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Ādažu novada iedzīvotājiem tagad pieejams 
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums. 
Laukums atrodas Ādažu novadā Kadagā, 
“Kadagas attīrīšanas ietaises”.
Par šķiroto atkritumu pieņemšanas lau-
kuma darbību rūpējas vides apsaimnieko-
šanas uzņēmums “Eco Baltia vide”. Lau-
kumā ikviens Ādažu novada iedzīvotājs 
var nodot nevajadzīgās elektroiekārtas 
(to skaitā ledusskapi), autoriepas (vienu 
komplektu vieglo automašīnu auto rie-

pu gadā), papīru, kartonu, stikla pudeles 
un burkas, skārdenes, koka iepakojumu, 
lampas, spuldzes, baterijas un akumula-
torus. Iedzīvotāji laukumā nevajadzīgas 
lietas var nodot bez papildu samaksas.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma 
darba laiks:
Otrdien 08.00 – 13.00
Trešdien 14.00 – 19.00
Piektdien 08.00 – 13.00
Sestdien 08.00 – 13.00

Lielgabarīta atkritumu nodošana kārtība. 
Katrs “Eco Baltia vide” klients, uzrādot 
savu “Eco Baltia vide” klienta numuru 
(privātmāju īpašniekiem), gada laikā bez 
maksas var nodot 100kg lielgabarīta at-
kritumu, kā arī laikā pēc jaunā gada no-
dot svētku eglītes un adventes vainagus. 
Ja dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un jāno-
sauc sava dzīvesvietas adrese laukuma 
apsargam. →  4. lpp.
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MĒNESIS BILDĒS

 Velosipēdu statīvi – tagad arī pie Ādažu bērnudārza! Paldies biedrībai “ĀdažiVelo”!
“ĀdažiVelo” pateicas arī “Uz zvaigznēm Ādažos III: Dārgumu meklētāji” dalībniekiem!

 Latviešu kopiena “Ābols” iešūpo jaunu 
Sauli, jaunu gadu, jaunu sākumu!

 Žetonu vakars Ādažu vidusskolā! Žetonu ar 
skolas logo pasniedz kopš 1996.gada. Līdz šim 
tas pasniegts 1271 vidusskolas absolventam jeb 
Žetona kavalierim!

 Starptautiskajā pūšaminstru-
mentu spēles jauno izpildītāju 
konkursā „Naujene WIND 2017” 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolu 
audzēkne Marta Ceriņa ieguvusi 
2.vietu! Apsveicam!

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkne Elīna Kronberga ieguvusi 
bronzas godalgu 24. Starptautiskajā 
pasaules bērnu zīmējumu konkursā 
Japānā. Apsveicam!

 Līdz 29.aprīlim Ādažu novada bibliotēkā 
skatāma Olgas Kuzņecovas gleznu izstāde 
“Dabas krāšņumā”.

 XIV Starptautiskais 
akordeonistu konkursā 
Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkne Zita Toma 
ieguvusi 2. vietu! Apsveicam!

 Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas 
un mūzikas skola, tās direktore Inga 
Patmalnika un īpaši komponiste Anna 
Veismane saņem Latvijas Komponistu 
savienības pateicību par konkursa 
“Skaņuraksti Ādažos” veidošanu.
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 Pierīgas koru skatē Ādažu vidusskolas 
korim "Pienenīte" - I pakāpe! Apsveicam!

Ar 
jauno 

komponistu 
talantu varēja 

iepazīties mūzikas 
jaunrades konkur-
sā “Skaņuraksti 

Ādažos”!
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NOVADĀ

Aicinām iepazīties ar Ūbeļu ielas satiksmes organizācijas shēmu
un izteikt priekšlikumus tikšanās laikā 27. aprīlī
Tā kā iedzīvotāju un automašīnu skaits cie-
matā Podnieki strauji turpina pieaugt, aktu-
āls kļuvis jautājums par satiksmes organizā-
ciju Ūbeļu ielā, izvērtējot satiksmes drošību 
autobraucējiem un gājējiem, automašīnu 
novietošanas organizāciju un ielu apsaim-
niekošanas aspektus.
2016. gada rudenī Ādažu novada dome or-
ganizēja kopsapulci ar iedzīvotājiem, kurā 
tika diskutēts par Ūbeļu ielas satiksmes 
organizācijas problēmām, kā rezultātā tika 
nolemts izstrādāt projektu “Ūbeļu ielas sa-

tiksmes organizācijas shēma”, paredzot un 
attēlojot divu virzienu satiksmes kustību, 
atzīmējot ielu posmus ātrumvaļņu izbūvei, 
kā arī nosakot ierobežojumus automašīnu 
novietošanai.
Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar SIA “Ver-
tex projekti” izstrādāto Ūbeļu ielas satik-
smes organizācijas shēmu Ādažu pašvaldī-
bas mājaslapā www.adazi.lv. 
Priekšlikumus un ieteikumus uzklausīsim 
klātienē. Aicinām iedzīvotājus uz atkārtotu 
tikšanos 27. aprīlī plkst. 18.00 Ādažu nova-

da domes Vēstures un mākslas galerijas 
telpās, 1.stāvā, Gaujas ielā 33A. Piedalīsies 
namu apsaimniekotāji, Ādažu novada do-
mes ceļu ekspluatācijas inženieris un SIA 
“Vertex projekti” pārstāvis.
Atšķirībā no Ūbeļu ielas, kas ir pašvaldības 
iela, iekšpagalmu teritorijas (Krastupes ielas 
8, Krastupes ielas 10, Ūbeļu ielas 3, Ūbeļu 
ielas 15 un Ūbeļu ielas 17)  ir jaukta statusa 
kopīpašumi un par to satiksmes organizāci-
jas problēmām tiks izstrādāti ieteikumi un 
prezentēti tikšanās laikā 27. aprīlī.

 Tuvojas vasaras radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem

10. aprīlī noslēdzās Ādažu novada domes 
izsludinātais vasaras radošo darbnīcu 
programmu konkurss. 11. aprīlī iesniegtās 
programmas izvērtēja komisija, kas lēma 
par atbalsta piešķiršanu programmu īste-
nošanai. 
Līdzīgi kā pirms gada, skolēnus kopā ar 
vecākiem aicināsim  iepazīties ar radošo 

darbnīcu programmu saturu 
domes mājaslapā un pieteikties 
dalībai, nosūtot pieteikumu iz-
glītības darba un jaunatnes lie-
tu speciālistei Inārai Briedei uz 
e-pastu inara.briede@adazi.lv. 
Ņemot vērā pagājušās vasaras 
pieredzi, kad lielākais piepra-
sījums bija pēc aktivitātēm 
tieši jaunākā skolas vecuma 
bērniem, šogad aicināsim da-
lībai kādā no  deviņu radošo 

darbnīcu piecu dienu posmiem  7 līdz 12 
gadus vecus bērnus, kas deklarēti Ādažu 
novada pašvaldības administratīvajā teri-
torijā. 

Informācija par radošo darbnīcu pie-
dāvājumu tiks publicēta domes mā-
jaslapā 20. aprīlī plkst. 9.00, kad arī 

sāksies pieteikšanās process. 

Plānots, ka līdz maija vidum visi intere-
senti jau būs saņēmuši apstiprinājumu par 
dalību kādā no radošajām darbnīcām. Ap-
stiprinājums par bērna reģistrāciju dalībai 
izvēlētajā radošajā darbnīcā tiks nosūtīts 
uz bērna vecāka norādīto e-pasta adresi. 
Lai pieteikšanās noritētu raiti, lūdzam 
visu  nepieciešamo informāciju iesniegt 
norādītajā secībā: 
1. bērna vārds, uzvārds;
2. dzimšanas gads;
3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
4. klase un skola;
5. 1. izvēlētā radošā darbnīca un datums, 
6. 2. izvēlētā radošā darbnīca un datums, 
7. bērna vecāka kontakttālrunis saziņai 
gadījumos, ja izvēlētajā(s) radošajā darb-
nīcā(s) jau būs sasniegts maksimālais da-
lībnieku skaits.

Ināra Briede

Atjauno iebrauktuvi uz auto stāvlaukumu pie Ādažu Kultūras centra

Lai Ādažu Kultūras centra apmeklētājiem – gan autobraucējiem, gan gājējiem – ceļš uz Kultūras centru būtu ērtāks, dome uzsā-
kusi atjaunot iebrauktuvi uz auto stāvlaukumu pie Ādažu Kultūras centra. Šobrīd notiek jaunas gājēju ietves izbūve, tai sekos ceļa 
virskārtas seguma atjaunošana ar karsto asfaltbetonu.

Notiek nomaļu izbūve 1,6 km garumā
no iebrauktuves uz Ādažu vidusskolu līdz Krastupes ielai
Šā gada aprīlī notiek nomaļu izbūve 1,6 
km garumā no iebrauktuves uz Ādažu 
vidusskolu līdz Krastupes ielai. Ādažu 
novada dome saņēmusi jautājumus no 
iedzīvotājiem par to, kādēļ nav izdevu-
sies gājēju – veloceliņa izbūve no vidus-
skolas līdz Zīļu ielai un no Zīļu ielas līdz 
Krastupes ielai. Kā vēstījām iepriekš, SIA 
“Vertex projekti” izstrādāto tehnisko 
projektu “Gaujas, Dadzīšu un Krastupes 
ielu rekonstrukcijas tehniskā projekta iz-

strāde” īstenošanu kavē sarkano līniju ie-
tvaros esoša privātīpašnieka nevēlēšanās 
saskaņot projekta tehniskos risinājumus. 
Projektu nesaskaņoja viens īpašnieks, 
kura izvirzītās prasības bija nesamērīgas, 
un dome tiesiski tās nevar realizēt. Lai 
nodrošinātu sabiedrības vairākuma va-
jadzībām nepieciešamo infrastruktūru 
un bērni droši varētu doties uz skolu, šo-
brīd noris atsavināšanas process likumā 
noteiktajā kārtībā, kā arī papildu dome 

lēmusi par pagaidu risinājumu – izveidot 
stingra grants seguma nomales abās ceļa 
pusēs no vidusskolas līdz Zīļu ielai un no 
Zīļu ielas līdz Krastupes ielai.

