sienas 1200m2 apjomā. Izveidota jauna dato-
rikas klase un garderobes telpa. Izbruģēts laukums pie skolas. Nāka-
mā gada budžetā tiks skatīts jautājums par uzbrauktuves izveidoša-
nu māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Monika Griezne
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Atjaunots gājēju tiltiņš pār Vējupi
Laba ziņa aktīvajiem Ādažu iedzīvotā-
jiem, kas savās pastaigās vai izbraucienos 
ar velo šķērso Vējupi pār Draudzības ie-
las gājēju tiltiņu, tautā sauktu par “Kaula 
tiltiņu”! Ir veikta gājēju tiltiņa renovāci-
ja, atjaunotas tilta margas, pamatne un 
dēļu segums.

Jauns asfalta segums stāvlaukumā pie Ādažu bērnudārza

Nolietotā virskārta stāvlaukumā pie Ādažu bērnudārza nomainīta pret jaunu asfaltbetona segumu 0m2 platībā.

Atjaunoti Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvji teju 3km garumā

Ādažu novadā atjaunoti Laveru polde-
ra Garciema ceļa novadgrāvji 2,82 km 
garumā.  Grāvju atjaunošanas darbu 
ietvaros veikta apauguma novākšana, 
piesērējuma izrakšana un izlīdzināšana 
grāvju atbērtnē, drenu izteku atjauno-
šana, caurteku tīrīšana un nostiprināju-

mu atjaunošana, kā arī vienas caurtekas 
pārbūve. Būvdarbus veica SIA “Lielvār-
des meliorācija”, būvuzraudzību – SIA 
“Kurzemes meliorācija”. Lai nodrošinātu 
atjaunoto grāvju funkcionēšanu ilgter-
miņā, tos nepieciešams uzturēt un eks-
pluatēt atbilstoši 03.08.2010. Ministru 

kabinetu noteikumiem Nr. 714 “Meliorā-
cijas sistēmas ekspluatācijas un uzturē-
šanas noteikumi”. Par noteikumu izpildi 
atbildīga gan Ādažu novada pašvaldība, 
gan zemju īpašnieki atbilstoši īpašumu 
robežām.

 Mārīte Šketika

Sagaidot jauno mācību gadu, atjaunots adagas pirmsskolas izglītības iestādes jumts. Galvenajai ēkai, etrām rota u nojumēm un 
katlu mājai atjaunotas koka elementu fasādes un to krāsojums.

Atjaunots jumts un veikti citi nozīmīgi remontdarbi Kadagas bērnudārzā

Remontdarbi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē vasarā veikti vairāki remontdarbi – bez tā, ka no jauna izveidotas divas pilnīgi jaunas grupiņas, 
veikti arī nozīmīgi remontdarbi – ēdamzālē ieklāta jauna grīda 60, 0 m2 platībā, m zikas klasē atjaunots parketa grīdas segums, 
koridoros iekārti jauni griesti 332 m2 platībā, kā arī izb vēti jauni LE  gaismek i. āpņu telpā veikts kosmētiskais remonts, atjaunots 
sienu un griestu krāsojums.

Tiltiņš pirms... ... un pēc atjaunošanas

“Apeirons” pārstāvji vērtē uzbrauktuvi pie jaunās sporta un sarīkojumu zāles Ādažu bērnudārzā

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāvji tiekas ar Ādažu novada domes priekšsēdētāja otro vietnieku Arti Br veru un 
domes b vinženieri Māri Arnavu, lai vērtētu jaunizb vēto uzbrauktuvi pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes sporta un sarīkojumu 
zāles, kā arī uzklausītu apvienības ieteikumus vides pieejamības uzlabošanā.
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Par trešdaļu pieaugusi platība, ko pļauj pašvaldība
“Lai gan pļaušanas apjomi ir palielināti par 
trešdaļu, resursi ir ietaupīti un papildu lī-
dzekļi nav izdoti,” stāsta Ādažu novada do-
mes Saimniecības un infrastruktūras daļas 
Tehniskā dienesta vadītājs Ivars Grīnbergs. 
Ja agrāk pašvaldības teritoriju uzkopa, iz-

mantojot ārpakalpojumu, tad tagad pļauša-
nu veic paši Saimniecības daļas darbinieki. 
Lai kvalitatīvāk un efektīvāk veiktu novada 
sakopšanu, Ādažu novada domes Saimnie-
cības un infrastruktūras daļa vasarā novada 
sakopšanu uzsāka ar jaunu traktortehniku. 

Jaunās tehnikas pielietošanas funkcijas – 
pļaušana, ielu attīrīšana no smiltīm un pu-
tekļiem, ielu kaisīšana ar smilts maisījumu, 
kā arī sniega šķūrēšana. Un šajā vasarā no-
pļauts par trešdaļu vairāk pašvaldībai piede-
rošās zemes nekā pērn.

Izveidotas un izremontētas divas jaunas grupas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
Lai bērnudārzā varētu uzņemt papildu bēr-
nus, izveidotas un izremontētas vēl divas 
bērnudārza telpas iestādes pirmajā un otra-
jā stāvā. 1. stāvā telpa izremontēta 112.12 m2 
platībā un 2. stāvā izremontēta telpa ar kopē-

jo platību 66.7m2. Abās telpās ieklātas jaunas 
grīdas, izbūvētas jaunas starpsienas, jaunas 
griestu konstrukcijas ar jauniem gaismek-
ļiem. Katrai no grupiņām izbūvēta atsevišķa 
virtuve un dušas telpas ar tualeti. Pirmajā 

stāvā, kur izremontētā telpa paredzēta pa-
šiem mazākajiem rāpotājiem, ieklāta apsildā-
mā grīda un izbūvēta atsevišķa ieeja no ārpu-
ses ar atjaunotu betonbruģakmens segumu. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Citi paveiktie saimniecības darbi
• Pabeigta novada 
ceļiem pieguļošo 
grāvju apauguma 
izzāģēšana (koki, 
krūmi, atvases), at-

bilstoši Ministu kabineta noteikumiem Nr.714.
Ādažu novada domes un Carnikavas novada 
domes kopprojekta “Carnikavas un Ādažu 
novada meliorācijas sistēmu atjaunošana” ie-
tvaros Ādažu novada teritorijā līdz 31.08. ir 
veikti N-1 gultnes rakšanas darbi 8525 m3(t.
sk.100 m3 ar rokām) apjomā. Novākts  apau-
gums 1,1 ha platībā, nopļautas atvases 3ha pla-
tībā, nozāģēti 12 koki un novāktas 30 kritalas. 
Nojaukti 34m3 bebru aizsprostu. Iebūvēta 1 
caurteka ar diam.1000mm un 5 caurtekas ar 
diam. 800mm un blietēta minerālgrunts zem 
caurtekām 9,8m3. Nojauktas betona caurte-

kas 16m3. Atjaunota ceļa sega virs caurtekas 
8m3 grants.
• Uzsākta Ādažu novada pašvaldībai piederošo 
un piekritīgo zemju kadastrālā uzmērīšana.
• Ņemot vērā jaunās izmaiņas elektroenerģi-
jas sadales sistēmā, kas stājušās spēkā ar Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
šā gada 5. maija padomes lēmumu Nr.73 “Par 
AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales 
sistēmas pakalpojumu tari�em”, kas nosaka 
maksas pieaugumu par pieslēguma jaudu trīs 
reizes, veikta ievadjaudu rezervju optimizā-
cija pašvaldībai piederošos objektos un ielu 
apgaismojumam, lai ieekonomētu maksu par 
elektroenerģiju. 
• Paralēli ceļu infrastruktūras uzlabošanas 
darbiem veikta grants ceļu greiderēšana un 
piebēršana;

• Veikta Ādažu Sporta centra peldbaseina teh-
niskā apsekošana.
• Nelikumīgās būves “Nūrnieku pirts” uz Čie-
kuru ielas demontāžas darbi. 
• Veikts Kūltūras centra kosmētiskais re-
monts.
Paralēli ikdienas darbiem domes Saimniecī-
bas un infrastruktūras daļa reaģē uz iedzī-
votāju zvaniem ar lūgumiem novērst dažā-
das nepilnības, piemēram:
• Veic iknedēļas izbraukumus uz bērnu lau-
kumiem sīko huligānismu seku novēršanai. 
• Kadagā pie 8. mājas pacelts atpūtas soliņa 
augstums, īpaši pielāgojot to cilvēkiem gados. 
• Baltezerā pie tuneļa zem A1 šosejas un Alde-
ru ielas krustojuma attīrīts gājēju ietves kori-
dors no koku zariem un veciem krūmiem.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Izstrādā ezeru apsaimniekošanas koncepciju

Ar 2014. gada Ministru kabineta rīkojumu 
2014. gada 18. jūnijā Ādažu novadā esošie eze-

ri nodoti pašvaldības valdījumā, tādēļ Ādažu 
novada dome izstrādā ezeru apsaimniekoša-
nas koncepciju. “Esošie regulējumi neļauj tīrīt 
ezera krastu, vai arī nepieciešama tāda doku-
mentācija, kas maksā tūkstošus. Zelta vidus-
ceļš, notiekot pētījumiem, ir dialoga veidošana 
ar Valsts Vides dienestu, lai iniciētu izmaiņas 
likumdošanā,” uzskata domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks. Pašlaik tiek veikti pētījumi, 
uz kuriem balsoties, pašvaldība vēlas izstrādāt 
tipveida risinājumus standarta situācijām. 24. 
augustā Ādažu novada domē notika Ādažu 

novada virszemes ūdensobjektu apsaimnie-
košanas un izmantošanas koncepcijas izstrā-
des 4. starpziņojuma prezentācija. Pēc Ādažu 
novada domes pasūtījuma koncepciju izstrādā 
biedrība “Latvijas ezeri” un “Latvijas Hidroe-
koloģijas institūts”, kas prezentēja ezeru ap-
sekošanas laikā veikto analīžu rezultātus un 
konstatēto. Ziņojumā laikā sniegti ieteikumi, 
priekšlikumi ezeru apsaimniekošanai, kā arī 
diskutēts par atsevišķu konstatēto problēmu 
iespējamiem risinājumiem.

Mārīta Šketika un pēc LTV ziņām
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Dome pretendē uz Eiropas reģionālās attīstības fonda �nansējumu skolas jaunās ēkas būvniecībai 
Ādažu novada 
dome iesniegusi 
projekta “Vispā-

rējās izglītības iestādes mācību vides uz-
labošana Ādažu novadā”  idejas konceptu 
Izglītības un zinātnes ministrijā, kas tālāk 
tiks vērtēts Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas izveidotajā Re-
ģionālās attīstības koordinācijas padomē.
Projekta ietvaros plānots būvēt jaunu 
Ādažu vidusskolas (ĀVSK) ēku sākum-
skolas skolēniem (1.-4. klasei), ņemot 
vērā, ka esošajā ĀVSK ēkā nevar izvietot 
visus skolēnus (optimālais skolēnu dau-
dzums, ko var izvietot esošajā ĀVSK ēkā 
– 1200 skolēni; uzņemtais skolēnu skaits 
2016./2017. m.g. – 1315 skolēni; progno-
zētais skolēnu skaits uz 2022./2023. m.g. 
- 1630 skolēni).
Jaunās ĀVSK ēkas būvniecību plānots 

īstenot 2014.-2020. gada plā-
nošanas perioda darbības 
programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.1.2. speci�skā 
atbalsta mērķa “Uzlabot vispā-
rējās izglītības iestāžu mācību 
vidi” projekta “Vispārējās iz-
glītības iestādes mācību vides 
uzlabošana Ādažu novadā” 
ietvaros.
Saskaņā ar ES fondu nosacīju-
miem projekta īstenošana jā-
pabeidz ne vēlāk kā līdz 2023. 
gada 31. decembrim, un tā īs-
tenošanai plānotais kopējais 
�nansējums ir ~10,5 milj. eiro, tajā skaitā 
ERAF �nansējums – 2,56 milj. eiro, pub-
liskais �nansējums – 7,94 milj. eiro.
Nākamais posms pēc projekta idejas kon-
cepta apstiprināšanas Reģionālās attīs-

tības koordinācijas padomē ir projekta 
iesnieguma gatavošana iesniegšanai Cen-
trālajā �nanšu līgumu aģentūrā.
Par tālāku projekta virzību informēsim 
nākamajos rakstos.

Tuvojas noslēgumam konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu ieviešana!
Šā gada domes 
konkursā “Sa-
biedrība ar dvē-
seli” 18 projektu 

ieviešana ar kopējo domes �nansējuma   19 
844,27 eiro tuvojas noslēgumam. Finansē-
juma saņēmēji aktīvi darbojas, lai īstenotu 
savus projektus. Par to liecina starpziņoju-
mi, kas iesniegti noteiktajā termiņā, kā arī 
vairāki gala ziņojumi. Projekti jāpabeidz līdz 
š.g. 30. septembrim. Pēc projektu īstenošanas 
konkursa vērtēšanas komisija tiksies ar visām 
projektu grupām, lai novērtētu rezultātus un 
noteiktu labāko projektu, kas varēs pretendēt 

uz Latvijas Pašvaldību savienības nodibinā-
juma “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” prog-
rammas Pierīgas reģiona labākā projekta ie-
gūšanu, kā arī uz Nacionālās balvas ieguvēja 

statusu un piedalīties kopējā “Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” noslēguma pasākumā!