Ādažu novada dome
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Kā atrast jauno šķiroto atkritumu laukumu

Ādažu novada iedzīvotāji Ādažu novada 
domes sociālajos tīklos uzdod jautāju-
mus par  jaunā šķiroto atkritumu lau-
kuma darbību. Publicējam jautājumus 
un atbildes arī citu novada iedzīvotāju 
zināšanai. 
Jautājums: Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, 
nekāda klienta numura ar “Eco Baltia 
vide” nav, daudzdzīvokļu nama apsaim-
niekošanu veic apsaimniekotājs, gribu 
aizvest nodot, piemēram, riepas. Kā var 

pierādīt, atbraucot uz minēto laukumu, 
ka esmu Ādažu iedzīvotājs?
Atbilde: Jāuzrāda personu apliecinošs do-
kuments un jāpasaka dzīvesvietas adrese, 
bet tas ir tikai gadījumā, ja vēlaties nodot 
svētku egli vai lielgabarīta atkritumus 
(dīvāni, matrači, skapji, gultas utml.) Ja 
vēlaties nodot citus šķiroto atkritumu vei-
dus, piemēram, elektroiekārtas (tai skaitā 
ledusskapjus), akumulatorus, baterijas, 
stikla pudeles un burkas, plastmasas iepa-

kojumu, papīru, 
kartonu u.c., Jūs 
varat tos nodot, 
neuzrādot per-
sonu apliecinošu 
dokumentu. Tā-
pat, saskaņā ar 
Ministru kabine-
ta noteikumiem, 
1 persona jebku-
rā šķiroto atkri-
tumu laukumā 
var nodot kom-
plektu ar viegla-
jām auto riepām 
(neuzrādot per-
sonu apliecinošu 
dokumentu).
Jautājums: Dzī-
voju Kadagas 
daudzdzīvok ļu 
mājā. Mainīšu 
ledusskapi, veco 
varu nodot tikai 
ar līguma Nr.?

Atbilde: Ledusskapis pieder elektroie-
kārtu grupai, tādēļ arī to var nodot, ne-
uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
Pastāv iespēja arī sazināties ar “Eco Baltia 
vide” pa tālr. 27737611, lai uzņēmums, 
plānojot maršrutu, varētu paņemt Jūsu 
nododamo ledusskapi.

Ja ir vēl kādi jautājumi,  aicinām 
sazināties ar “Eco Baltia vide” pa 
bezmaksas tālr. 8717 vai rakstīt 
info@vide.ecobaltia.lv 

1. lpp. → Novadā atklāts šķiroto atkritumu laukums

Ināra, tirdzniecības pārstāve

Anna, jaunā māmiņa

Uldis, automehāniķis

Kārlis, taksometra vadītājs

Par to, ka Ādažu novadam beidzot 
ir savs šķiroto atkritumu laukums, 
dzirdu pirmo reizi, bet pie savas pri-
vātmājas visus atkritumus lieku vienā 
konteinerā, jo nekur tuvumā nav atse-
višķu konteineru stiklam, plastmasai 
un papīram. Bet, ja jau tagad Kadagā 
ir vieta, kur var nodot veco televizoru 

un nodilušās auto riepas, šo iespēju izmantosim.

Veco televizoru, pirms to vest uz 
Kadagas atkritumu laukumu, visti-
camāk, mēģinātu kādam piedāvāt. 
Varbūt noder. Savukārt šķiroto atkri-
tumu pieņemšanas laukums novadā 
noteikti ir labāka alternatīva, nekā iz-
mest atkritumus mežā.

Tas neapšaubāmi ir ieguvums, ka 
netālu no mājām ir vieta, kur atstāt 
vecās riepas, akumulatorus, spuldzes 
un metāla atkritumus. Tūdaļ uz tu-
rieni vedīšu veco televizoru. Turklāt 
jau esmu novērtējis iespēju, ka mājas 
tuvumā ir viens konteiners plastma-
sas atkritumiem, otrs – stiklam. Vecās 

baterijas nesam uz konteineru lielveikalā.

Es jau labi sen gaidīju iespēju iztīrīt 
garāžu no vecajiem krāmiem, un nu, 
līdz ar šķiroto atkritumu laukuma at-
vēršanu Kadagā, tāda ir radusies. At-
liek tikai uzkrājumus salikt pa frakci-
jām un vest prom.

Aptauju Ādažos veica Apriņķis.lv

NOVADĀ



ĀDAŽU VĒSTIS   18. APRĪLIS (196) 2017 5

NOVADĀ

Atjaunos Kadagas ceļu pie Austrumu ielas 220m garumā

Atjaunota ūdens ņemšanas vieta pie avota Kadagā

Izsludināts publiskais iepirkums par Kadagas ceļa posma atjaunošanu pie Austrumu ielas 220m garumā. Darbu uzsākšana plānota 
šā gada maijā.

Pirms...

Pēc...

Turpinās projektu iesniegšana konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2017!

Ādažu novadā šis ir jau astotais projektu 
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenoša-
nas gads. Ar iedzīvotāju iniciatīvu, līdzdalī-
bu un neatlaidīgu mērķtiecību ir realizētas 
dažādas interesantas idejas, kas mūsu visu 
– Ādažu novada iedzīvotāju – ikdienu pa-
dara interesantāku un krāsaināku.  Ādažu 
Vēstures un mākslas galerijā 28.martā no-
tika konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2017 
informatīvais seminārs potenciālajiem pro-

jektu iesniedzējiem. Semi-
nāra ietvaros tika sniegta 
informācija par iepriekšē-
jos gados īstenotajiem pro-
jektiem mūsu novadā, kā 
arī par projektiem, kas 
realizēti citos novados šī 

konkursa ietvaros. Tika runāts par biežāk 
pieļautajām kļūdām projektu pieteikumu 
sagatavošanā un realizācijā un to, kā šīs 
kļūdas nepieļaut turpmāk. Dalībnieki tika 
iepazīstināti ar šī gada projektu konkursa 
nosacījumiem, projekta pieteikuma saga-
tavošanu, projektu vērtēšanu, kādos gadī-
jumos nepieciešams doties uz Būvvaldi, lai 
saskaņotu plānotās darbības, kā arī sniedza 
informāciju par citiem ar projektu īstenoša-

nu saistītajiem jautājumiem. 
Potenciālajiem projektu iesniedzējiem at-
gādinām, ka projektu pieteikumi jāiesniedz 
līdz 2017. gada 19. aprīlim plkst. 17.00! 
Projektu konkursa nolikums, tajā skaitā pie-
teikuma veidlapa un citi saistītie dokumen-
ti, sākot ar 2017. gada 16. martu ir pieejami 
Ādažu novada domes mājaslapā sadaļā Paš-
valdība/Konkursi.
Laipni aicināti piedalīties konkursā ar ide-
jām un veidot mūsu novadu skaistāku un 
interesantāku!

Sanda Kaša
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Ādažiem top jauns centrs!
Jau izbūvēti  jauni pazemes inženiertehniskie tīkli, ieklāta salizturīgā grunts kārta

Kā informējām iepriekš, 9. martā tika uzsākti projekta “Gaujas ielas A pārbūve” būvdarbi, slēdzot satiksmi Gaujas ielas posmā no 
Rīgas gatves līdz Attekas ielai. Ar prieku varam ziņot, ka jau ir veikta jauno pazemes inženiertehnisko tīklu izbūve. Tāpat ieklāta 
jauna, salizturīga grunts kārta. Savukārt nolietotā grunts kārta tiek lietderīgi izmantota tālāk – tā tiek vesta uz Kadagu, kur ar 
BMX sporta veida entuziastu līdzdalību tiek veidota jauna BMX trase.  

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Notiek pēc ziemas
bojātā asfalta seguma
labošana novada
ceļos un ielās
Nolietoto asfaltēto ceļu  sakārtošanai  pēc 
ziemas novadā notiek bojāto asfaltbetona 
segumu labošana –  bedrīšu remonts. 
Satiksme netiek slēgta, remontdarbu  
laikā to norises vietā var tikt sašaurinā-
ta brauktuve un ierobežots braukšanas 
ātrums. Atvainojamies par neērtībām 
remontdarbu laikā!

Ceļu un ielu piederība
Atgādinām, ka ne visi Ādažu novada admi-
nistratīvajā teritorijā esošie ceļi un ielas atro-
das Ādažu novada pašvaldības īpašumā un 
valdījumā. Novada ceļi un ielas iedalās pēc to 
piederības: 
1) valsts īpašums, 
2) pašvaldības īpašums, 
3) privāts īpašums vai kopīpašums
Bieži, īpaši nekustamo īpašumu attīstītāju 
jaunizveidotajās, apdzīvotajās vietās, ielu 
veido vairāki privātīpašumi. Saskaņā ar Pub-
liskas personas �nanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto 
pašvaldības pienākums ir rīkoties ar saviem 
�nanšu līdzekļiem un mantu likumīgi un 
lietderīgi, respektīvi, pašvaldība nedrīkst iz-
mantot sava budžeta līdzekļus citu īpašnieku 
īpašumu uzturēšanai.
Attekas iela, Podnieku ceļš (V46), Rīgas gat-
ve (V30), autoceļš Baltezers – Āņi – Lapmeži 
(V50), autoceļš Baltezers – Ataru ezers (V47), 
autoceļš Garkalne – Ošlauki (V49) un Veckū-
lu iela (V48),  ir Latvijas Republikas īpašums 

un nodots VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, 
un par šo ceļu, ielu un gājēju ietvju uzturēša-
nu atbild VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.
Kā ielu nodod pašvaldības īpašumā? 