Dome pretendē uz �nansējumu no Eiropas Sociālā fonda,
lai attīstītu veselību veicinošas aktivitātes Ādažu novada iedzīvotājiem

Ādažu novada 
dome iesniegusi 
projekta pietei-
kumu Centrālajā 

�nanšu un līgumu aģentūrā atbalsta sa-
ņemšanai no Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
līdzekļiem dažādiem veselības veicinošiem 
pasākumiem Ādažu novada iedzīvotājiem.

Projektu plānots īstenot no 2017.-2019. ga-
dam 2014.-2020. gada plānošanas perioda 
Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.2.4. speci�skā mērķa “Uz-
labot pieejamību veselības veicināšanas 
un slimību pro�lakses pakalpojumiem, 
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtī-
bas riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 

9.2.4.2. pasākuma “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai un slimī-
bu pro�laksei” ietvaros un 
tā īstenošanai Ādažu paš-
valdībai pieejamais kopējais 
�nansējums ir 112 172 eiro, 
tajā skaitā ESF �nansējums 
– 95 346,20 eiro.
Balstoties uz pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību 
sniegto informāciju par no-
vada iedzīvotājiem nepiecie-
šamajām veselības veicinoša-

jām aktivitātēm, projekta ietvaros plānots 
īstenot dažādas veselību veicinošo grupu 
(sporta, deju u.tml.) nodarbības; tematis-
kos pasākumus (lekcijas, semināru, im-
provizācijas teātrus u.tml.) veselīga uztura 
lietošanas veicināšanai, �zisko aktivitāšu 
veicināšanai, atkarību mazināšanai, garī-
gās veselības uzlabošanai; veselības dienu 
ikgadējos pasākumus; vasaras nometnes 
bērniem �zisko aktivitāšu attīstīšanai; 
atbalsta grupu pasākumus ilgstošiem 
bezdarbniekiem  un citus veselību veici-
nošos pasākumus novada iedzīvotājiem. 
Pasākumi plānoti visām vecuma grupām, 
sākot no pirmsskolas vecuma bērniem un 
skolēniem līdz pat gados vecākiem iedzī-
votājiem.
Informācija par tālāku projekta virzību 
būs zināma novembra beigās, par ko in-
formēsim atsevišķi.

Lapu sagatavoja Inita Henilane

Autore – Oksana Suscika, 6.  klase. 201 . gada zīmējumu 
konkursa “Mans sapņu novads – Ādaži” ietvaros

Autore – lada ozlova. 201 . gada zīmējumu konkursa “Mans 
sapņu novads – Ādaži” ietvaros

rojektā tiek labiekārtota peldvieta izveidota 
peldoša laipa

rojektā tiek uzlabota daudzdzīvok u dzīvoja-
mās mājas kāpņu telpa
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Top Jaunlaulāto skvērs!

Kāzas var būt svarīgākā diena divu cilvēku 
dzīvē, un šajā dienā ir vēlme atstāt ko pa-
liekošu, zīmīgu. Kāzu norisē tiek šķērsoti 
tilti, slēgtas atslēgas un darītas vēl dažādas 
interesanta lietas, bet Ādažu novada jaun-
laulātos aicinām līdzdarboties Jaunlaulāto 
skvēra izveidē. 
Šogad jūlijā  kāds jaunlaulāto pāris izteica 
vēlmi savā kāzu dienā stādīt ceriņu. Jaunā 
pāra vēlme tika uzklausīta, un radās doma 
par Jaunlaulāto skvēra izveidi. Zemes gabals 
starp Ādažu Kultūras centru un daudzdzī-

vokļu mājām nav labiekārtots, bet tā atra-
šanās tieši pie Kultūras centra mudina tajā 
skatīt ko skaistu. Līdz ar to dzima ideja par 
ziedošu stādījumu veidošanu, bet par vei-
dotājiem aicināt jaunos pārus mazliet pa-
strādāt savā kāzu dienā. Lai skvērs vienmēr 
asociētos ar kāzu dienu, stādāmie augi ir 
ziedoši krūmi ar baltiem ziediem, piemē-
ram, ceriņi, jasmīni, hortenzijas, spirejas. 

Pirmais balto ziedu ceriņš jau atradis savu 
vietu topošajā skvērā jaunās Ceriņu ģime-
nes roku stādīts.

Iveta Grīviņa

Konkurss “Sakopta vide 2016”
Arī  šogad Ādažu 
novadā tika izslu-
dināts konkurss 
“Sakopta vide”, 
kurā aicinājām 
savas skaistās un 

sakoptās teri-
torijas pieteikt 
ikvienu ādaž-
nieku. Īpašu-
mu vērtēšana 
tika iecerēta 
trīs kategoriju grupās: indi-
viduālie īpašumi vai viensē-
tas; biznesa vide un daudz-
dzīvokļu mājas. Diemžēl no 
biznesa vides nesaņēmām 
nevienu pieteikumu. Kur 
jūs esat, uzņēmēji, – skaisto 
teritoriju saimnieki? 
Priecē daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kas 
ne tikai domā, ka vēlas skaistumu apkārt, 
bet arī realizē savas ieceres un gatavi rādīt 
citiem savus skaistos darba augļus. 
Individuālo īpašumu, sevišķi viensētu īpaš-

nieki, joprojām novadā ir vai nu ļoti kaut-
rīgi, vai nav gatavi nodod vērtēšanai  sava 
darba rezultātu. Šajā kategorijā tika pieteikts 
ļoti mazs objektu skaits, bet mēs ceram, ka 
turpmāk iedzīvotāju aktivitāte palielināsies, 
ņemot vērā, ka liels iedzīvotāju skaits nova-

dā dzīvo individuālajās mājās vai 
viensētās. 
Vērtēšanas komisija augusta 
mēnesī apskatīja pieteiktos īpa-
šumus, tie tika izvērtēti un no-
skaidroti uzvarētāji, tomēr to 
vārdi un nosaukumi tiks patu-
rēti noslēpumā līdz lielajai go-

dināšanai Latvijas 
Republikas prok-
lamēšanas dienas 
svinīgajā pasāku-
mā.
Liels paldies jāsaka 
arī kolēģiem - vēr-
tēšanas komisijas 
pārstāvjiem – Karī-

nai Miķelsonei, Sarmītei Mūzei, Gunai Koz-
lovskai un sabiedrisko attiecību speciālistei 
Laimai Jātniecei, kas arī iemūžināja skaistā-
kos īpašumus fotogrā�jās.

Iveta Grīviņa

Aicina nemēslot Kadagas parkā un
nelauzt rotaļu elementus bērnu rotaļu laukumos
Ādažu novada domes Saimniecības daļa sakopusi Kadagas parku, bet, kā liecina novē-
rojumi, vietējie iedzīvotāji pēc iepriekšējo gadu ieraduma turpina vest savus atkritumus 
uz šo vietu. Tikai ar sabiedrības līdzdalību varam uzturēt sakoptu vidi sev apkārt, tādēļ 
aicinām iedzīvotājus ziņot pašvaldības policijai gan par vides piesārņošanu, gan arī par 
personām, kuras bērnu rotaļu laukumus izmanto tiem neparedzētiem mērķiem.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Paziņojums par ziņu par deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu
Publicēts saskaņā ar Paziņošanas liku-
ma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un 
otro daļu. 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu: 18.07.2016. 
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/177, adre-
sē Pirmā iela 43-17, Ādaži, Ādažu no-
vadā, LV-2164, Jānim Kvederam (dzim. 
25.12.1983.); 11.08.2016. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/16/192, adresē “Kadaga 9”- 
69, Kadaga, Ādažu novadā, LV-2103, 
Marekam Rončam (dzim. 19.03.1968.); 
23.08.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/16/196, adresē Jaungožu iela 38, Āņi, 
Ādažu novadā, LV-2137, Genadijam 
Grušam (dzim. 30.06.1966.), Vadimam 
Grušam (dzim. 31.10.1995.), Kristinai 
Grušai (dzim. 25.01.2000.); 23.08.2016. 
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/197, adre-
sē “Tīrkalni”, Baltezers, Ādažu novadā, 
LV-2164, Dzintaram Priedoliņam (dzim. 
12.01.1981.); 26.08.2016. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/16/199, adresē “Kadaga 5”- 10, 
Kadaga, Ādažu novadā, LV-2103, Oļegam 
Brondesam (dzim. 16.05.1957.), pamatojo-
ties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12. panta pirmās daļas otro punktu. 
Pilns lēmuma teksts personām, uz ku-
rām tas attiecas, pieejams Ādažu nova-
da 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 nāka-
mās darba dienas pēc publikācijas laik-
rakstā “Ādažu Vēstis”.

Paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu 
Ādažu novada dome 23.08.2016. pieņēma 
lēmumu Nr.152 “Par Kadagas ciema centrā-
lās daļas detālplānojuma projekta apstipri-
nāšanu”. Ar detālplānojumu var iepazīties 
Ādažu novada Būvvaldē, pašvaldības mājas 
lapā www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par
lokālplānojuma apstiprināšanu 
Ādažu novada dome 23.08.2016. pieņēma 
lēmumu Nr.153 “Par Ādažu novada Stapri-
ņu ciema nekustamo īpašumu “Katlaplau-
ki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” 
un “Emsiņi” lokālplānojuma apstiprināša-
nu un par saistošo noteikumu Nr.22/2016 
“Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo 
īpašumu “Katlaplauki”, “Augusti”, “Upma-
ļi”, “Lejas Katlapas” un “Emsiņi” lokālplā-
nojuma gra�skā daļa un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. 
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties 
Ādažu novada Būvvaldē, pašvaldības mājas 
lapā www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv.
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Izkrāsot 
realitāti
Izkrāsot 
realitāti

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pe-
dagoģe, māksliniece Aija Ausēja – Ru-
dzīte vizuālajā mākslā izglīto ne tikai 
jaunatni, bet arī pati tajā aktīvi darbo-
jas, veidojot zīda gleznas, šalles, lakatus 
un pat apģērbus. Sarunas laikā var no-
jaust, kādēļ tieši šis materiāls Aijai tik 
tuvs. Šķiet, tajā spoguļojas arī viņas pa-
šas iekšējā pasaule – maiga un netvera-
ma, un reizē – tik satricinoši koša – kā 
krāsas, kuras Aija liek uz trauslā zīda. 

Saules pielietajā, omulīgajā Aijas darbnīcā 
visapkārt valda milzīgs košums. Te vietu 
radušas lielformāta gleznas no zīda, laka-
ti, zīda krelles, dažādas krāšņas tunikas 
un citi apģērbi, kā arī pavisam �ligrānas, 
miniatūras eļļas glezniņas. Visi Aijas 
darbi ir spoži un krāsaini. “Zīds pamatā 
vienmēr ir balts. Iespējams iegādāties arī 
krāsainu zīdu, bet tā kā man pašai patīk 
veidot gleznas uz zīda, izvēlos baltu. Ja 
zīdu nopērk jau krāsainu, tad var uztai-
sīt tikai dekoru, bet ne uzgleznot stāstu,” 
stāsta māksliniece. Aijas Ausējas-Rudzī-
tes darbnīcā saglabāts omītes skapītis ar 
spoguli. Omīte no dzīves aizgājusi tikai 
pagājušā gada vasarā, un viņa Aijai bijusi 
neizsakāmi mīļa un tuva. Aijai šķiet, ka 
arī mīlestību pret mākslu viņa 
mantojusi no omītes, kurai pie-
mitis talants zīmēt un šūt. Arī 
viņas mamma vienmēr ko šu-
vusi, un arī omītes mamma. 
“Omītes mamma sev un savām 
mazajām meitiņām bija sašuvu-
si vienādas kleitiņas. Ir pat tāda 
bilde no 20. gs. 30. gadiem, kur 
viņas visas ir vienādās kleitās. 
Varbūt šodien tas šķistu jocīgi, 
bet man ļoti patīk,” stāsta Aija, 
atceroties seno dzimtas fotogrā-
�ju. Aijai arī izdevies pārsteigt 
savus radus ar pašas veidotajiem 

darbiem. Kad omīte uzzināja, ka 
gribu apgleznot mākslīgā zīda blūzi, 
viņa bija ļoti sašutusi: “Kāpēc tev va-
jag apķēpāt to blū-
zi?”, bet, ieraudzī-
jusi rezultātu, bija 
patīkami pārsteig-
ta.
Gleznas uz zīda
Vēl mācoties vi-
dusskolā, Rīgā, uz 
a�šas staba Aija 
ieraudzījusi izstā-
des reklāmu “Vitolds Kucins. Gleznas uz 
zīda”: “Toreiz tas bija kaut kas pārstei-
dzošs! Aizgāju uz izstādi, un tā arī sākās 
mana aizraušanās ar zīdu. Jau mācoties 
vidusskolā, gāju uz sagatavošanas kur-
siem Mākslas akadēmijā.” Sākumā Aija 
Mākslas akadēmijā ieguva mākslas peda-
goga specialitāti, bet vēlāk – maģistratūrā 
studēja glezniecību.: “Mākslinieks Imants 
Vecozols mani fascinēja! Viņa vadībā vei-
doju arī savu maģistra darbu, kas veltīts 
Minhauzenam un Jakobīnei.” 
Arī pirmā izstāde Aijai bija Minhauzena 
muzejā. 20.gs. 90. gadu beigās Aijas darbi 
tika izrādīti arī modes skatēs: “Bija tāds 
mākslas salons “Roze” pie Dailes teātra. 

Tur darbojās radoši cilvēki, šī salona īpaš-
niece piedalījās modes skatēs Ķīpsalas iz-
stāžu zālē. Tas bija aizraujošs laiks.”
To, ka Aija savu dzīvi saistīs ar kādu no 
daiļajām mākslām, viņa saprata jau 5. kla-
sē, kad vajadzējis uzrakstīt, par ko katrs 
vēlas kļūt: “Tad rakstīju, ka vēlos kļūt par 
keramiķi. Skolotāja gan man atbildēja, ka 
būt par mākslinieku ir ļoti grūts ceļš, reti, 
kuram tas izdodas.” 
Zīds ir trausls materiāls, arī pašam jābūt 
tikpat jūtīgam un smalkam, lai ar to varē-
tu viegli strādāt? “Laikam esmu pat pārāk 
jūtīga. Man jau šķiet, ka mākslinieki, ra-

doši un jūtīgi cilvēki, 
nespēj darboties pēc 
“skaldi un valdi” 
principa. Jā, pēdējā 
laikā saprotu, ka 

kļūstu emocionālāka. 
Piemēram, pamanīju, 
ka cirks man vairs vis-
pār nešķiet aizraujošs. 

Žēl dzīvnieku, kuri tiek dresēti cilvēku iz-
klaidēšanai, lai mēs pēc tam priecātos. Ja 
kādreiz kažokāda man likās skaista, tad 
tagad man raudāt gribas, redzot, ka kāds 
to ir spējīgs nēsāt. Droši vien, ka atbilde 
uz šo jautājumu ir – jā,” atzīst Aija. 
Radošā brīvība 
Savus izglītojamos Aija cenšas neiero-
bežot, jo tic, ka skolotājs iedod pamatu, 
bet vēlāk skolēnā jāatraisa radošā brī-
vība. Jo tikai tā cilvēks var atrast savu 
īpašu rokrakstu. 15 gadus viņa nostrā-
dājusi Rīgas 41. vidusskolā par vizuālās 
mākslas skolotāju. Māksliniece ir droša, 
ka mūsdienu jaunatne, bērni ir daudz 
drosmīgāki nekā viņas jaunībā: “Ja salī-

dzinu savus jaunības darbus ar 
savu audzēkņu darbiem, šķiet, 
bērni tagad strādā daudz brīvāk 
un interesantāk. Mani darbi tajā 
vecumā bija daudz bērnišķīgāki 
un naivāki. Strādājot skolā, ļoti 
mēģinu neuzspiest sevi. Cenšos 
viņiem parādīt dažādus virzie-
nus, bet vēlos, lai katrs bērns 
atrod savu ceļu. Pazaudēt sevi 
un visiem izdabāt – tas ir pats 
trakākais. Ja viens pasniedzējs 
liek zīmēt vienā veidā, bet otrs – 
citā, tad bērns var pazaudēt savu 
redzējumu.” 

  1 33.g. Aijas omīte elta ar vecāko māsu Mirdzu un mammu 
  Mildu. asarā rmalā.



mazākās šalkoņas. Sajūta tāda it kā būtu 
citā pasaulē. Un pēkšņi tikai viens kaijas 
kliedziens atgriež reālajā pasaulē. Es pat 
apzināti izvairos skatīties ziņu raidījumus, 
cik vien tas ir iespējams, jo jūtu, kā šīs ne-
gācijas rada manī stresu. Omīte man arī 
mēdza teikt, ka tiecos dzīvot citā realitā-
tē. Man patīk būt dabā un reizē arī – savā 
pasaulē, kurā nav šo negāciju. Ir prieks, 
ka apkārt ir tik daudz labu cilvēku. Pa-
vasarī kāda tantiņa nokrita. Pēc tam pa-
līdzēju viņai tikt līdz mājām. Es domāju, 
ka mums tiešām jābūt cilvēcīgiem vienam 
pret otru.” Vai varat gleznot, kad esat bē-
dīga? “Nē, tad es nemaz nestrādāju. Savus 

darbus gleznoju ar lielu mīlestību. Skum-
jās – nē. Dažreiz gan ir bijis tā, ka tik ļoti 
aizraujos, ka nāk raudiens no tām emoci-
jām, kas rodas gleznojot, no saviļņojuma, 
bet tās ir tādas ļoti pacilātās un pozitīvas 
emocijas. Un, jā, starp citu, arī gleznošanas 
procesā ir šī netveramā laimes izjūta. 

Monika Griezne

te, Dainīte!” Vi-
ņas abas jau arī 
šo skolu kopā iz-
veidoja. Kā mums 
ar viņām ir pavei-
cies! Skolēnu kļūst 
aizvien vairāk, 
iespējams, ne ar 
katru vairs gaitenī 
sanāks aprunāties, 
bet, domāju, ka šo 
labo auru un at-
mosfēru izdosies 
saglabāt. Arī dip-
lomdarbi, beidzot 
Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolu, ir ārkārtīgi skaisti. 
Šogad, piemēram, Laila Maiga Kalni-
ņa apgleznoja zīdu un pati uzšuva sev 
kleitu. Prieks, ka kādam vēl interesē 
roku darbs,” priecīga skolotāja. 
Pielīt ar laimes izjūtu
Kas Jūs dara laimīgu? “Tas ir tāds dvē-
seles stāvoklis, kas reizēm rodas pilnīgi 

no nekā. Ej pa ielu 
un jūti, kā pielīsti ar 
laimes sajūtu. Ja pats 
esi izdarījis ko labu 
vai ja bērns ieprieci-
nājis. Man ir prieks, 
ka ģimenē ir miers. 
Maniem dēliem ir 
divu gadu starpība, 
protams, viņi mēdz 
kašķēties un strī-
dēties, bet, kad viņi 
sadarbojas, esmu ļoti 
priecīga. Pagājušā 
gadā, kamēr vīrs bija 
darbā, ar bērniem aiz-
braucām uz jūru. Gā-
jām caur mežu, kur ir 
maz cilvēku. Klusums. 
Jūra – pilnīgs spogulis. 
Šķiet, ka horizonta nav, 
viss ir pasteļtoņos. Ne 
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UZMANĪBU! SVARĪGI! 
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēs-
tis” (Nr.189) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saisto-
šie noteikumi: Nr.20/2016 (26.07.2016.) “Grozī-
jumi 2012.gada 27. novembra saistošajos notei-
kumos Nr. 34 “Par Ādažu novada simboliku.””
Nr. 21/2016 (26.07.2016.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2016 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-

dības budžetu 2016.gadam.””
Nr. 22/2016 (23.08.2016.) “Ādažu novada Stap-
riņu ciema nekustamo īpašumu “Katlaplauki”, 
“Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” un “Em-
siņi” lokālplānojuma gra�skā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi””
Nr. 23/2016 (23.08.2016.) Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2016 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-

dības budžetu 2016. gadam””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-
kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada 
Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. 
stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas 
ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas 
ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 
27B.

Ja bērns ceļo viens
Ja bērns, kurš ir Latvijas valsts piederīgais (pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss 
Latvijas Republikā), izceļo no valsts patstāvīgi, viņam ir jāuzrāda vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli aplie-
cināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Šo kārtību paredz Ministru kabineta noteikumu Nr.721 4. 
punkts.  Piekrišanu bāriņtiesā var apliecināt viens no vecākiem, kam deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā. 
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Dot citiem 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolā Aija 
strādā jau 10 gadus. “Mūsu skolas direk-
tore Inga Patmalnika ir satriecoša! Otru 
tik nesavtīgu un mīlestības pilnu cilvē-
ku ir grūti atrast. Ir labi direktori, un ir 
fantastiski direktori! Otros no pirmajiem 
atšķir mīlestība pret cilvēkiem. Inga ir ar 
atvērtu sirdi un dvēseli. 
Tik vienkārša attiecībās 
ar visiem. Tikai patiesi 
diži cilvēki var būt tik 
vienkārši. Viņiem ne-
kas nav jātēlo un jāpie-
rāda. Inga no sevis tik 
daudz atdod citiem. 
Redzu – atkal viņa sēž 
un kādam atkal kaut 
ko palīdz izdarīt. Bet 
ar tādu prieku. Nekad 
nevienam neatsaka, 
nekad nekas viņai nav 
par grūtu. Un Daina 
Grūnvalde arī ir tāds 
cilvēks. Visu laiku no 
viņas varu ko mācīties 
– gan profesionāli, gan 
garīgā ziņā – attieksmē 
pret cilvēkiem. Bērni 
arī viņu sauc: “Dainī-

Ar vīru Ervinu un dēliem Oskaru un Matīsu no aizvadītās vasaras ce ojuma.

Izstādes Caurspīdīgais siltums  atklāšanā, kopā 
ar Ingu atmalniku un draudzeni gleznotāju, 
mākslas pedago i Ievu Neikenu.
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Noslēgts līgums par jaunas skolas ēkas projektēšanu

Ar metu konkursa “Jauna skolas ēka Āda-

žos” 1. vietas ieguvēju SIA “Nams” sep-
tembra sākumā tika parakstīts līgums par 
jaunas skolas ēkas būvprojekta izstrādi. Lī-
gums paredz, ka projektēšanas darbi notiks 
8 mēnešu laikā, līdz ar to būvprojektam ir 
jābūt izstrādātam līdz 2017. gada maijam. 
Projektējamās ēkas platība ir aptuveni 10 
000 m2. Šajā ēkā paredzēts izvietot Ādažu 
vidusskolas sākumskolu, kurā mācīsies līdz 

800 skolēnu. Projektēšanas darba uzdevums 
paredz, ka būvprojekts tiks izstrādāts tādā 
veidā, lai skolas ēku var būvēt visu uzreiz, 
vai arī 4 atsevišķās kārtās – atkarībā no tā, 
kāda būs demogrā�skā un �nansiālā situā-
cija pašvaldībā projekta realizācijas laikā. 
Būvprojekta izstrādes līgumcena ir 259 610 
eiro bez PVN.

Normunds Masaļskis

I L B

85% no Ādažu vidusskolas absolventiem iestājušies budžeta grupās augstskolā 
 Skolēnu skaits vidusskolā ar katru gadu 
palielinās. Lielākā daļa 12. klašu absol-
ventu turpina savu izglītību augstākajās 

mācību iestādēs un 85% no tiem veik-
smīgi iestājušies budžeta grupās gan Rī-
gas Tehniskajā universitātē, gan Latvijas 

Universitātē, gan Vidzemes un Ventspils 
Augstskolās, gan Banku Augstskolā u.c. 

Ināra Briede

Ādažos atklāts vēl viens privātais bērnudārzs
30. augustā tika atklāta un jau 1. septembrī 
durvis vēra vēl viena  privātā pirmsskolas 
iestāde Ādažos, kas atrodas daudzdzīvokļu 
ēkas pirmajā stāvā Ūbeļu ielā 15.  SIA “Pat-
nis un partneri”  pirmo bērnudārzu Ādažos 
atvēra 2006. gadā, un kopš tā laika iestāde iz-
augusi par 9 grupu lielu bērnudārzu. Jaunajā 
SIA “Patnis un partneri” bērnudārzā Ādažos 
būs vieta 90 bērniem. Kopumā SIA “Patnis 
un partneri” līdz šim izveidojis četras pri-
vātās pirmskolas izglītības iestādes. Divas 
no tām atrodas Rīgā,  un arī Ādažos tagad 
atvērts jau otrais bērnudārzs. Uzņēmuma 

izaugsme ļāvusi tam iekļūt “Dienas Biznesa” 
un “Lurso�” veidotajā strauji augošo uzņē-
mumu sarakstā. “Esam cītīgi strādājuši, ie-
guvuši Eko skolas nosaukumu un Zaļo ka-
rogu, ar panākumiem piedalījušies dažādos 
izglītojošos projektos. Mans vislielākais lep-
nums ir privātās pirmsskolas “Patnis” salie-
dētais, radošais un idejām bagātais kolektīvs, 
kas ar savu pašaizliedzīgo darbu padara bēr-
nu ikdienu par piedzīvojumu, kas vērsts uz 
vispusīgu personības attīstību,” jautāta par 
izjūtām, atverot jauno mācību iestādi, stāsta 
tās vadītāja Antra Krasta. Privātajā pirms-

skolā “Patnis” bērnus izglīto saskaņā ar dabu 
un tās norisēm, lai veicinātu bērna vispusīgu 
attīstību un personības veidošanos. 