Lai ielu nodotu pašvaldības īpašumā, ze-
mes īpašniekiem jāizstrādā zemes ierīcības 
projekts, kurā iela tiek izdalīta vienā atse-
višķā zemes vienībā un nodota pašvaldības 
īpašumā un valdījumā, lai tas tiktu uzturēts 

atbilstoši 2010. gada 9. marta Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uztu-
rēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
Pašvaldības ceļi un ielas tiek uzturētas at-
bilstoši 2010. gada 9. marta Ministru kabine-
ta noteikumos Nr. 224 “Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli” noteikta-
jām C un D klasēm.
Detalizētu pašvaldības ielu un ceļu sarakstu 
un to uzturēšanas klases iespējams aplūkot 
pašvaldības mājaslapas www.adazi.lv sadaļā 
“Ielas un ceļi”.

Ādažu novadā pretplūdu pasākumu īstenošanai
plānoti ERAF līdzekļi 2,9 miljoni eiro apmērā

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas pe-
rioda SAM 551 projektam “Novērst plūdu 
un krasta erozijas risku apdraudējumu 

Ādažu novadā” plānotais kopējais ERAF 
�nansējums ir 2,9 milj. eiro. Projektu plā-
nots īstenot divās daļās. Projekta pirmās 
daļas ietvaros plānots atjaunot Ādažu cen-
tra poldera esošo dambi pik. 00/00-15/57 
un krājbaseinu, pārbūvēt centra poldera 
sūkņu staciju, kā arī veikt krastu stiprinā-
jumu izbūvi posmā no A-1 līdz Kadagas 
tiltam izskalojuma vietās, kā arī izbūvēt 
Upmali aizsargdambi. Pirmajai projekta 
daļai pieejamais ERAF �nansējums ir 1,2 
milj. eiro. Šobrīd notiek projektēšanas dar-
bi. Projekta iesniegumu plānots iesniegt 
Centrālajā �nanšu un līgumu aģentūrā 

līdz 2017. gada 29. decembrim. Projekta 
otrās daļas ietvaros plānots izbūvēt jaunu 
aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā no 
Kadagas tiltam līdz Gaujas - Baltezera ka-
nālam, izbūvēt sūkņu staciju Nr.2 pie Vēju-
pes caurtekas – regulatora, izbūvēt krasta 
nostiprinājumus izskalojumu vietās, kā 
arī pārbūvēt Kadagas ceļu posmā no tilta 
līdz pagrieziena uz Abzaļiem, paaugstinot 
ceļa klātni. Projekta otrajai daļai plānotais 
ERAF �nansējums ir 1,7 milj. eiro, kas 
plānots pēc 2018. gada 31. decembra, ja sa-
ņemts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums.

Inita Henilane



Godātie Ādažu novada iedzīvotāji!
Talkosim kopā 22. aprīlī!

• Ādažu novada dome šogad kopā ar 
Lielās talkas atbalstītāju SIA “Arčers” 
un Nacionālo bruņoto spēku karavī-
riem aicina ikvienu novadnieku pie-
vienoties Gaujas aizsargdambja (7km 
garumā) un Katlapu ceļa apkārtnes sa-
kopšanas talkā. Satikšanās vieta – pie 
Ādažu Kultūras centra. SIA “Arčers” 
talciniekus cienās ar lauku virtuvē ga-
tavotām pusdienām.
• Satversmes tiesas darbinieki, go-
dinot Alderos dzimušā bijušā Latvi-
jas ārlietu ministra (1926—1928) un 
Satversmes sapulces deputāta Feliksa 
Cielēna piemiņu, aicina Alderu iedzī-
votājus piebiedroties  Alderu parka 
sakopšanā.
Tāpat aicinām talkot arī citviet novadā!

Kā reģistrēt talkošanas vietu? 
Šogad talku reģistrācija tiek veikta jaunajā 
Lielās talkas mājaslapā  www.talkas.lv. Infor-
mācija jaunajā mājaslapā nepārtraukti tiek 
papildināta. Mājaslapā atrodama arī pašval-
dību koordinatoru kontaktinformācija.
Katram, kas vēlas pieteikt talkas vietu, 
jāieiet mājaslapas www.talkas.lv  sākumla-
pas kartē, jāieliek sarkanais punkts plāno-
tajā talkas vietā un pēc tam jāklikšķina uz 
labajā pusē esošās zilās pogas PIETEIKT 
TALKU. Karti var pietuvināt, attālināt, 
pārbīdīt. Līdzko tas izdarīts, atveras re-
ģistrācijas forma ar nepieciešamajiem lau-
kiem, kurus aizpildīt. Ja sarkanais punkts 
nejauši ielikts kļūdaini, to var pārbīdīt, 
kamēr pieteikums vēl nav nosūtīts.
Jauns konkurss!
Šogad Lielajai talkai ir jauns konkurss, 
kurā ikviens aicināts sagatavot video par 
Latvijas zaļo tēlu – Latvijas vizītkarti. 
Konkursā var piedalīties jebkurš inte-
resents. Konkursa nolikums atrodams 
šeit: http://talkas.lv/2017/03/22/lielas-tal-
kas-konkurss-latvijai-but-zalai/
Lielā Talka ik pavasari Latvijā notiek 
kopš 2008. gada, un šogad tā norisināsies 
22. aprīlī, tās vadmotīvs – “Latvijai BŪT 
zaļai!” Šādi paredzēts iedzīvināt mērķi – 
Latvijai kļūt par zaļāko valsti pasaulē!
Vairāk informācijas www.talkas.lv

Iveta Grīviņa

ĀDAŽU VĒSTIS  18. APRĪLIS (196) 2017 7

NOVADĀ

Izveidotas jaunas
sabiedriskā transporta 
pieturvietas
Ādažu novadā izveidotas jaunas sabied-
riskā transporta pieturvietas uz Kadagas 
ceļa, virzienā no Kadagas uz Ādažiem 
iepretim Austumu ielai un virzienā no 
Ādažiem uz Kadagu, pie pagrieziena uz 
Vecštāles ceļu.

Atjaunos ielas seguma 
virskārtu Ziedu un
Gaujmalas ielās
Ziedu un Gaujmalas ielās paredzēta 
grants-šķembu seguma virskārtas atjau-
nošana 10 cm biezumā.

Uzlabota Skolas ielas
seguma virskārta
Ar Gaujas ielā iegūto nofrēzēto asfaltbe-
tonu ir uzlabota Skolas ielas seguma vir-
skārta posmā no Attekas ielas līdz Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestādei, kā arī uz-
labots grants ceļa segums uz jaunizbūvē-
to šķiroto atkritumu laukumu Kadagā.

Mainīta automašīnu
novietošanas kārtība
pie atsevišķām Kadagas 
daudzdzīvokļu mājām
Kadagā pie 12. un 13. daudzstāvu namiem 
tiek mainīta automašīnu novietošanas 
kārtība. Turpmāk automašīnu novietoša-
na būs atļauta tikai saskaņā ar Valsts aiz-
sardzības militāro objektu un iepirkumu 
centra izsniegtajām atļaujām mājas iedzī-
votājiem. Aicinām būt vērīgiem!
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UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Āda-
žu Vēstis” (Nr.196) izdots informatīvs 
pielikums (Nr.193), kurā publicēti šādi 
Ādažu novada domes saistošie noteiku-
mi: Nr.4/2017 (28.02.2017.) “Par pabalstu 
aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.”
Nr.7/2017 (28.03.2017.) “Grozījumi Āda-
žu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Saistošie  noteikumi par Āda-
žu  novada pašvaldības budžetu 2017. 

gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Āda-
žu novada domes mājaslapā www.adazi.
lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties 
Ādažu novada Klientu apkalpošanas cen-
trā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu no-
vada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, 
SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas 
ielā 27B.
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VESELĪBA

Veselības maratons Ādažos rit pilnā sparā! Ādažnieki aktīvi piedalās
Eiropas Savienības veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Ir noslēdzies pirmais projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Ādažu novadā” aktivitā-
šu ieviešanas mēnesis. Kā jau iepriekš 
informējām, ir uzsākušās vispārattīs-
tošās vingrošanas nodarbības baseinā 
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, 
savukārt skolas vecuma bērniem tika 
organizētas grupu nodarbības “Dros-
me draudzēties” Ādažu vidusskolā. 
Darbu Ādažu Sociālajā dienestā ir uz-
sākušas divas atbalsta grupas – atbal-
sta grupa vecākiem, kuriem ir bērni ar 
īpašām vajadzībām un atbalsta grupa 
ilgstošajiem bezdarbniekiem. Darbs 
raiti rit uz priekšu, ik nedēļu projekta 
aktivitāšu klāstam pievienojas kāda 
jauna aktivitāte vai pasākums!