Monika Griezne

Ādažu vidusskola saņems Latvijas ekoskolas nosaukumu,
starptautisko Zaļā karoga balvu – privātā pirmsskola “Patnis”

Šajā mācību gadā 
s t a r p t a u t i s k o 
Zaļo karogu sa-
ņems 125 izglī-
tības iestādes, to 
vidū arī privātā 
pirmsskola “Pat-

nis” Ādažos. Vēl 57 Latvijas izglītības 
iestādes saņems diplomu un Latvijas ekosko-

las nosaukumu. Šo atzinību saņems arī Āda-
žu vidusskola. Tā ir nacionāla līmeņa balva 
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Prog-
rammas atpazīstamākais elements ir starp-
tautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās 
skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demons-
trēt izcilas aktivitātes vides jomā. Šīs balvas 
skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu 
un ikreiz jānopelna, visa gada garumā orga-

nizējot vides izglītības pasākumus skolā un 
veicinot apkārtējās sabiedrības līdzdalību 
tajos. Ekoskolu programma savas darbības 
Latvijā 14 gadu laikā ir ieguvusi ievērojamu 
popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk 
nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, 
bet arī pirmsskolas un augstskolas, informē 
Vides izglītības fonds. 

Apriņķis.lv
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Dace Dambe, Ādažu vidusskolas skolotāja, iegūst 2. vietu Pierīgas skolotāju vidū,
izveidojot 93 pārbaudes darbus skolēniem portālā “Uzdevumi.lv” 
Mācību procesā aizvien aktīvāk tiek 
izmantotas jaunās tehnoloģijas. Di-
gitālā mācību līdzekļa – portāla                   
Uzdevumi.lv lietotāju skaits ir 180000. 

Ādažu  vidusskolas skolotāji, skolēni 
un vecāki šo portālu 2015./2016. mā-
cību gadā apmeklējuši 42993 reizes. 
Latviešu valodas skolotāja Dace Dam-

be, izveidojot skolēniem 93 pārbaudes 
darbus šajā mācību līdzeklī, ieguvusi 
2. vietu Pierīgas skolotāju vidū. 

Ināra Briede

Bērnu vasaras nometne Ādažu novadā 
Bērnu vasaras nometnē “Bindeti” ik dienu 
bērnus sagaidīja interesanti notikumi,  izglī-
tojošas nodarbības, meistardarbnīcas, deju 
nodarbības kvali�cētu pedagogu uzraudzī-
bā, kā arī muzikālās izklaides, spēles, vese-
līgas maltītes un atpūta brīvā dabā atpūtas 
parkā “Leiputrija”. Bērni laiku pavadīja kopā 
ar Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lie-
lisko deju skolotāju Intu Virzu un mūzikas 
pedagoģi Olitu Persidsku, kā arī uzaicinā-
tajiem viesiem.  Nometnes organizatori iz-

saka milzīgu pateicību Ādažu pašvaldības 
policijai par iespēju sniegt bērniem vērtīgu 
informāciju, iepazīstināt ar saviem ikdienas 
darbiem un policijas aprīkojumu, Ādažu 
motobraucējai Montai Dišlerei-Kirilko par 
lielisko izklaidi un bērnu izvizināšanu ar 
savu sporta kvadriciklu, skaistuma studijai 
“Paladio Port” un personīgi frizierītei Leldei 
par jaukajām bērnu frizūrām, Ievai Ginterei 
par lieliskajām “Zumba �tness” nodarbībām, 
Ivonnai Donošaitei  par gardajiem un veselī-

gajiem ēdieniem, ģimenes ārstei Gintai Vei-
dei, kā arī “Ekspress Ādaži’’ un “Ādažu Čip-
si” par interesanto un ļoti gaidīto ekskursiju.

Dace Virza



Ādažu uzņēmēji tiekas Uzņēmēju brokastīs

Pirms gada dibinātajā  biedrībā “Ādažu 
uzņēmēji” šobrīd ir 33 biedri – uzņēmēji, 
kuri pārstāv visdažādākās tautsaimniecī-
bas nozares. Lai iepazītos ar novada kolēģu 
uzņēmējdarbību,  veicinātu  savstarpējo sa-
darbību un diskutētu par aktuālajām prob-
lēmām, biedrībai izveidojusies interesanta 
tradīcija – ikmēneša “Uzņēmēju brokastis”. 
Septembrī – “Uzņēmēju brokastu” vado-
šā ideja bija iepazīties ar aviācijas nozari 
mūsu novadā, kura ir kļuvusi par atpazīs-
tamu uzņēmējdarbības veidu ne tikai Lat-
vijas, bet arī starptautiskajā biznesa vidē. 
“Brokastu” dalībnieki apmeklēja Ādažu 
lidlauku un vēroja tā ikdienu. Apmeklētā-
jiem bija sarūpēti pārsteigumi – lidmode-
ļu – planieru un radio vadāmo lidaparātu 
paraugdemonstrējumi, kā arī nelielo ultra-
vieglo lidmašīnu lidojumi. Tikām iepa-
zīstināti ar to konstrukciju un vadāmības 
niansēm. Ādažu lidlauks tuvākajā laikā 

plāno izbūvēt lidmodeļu lidlauku un domā 
par  jauniešu centra izveidi, kur bērni va-
rētu apgūt iemaņas un prasmes tehniskās 
jaunrades jomā. Nākamā pieturas vieta 
bija uzņēmums “Pelegrin” – ultravieglo 
lidmašīnu ražotne, kuras radītie lidaparāti 
var sasniegt ātrumu līdz 390 kilometriem 
stundā.  Klienti, kuri vēlas šādu lidmašīnu, 
stāv rindā, un no pasūtījuma saņemšanas 
brīža līdz lidaparāta izgatavošanai paiet 
aptuveni seši mēneši. Katram Ādažos vei-
dotajam lidaparātam interjers tiek būvēts 
individuāli – pamats ir viens, taču katram 
klientam mēdz būt savas vēlmes. “Brokas-
tu” noslēdzošā daļa bija diskusija viesnīcā 
“Porthotel”, kur uzņēmuma īpašniece da-
lījās savā pieredzē un iepazīstināja ar uz-
ņēmuma darbību un aktuālajiem piedāvā-
jumiem. Prieks, ka “Uzņēmēju brokastīs” 
piedalās arī Ādažu domes amatpersonas 
un deputāti, jo tikai kopīgā dialogā var iz-
kristalizēties idejas par mūsu novada uzņē-
mējdarbības vides sakārtošanu. 
Īpašs paldies visu uzņēmēju vārdā par 
sirsnīgo uzņemšanu Kristīnei Kiršai, Ana-
tolijam Perekriostovam un Valentīnam 
Vasjakam! 
Sīkāka informācija mājaslapā: www.adazu-
uznemeji.lv.

Uldis Štēbelis, biedrības “Ādažu uzņēmēji” 
valdes priekšsēdētājs
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Turpinās Muižas ielas pārbūves būvprojekta izstrāde
Projekta “Muižas ielas industriālās te-
ritorijas infrastruktūras sakārtošana 
ražošanas zonas  pieejamības un uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanai Ādažu 
novadā” ietvaros turpinās būvprojekta 
izstrāde Muižas ielas pārbūvei. 
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Mui-
žas ielas brauktuvi un izbūvēt: 

1) gājēju un velosipēdistu ceļu,
2) sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklus,
3) lietus ūdens kanalizāciju,
4) jaunu apgaismojumu.

Gunta Dundure

ĒMĒ D B BN D

Noslēgusies pieteikšanās jauno uzņēmēju atbalsta konkursā un uzsākta projektu vērtēšana
Ādažu novada domes jauno uzņēmēju 
atbalsta konkursā, kas tiek rīkots pirmo 
gadu, lai veicinātu jauno uzņēmumu vei-
došanos novadā, š.g. 16. augustā noslēdzās 
projektu pieteikumu iesniegšana.
Konkursā iesniegti 3 projektu pieteikumi, 
un vērtēšanas komisija uzsākusi darbu pie 
to vērtēšanas. Saskaņā ar konkursa noli-
kuma prasībām projektu pieteikumu vēr-

tēšana notiek trīs posmos: pirmajā posmā 
tiek pārbaudīts, vai projekta pieteikums un 
visi nepieciešamie  pielikumi ir iesniegti, 
parakstīti un atbilst formai; otrajā posmā 
vērtē projekta pieteikuma saturu un kvali-
tāti, un trešajā posmā – uzklausa jaunā uz-
ņēmēja prezentāciju par  plānoto projektu.
Konkursa uzvarētājiem balvā ir domes 
līdz�nansējums: 1. vietas ieguvējam – 

2000 eiro; 2. vietas ieguvējam – 1000 
eiro; 3. vietas ieguvējam – 1000 eiro.
Lēmumu par konkursa rezultātiem vērtē-
šanas komisija pieņems ne vēlāk kā sep-
tembra beigās, kas tiks paziņots rakstiski 
projektu iesniedzējiem, publicēts Ādažu 
novada mājaslapā un laikrakstā “Ādažu 
Vēstis”. 

Inita Henilane

Ādažos durvis vēris ātrās ēdināšanas restorāns “LIDO”
31. augustā Ādažos, tirdzniecības centrā 
“Apelsīns” durvis vēris ātrās ēdināšanas 
restorāns “LIDO”. Saskaņā ar uzņēmu-
ma pārstāvju sniegto informāciju, Ādažu 
“LIDO” tiek nodarbināti aptuveni 20 darbi-
nieki, galvenokārt ādažnieki. Kā vēsta laik-
raksts “Dienas bizness”, kopumā “LIDO” 
grupā ietilpst 11 restorāni un trīs veikali 

Rīgā, trīs bistro Tallinā, divi restorāni “Ķir-
sons” un ražotne Berlīnē, gaļas un kuli-
nārijas ražotne, alus darītava, konditoreja 
Rīgā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā, un tā 
dibinātājs, ilggadējais īpašnieks un vadītājs 
Gunārs Ķirsons ieņem “LIDO” padomes 
priekšsēdētāja amatu.

“Dienas bizness”

Aicina palīdzēt uzcelt
pirmo pareizticīgo dievnamu 
Ādažu novadā 

Ar Dieva un Jūsu palīdzību Latvijā parādīsies 
vēl viena svēta vieta, kur būs iespēja lūgties un 
priecāties ne tikai mums, bet arī mūsu bēr-
niem un mazbērniem, un arī turpmākajām 
paaudzēm. Ceram, ka šis dievnams kļūs ne 
tikai par Ādažu novada garīgo un sociālo cen-
tru, bet arī par ievērojamu vietu novadā. 
Vissvētās Dievmātes ikonas “Ļauno siržu 
Mīkstinātāja” dievnama Fonda padome aicina 
palīdzēt, ziedojot jaunā dievnama celtniecībai.

Rekvizīti ziedojumiem: 
Reģ.Nr: 40801052072

Konts: LV58HABA0551037977286 
Swedbank AS BIC/S.W.I.F.T: HABA LV 22

Mēs ceram, ka jaunuzceltais dievnams apgais-
mos ar garīgo gaismu, mīlestību un siltumu 
visus tos, kas saskarsies ar to. Ceram, ka tas 
pasargās no ļaunuma, nesaskaņām un cietsir-
dības, un dāvās mums ticību un prieku!
Ja ir kādi jautājumi, zvaniet pa tālr. 29412099

Vissvētās Dievmātes ikonas “Ļauno siržu 
Mīkstinātāja” dievnama fonda padome,

www.adazubaznica.lv. 
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Par tīru un sakoptu vidi Ādažos!
Ādažu centrā šogad veikta vairāku slēgto 
atkritumu laukumu izbūve pie daudzdzī-
vokļu mājām, tādējādi uzlabojot kārtību 
un tīrību pie tām. 
Viena no Ādažu centra daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāju problēmām bija skaidrošanās ar 
cilvēkiem, kuri izmeta atkritumus, bet par šo 
pakalpojumu nemaksāja. Turklāt “nelūgtie 
viesi” izmeta arī lielgabarīta atkritumus, kas 
ilgstoši gaidīja uz atkritumu savācēju darbu 
par brīvu. Tas viss radīja nepatiku un neiz-
pratni apkārtējo māju iedzīvotājos, tādēļ vai-
rāku māju iedzīvotāji nolēma izbūvēt slēgtos 
atkritumu laukumus. Slēgto atkritumu lau-
kuma izbūve samazina iespēju, ka konteine-
rus apmeklē cilvēki, kuriem šie atkritumu 
laukumi nemaz nav paredzēti. Slēgtais atkri-

tumu laukums uzlabo vietas estētisko skatu, 
atkritumi tiek nogādāti tam speciāli pare-
dzētajās vietās, nenodarot kaitējumu videi. 
Slēgtā tipa atkritumu novietnēs var izmest 
nešķirotus atkritumus (tāpat kā agrāk), kā 
arī šķirotus – atsevišķi papīru/ plastmasu un 
stiklu. Šķirotajiem atkritumiem jābūt bez sa-
dzīves atkritumu piejaukuma. 
Dažu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji stikla 
atkritumu savākšanas konteinerus nolēmu-
ši atstāt ārpus slēgtās novietnes, lai tie būtu 
pieejamāki. Novietnes ir tīras un kārtīgas, bet 
vēl aizvien “nelūgti ciemiņi” atstāj sadzīves 
un lielgabarīta atkritumus pie šīm novietnēm. 
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma 
darbinieku uzdevums nav savākt atkritu-
mus, kas atrodas pie konteineriem. Tāpat 

viņu uzdevums nav pāraudzināt tos, kuri 
atkritumus atstāj nevietā, tādēļ aicinām 
apkārtējo māju iedzīvotājus �ksēt pārkā-
pumus, ziņot pašvaldības policijai, lai “ne-
lūgtos viesus” varētu sodīt vai likt savākt 
atstāto.