Veselīgo uzkodu darbnīca
Marta pēdējā nedēļā skolas vecuma bēr-
niem Ādažu vidusskolā tika organizēta 
salātu un veselīgo uzkodu pagatavoša-
nas darbnīca. Darbnīcas ietvaros uztura 
speciālistes Agritas Rūsiņas vadībā tika 
pagatavoti veselīgi un garšīgi salāti, tra-
dicionālo piedevu vietā izmantojot ve-
selīgas, organismam draudzīgas piede-
vas. Darbnīcas dalībniekiem bija iespēja 
pagatavot arī veselīgo uzkodu – musli 
batoniņu, izmantojot žāvētus augļus, 
riekstus, sēkliņas, medu un citas veselī-
gas piedevas. Ar interesi un aizrautību 
dalībnieki ieklausījās un iesaistījās uz-
tura speciālistes praktiskajos padomos 
un ēdienu gatavošanas darbos. Darbnīca 
sniedza iespējas  pilnveidot veselīga uz-
tura gatavošanas prasmes, jaunieši iegu-
va jaunas idejas receptēm, lai papildinātu 
un dažādotu savu ēdienkarti. Veselīgo 
salātu un uzkodu darbnīcas projekta ie-
tvaros tiks organizētas arī aprīļa 
mēnesī, veicinot veselīga uztu-
ra lietošanu skolas vecuma 
bērniem ikdienā. 

Vingrošana personām no 54 gadu ve-
cuma
29. marta vakarā, pirmo reizi projekta ie-

tvaros, Gaujas ielā 16 tika orga-
nizēta vingrošanas nodarbība 
personām no 54 gadu vecuma. 
Atsaucība no dalībnieku puses 
bija tik liela, ka pirmā grupa 
tika nokomplektēta daudz lielā-
ka, nekā bija plānots. Nodarbī-
bas vada trenere, �zioterapeite 
Marika Gladkija. Nodarbības 
tiks organizētas vienu reizi ne-
dēļā, katram dalībniekam būs 
iespēja bez maksas apmeklēt 
vienu nodarbību ciklu – 7 no-
darbības. Pavisam kopā 2017. 
gadā tiks organizēti 4 nodarbību cikli. 
Par pieteikšanos turpmākajiem cikliem 
lūgums sekot līdzi informācijai pašval-
dības mājaslapā. 

Par Tevi, viņu un “tauriņiem”!
Aprīlī projekta ietvaros skolas vecuma 
bērniem Ādažu vidusskolā tiek organi-
zētas grupu nodarbības “Par Tevi, viņu 
un “tauriņiem”!” un “Es neesmu bērns”. 
Nodarbības vadīs biedrības “Papardes 
zieds” speciālisti. Nodarbību “Par Tevi, 
viņu un “tauriņiem”!” mērķis ir  likt 
jauniešiem aizdomāties par atbildību 
attiecību veidošanā. Nodarbību laikā 

tiks izspēlētas dažādas lomu spēles, 
kurās jaunieši var uzlabot savas 

argumentācijas spējas, prasmes 
izteikt savas vēlmes un spēt uz-
klausīt citus. Tiks diskutēts par 
tādiem jautājumiem 
kā iepazīšanās, kon-

�iktu risināšana, šķirša-
nās, bailes, cieņa pret otru 

cilvēku.  Savukārt nodarbību 
“Es neesmu bērns” laikā tiks 
sniegtas pamatzināšanas par 
ķermeni un palīdzība izprast 
dažādās emocijas, kas tiek pie-
dzīvotas pubertātes laikā.
Kalanētikas nodarbības
Skolas vecuma bērniem (10 
līdz 15 gadi) projekta ietvaros 
ir iespēja apmeklēt arī vispār-

attīstošās vingrošanas – kalanētikas no-
darbības. Nodarbības tiek organizētas 
sadarbībā ar Ādažu vidusskolu. Katram 
dalībniekam projekta ietvaros būs ie-

spēja apmeklēt 7 nodarbības. 
Nodarbības vadīs aerobikas ka-
lanētikas trenere Inese Lēruma. 
Pavisam kopā 2017. gadā tiks 
organizētas 35 nodarbības.
Ritmikas nodarbības
Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādē 12. aprīlī treneres Da-
ces Adamsones vadībā noritē-
ja pirmā ritmikas nodarbība 
pirmsskolas vecuma bērniem. 
Treniņi vērsti uz ritma izjūtas 
attīstību, visu muskuļu grupu 

harmonisku attīstību, stājas uzlabošanu, 
kustību koordināciju, veiklības attīstīša-
nu. Katram dalībniekam projekta ietva-
ros būs iespēja apmeklēt 8 ritmikas no-
darbības. Pavisam kopā 2017. gadā tiks 
organizētas 36 nodarbības.
Lieldienu zaķa veselības maratons
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 
no 18. līdz 21. aprīlim tiks organizēts 
tematiskais pasākums “Lieldienu zaķa 
veselības maratons”. Pasākums vērsts 
uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 
Pasākuma ietvaros rotaļu veidā bērniem 
tiks mācīts par veselīgu uzturu, orga-
nizēta foto orientēšanās PII teritorijā – 

Salātu un veselīgo uzkodu pagatavošanas 
darbnīca

Vingrošanas nodarbība personām no 4 gadu vecuma

Vispārattīstošās vingrošanas – kalanētikas nodarbī-
bas

Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības baseinā Ka-
dagas PII
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Atjaunoti arciema ce a novadgrāvji teju  km garumā.

Ādažu un Carnikavas kopprojektā Ādažu novadā atjaunoti grāvji teju  km garumā.

olu meklēšana, sporta aktivitātes kopā 
ar vecākiem, pasākuma noslēgumā PII 
pedagogi rādīs izglītojošu teātra izrādi 
bērniem “Kā zaķim gadījās”. Pasākumu 
vadīs atraktīvie Ādažu PII pedagogi.
Aprīlī turpinās arī marta mēnesī uzsāk-
tās nodarbības – vispārattīstošās vin-

grošanas nodarbības baseinā Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādē, atbalsta 
grupa vecākiem, kuriem ir bērni ar īpa-
šām vajadzībām un atbalsta grupa ilgsto-
šajiem bezdarbniekiem. 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselī-

bas veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Sanda Kaša

Mazajā Baltezerā un Dūņezerā ielaidīs līdaku mazuļus

2016.g. nogalē tika izstrādāti Zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumi Dūņeze-
ram un Mazajam Baltezeram. Atbilstoši 
noteikumu rekomendācijām Lauku at-
balsta dienestā tika iesniegti divu projek-
tu pieteikumi Valsts Zivju fonda atbalsta 
saņemšanai. Pasākuma “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdens-

tilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašu-
mā” ietvaros tika pieteikti sekojoši pro-
jekti – “Zivju resursu pavairošana Ādažu 
novada Dūņezerā”, kura ietvaros plānots 
ezerā ielaist 7500 gab. līdaku mazuļu 
un “Zivju resursu pavairošana Ādažu 
novada mazajā Baltezerā” – 22500 gab. 
līdaku mazuļu. Šī gada 21. martā Zivju 
padomes sēdē tika izskatīti 72 projektu 
iesniegumi. Iesniegto projektu kopējais 
pieprasītais Zivju fonda �nansējums bija 
318 501.80 EUR, bet izsludinātai pasāku-
ma kārtai pieejamais atbalsta apmērs bija 
215 000.00 EUR. Tādējādi pasākumam 
iesniegto projektu pieprasītais �nansē-
jums ievērojami pārsniedza projekta ie-
snieguma kārtā izsludināto un pieejamo 
atbalsta apmēru. Ņemot vērā pieejamā �-
nansējuma ierobežojumu, visi 72 projek-
ti tika rūpīgi vērtēti, un tikai 33 projekti 
tika apstiprināti pilnā apmērā. To vidū 

bija arī abi Ādažu novada domes pietei-
kumi.
Projekta “Zivju resursu pavairošana 
Ādažu novada Dūņezerā” kopējās iz-
maksas ir 2175.00 EUR ar PVN, no ku-
rām 1718.25 EUR jeb 79% ir Zivju fonda 
�nansējums. Projekta “Zivju resursu pa-
vairošana Ādažu novada Mazajā Balteze-
rā” kopējās izmaksas ir 7250.00 EUR ar 
PVN, no kurām 5727.50 EUR jeb 79% ir 
Zivju fonda �nansējums.

Saimniecības un infrastruktūras daļa
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NOVADĀ

Grāvju apsaimniekošana un uzturēšana Ādažu novadā
Ādažu novada dome 2016. gadā īsteno-
jusi divus projektus, atjaunojot pašval-
dības nozīmes koplietošanas meliorā-
cijas sistēmu novadgrāvjus. 2016. gada 
jūlijā tika pabeigti Garciema ceļa nova-
dgrāvju atjaunošanas darbi 2,82 km ga-
rumā. 2016. gada decembrī ekspluatācijā 
tika nodoti novadgrāvji 7,7 km garumā, 
kuri atjaunoti Ādažu novada domes un 
Carnikavas novada domes sadarbības 
rezultātā un piesaistot ES fondu �nan-
šu līdzekļus. Ik gadu tiek palielināts 
pašvaldībai piederošo grāvju garums, 
kuru apsaimniekošanu organizē Āda-
žu novada domes Saimniecības un in-
frastruktūras daļa. Lai nodrošinātu 
novada meliorācijas sistēmu, tai skaitā 
atjaunoto novadgrāvju, ilgstošu darbī-
bu, ir jāveic to apsaimniekošana. Ādažu 
novada dome aicina iedzīvotājus, kuru 
īpašumu robežās ir meliorācijas sistēmu 
elementi, veikt to apsaimniekošanu un 
uzturēšanu atbilstoši 03.08.2010. Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr.714 
“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi” prasībām, vei-
cot grāvju pļaušanu, piegružojuma, be-
bru dambju novākšanu un piesērējuma 
tīrīšanu. 

Mārīte Šketika



Ādažu novada konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” projekts ”Teātris  bērnu priekam” 
saņem veicināšanas balvu!

Š.g. 18. martā Līvānos norisinājās pašval-
dību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli- 
Latvija” un Nīderlandes fonda (KNHM) 
organizēts noslēguma pasākums, kura 
ietvaros tika prezentēti 2016. gadā paš-
valdībās īstenotie veiksmīgākie konkur-

su iedzīvotāju ini-
ciatīvu atbalstam 
“Sabiedrība ar 
dvēseli” projekti 
no visas Latvijas. 
2016. gadā kon-
kursus iedzīvotāju 
iniciatīvu atbals-
tam “Sabiedrība ar 
dvēseli” organizēja 
41 pašvaldība, kā 

rezultātā ar iedzīvotāju un sabiedriskos 
organizāciju iniciatīvu īstenoti 515 pro-
jekti. Par 2016. gada veiksmīgāko pro-
jektu atzīts Ogres novada pašvaldībā rea-
lizētais projekts “Bērnu rotaļu laukums 
pie Plaužu ezera”, kā rezultātā pie Plaužu 

ezera ir izveidota labiekārtota pludmale 
ar stilizētu smilšu kasti kuģa izskatā ar 
mastu un buru, kura bērnus pasargā no 
pusdienas saules svelmes, kā arī izveidoti 
citi labiekārtojuma elementi. Liels prieks 
un gandarījums, ka no 172 Rīgas plānoša-
nas reģionā īstenotajiem projektiem Āda-
žu pirmsskolas izglītības iestādes projekts 
“Teātris bērnu priekam” (projekta vadītā-
ja – Linda Cintiņa) saņēma veicināšanai 
balvu!

Inita Henilane

Atjauno bērnu rotaļu laukumu Podniekos
Ādažu novads jau tradicionāli ir ģimenēm 
draudzīgs novads, un ne velti tieši jaunās 
ģimenes arvien vairāk izvēlas Ādažus par 
savu mājvietu. Skola, bērnudārzi un inte-
rešu pulciņi aizpilda tikai daļu no mazuļu 
dzīves, turklāt tieši iespēja bērniem paro-
taļāties ārā, svaigā gaisā ir viena no pie-
vilcīgākajām priekšrocībām, ko ādažnieki 
var baudīt. Tomēr jārūpējas arī par to, lai 
rotaļāties būtu droši, tādēļ bērnu rotaļu 
laukumi ir ik pa laikam jāatjauno un jāpa-
dara pievilcīgāki.  Šobrīd kārta pienākusi 
Podnieku ciemata rotaļu laukumam – tajā 

tiks atjaunots smilšu segums un konstruk-
cijas, tādēļ ceram uz apkārtējo iedzīvotāju 
sapratni un pacietību, lai būtu iespējams 
rotaļu laukumu savest kārtībā, līdz iestājas 
siltā sezona. Lai parūpētos par bērnu dro-
šību, lūdzam vecākus pieskatīt savas ma-
zās atvasītes un  nevest bērnus šajā rotaļu 
laukumā spēlēties, jo pirms remontdarbu 
pabeigšanas tas var būs bīstami. Atjauno-
šanas darbus plānots pabeigt līdz aprīļa 
beigām. Kad darbi būs paveikti, iedzīvotāji 
par to tiks informēti, un  mazie ādažnieki 
laukumu atkal varēs droši izmantot.

Ēku renovācija plānota jau septiņām Ādažu daudzdzīvokļu mājām
Jau septiņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas šobrīd tiek virzītas uz ēku renovāciju, piesaistot ES fondu līdz�nansējumu. Divām 
mājām šobrīd tiek gatavota tehniskā dokumentācija un vienai tiek izvērtēta tehniskās dokumentācijas atbilstība. Savukārt  četriem 
jau sagatavotajiem renovācijas projektiem saņemts ALTUM pozitīvs apstiprinājums un drīzumā tiks organizēta būvnieka izvēle, 
kas nozīmē, ka tiks uzsākti  renovācijas darbi.

Ādažu Namsaimnieks
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Lai gūtu idejas mūsdienīga skolas aprīkojuma nodrošināšanā, skolas jaunās 
ēkas arhitekti un pašvaldības pārstāvji apmeklē jaunatvērto, starptautisko skolu 
Exupery International School

Ādažu pašvaldības pārstāvji un skolas 
jaunās ēkas būvprojekta izstrādātāji SIA 
“Nams” arhitekti apmeklēja pagājušā gada 

septembrī jaunatvērto privāto izglītības 
iestādi Piņķos – Exupery International 
School, lai gūtu idejas, iedvesmu  mūsdie-
nīga skolas aprīkojuma nodrošināšanā, 
energoefektīvas un ergonomiskās vides 
izveidē un uzturēšanā. Jaunatvērtās sko-
las arhitekts Juris Lasis un skolas pārstāve 
Natālija Osovska dalījās pieredzē par skolas 
jaunāko tehnoloģiju izmantošanu celtnie-
cības norisē, mācību telpu labiekārtošanā 
un aprīkojuma izmantošanas principiem, 
kuru efektivitāte ir jau pierādīta labākajās 
Eiropas skolās. Kā paši izglītības iestādes 
pārstāvji atzīst, viņu skola ir starptautiska 
skola Baltijas sirdī, kas ir unikāls izglītības 
centrs ar pirmsskolas, pamatskolas un vi-
dusskolas izglītības satura iespējām. Ir ra-

dīta izglītības sistēma, kura palīdz bērniem 
attīstīt sevī pašizpausmes spējas, iemācīties 
patstāvīgi domāt un kļūt par līderiem, vei-
doties kā personībām, pilnībā izmantojot 
visu savu potenciālu. Skola ir veidota tā, lai 
nodrošinātu izglītības nepārtrauktību, jo 
skolā darbojas pirmsskola, kas, vadoties pēc 
laika gaitā pierādīti efektīvā L’ecole Mater-
nelle principa, pāriet individuāli pielāgotā, 
uz bērnu centrētā un uz radošumu balstī-
tā starptautiskā skolā. Vērtējot skolas vidi, 
iepazīstoties ar izglītības satura principiem 
šajā izglītības iestādē, tika secināts, cik liela 
nozīmē ir skolas vides izveidē, lai skolēniem 
sniegtu pilnvērtīgu, jēgpilnu mācību proce-
sa norisi un personības veidošanos. 

Solvita Vasiļevska

NOVADĀIZGLĪTĪBA
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Jaunieši apgūst uzņēmējdarbības iemaņas, veidojot skolēnu uzņēmumus
Ādažu jaunieši izmēģina savus pirmos 
soļus uzņēmējdarbībā, mācoties vēl tikai 
skolā. Ādažu vidusskolā skolēni paši iz-
strādā biznesa plānu un pēc tam to īsteno, 
veidojot savu uzņēmumu un produktu, ko 
pārdot. Vislielākais ieguvums, jau skolā 
uzsākot veidot savu uzņēmumu, ir iegūtā 
pieredze, zināšanas un sapratne par to, vai 
uzņēmējdarbība ir joma, ar kuru jaunietis 
tiešām vēlas saistīt savu dzīvi. 

No skolas gadatirgus līdz starptautiskam 
�nālam
Kā stāsta Ādažu vidusskolas ekonomikas 
skolotāja Jadviga Fursa, 10. klasē jaunieši 
raksta biznesa plānu, bet 11. klasē to īsteno. 
Gadoties arī tā, ka ideja, par kuru uzrakstīts 
plāns, nemaz netiek realizēta, jo jaunieši iz-
vēlas tirgot citu produktu, ne to, ko iecerējuši 

sākumā. Piemēram, daži  jaunieši gribējuši 
ražot saldumus, bet pēc papildu informācijas 
iegūšanas no  Pārtikas un veterinārā dienes-
ta, sapratuši, ka tas viss būs pārāk sarežģīti. 
Kad biznesa plāns gatavs un 
arī produkts izdomāts, jau-
nieši to pirmo reizi prezentē 
trīs skolas gadatirgos (Mār-
tiņdienā, Ziemassvētkos 
un Valentīndienā). Skolas 
tirdziņos žūrija vērtē jau-
niešu sniegumu, taču nevis 
piešķir konkrētas  vietas, bet 
gan dažādus titulus, piemē-
ram, “Inovatīvs produkts”, 
“Labākais stends”, “Labākā 
pārdošanas komanda”.  Pēc 
skolas gadatirgiem jaunieši 
piedalās reģionālajos gada-
tirgos, ko parasti organizē kāda skola vai 
augstskola. Pēc tam var startēt Vislatvijas 

gadatirgos – Ziemassvētku un pavasara. 
Labākie no šiem projektiem tālāk nonāk 
starptautiskajā festivālā. No visām Baltijas 
valstīm pēdējo piecu gadu laikā tieši Latvija 
uzņēmusies starptautiskā  festivāla organi-
zēšanu. Un labākie no starptautiskā festi-
vāla piedalās nacionālajā �nālā. Piemēram, 

pirms pāris gadiem starptautiskajā festivālā 
un pēc tam arī nacionālajā �nālā no Ādažu 
vidusskolas piedalījās Anna Marija Zīdere 
ar ziepju ražošanas uzņēmumu. Labākie uz-
ņēmumi no nacionālā �nāla 
tālāk tiek virzīti uz starptau-
tisko �nālu Eiropas mērogā. 
Koka puķes, hennas tetovē-
jumi, ziepes, sveces u.c. 
Skolēnu mācību uzņēmums 
ir skolēnu veidots un vadīts 
mācību uzņēmums, kas mā-
cību nolūkos pilda īsta uzņē-
muma funkcijas un darbojas 
reālā vidē – skolēni ražo un 

pārdod preces 
vai pakalpoju-
mus, taču tam 
nav juridiska 
statusa. Uzņēmumus pārstāv 
“Junior Achievement  Latvija” 
un skola. 
Šajā mācību gadā (2016./2017.) 
jaunieši izveidoja 8 uzņēmu-
mus, kas piedāvāja šādas preces 
un pakalpojumus – dekoratīvās 
sveces, kaklarotas, ziepes, foto 
rāmīšus un foto pakalpoju-
mus, ādas aproces, koka puķes, 