SIA “Ādažu Namsaimnieks”
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Godina Ādažu novada zemessargus

Par godu Zemessardzes 25. gadadienai, 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs patei-

cās Ādažu novada zemessargiem – veterā-
niem un tiem, kas zemessardzē darbojas 
joprojām. Paldies par aktīvu nostāju un kal-
pošanu valstij un novadam mūsu stiprajiem 
vīriem – štāba virsseržantam Aivaram Vald-
manim, zemessargam Andrim Auzarājam, 
vecākajam zemessargam Jānim Kukainim, 
vecākajam zemessargam Vitālijam Kvitka, 
zemessargam Egīlam Bataram, vecākajam 
zemessargam Guntaram Brasliņam, zemes-

sargam Leonam Zeiļukam, seržantam And-
rim Johansonam, vecākajam zemessargam 
Viktoram Suborinam, zemessargam Jānim 
Jendem, leitnantam Gundaram Dambim, 
virsseržantam Andrejam Liepiņam, vecāka-
jam zemessargam Gunāram Magazniekam, 
vecākajam zemessargam Gundaram Subo-
čam, zemessargam Mārtiņam Anspokam, 
virsseržantam Valdim Pozņakam!

Laima Jātniece

Atlaides profesionālajā un interešu izglītībā Ādažos deklarētajiem 2016./2017. mācību gadā!
Iespēja saņemt atlaides Ādažu mākslas un 
mūzikas skolā, Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā  un Ādažu pirmsskolas izglī-
tības iestādē par vairāku programmu vai 
pulciņu apmeklējumu iestādē.
Atgādinām nosacījumus atvieglojumu 
saņemšanai:
1) Audzēkņa un viena no vecākiem vai 
aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai ir jābūt 
Ādažu novada pašvaldības teritorijā;
2) Ja audzēknis apgūst 2 vai vairākas prog-
rammas vai pulciņus, līdz�nansējuma 
maksa par katru programmu tiek samazi-
nāta par 25%;
3) Ģimene, kurā kopā dzīvo 2 bērni un abi 
apgūst kādu no programmām vai apmeklē 
pulciņus, līdz�nansējuma maksa par kat-
ru programmu tiek samazināta par 35% 
mēnesī;

4) Ģimenē, kurā kopā dzīvo 3 un vairāk 
bērni un 1 vai 2 no viņiem apgūst kādu 
no programmām, līdz�nansējuma maksa 
par katru programmu vai pulciņu tiek sa-
mazināta par 50% mēnesī;
5) Ģimenē, kurā kopā dzīvo 3 un vairāk 
bērni un 3 vai vairāk no viņiem apgūst 
kādu no programmām vai pulciņus, lī-
dz�nansējuma maksa par katru program-
mu tiek samazināta par 65% mēnesī.
6) No vecāku līdz�nansējuma 100% ap-
mērā tiek atbrīvoti     bāreņi, bērni – in-
valīdi, audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts 
trūcīgās vai maznodrošinātās personas 
statuss.
NB! Lai saņemtu atvieglojumu, daudz-
bērnu ģimenēm un maznodrošinātajām 
personām jāaizpilda noteiktas formas 
iesniegums par atvieglojumu piešķir-

šanu (katru mācību gadu no jauna) un 
jāiesniedz Klientu apkalpošanas centrā 
Gaujas ielā 33A, Ādažos vai parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu jāatsūta 
uz e-pastu dome@adazi.lv.  Iesnieguma 
formu meklēt www.adazi.lv pie ziņas 
par atlaides saņemšanu un sadaļā Izglī-
tība – Atlaides profesionālajā un intere-
šu izglītībā.
Informācija:
Klientu apkalpošanas centrs, tālr. 
67997350, e-pasts: dome@adazi.lv.
Ādažu Mākslas un mūzikas skola, tālr. 
67997784, e-pasts: makslu.skola@adazi.lv.
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, 
tālr. 27746508, e-pasts: sporta.skola@in-
box.lv.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde,  tālr. 
67997458, e-pasts:  adazupii@adazi.lv.

Senioriem, kuri ir sasnieguši 70 gadu vecumu un vairāk, braukšanas maksas atvieglojumi
Seniori, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu 
un vairāk, var izmantot braukšanas mak-
sas atvieglojumus 100% apmērā no vienas 
biļetes cenas Ādažu novada administratī-
vajā teritorijā. Braukšanas maksas atvieg-
lojumi darbojas astoņiem braucieniem ka-
lendārajā mēnesī ar pasažieru pārvadātāja 
SIA “Ekspress Ādaži” autobusiem Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā, iz-
mantojot personalizētu elektronisko biļeti 

(e-talonu). Mēnesī neizmantotie braucieni 
netiek pārcelti uz nākamo mēnesi. 
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieg-
lojumus, senioriem personīgi jāiesniedz 
Ādažu novada domes Valsts un pašval-
dības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā (turpmāk tekstā – VPVKAC) at-
tiecīgs iesniegums, pievienojot savu fo-
togrā�ju (3x4), kas uzņemta ne vēlāk kā 
1 gadu pirms atvieglojumu pieprasīšanas. 

Gadījumā, ja nav iespējams iesniegumam 
pievienot fotogrā�ju, tad VPVKAC no-
drošina senioru fotogrāfēšanu iesnie-
guma pieņemšanas brīdī. Personalizēta 
elektroniskā biļete tiek izsniegta VPVKAC 
2 nedēļu laikā no lēmuma par braukšanas 
maksas atvieglojumu piešķiršanu pieņem-
šanas dienas.
Gaidīsim Jūs VPVKAC!

Kanceleja
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Eiropas Kultūras mantojums dienas Alderos

Jaunieši no Kanādas uzmeklē vectēva dzimtās mājas Ādažos

Ādažnieki jau saraduši ar to, ka pie mums 
īsāku vai garāku laiku poligona aktivitātēs 
ierodas militārpersonas no Kanādas, taču 
šoreiz Ādažus pasaules kartē uzmeklēja 
četri Kanādā dzimuši jaunieši ar pavisam 
citām interesēm.
Jaunieši savām acīm vēlējās redzēt vietu, 
kur dzimis viņu vectēvs, kurš par savu 

dzimteni Latviju mazbērniem atstājis neiz-
dzēšamus atmiņu stāstus. Vectēvs emigrā-
cijā bija apprecējies ar franču izcelsmes ka-
nādieti un nākamajās paaudzēs saskarsme 
ar latviešu kopienu bija minimāla. 
Līdzekļus, kuri nebūt nav mazi, lai atceļotu 
no Kanādas rietumu krasta pilsētām, kurās 
ikdienā katrs no jauniešiem dzīvo, apmak-
sāja īpaša programma, kura atbalsta jau-
niešu dzimtas sakņu meklējumus pasaulē. 
Viens no puišiem, arhitektūras students, 
bija piedalījies šīs programmas konkursā, 
spējis pārliecināt �nansētājus un ieguvis 
pozitīvu atbalstu ceļojumam uz Latviju ne 
tikai sev, bet arī savām divām māsām un 
brālim.
Jauniešu vecvectēvs savulaik bijis diplomēts 

piena ražošanas speciālists, kurš diemžēl 
Otrā pasaules kara beigās kopā ar ģimeni 
bija spiests atstāt dzimtas mājas Ādažos, lai 
dotos emigrācijā. Ļoti senā mājvieta Gaujas 
krastā Ādažos, kur 1604. gadā no Pērnavas 
ienākušais brīvais zemnieks Mačs apmetās 
uz dzīvi, paaudžu paaudzēs prasmīgi tika 
apsaimniekota vairāk nekā 300 gadu.
Ar neviltotu interesi jaunieši no Kanādas 
iepazinās gan ar Ādažu muzeja krājumu, 
apskatīja savas dzimtas mājvietu un senus 
dokumentus, sadraudzējās ar tagadējo 
īpašuma saimnieci un saņēma uzaicināju-
mu jebkurā laikā atkal apmeklēt gan Āda-
žus, gan skaisto dzimtas mājvietu Gaujas 
krastā. 

Elita Pētersone

Jauna tradīcija – “Kantrī diena Ādažos”
Spītējot lietum un vējam, Ādažos Līgo 
laukumā tika iedibināts jauns pasākums 
“Kantrī diena Ādažos”, uz kuru sabrauca 
daudz līnijdejotāju no visas Latvijas.
Koncertā uzstājās grupas no Saulkras-
tiem, Rīgas, Olaines, Inčukalna, kā arī 
Ādažu Kultūras centra senioru līnijdeju 
grupa “Varavīksne”.
Kopdejās aktīvi dejoja grupas no Līgat-

nes, Zaubes, Olaines, Rīgas, Lielvircavas, 
Salaspils, Pabažiem, Ķekavas, kā arī gru-
pa no Ādažiem “Waterlily”.
Pasākumu vadīja divkārtējā pasaules 
čempione līnijdejās Iveta Kalniņa, sa-
vukārt ballē uzstājās grupa “Klaidonis”. 
Paldies visiem dalībniekiem un apmek-
lētājiem!
Ja vēlies dejot arī Tu, tad nāc un iesaisties 

Ādažu Kultūras centra senioru līnijdeju 
grupā “Varavīksne”, kas ir vairākkārtēja 
Latvijas čempione savā vecuma grupā, 
vadītāja Lilita Lēruma, tālr. 22011793. 
Jaunus dejotājus uzņem arī grupa “Wa-
terlily”, kam nodarbības notiek Ādažos, 
vadītāja Iveta Kalniņa, tālr. 29221108, 
e-pasts iveta@linedance.lv.

Maija Drunka
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No 9. līdz 12. septembrim visā 
Latvijā notika Eiropas Kultūras 
mantojuma dienu pasākumi, kas šo-
gad veltīti kultūrvēsturiskajai ainavai. 

Dome, piesakot Alderu parka kultūrvēs-
turisko ainavu šajās Kultūras mantojuma 
dienās, izvēlējās sarīkot sakopšanas talku 

un novietot informatīvo plan-
šeti par Alderu vēsturi, kā 

arī godināt sirmos Al-
deru plostniekus. No 
kādreizējā plostnieku 
ciema – Alderiem –  
šodien vairs palikuši 

tikai četri plostnieki 
– īsti sava aroda pratēji: 

Maigonis Liepiņš, Sergejs 

Šingelis, Jānis Stradiņš un Ēriks Kārlis 
Gumbelis.
Kultūras mantojuma dienās Alderu par-
kā piedalījās talcinieki no Ādažu vidus-
skolas jaunsardzes vienības, Ādažu Brī-
vās Valdorfa skolas skolēni, Ādažu domes 
darbinieki un Alderu iedzīvotāji. Lai par-
ka ainavu vērstu krāšņāku, no krūmiem 
tika attīrīts gar parka malu aizaugušās 
upītes krasts. Pēc labi padarīta darba se-
koja kopīga maltīte – uz ugunskura gata-
vota zupa. 

Elita Pētersone, Iveta Grīviņa
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Motokrosists Kozlovskis pasaules kausā veterāniem izcīna 9. vietu
Ar izcīnītu devīto vietu divu braucienu summā pa-
saules kausa izcīņu motokrosā veterāniem noslēdzis 
latvietis Leons Kozlovskis. Sacensības norisinājās Nī-
derlandē, Asenes trasē. Pirmajā braucienā Kozlovskis 
starp gandrīz 40 konkurentiem pēc mazliet pieticī-
gāka starta aizcīnījās līdz septītajai vietai. Diemžēl 
sportists saņēma sodu par trokšņa līmeņa pārsnieg-
šanu motociklam, kā rezultātā atkrita uz 12. pozīciju. 