T-kreklus un 
hennas tetovē-
jumus. 
Skolotāja Ja-
dviga Fursa 
stāsta, ka ir 
jaunieši, kuri 
ļoti aizraujas, 
ir motivēti, un 
ar savu uzņēmumu nonākuši  līdz pat na-
cionālajam �nālam, bet ir arī tādi, kuri tikai 
formāli izpilda prasības un viss. Tomēr ik-
vienam jaunietim vislielākais ieguvums no 
šīs uzņēmumu veidošanas programmas, ir 

pieredze, lai saprastu, vai  arī nākotnē gribēs 
nodarboties ar uzņēmējdarbību. 
Viena no skolniecēm, kas darbu pie skolēnu 
uzņēmuma uztvērusi ar aizrautību, ir Pau-
la Arne, kura kopā ar klasesbiedreni Ievu 
Skrastiņu-Knēziņu izveidoja uzņēmumu, 
kas tirgo koka puķes. Ādažu novada do-
mes izglītības un jaunatnes speciāliste Ināra 
Briede stāsta, ka pēdējā skolas tirdziņā viņu 
tirgotā prece bijusi īpaši pieprasīta. Paula 
Arne stāsta, ka šī prece tapusi, lielā mērā 

pateicoties tieši viņas tēta pro-
fesijai, kurš ir namdaris. Paula 
atzīst - lai gan arī pati  veidojusi 
koka puķes, tētim tas, protams, 
sanākot daudz labāk. Tāpēc 
viņa pati vairāk pievērsusies 
puķu krāsošanai.   
Nepaļauties uz citiem
“Kāda meitenīte skolas tirdziņā 
nopirka mūsu koka puķi, bet 
pēc tam viņas mamma savam 
krodziņam pasūtīja 16,” piere-
dzē dalās Paula. Iepriekš kāds 

Paulas klases-
biedrs smīkņājis, 
ka ar tādu preci 
Paulai gan tirgū 
neveikšoties – ja 
citi pārdod par-
baudītas vērtības 
(T-kreklus, apro-
ces, foto rāmjus 
u.c.), tad Paula 

kaut ko nesaprotamu. Kla-
sesbiedra piezīme Paulai 
mazliet likusi šaubīties par 
savu izvēli, tomēr tāpat 
riskējusi īstenot iecerēto.  
Pašā sākumā, rakstot biz-
nesa plānu, arī Paulai bija 
cita ideja – veidot auduma 
penāļus, bet beigās viss 

nojucis. Arī no ne tik veiksmīgās pieredzes 
Paula ieguvusi vērtīgu atziņu: “Sapratu, ka 
nekad nevajag paļauties uz citiem!” 
Uz jautājumu, kā veicās ar biznesa plāna 
rakstīšanu, Paula atbild: “Šādi darbi, kas 

SMU SIA  “Kels ” – ennas tetovējumi
Karīna Āboliņa, Laine elēna ēriņa, Dzelz-
skalne Sindija

SMU SIA “T istD e” – 
T-krekli
Dāniels Ozoliņš, Kārlis Lei-
boms, Kristaps Mitkevi s

SMU SIA  “Woodsense” – koka pu es
Ieva Skrastiņa-Knēziņa, Paula Arne

SMU SIA “Lacke ” – ak-
sesuāri ādas aproces    
olands rigorjevs, i-
ards ītiņš,  Toms Savins

SMU SIA “Eas  oto” – oto rāmīši un pa-
kalpojumi
Andrejs Tolstiks, Daniels Kuzņecovs, ikita 
Sokolovs

SMU SIA “ orde” – 
ziepju ražošana
Marianna Smirnova, 
Elīza Elizabete Vēvere

SMU  SIA    “Kr stal Kiss” –  kaklarotas
Sintija Vetere,  Toms Tretjakovs,  Samanta 
Allere, Kristīne Kurzemniece

SMU SIA “Nig tlig t” – dekoratīvās sveces
Alise Statute, Anastasija Žukova
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IZSTRĀDĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2. REDAKCIJAS VERSIJU
Ādažu novada dome informē, ka norisinās Ādažu pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes process. 
Ir apkopoti iesniegtie ierosinājumi plānojuma 1. redakcijas apspriešanai un tiek gatavota Teritorijas 
plānojuma 2. redakcijas versija. Katram ierosinājumu iesniedzējam tiks izsūtīta vēstule par iesniegto 
priekšlikumu izskatīšanu un izvērtēšanu. Iesniegto priekšlikumu kopsavilkums būs pieejams Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 
28. marta sēdes lēmumu Nr.62 “Par atļauju 
izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu 
Ādažu novadā, Alderu ciemā, “Stelpes””  uz-
sākta detālplānojumu grozījumu izstrāde ar 
nolūku pamatot jauktā dzīvojamās un darīju-
mu iestāžu apbūves zonā atļauto apbūvi, ze-
mesgabala sadalīšanu, piekļūšanas risinājumus 
un nepieciešamo inženiertehniskās apgādes 

infrastruktūru. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju  apstiprināts Ādažu novada teritorijas 
plānotājs–arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstis-
kus priekšlikumus un ieteikumus minētā de-
tālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu 
novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, katru darba dienu domes darba laikā 
vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvval-
dē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

EUROSCOLA – iespēja Ādažu vidusskolas skolniekiem braukt uz Eiropas Parlamentu

Ādažu vidusskolas skolēni piedalās kon-
kursā EUROSCOLA, lai iegūtu iespēju 
kopā ar vidusskolēniem no visām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm redzēt klātienē 
parlamentāro darbu un piedalīties starp-
tautiskās diskusijās Eiropas Parlamentā 
Strasbūrā, Francijā.
EUROSCOLA ir konkurss 10.-12. klašu 
skolēniem, kura galvenā balva ir iespēja 
dodoties apmaksātā braucienā uz Eiropas 
Parlamentu. Konkursa mērķis ir stiprināt 
jauniešu interesi un izpratni par ES pro-
cesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmu-
mu nozīmi katra cilvēka dzīvē, kā arī tā ir 
lieliska iespēja iepazīt jauniešus no citām 
dalībvalstīm un parādīt plašākai auditori-
jai skolēnu viedokļus, radošumu un kons-

truktīvo, stratēģisko domāšanu.
Šī gada 24. martā notika Ādažu vidussko-
las Eiropas kluba rīkotā spēle “Skrējiens 
cauri Eiropai”. Galvenā balva – dalība 
braucienā uz Eiropas parlamentu Strasbū-
rā. Spēlē tika iekļauti 4 dažādi uzdevumi. 
Pirmais posms – “Eiropas karognesējs”, 
kurā jāprot atšķirt Eiropas Savienības da-
lībvalstu karogi no citu valstu karogiem. 
Otrajā posmā dalībnieki piedalījās “Po-
liglots no Eiropas”, kurā bija jāatpazīst Ei-
ropas Savienības valstu valodas. Kā trešais 
posms bija “Erudītais eiropietis”. Dalīb-
niekiem bija jāatbild uz jautājumiem par 
Eiropas Savienību vai Eiropas Parlamen-
tu. Pēdējais posms – “Eiropas parlamen-
tārieši”, kurā pēc vārda un uzvārda bija 
jānosaka deputāta pārstāvētā valsts un jā-
izvēlas vienu no atbilžu variantiem. Spēle 
ir lielisks veids, kā iepazīt Eiropu un tās 
vadības elementus, kā arī iegūt zināšanas, 
kas, iespējams, noderētu nāktonē!
Eiropas dienu ietvaros tika rīkots arī 
konkurss, kura galvenais uzdevums ir iz-
veidot skolas mēroga Eiropas Parlamen-
ta balvu pasniegšanu. Konkurss notika 
divās kārtās. Pirmajā bija dotas darba 

tematikas iespējas. Dalībnieki varēja iz-
vēlēties sev tīkamāko variantu – veidot 
plakātu “Vizuālo mediju Lux balvas” ie-
tvaros vai prezentāciju par cilvēktiesībām 
“Lielā Kārļa balvas” ietvaros. Otrajā kārtā 
labākie konkursanti, kas veiksmīgi tika 
galā ar pirmās kārtas uzdevumu, iesais-
tījās “Pilsoņu balvas” slēgtajās debatēs. 
Debašu uzvarētājs saņēma to pašu balvu, 
ko ieguva arī skrējiena uzvarētāji – brau-
cienu uz Strasbūru!
Trešais uzdevums konkursam bija iekļaut 
kādu no aktuālajām Eiropas Parlamenta 
tēmām pašu izvēlētajā mācību stundā. 
Rīkotāji izvēlējās vadīt bioloģijas stundu, 
tas ir, stundu par ģenētiski modi�cēta-
jiem organismiem un jauno pārtiku, kas 
jauniešus ieinteresētu. Viņi tiks iepazīsti-
nāti ar to, ko nozīmē ģenētiski modi�cēti 
organismi un jaunā pārtika, cik ļoti kai-
tīga mūsu veselībai vai tā tomēr ir nepie-
ciešama mūsdienu pārtikas tirgum, kā 
arī tiks veikts praktiskais darbs. Mācību 
stunda notiks 2017. gada aprīlī Ādažu vi-
dusskolā.

Armands Ļitvinovs, Elīza Kubuliņa,
Daniela Muižniece, Kristīne Kurzemniece

Programma “Junior achievement Latvia”
Skolēnu uzņēmumu veidošana iespējama, pateicoties tam, ka Ādažu vidusskola jau vairāk nekā 20 gadus piedalās ASV  programmā “Junior 
achievement Latvia”, kas jauniešiem ilgtermiņā nodrošina uzņēmējdarbības izglītību.  Latvija ir viens no 37 “Junior Achievement Worldwide” 
tīkla biedriem kopš 1991. gada. Programma katru  gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa iz-
glītības programmu aptuveni 60 000 skolēnu visā Latvijā, visos izglītības līmeņos. Jaunieši, kas piedalījušies šajā programmā, pēc tam saņem 
serti�kātu, kas savukārt palīdz labāk startēt biznesa un ekonomikas augstskolu iestājeksāmenos. 

Arī Gaujas svētkos Ādažos piedalīsies daži Ādažu vidusskolas skolēnu uzņēmumi, nāciet, iepazīstieties ar tiem!

saistās ar dokumentiem, man nekad īpa-
ši nav padevušies, ar to vairāk nodarbojās 
mana draudzene un klasesbiedrene Ieva 
Skrastiņa-Knēziņa. Biznesa plānu vairākas 
reizes labojām – rakstījām un labojām, rak-
stījām un labojām.  Tas bija grūti.”  Paula at-
zīst, ka tā kā precei tirgū labi veicies arī tāpat, 
viņu uzņēmumam, laikam vienīgajam no 
visiem neesot pat savas Facebook lapas. 
Būt patstāvīgai 
Vai arī nākotnē vēlētos veidot savu uzņēmu-

mu? “Jā, man patīk būt patstāvīgai, saista tā 
patstāvības, neatkarības ideja. Mani intere-
sē tūrisma bizness. Patīk radoši izpausties. 
Pēc 9.klases ļoti gribēju iet mācīties �oris-
tiku Bulduru Dārzkopības vidusskolā, bet 
nesavācās grupa, tādēļ atgriezos Ādažu vi-
dusskolā,” stāsta Paula.  No priekšmetiem 
visvairāk saista vizuālā māksla un kulturo-
loģija. 
Kas ir vērtīgākais, ko ieguvāt no šī skolēnu 
mācību uzņēmuma veidošanas? “Zinu, kā 

top nepieciešamie dokumenti, kā aprēķināt 
preces cenu, cik varētu nopelnīt nākamajā 
tirdziņā, kā pareizi veidot prezentāciju, kā 
piesaistīt precei pircējus. Milzīga pieredze 
bija piedalīšanās dažādajos tirdziņos. Tur 
bija iespēja satikt ļoti daudz un dažādus cil-
vēkus, aprunāties, apmanīties ar pieredzi, 
zināšanām.”
Paldies par atsaucību un palīdzību raksta 
tapšanā Jadvigai Fursai.

Monika Griezne
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Satikt Elīzu Mariju Jevstigņejevu, Āda-
žu labāko jauno sportisti, ir patiess 
prieks, jo savos 14 gados viņa spēj ie-
dvesmot – ar savu noteiktību, mērķ-
tiecību, apzinīgumu, izdarību un pa-
tiesumu, atzīstot – kopš sevi atceras, 
vienmēr vadījusi vēlme – būt labākajai. 
Un viņai tas nešaubīgi arī izdodas. Pērn 
piedalījusies piecos starptautiskos džu-
do turnīros, iegūstot pirmo vietu četros 
no tiem. Vienā no tiem saņēmusi otro 
augstāko apbalvojumu. Vidējā atzīme – 
9, kas ļāva saņemt arī Platīna atzinību 
par augstiem sasniegumiem mācībās. 
Runājot ar Elīzu, rodas sajūta, ka viņa 
ir īsta cīnītāja. Sportā un dzīvē.

Daži sportisti atzinuši, 
ka sports skolas gados 
prasījis visu laiku, par 
mācībām vispār nav 
atlicis laika domāt…
Man abas jomas ir vien-
līdz svarīgas – gan mā-
cības, gan sports. Trīs 
reizes nedēļā pēc skolas 
dodos uz treniņiem. 
Līdz treniņiem izpildu 
mājasdarbus. Sports 
aizņem arī daudz brīvā 
laika. Īpaši brīvdienas. 
Gandrīz katru nedēļas 
nogali notiek sacensī-
bas. Arī mani vecāki jūt 
līdzi. Mamma pie dato-
ra skatās tiešraides un pārdzīvo. 
Kas saista šajā sporta veidā? 
Džudo attīsta ne tikai ķermeni, spēku, 
izturību, bet arī prātu, jo, lai uzvarētu, 
jādomā, kādu kombināciju izvēlēties 
cīņā ar pretinieku. 
Ko tas praktiski nozīmē – just pretinie-
ku? 
Pretinieki ir tikai uz paklāja, ārpus zāles 
mēs varam būt arī labākie draugi. Uzsā-
kot trenēties džudo, man bieži bija jācī-

nās ar manām labākajām draudzenēm. 
Norunājām, ka, izejot uz paklāja, cīnā-
mies, bet pēc tam – viss ir kārtībā. 
Nekad nesastrīdējāties? 
Reizēm tieši pēc sacensībām varbūt arī 
apvainojāmies, bet, kad nākamajā reizē 
atnācām uz treniņu, viss atkal bija labi. 
No japāņu valodas izskaņa “džu” no-
zīmē pieklājīgs, maigs, bet “do” – ceļš, 
sirds un morāle. Un džudo – veids, kā 
ar labsirdību uzvarēt ļaunumu, kad 
maigums gūst virsroku pār rupju spē-
ku. Vai tam varat piekrist? 
Jā, džudo noteikti māca arī pacietību. Ir 
tādi sportisti, kuri pēc cīņas izrāda dus-
mas. Ja mūsu treneris ko tādu redz, viņš 
uzreiz liek iet atpakaļ, paspiest roku, jo 

tas nav pieklājīgi, tā nedrīkst izturēties. 
Treneris vienmēr mācījis būt pieklājī-
giem arī pēc cīņas, arī tad, ja esi zaudē-
jis. Es vienmēr pēc cīņas paspiežu roku. 
Džudo man ir iemācījis arī patstāvību. 
Jau no mazotnes vajadzēja doties uz da-
žādām sacensībām,  piemēram, Austriju, 
Ungāriju, Čehiju, Slovākiju, Igauniju. 
Kā sākāt nodarboties ar džudo?
Kad atnācu uz pirmo klasi, mans tre-
neris bija arī mūsu sporta pasniedzējs. 

Viņš uzrunāja manus vecākus un aici-
nāja nodarboties ar džudo. Treneris no-
vērtējis, kā centos pildīt dažādus sporta 
vingrinājumus. Vienmēr esmu gribējusi 
būt labākā, saņemt uzslavas. Gan māco-
ties skolā, gan sporta treniņos. 
Klasesbiedri no Jums nebaidās, zinot, 
ka esat spēcīga džudo? 
Ir vēl daži klasesbiedri, kas nodarbojas 
arī ar grieķu-romiešu cīņu. Varbūt vie-
nīgi kādreiz esmu dzirdējusi sakām, ka 
džudo nav piemērots meitenēm, jo ir 
cīņas sporta veids. Džudo nav ne dejas, 
ne aerobika. Arī pati treniņos bērnībā 
reizēm jutos savādi, jo bieži biju vienī-
gā meitene. Pateicoties džudo, sporta 
stundās skolā varu izpildīt daudz vairāk 
nekā citas klasesbiedrenes. Džudo treni-
ņos vasarās mēs skrienam, tagad sākām 
iet uz trenažieru zāli. Vasaras nometnēs 
ir dažādi krosi, sporta spēles, gan arī 
pats džudo. 
Ko nozīmēja šī Ādažu balva “Labākā 
jaunā sportiste”? 
Biju sajūsmā, kad izdzirdēju, ka arī es 
esmu nominēta. Ņemot vērā to, ka sa-
censībās katru reizi saņemam medaļu, 
bet šo balvu saņem maz cilvēku, tad jo 
īpaši liels prieks. Ādažos ir daudz spor-
tistu, šajā balvā jākonkurē vēl arī ar ci-
tiem sporta veidiem.  
Esat cīnītāja arī dzīvē?
Cenšos, biju priecīga, ka pagājušā gadā 
saņēmu Platīna  Atzinības rakstu (mācī-

bu gadā ir tikai atzīmes 
10 un 9) par augstiem 
sasniegumiem mācībās. 
Tas mani ļoti ieprieci-
nāja, jo iepriekš man 
bija Dimanta Atzinības 
raksts (mācību gadā ir 
tikai atzīmes 10, 9 un 8). 
Džudo attīsta motivā-
ciju un gribasspēku, jo 
džudo vienmēr jāpārvar 
grūtības. Daudz cīņu ir 
bijušas tādas, ka, liekas, 
tūlīt zaudēšu – spēka 
nav, knapi pieceļos, bet 
vienmēr it kā pie sevis 
dzirdu trenera balsi – jā-
var, jāvar, tad saņemos 

un tomēr uzvaru. It kā parādās otrā elpa. 
Piemēram, Varšavā pus�nālā cīnījāmies 
jau 3 minūtes, es zaudēju. Pēdējās 15 se-
kundēs bija jāriskē, bet, zināju, ja to darī-
šu, metienam jābūt ideālam. Un tā, pēdē-
jās 15 sekundēs pēkšņi mainīju rezultātu. 
Vecāki šo cīņu arī skatījās tiešraidē un 
bija izbrīnīti, ka tomēr uzvarēju, jo tas no-
tika pēdējā brīdī.  Šī uzvara man bija mo-
tivācija nākamajām sacensībām, jo sapra-
tu, ka varu to izdarīt. Vēl tāds interesants 

CīnītājaCīnītāja
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Kadagā veidos futbola un pludmales volejbola laukumu
Lai veicinātu veselīgas un sportiskas aktivitātes mūsu novadā, Ādažu novada domes 
Sporta daļa ir sagatavojusi dokumentāciju, un līdz 21. aprīlim ir izsludināts iepirkums 
par āra sporta laukumu izveidi Kadagā. Šogad netālu no Kadagas daudzdzīvokļu dzī-
vojamajām mājām ir plānots izveidot futbola un pludmales volejbola laukumu. Tāpat 
nodarbībām svaigā gaisā tiks izveidoti ielu vingrošanas trenažieri. 