Otrajā braucienā pirmajā aplī Kozlovskis ierindojās 13. pozīcijā, tad progresēja, sacen-
sību vidū bija jau astotais, bet divus apļus pirms beigām pakāpās uz septīto vietu, kurā 
arī �nišēja. Rezultātā “MX Ādaži” komandas vadītājs un Latvijas motokrosa veterānu 
sacīkšu regulārais uzvarētājs pasaules kausa izcīņu šogad noslēdzis devītajā vietā divu 
braucienu summā. Pirms gada Leons Kozlovskis pasaules kausā ieņēma piekto vietu.

Aprinķis.lv 

Ādažnieki Vollijs un Ruta Kuki kļūst par pasaules čempioniem rogainingā

Par pasaules čempioniem rogainingā jauk-
tajā ultraveterānu grupā XUV (komandā 
vīrietis un sieviete, vecums – sākot no 65 
gadiem) 24 stundu sacensībās kļuvuši ādaž-

nieki, Ādažu novada domes ilggadējais dar-
binieks, nekustamā īpašuma speciālists Vol-
lijs Kuks un viņa dzīvesbiedre Ruta Kukka. 
23.-24. jūlijā rogaininga dzimtenē Austrālijā 
norisinājās 14. pasaules čempionāts rogai-
ningā. Sacensību laiks – 24 stundas, no tām 
– 13 stundas – diennakts tumšajā laikā. “Lie-
lākās grūtības sagādāja akmeņainais apvi-
dus un asā zāle, ko nācās šķērsot,” atzīst div-
kārtējais pasaules čempions rogainigā Vollijs 
Kuks. 27.,28. augustā Vollijs un Ruta Kuki 
ieguva 2. vietu Eiropas čempionātā Spāni-
jā, kā arī jūlijā izcīnīta dubultuzvara Latvi-
jas čempionātā rogainingā. Dubultuzvara 

tādēļ, ka Vollijs un Ruta Kuki uzvarēja gan 
savā ultraveterānu grupā, gan arī apsteidza 
konkurentus no jaunākās – superveterānu 
grupas. Rogainings ir apvidus orientēšanās 
komandu sporta veids (komandā 2-5 dalīb-
nieki), kas atšķirībā no orientēšanās, ilgst 
24 stundas no vietas. Tieši pirms 40 gadiem, 
1976. gadā, Filipsu ģimene izveidoja zīmolu 
“Rogaine”, aizsākot rogaininga izplatību visā 
pasaulē, kura pirmsākumi 24 stundu for-
mātā atrodami 1947. gadā, kad Melnburnas 
Universitātes kalnu klubs organizēja pirmo 
24 stundu pārgājienu.

Monika Griezne

SPO RTS

Starptautiskas lidmodeļu
sacensības Ādažu lidlaukā 

Ādažu lidlaukā aizvadītas starptautiskas 
lidmodeļu sacensības, kurās piedalījās 
dalībnieki no 16 dažādām valstīm – ASV, 
Meksikas, Somijas, Francijas, Vācijas, 
Spānijas, Dānijas, Kazahstānas, Izraēlas, 
Krievijas, Ukrainas, Bulgārijas, Balt-
krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. 
Kopumā sacensībās piedalījās 60 dalīb-
nieku. “Sacensībās dalībnieki piedalījās 
ar lidmodeļiem F-2-D, kas ir vadāmi ar 
roku no apļa centra,” pastāstīja Latvijas 
aerokluba pārstāvis, sacensību organiza-
tors Vasīlijs Proko�evs. Šajās sacensībās 
lidmašīnas sacentās “Gaisa kaujās”, kas 
nozīmē, ka uzvar tas modelis, kas lidojot 
pārspēj savu konkurentu un pirmais ar 
propelleri pārplēš 3m garu lentu, kas pie-
stiprināta pretinieka lidmodelim. 

Monika Griezne

Ādažos starptautiskajā suņu izstādē
apskatāmi vairāk nekā 200 dažādu šķirņu suņu
Ādažos starptautiskajā un nacio-
nālajā suņu izstādē kopumā bija 
apskatāmi vairāk nekā 2000 
suņu: labradori, čivavas, Vel-
sas korgi pembroki, papiloni, 
vācu aitusuņi, kā arī ļoti re-
tas šķirnes, kuras Latvijā ne-
maz nav sastopas, piemēram, 
Istrijas asspalvainais suns, spāņu 
ūdenssuns, Vandejas lielais un mazais 
asspalvainais basets, Čehoslovākijas vilku 
suns, Maremmas–Abruco aitusuns u.c. 
Starptautiskajā izstādē piedalījās 1230, 
bet nacionālajā – ap 960 suņu.  Visvairāk 

dalībnieku Ādažos bija ieradušies 
no Somijas, Latvijas, Krievijas, 

Igaunijas, Lietuvas, kā arī Po-
lijas, Zviedrijas, Norvēģijas, 
Dānijas, Ukrainas, Luksem-
burgas, Čehijas. No katras 

šķirnes žūrija izvēlējās tikai 
vienu labāko pārstāvi, bet pēc 

tam apmēram 200 suņu cīnījās par 
5 godalgotām vietām. Par starptautiskās 

izstādes uzvarētāju kļuva asspalvainais 
taksis no Somijas, bet par nacionālās izstā-
des uzvarētāju kļuva bīgls no Latvijas. 

Monika Griezne

Starp Latvijas tenisa čempionāta laureātiem arī
Ādažu tenisa centra pārstāvji Arturs Kuļibaba un Mārtiņš Rocēns
Lielupes tenisa centrā tika sadalītas šā gada Latvijas teni-
sa čempionāta medaļas vienspēlēs un dubultspēlēs. Teju 
visos turnīros starp godalgu ieguvējiem bija arī Pierīgas 
novadu tenisisti, kuru kontā arī vairāki čempionu tituli. 
Vīru vienspēļu turnīrā par sudraba medaļas īpašnieku 
kļuva Ādažu tenisa centra pārstāvis Arturs Kuļibaba. 
Viņš guva četras uzvaras un vienīgo zaudējumu piedzī-
voja �nālā pret Jāni Podžu (2:6, 0:6). Toties dubultspēlēs pārī ar Miku Losbergu viņš izcīnīja 
čempiona titulu, mačā par pirmo vietu ar 7:5, 6:3 uzvarot Arkādiju Slobodkinu un Uldi Gais-
miņu no Mārupes tenisa skolas. Trešajā vietā vēl viens Ādažu tenisa centra sportists Mārtiņš 
Rocēns kopā ar liepājnieku Tomu Sutri.

Apriņķis.lv

Ādažu Sporta centra  sporta zālē uzstādīti 
divi jauni basketbola grozi, kas regulēja-
mi  augstumos. Līdz šim sporta zālē bija 
seši grozi, papildinot sporta zāles inven-
tāru ar vēl diviem sānu groziem, vienlai-
kus trenēties varēs vēl vairāk basketbola 
entuziastu.

Jauni basketbola grozi Ādažu 
Sporta centra sporta zālē 
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Ādažos aizvadīts lielākais notikums Baltijas valstu Zumbas vēsturē 
Vējupes plud-
malē Ādažos 
jau trešo rei-
zi norisinājās 
�tnesa plud-
males mara-
tons “Zumba 
�tness”, kas 
šogad izvērtās 

par lielāko notikumu Baltijas valstu Zumbas 
vēsturē. Pludmales maratonā piedalījās de-
jotāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somi-
jas, Zviedrijas, Polijas, Spānijas un Japānas. 
Pasākums kopumā pulcēja 20 profesionāļus, 
īpašā viešņa bija Tania Ginard, kas pasaulē 
zināma kā šī aerobikas un dejas apvienoju-
ma pamatlicēja Alberto Peresa komandas 
horeogrāfe. Viens no Zumbas pamatprinci-

piem ir kustību atkārtošana, tieši šā iemesla 
dēļ šīs nodarbības ir piemērotas jebkuram, 
arī tiem, kuriem nav iepriekšēja dejas piere-
dzes. “Zumba �tness” ir aerobikas un deju 
veids, kuru pamatā ir kustību koordinācijas 
treniņš, nodarbinot visas muskuļu grupas. 
Aerobikas un deju apvienojumu 1990. gadā 
izdomāja amerikāņu dejotājs un horeogrāfs 
Alberto Peress no Kolumbijas.

Ādažniekam Ričardam Sniedzem – 2. vieta Baltijas kausā,
3. vieta Latvijas čempionātā triatlona supersprintā 
Ādažnieks Ričards Sniedze M13 grupā ieguvis otro vietu gan Baltijas kausa sacensībās triatlonā 
Igaunijas pilsētā Valgā, gan arī starptautiski visplašāk pārstāvētajās sacensībās Baltkrievijas pilsētā 
Brestā, kā arī trešo vietu bērnu Ironmen sacensībās Igaunijā un trešo vietu Latvijas čempionāta triat-
lona super sprintā. Ričardam Sniedzem, startējot jānopeld 250-375m atklātā ūdenstilpnē, jābrauc ar 
velosipēdu 10-14.5km un jānoskrien 2,5-3km gara distance.

Čempionu godalgu Ādažu kausa izcīņā basketbolā gūst “Emerald/Zalaris”
Ādažu Sporta centrā norisinājās Ādažu no-
vada domes atbalstītais un biedrības “Vieno-
ti sportam” rīkotais basketbola turnīrs. Tajā 
savu dalību bija pieteikušas 5 komandas, kas 
sezonas laikā piedalās dažādos amatieru tur-
nīros Latvijā un ārpus valsts robežām – “An-
zāģe/TG Construction”, “exNexum”, “Riga 
Crew”, “777” un “Emerald/Zalaris”. Pēc 
komandu kapteiņu sapulces un izlozes tika 
nolemts, ka spēles notiks viena apļa turnīra 
veidā, kur katra komanda tiksies ar katru. 
Jau pašā pirmajā spēlē “Riga Crew” koman-
da apspēlēja “Anzāģe/TG Construction” ar 
26:22, ko varēja uzskatīt kā nelielu pārsteigu-
mu.  Ar to viss nebeidzās, jo arī pārējās spē-

les pierādīja, ka visas atbraukušās komandas 
ir spēkos līdzvērtīgas, kas solīja skatāmas 
un aizraujošas cīņas basketbola laukumā. 
Līdz pat turnīra pēdējai spēlei nebija zināms 
kandidāts uz goda pjedestālu. Viss noskaid-
rojās pēdējā spēlē, kurā tikās komandas 

“exNexum” un “777”. Komandai “777” šajā 
spēlē vajadzēja uzvarēt, lai nodrošinātu pir-
mo vietu turnīrā, bet “exNexum” zaudēju-
ma gadījumā tiktu pie bronzas godalgām. 
Aizraujošā spēlē uzvaru izcīnīja “exNexum” 
komanda, kas krasi mainīja rezultātu, līdz ar 
to par čempioniem kļuva Ādažu “Emerald/
Zalaris” komanda, sudraba godalgu saņēma 
“exNexum”, bet bronzas godalga tika Carni-
kavas novada komandai “777”! Par turnīra 
vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jānis Ramšs 
(“exNexum”), balvā saņemot sporta somu. 
Paldies visiem, kas piedalījās, un tiekamies 
nākamajos mačos!

Edgars Krūze

Garkalnes ciemā sporto un priecājas Garkalnes sporta festivālā!

Pasauli var padarīt labāku tikai darot! Ar 
tādu moto, pateicībā par Ādažu novada 
domes izveidoto sporta laukumu, biedrī-
ba “Garkalnes Olimpiskais centrs” jau otro 
gadu pēc kārtas Garkalnes ciemā organizēja 
Garkalnes  sporta festivālu. Paldies tā ikga-
dējiem organizatoriem – garkalniešiem, kas 
visas dienas garumā kopumā uzņēma vairāk 
nekā 350 sporta festivāla dalībnieku! Mini 
futbols, pludmales volejbols, tautas crossFit, 
orientēšanās labirints, zumba, šaušana mēr-
ķī, nūjošana, jautras bērnu stafetes, atrakci-
jas un pikniks dabā ar lielā plova vārīšanu 
un desiņu cepšanu visas dienas garumā – tik 

prieka pilnā gaisotnē 30. jūlijā saules, lietus 
un varavīksnes ieskauti sportoja gan lieli, 
gan mazi. Minētās stafetes vadīja un tiesāja 
profesionāļi un sportisti ar pieredzi – Lau-
ma Zīle (šaušana mērķī), Sarmīte Mūze 
un Dana Dieziņa-Svarāne (orientēšanās), 
Diāna Gžibovska (iesildīšanās ar Zumba) 
Haralds Gudermanis (mini futbols), Edgars 
Krūze (galvenais tiesnesis), Egīls Ločmelis 
(volejbols), Rinalds Staņislavskis un Gints 
Būda (crossFit), kā arī serti�cēts nūjošanas 
instruktors no Jauņķemeru rehabilitācijas 
centra. Par pasākuma dalībnieku labsajūtu 
un vēderiem rūpējās šefpavārs Normun-
ds Salmanis, Jānis Sauka. Līga Rubene  un 
Ivanda Pivore. Visas dienas garumā līdz 
pat saulrietam hennas zīmējumus dāvāja 
Rota Brīnfelde, atdodot visu savu pozitīvo 
enerģiju bērniem un pieaugušajiem! Mini 
futbola turnīrā piedalījās 7 komandas (56 
dalībnieki). No tām uzvaru guva komanda 
“Baltezers”, pludmales volejbolā sacentās 
18 komandas (50 dalībnieki), kur uzvaras 
laurus plūca komanda “AK 777”. Šaušanā 
mērķī – kopumā piedalījās 100 dalībnieki, 
kur sieviešu grupā uzvarēja Marita Vēvere, 

bet vīriešu – Nikolajs Boldašēvičs, jauniešu 
grupā uzvaru guva Patrīcija Pavlova. Orien-
tēšanās labirintā – kopumā piedalījās 90 
dalībnieki. Sieviešu grupā (no 13 gadiem) 
– 1. vieta Elīzai Isajevai, vīriešu grupā (no 
13 gadiem) – uzvarēja Guntis Seleckis. Bēr-
nu grupā (līdz 12 gadiem) uzvarēja Bruno 
Horsts. Ģimeņu grupā uzvaras laurus plūca 
Opaļko ģimene.  Nūjošanā – nūjošanas teh-
niku pastaigā pa mežu apguva 20 dalībnieki. 
CrossFit vingrojumos  – kopumā piedalījās 
30 dalībnieki. Sporta festivāla mērķis – at-
tīstīt sporta pasākumu organizēšanas tra-
dīcijas Garkalnes ciemā, tādējādi veicinot 
vietējās sabiedrības aktivitāti un uzlabot tās 
�zisko un sociālo dzīves kvalitāti kopumā  
ir sasniegts, – tā teica Gatis Lodītis, viens 
no sporta festivāla organizatoriem. Sporta 
festivāla organizators – biedrība “Garkalnes 
Olimpiskais centrs” izsaka lielu pateicību 
Ādažu novada domei par �nansiālo atbal-
stu un iespēju  īstenot projektu “Garkalnes 
ciema sporta svētki 2016”  Ādažu novada 
atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām  
“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros. 

Biedrība “Garkalnes Olimpiskais centrs”

SPO RTS
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Ādažu vidusskola ‒ sportiskākā Pierīgas vidusskola
Vidusskolu grupā šajā 
mācību gadā labākos re-
zultātus uzrādījuši Ādažu 
vidusskolas audzēkņi, kuri 
ieguvuši godalgotas vietas 

gan peldēšanas un vieglatlētikas daudzcī-
ņas, gan basketbola un volejbola, gan tautas 
bumbas un olimpisko stafešu sacensībās, 
vēsta Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde. Vissportiskākās skolas titulu Pie-

rīgas skolu konkurencē Ādažu vidusskola 
izcīna jau otro gadu pēc kārtas. Ādažu vi-
dusskola tika apbalvota Pierīgas pedagogu 
augusta konferencē.

www.adazuvidusskola.lv

Ādažu logopēdes piedalās starptautiskā projektā 

Ādažu novada logopēdes O. Brūvere un S. 
Stepane piedalījās starptautiskajā projektā 
“We can too”, kas norisinājas Bulgārijā no 

29. jūlija līdz 7. augustam. Projektā pieda-
lījas logopēdi, speciālie pedagogi un psiho-
logi no Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas un 
Bulgārijas. Apmācības kursā tika izskatīti 
pragmatisko traucējumu teorētiskie as-
pekti, aprobēts tests sociālās komunikāci-
jas izvertēšanai un apgūtas un izstrādātas 
metodes un paņēmieni darbam ar bērniem 
ar pragmatiskiem traucējumiem, kā arī or-
ganizēts darbs grupās un vizītes pieredzes 
apmaiņai.

Eiropas Komisijas Eiropas Savienības izglī-
tības, mācības, jaunatnes un sporta prog-
rammas “Erasmus+” ietvaros, sadarbojo-
ties piecu valstu logopēdiem, tiek realizēts 
starptautisks tālākizglītības projekts “We 
can too”. Šogad projekts bija veltīts pragma-
tiskas komunikācijas traucējumiem.

Svetlana Stepane

“Sprigulītis” festivālā “Summer in Adria”
Kā jau katru vasaru, arī šogad gribējām iz-
mest līkumu pa pasauli, lai parādītu latviešu 
tautas dejas skaistumu. Šogad mūsu ceļš veda 
uz Dienvidiem. Augusta dzestrajā rītā sēdā-
mies autobusā, lai pēc trim dienām atrastos 
saulainajā Horvātijā, kur norisinājās festivāls 
“Summer in Adria”. Līdz galamērķim tāls 
ceļš, tādēļ zinājām īstos ceļabiedrus, ko aici-
nāt līdzi. Kopā ar mums garajā ceļā devās DA 
“Pērkons”. Kā jau ar labiem draugiem, ceļš 
bija piepildīts ar nebeidzamiem smiekliem, 
dziesmām un spēlēm. Bijām dzirdējuši pa-
runu, ka Dievs laikam bijis iemīlējies, kad 
radījis Horvātiju. Pārliecinājāmies, ka tā ir 
taisnība. Vārdiem neaprakstāms skaistums – 

kalni, lejas, dzidri zils ūdens, saule, siltums. 
Brīnišķīgi! Dzīvojām Krikveņicā, līdz Adri-
jas jūrai vien daži metri. Priecējām visus ar 
diviem koncertiem, viens turpat Krikveņicā, 
otrs netālu esošajā pilsētiņā Seņā. Festivāla 
laikā izbaudījām pasakaino laiku, dzidro, zilo 
un ļoti silto ūdeni, paspējām izmēģināt visu 
– ātrlaivas, katamarānus, ūdensmotociklus, 
lidojumu vairāku metru augstumā. Festivāla 
organizatori bija sarūpējuši brīnišķīgu eks-
kursiju ar kuģīti uz skaisto Krkas salu, kur 
baudījām vietējos vīnus. Brauciens bija brī-
nišķīgs! Nu jau kādu laiku esam atgriezušies 
mājās, bet joprojām kavējamies siltajās un 
saulainajās atmiņās. 

Aicinām visus dejotgribētājus mums šajā se-
zonā pievienoties, lai nākamajos ceļojumos 
un piedzīvojumos varētu doties ar mums 
kopā. Interesentus lūdzu zvanīt vadītājai 
Lienei Kļaviņai pa tālruni 29399109 vai 
rakstīt e-pastā lienei.klavinai@gmail.com.
Mūsu nekad nevar būt par daudz! 

Agate, TDA “Sprigulītis”

“Sprigulis” dejo un atpūšas Bavārijā

Ādažu Kultūras centra vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Sprigulis” (vad. Līga Lancmane) 
kopā ar draugiem – Svitenes tautas nama fol-
kloras kopu “Svitene” (vad. Leons Zarāns) no 
7. līdz 13. augustam apceļoja skaisto Bavāriju. 

Gatavošanās braucienam sākās jau pavasarī 
– tika no jauna apgūtas un atkal atmiņā at-
sauktas dejas un dziesmas, rakstīts koncerta 
scenārijs – īpašai, stundu garai koncertprog-
rammai “Latvija gadalaikos”. Brauciena laikā 
“Sprigulis” un “Svitene” koncertēja 3 reizes. 
Brauciena laikā dejotājiem un folkloras kopas 
dalībniekiem izdevās gan atpūsties, gan sajust 
lampu drudzi pirms koncerta un, protams, 
iepazīt Bavārijas dabu, cilvēkus un ceļojuma 
prieku. Netrūka elpu aizraujošu apskates ob-
jektu – burvīgi noslēpumainā Noišvānštainas 

pils, alus darītāju Benediktiešu mūku klos-
teris, romantiskā Donavas upe, Minhene un 
Prāga. Garajos pārbraucienos autobusā no-
tika gan apdziedāšanās un kopīga lustēšana, 
gan arī deju soļu atkārtošana pieturvietās.
Ja vēlies izjust dejas un kopā būšanas prieku, 
deju kopa "Sprigulis" aicina pievienoties cē-
lajai vidējās paaudzes deju kopai vai spriga-
najai senioru deju kopai. Info pie vadītājas 
Līgas, tālr. 29388183, e-pasts lixens@inbox.lv.
Uz tikšanos jaunajā sezonā!

Santa Zirne, “Sprigulis” dejotāja

Jaunais mācību gads Ādažu vidusskolā sākas ar jaunu tradīciju
Ādažu vidusskolā 2. septembrī notika pirmā 
kopīgā kupli apmeklētā Ādažu vidusskolas 
vecāku un skolotāju ballīte, kas bija par godu 
Ādažu vidusskolas 30. gadadienai. Apaļajā 
jubilejā Ādažu vidusskola saņēma apsveiku-
mus no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, 
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces 
un Izglītības un zinātnes ministra Kārļa 
Šadurska. Par īpašu apsveikumu bija parū-
pējies Ādažu vidusskolas bijušais direktora 
vietnieks, tagad Banku augstskolas rektors 
Andris Sarnovičs. Vakara vadīšanu bija uz-

ņēmies Minhauzens (Elmārs Kokins), bal-
lītes viesus ar dzīvo mūziku priecēja Aivars 
Birzmalis, Jānis Misiņš un citi mūziķi.
Ballīte izdevās, jo visi vakara gaitā gan iz-
dejojās, gan piedalījās atrakcijās, gan dalījās 
ar vasaras iespaidiem pie galdiņiem. Īpašs 
paldies uzņēmējam Jānim Saukam par sa-
rūpēto svētku torti pusnaktī; SIA “Baltic 
Restaurants Latvia” par sāļajiem kliņģeriem. 
Paldies Sandrai Bukovskai un Santai Melnei 
par organizatoriskajām rūpēm, Dacei Bāli-
ņai par �nanšu plūsmas nodrošināšanu.

Jācer, ka šāda ballīte kļūs par tradīciju un nā-
kamgad tā būs vēl kuplāk apmeklēta!

Jānis Grasis
Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs
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Ādažu novada domes kārtējā (26.07.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA), P.
Balzāns (RA), A.Brūvers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), V.Klebeko (S), J.Nei-
lands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), 
P.Pultraks (RA), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par Mazā Baltezera krasta attīrīšanu zemes īpašumos 
"Priežuzeme" un "Skalbes".
Lēmums: Saskaņot īpašumiem piegulošā Mazā Baltezera 
krasta attīrīšanu no aizauguma, koku ciršanu saskaņojot ar 
Ādažu novada Būvvaldi.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par nekustamā īpašuma "Kūlas" detālplānojuma īste-
nošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma "Kūlas" pie-
cus apbūves gabalus, pie nosacījuma, ka tiek izbūvēta iela, 
kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Piešķirt 
jaunizveidojamajai ielai nosaukumu: Ziedoņa iela.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
3. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam "Boķi", Iļķenes ciems.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
4. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam "Jaundumpji", Alderu ciems.
Balsojums: "par" – 12, "pret" – nav, "atturas" – nav, "ne-
balso" – 1 (M.Sprindžuks (RA)).
5. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam "Dūki", Garkalnes ciems, un piekrist zemes-

gabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
6. Par Attekas ielas izbūves projektēšanu.
Lēmums: Atbalstīt Attekas ielas izbūvi divās kārtās. Noteikt, 
ka 1.kārta Attekas ielas izbūvei būs posmā no Gaujas ielas 
līdz skolas ēkai un tiks veidots savienojums ar Pirmo ielu, 
t.sk., apgriešanās laukums.
Balsojums: "par" – 10, "pret" – 2 (A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), N.Zviedris (V)), "atturas" – 1 (I.Pētersone-Je-
zupenoka (V)).
7. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā.
Lēmums: Ar 2016.gada 1.septembri apstiprināt Ādažu vi-
dusskolas struktūrā jaunu amatu "Lietvedības sekretārs" uz 
nepilnu slodzi. Veikt grozījumu ar domes 26.01.2016. lēmu-
mā Nr.15 apstiprinātā domes amatpersonu un darbinieku 
amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā "Ādažu vidusskola 
– 0950".
Balsojums: "par" – 8, "pret" – 5 (A.Keiša (neatkarīgā depu-
tāte), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), E.Šē-
pers (ZZS), N.Zviedris (V)), "atturas" – nav.
8. Par grozījumiem 28.07.2015. lēmumā Nr.139.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2015.gada 28.jūlija lēmu-
mā Nr.139 "Par kopprojekta "Ieguldījumi materiālajos ak-
tīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu 
pārbūve" īstenošanu" un izteikt tā lemjošās daļas 4.punktu 
šādā redakcijā: "4. Apstiprināt kopprojekta kopējās izmak-
sas līdz EUR 384298,89 (ieskaitot PVN) un Ādažu pašval-
dības kopējo līdz�nansējuma apjomu līdz EUR 143211,33 
(ieskaitot PVN)".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

9. Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus.
Lēmums: Atteikt piešķirt SIA "Lat Eko Food" nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu – 
ēku Muižas iela 18A, Ādaži, par 2016.gada 3. un 4. ceturk-
sni.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
10. Par dzīvokļa "Kadaga 5" – 44 atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai domei piederošo nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Nr.44 "Kadaga 5", Kadaga. Noteikt atsa-
vināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
Balsojums: "par" – 7, "pret" – 6 (A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), V.Klebeko (S), I.Pētersone-Jezupenoka (V), 
E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), "attu-
ras" – nav.
11. Par pašvaldības līdz�nansējumu dzīvojamai mājai 
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Lēmums: Piešķirt izņēmuma kārtā pašvaldības līdz�nan-
sējuma summu 3186,43 EUR piesaistītā zemesgabala labie-
kārtošanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pirmā iela 
43, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka A.D. par saviem līdzekļiem veic du-
bultās virsmas apstrādi pašvaldības grants ceļa posmam no 
autoceļa V50 "Baltezers–Āņi–Lapmežciems" līdz Jaungožu 
ielai, un ka A.D. ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus saskaņā ar domes 2011.gada 22.februā-
ra saistošo noteikumu Nr.8.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

Ādažu novada domes kārtējā (23.08.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA), J.An-
tonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers (RA), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), J.Neilands 
(RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks 
(RA), L.Pumpure (RA), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma 
projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Kadagas ciema centrālās daļas detāl-
plānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par Stapriņu ciema nekustamo īpašumu lokālplāno-
juma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.22/2016 
izdošanu.
Lēmums: Apstiprināt lokālplānojumu Stapriņu ciema ne-
kustamajiem īpašumiem "Katlaplauki", "Augusti", "Upma-
ļi", "Lejas Katlapas" un "Emsiņi". Izdot saistošos noteiku-
mus Nr.22/2016 "Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo 
īpašumu "Katlaplauki", "Augusti", "Upmaļi", "Lejas Katla-
pas" un "Emsiņi" lokālplānojuma gra�skā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīkotāja M.M. 03.08.2016. 
iesniegtos zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašu-
miem "Jaunceriņi", kā arī "Baltais rags", Baltezera ciems, un 
piekrist zemesgabalu sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīkotāja J.B. 20.06.2016. pa-
rakstīto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
Meldru ielā 2, Birznieku ciems, un piekrist zemesgabala 
sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus zemes 
ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem Gra-

vas ielā 1 un Zābaku ielā 4, Kadagas ciems.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
6. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba sa-
maksā.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 26.01.2016. lēmumā 
Nr.15 apstiprinātā domes amatpersonu un darbinieku 
amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā "Ādažu vidusskola 
– 0950".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
7. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras amatu 
sarakstā.
Lēmums: Noteikt amatam "energopārvaldnieks" normālu 
darba laiku – 40 stundas nedēļā, nosakot algu par pilnu slo-
dzi – 1244,00 EUR mēnesī.
Balsojums: "par" – 11, "pret" – 3 (A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), I.Pētersone-Jezupenoka (V), N.Zviedris (V)), 
"atturas" – nav.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus: J.K. 
– 129.68 EUR, S.M. – 26.59 EUR, V.G. – 126.52 EUR, E.M. 
– 58.20 EUR, A.B. – 31.38 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA "Aģentūra GS" nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu 476.98 EUR apmērā par nekustamajiem īpa-
šumiem – zemi "Dzērvenītes" un "Dzērvenītes A", Birznieki; 
zemi Pasta ielā 1B, Ādaži; zemi "Veckauliņi", Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst akciju sabiedrības "GP-ĀDAŽI" nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu 4249.13 EUR apmērā par nekus-
tamo īpašumu – zemi "Jaunkūlas -1" un ēkām "Jaunkūlas 
-1", Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piešķirt J.U. nekustamā īpašuma atvieglojumu 

par nekustamo īpašumu Stūrīšu ielā, Ādaži.  
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
12. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibi-
nāšanu.
Lēmums: Slēgt līgumu par ceļa reālservitūta nodibināšanu 
ar V.Š., V.O., I.K., nekustamā īpašuma "Alderi 9", Alderi, 
īpašniekiem. Slēgt līgumu par ceļa reālservitūta nodibinā-
šanu ar I.K. – nekustamā īpašuma "Ievulīči", Alderi, īpaš-
nieci.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
13. Par grozījumiem lēmumā Nr.137 "Par tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanu".
Lēmums: Veikt grozījumus lēmumā, atļaujot SIA "Taču 
būda" organizēt ielu tirdzniecību ar lietotām precēm "Sal-
niekos" katru sestdienu no 2016.gada 1. jūlija līdz 30.no-
vembrim no plkst. 09.00 līdz 17.00. Ja laika apstākļu dēļ 
tirdzniecību nav iespējams veikt sestdienā, var to aizstāt ar 
nākamo dienu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
14. Par transportlīdzekļu izmantošanu pašvaldībā.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības amatu sarakstu, kuros ir 
atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienā-
kumu izpildei un degvielas patēriņa normas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
15. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības.
Lēmums: Nodot D.G. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvok-
ļu dzīvojamas mājas (adrese) piekrītošās 600/27193 domāja-
mās daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
16. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Dacei Dumpei savienot Ādažu vidusskolas 
direktores pienākumus ar IKVD izglītības iestāžu darbības 
un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes eksperta 
darbu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (31.08.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA), J.An-
tonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers (RA), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), V.Klebeko 
(S), J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte 
(ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), E.Šēpers (ZZS).
1. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Ingai Patmalnikai savienot Ādažu MMS 
direktores pienākumus ar mākslinieka – noformētāja darbu 
Ādažu vidusskolā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par SIA "Ādažu Ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
jaudas palielināšanu.
Lēmums: Atbalstīt projektu "Notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu jaudas palielināšana", noslēdzot trīspusējo līgumu par 
projekta realizāciju starp Aizsardzības ministriju, Ādažu 
novada domi un SIA "Ādažu Ūdens".
Balsojums: "par" – 8, "pret" – 1 (V.Klebeko (S)), "atturas" 
– 4 (J.Antonovs (S), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), E.Plū-

mīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS)).
3. Par izmaiņām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
žu pedagogu un atbalsta personāla darba samaksā.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 
apstiprinātā domes amatpersonu un darbinieku amatalgu sa-
raksta 2016.gadam sadaļā "Ādažu pirmsskolas izglītības iestā-
de – 0910" un "Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde – 0920".
Balsojums: "par" – 13, "pret" – nav, "atturas" – 1 (I.Pēter-
sone-Jezupenoka (V)).
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Iespiests SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”. Tirāža 4200 eksemplāri. 

28. septembrī plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

JAUNĀ LIEPĀJAS TEĀTRA IZRĀDE BĒRNIEM
ĪKSTĪTE

Ikviens bērns zina, cik neizturami mēdz būt 
vecāki – vien: "sakārto māju, ej gulēt, ne-

runā pretī!". Īkstītei tas nu reiz ir par daudz, 
un viņa nolemj doties plašajā pasaulē pat 
nenojaušot, ka pasaule ir burvestību pilna 
un daudz lielākā, nekā līdz šim tas ir šķitis. 

Sastapusi ceļā gan jautrus, gan baisus, 
nopietnus un pavisam nenopietnus tēlus, 

Īkstīte beidzot izlemj atgriezties mājās. 
Tomēr ir klāt ziema un tas ne pavisam 

nav iespējams, ja vien Īkstīte nespēs pati 
atsaukt šurp pavasari.

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

7. oktobrī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

MARIJA NAUMOVA
jaunā solo programma

LĪDZ GAIŠĀM ASARĀM
Biļetes EUR 15.00, 20.00, 25.00, 30.00

8. oktobrī plkst. 17.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

NBS bigbenda un Norvēģijas Bruņoto 
Spēku bigbenda koncerts.

diriģents LARSS ERIKS GUDIMS,
solists ERIKS EILERTSENS /trompete/

Ieeja brīva

12. oktobrī plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Radošās apvienības “Tu un es” 
izrāde bērniem

TOMS PRET SUPERPELĒM

Līdz 28. septembrim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Gleznotājas BAIBAS BRIEDES
eļļas darbu personālizstāde

No 29. septembra
IZSTĀŽU ZĀLĒ
Gleznotājas

AGATES APKALNES
darbu izstāde

22. septembrī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

LIEPĀJAS TEĀTRA VIESIZRĀDE
PARADĪZE

Dievs radīja Ādamu un Ievu, taču Ieva ļāvās 
čūskas kārdinājumam, baudīja aizliegto 
ābolu, izpelnījās Dieva dusmas, līdz viņš 

padzina abus no Ēdenes dārza…
Cerot, ka viņu kļūdas netiks atkārtotas, 
Dievs radīja jaunu Ādamu un Ievu, kuri 

joprojām mīt Paradīzē, taču turpat mīt arī 
kritušais eņģelis Lucifers, kurš nepārtraukti 

kārdina Ievu… Vai Ieva spēs pretoties 
kārdinājumam?

Režisors: Dž. Dž. Džilindžers
Lomās: Kaspars Gods, Edgars Pujāts,
Edgars Ozoliņš, Samira Adgezalova,

Sandis Pēcis, Viktors Ellers, Liene Grava, 
Rūdolfs Gediņš

Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00, 15.00
“Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

27. septembrī plkst. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Dokumentālā �lma
SAVĒJIE SAPRATĪS

Rok triloģijas pirmā �lma 
“Sešdesmitie. Sākums.”

Biļetes EUR 3.00 Kultūras centra kasē 

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES 
SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ
Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164,

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

No 5. jūlija līdz 5. augustam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Amēlija, Beāte, Katrīna;
zēni – Alekss, Hugo, Gustavs,    
Daniels, Gustavs Vigo, Ārons.

No 6. augusta līdz 4. septembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Džebija Elisa, Laima;
zēni – Renārs, Haralds, Roberts,
Kristers, Ričards, Juris, Kristofers, 

Mairis.
Apsveicam jaunos vecākus!

No sirds sveicam
septembra jubilārus!
Nikolaju Gudermani 70 g.
Klavdiju Odiņu 70 g. 
Nataļju Pimanovu 70 g. 
Gunāru Renckulbergu 70 g. 
Laimu Subbotu 70 g. 
Olgu Šiškoviču 70 g. 
Viktoru Agafonovu 75 g.
Vairu Daigu Balodi 75 g. 
Hariju Bernātu 75 g. 
Mariju Tereziju Dauguli 75g.
Iju Ešmani 75 g.
Gunāru Freidenfeldu 75 g.
Elfrīdu Jansoni 75 g.
Staņislavu Lobovu 75 g.
Māru Ozoliņu 75 g. 
Dmitriju Stanku 75 g.
Grigory Musiyaka 80 g
Feodoru Pankovu 80 g.
Ļevu Balodi 85 g.
Jevstoliju Sargužinu 85 g.
Tamāru Smirnovu 90 g.
Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

KONCERTS “RUDENS” 
labdarības koncertu ciklā

“Ērģeļmūzikas četri gadalaiki” 
8. oktobrī plkst.18.00 Baltezera baznīcā

Kristīne ADAMAITE (ērģeles) un
Artis SĪMANIS (saksofons)

Ieeja par ziedojumiem.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16 plkst. 13.00

21. septembrī
(piedalās domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks)

19. oktobrī – nākamais saiets 
Pensionāru padome

STARPTAUTISKĀS SENIORU DIENAS 
SVINĪBAS

Šā gada 1. oktobrī plkst. 14.00
Gaujas ielā 16

Pensionāru padome

VECĀKU ATBALSTA SKOLA
28. septembrī plkst. 18.00

Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A

Esi pieklājīgs!
Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar valsts 
amatpersonu un darbinieku pretimnākošu 
attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautā-
jumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības prin-
cips kā uzvedības norma paredz pienākumu 
valsts amatpersonām un darbiniekiem būt 
pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības 
to prasīt.
Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar liku-
mu uzlikts pienākums, tā ir arī laba audzinā-
šana. Savstarpēja pieklājība ir labākais veids, 
kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un 
uzlabot labu pārvaldību.

CIGUNS – darbs ar iekšējo enerģiju, nostiprinot 
�zisko ķermeni un garu.

Nodarbības trešdienās no 18:00 – 20:00
Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā.

Nodarbības vada serti�cēta Cigun instruktore 
Maira Gūtmane, tālr. 29636683, 29616187 (Iveta).

BIĻEŠU PARADĪZES (Kultūras centrā) 
kases darba laiks

O. 9.00-14.00, T. 15.00-19.00,                      
C. 9.00 – 13.00, P. 16.00-21.00

STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas

pa tālr. 67996230