Sporta daļa

SPORTS

Eiropas Mobilitātes nedēļas noslēgums Briselē
Šī gada 20. līdz 21. martam Eiropas Komisija organizēja apmācību semināru Briselē 
(Beļģijā) uz kuru tika aicināti to pašvaldību pārstāvji, kas iepriekš ir sekmīgi īstenojuši 
Eiropas Mobilitātes nedēļai veltītus pasākumus. Arī Ādažu novada pārstāve – Attīs-
tības un investīciju daļas telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa piedalījās šajā se-
minārā. Šī semināra laikā dažādu pašvaldību pārstāvji dalījās ar labo pieredzi Eiropas 
Mobilitātes nedēļas organizēšanā Eiropā. Savukārt 20. marta vakarā pašvaldības pār-
stāvei bija iespēja piedalīties Eiropas Mobilitātes nedēļas gada balvas 2016 pasniegšanas 
pasākumā. 2016. gada Eiropas Mobilitātes nedēļas balvu ieguva Malme (Zviedrija).

29. aprīlī – Ādažu krosa stafešu skrējiens apkārt Vējupei
Aicinām piedalīties tradicionālajā Ādažu 
krosa stafešu skrējienā apkārt Vējupei. Sa-
censību sākums plkst.11.00 Vējupes plud-
malē. Skrējiens paredzēts 9 vecuma grupās. 
Komandas sastāvs – 5 dalībnieki. Skrējiena 
garums – 3040 m , kas sadalīti 5 etapos.
1. etaps 600 m  Starts – Vējupes pludmalē 
līdz Attekas un Skolas ielas krustojumam.
2. etaps 775 m  Attekas un Skolas ielas krus-
tojums – Draudzības iela
3. etaps 665 m  Draudzības iela – Vējupes 
iela
4. etaps 500 m  Vējupes iela – Vējupe
5. etaps 500 m  Vējupe – �nišs Vējupes 
pludmalē

Komandu iepriekšēja pieteikšanās līdz 25. 
aprīlim, rakstot uz e-pastu sporta.skola@
inbox.lv, vai arvisjeskins@inbox.lv. Par vese-
lību un drošības noteikumu ievērošanu at-
bild paši dalībnieki. Nāc un skriesim kopā!

Leons Kozlovskis uzvar pirmajā Latvijas čempionāta posmā
“Veterānu” klases braucējiem kvali�-
kācija notika kopā ar “Senioriem” un 
“MX125” klasi, kurā Leons Kozlovskis 
uzrādīja ļoti labu sniegumu un spēja uz-
rādīt ātrāko apļa laiku arī starp visiem 
MX125 klases braucējiem. Braucieni 
jau veterāniem un senioriem notika ti-
kai starp savu klašu braucējiem un abos 

braucienos Leons ierindojoties pārlie-
cinoši 1. vietā arī kopvērtējumā līdz ar 
to izcīnīta uzvara pirmajā Latvijas čem-
pionāta posmā.
Leonu otrajā braucienā otrajā aplī pie-
meklēja smags kritiens, kā rezultātā 
motociklam salocīja priekšējās brem-
zes un visu braucienu nācās nobraukt 

bez bremzēm, tomēr pats Leons jūtas 
labi un turpinās sagatavošanās procesu 
nākamajām sacensībām. Atgādināsim, 
ka sportists šogad brauc ar Husqvarna 
markas motociklu, pie kura joprojām 
cenšas pierast, jo braukšana ar to ir ci-
tādāka nekā ierasts.

Pēc sportacentrs.com

novērojums, ko sapratu par 
sevi – man vairāk patīk darīt 
pašai, nevis vadīt citus. Klasē, 
strādājot komandā, sapratu, 
ka es visu gribu izdarīt ideāli, 
bet, kā panākt, ka arī citi grib 
darīt tieši tāpat? Kad bijām 
sadalīti komandās, mani ko-
mandas biedri gaidīja, kad es 
visu izdarīšu, neviens īsti ne-
gribēja iesaistīties un palīdzēt. 
Dzirdēju, ka citās komandās 
visi iesaistās. Sapratu, ka man 
patīk atbildēt par savu darbu, 
bet ne citu, jo es nevaru ietekmēt iznāku-
mu, ja to dara kāds cits.  
Kādi priekšmeti skolā padodas visla-
bāk?

Matemātika. Man vairāk patīk pielietot 
zināmus noteikumus pašai, nevis atcerē-
ties konkrētus faktus, taču labi padodas 
visi priekšmeti. 

Gribētu savu nā-
kotni saistīt ar 
sportu? 
Saistīt savu dzī-
vi tikai ar džudo 
–  nē, es gribētu 

iegūt arī profesi-
ju, pastāvīgu darbu, 

vēlētos atļauties vai-
rāk nekā tagad, džudo būtu 
mans vaļasprieks. 
Ko darāt brīvajā laikā?
Džudo aizņem daudz brīvā 
laika, tāpēc cenšos ātri izmā-

cīties, lai varētu paspēlēties ar jaunāko 
māsu.  Patīk doties kādā ceļojumā ar ģi-
meni, piemēram, uz Lietuvu, Igauniju. 

Monika Griezne

PERSONĪBA
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Ādažu novada dome izsludina pieteikšanos
Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 2017!

Turpinot 2016. gadā uzsākto Ādažu no-
vada domes iniciatīvu, š.g. 18. aprīlī tiek 
izsludināts konkurss “Ādažu novada 
jauno uzņēmēju konkurss 2017”. 
Konkursa mērķis – veicināt jaunu uzņē-
mēju darbību Ādažu novadā, sekmējot 
darbavietu radīšanu, jaunu produktu un 
pakalpojumu piedāvājumu.
Projektus konkursā var iesniegt �ziska 
persona, kas uzvaras gadījumā reģistrē-
sies kā saimnieciskās darbības veicējs vai 
komersants.
Ādažu novada domes kopējā līdz�nan-
sējuma summa Konkursam ir 4000 eiro, 
kas tiek piešķirta Konkursa uzvarētājiem 
šādā apmērā:
1. vietas ieguvējam – 2000 eiro

2. vietas ieguvējam – 1000 eiro
3. vietas ieguvējam – 1000 eiro.
Piešķirto domes līdz�nansējumu drīkst 
izmantot preces izstrādei, telpu iekārto-
šanai un inventāra iegādei (pirmreizējo 
izmaksu segšanai), mārketingam, spe-
ci�skas tehnikas un/vai iekārtas iegādei 
(t.sk., tehnikas un/vai iekārtas trans-
ports, uzstādīšana), izejmateriālu iegādei 
komercdarbības uzsākšanai/ražošanai, 
mājaslapas izstrādei, licenču iegādei u.c. 
mērķiem.
Projekta īstenošanas termiņš ir ne vēlāk 

kā 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgša-
nas.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. 
gada 19. jūnijam plkst. 17.00, nosūtot 
tos pa pastu,  iesniedzot personiski do-
mes Klientu apkalpošanas centrā adresē: 
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 
LV-2164 vai elektroniski: parakstītus ar 
drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu: 
dome@adazi.lv. 
Konkursa nolikums, tajā skaitā pieteiku-
ma veidlapa un citi saistītie dokumenti 
ir pieejami Ādažu novada domes mājas 
lapā www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/
Konkursi.
Lūdzu jautājumu un neskaidrību gadīju-
mā vērsties pie Konkursa koordinatores 
Ādažu novada domes Attīstības un in-
vestīciju daļas projektu vadītājas Sandas 
Kašas, e-pasts: sanda.kasa@adazi.lv, tāl-
runis: 67996086.
Lai izdodas īstenot savas plānotās biznesa 
idejas kopējai mūsu novada attīstībai!

Inita Henilane

Labiekārtojiet savu daudzdzīvokļu mājas pagalmu,
izmantojot domes līdzfinansējumu! 
Programmas mērķis
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesais-
tīto zemesgabalu (zemes, uz kuras atro-
das māja un kura ir ēkas īpašnieku lieto-
šanā vai īpašumā) labiekārtošana
Projekta iesniedzējs
Mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kas 
mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzī-
vokļu īpašnieku pilnvarotai personai
Finansējums
Pašvaldības līdz�nansējums un projekta 
iesniedzēja līdz�nansējums
Prasības daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai
 Kopējā platība ir lielāka par 500 m2

 Vienai persona pieder ne vairāk kā 
25% no mājā esošajiem dzīvokļu īpašu-
miem
Atbalstāmās aktivitātes un pašvaldības 
līdz�nansējums:
(pašvaldības līdz�nansējumu var saņemt 
ne vairāk kā divām aktivitātēm kalendā-
ra gada laikā)

 Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma 
jaunbūve, rekonstrukcija vai renovācija – 
70% apmērā no plānotajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 2000 eiro
 Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma 
esošā seguma izlases remonts – 50% ap-
mērā no plānotajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 700 eiro
 Apgaismojuma jaunbūve, rekons-
trukcija vai renovācija – 70% apmērā no 
plānotajām izmaksām, bet ne vairāk kā 
1500 eiro
 Cits labiekārtojums – 50% apmērā no 
mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, 
rekonstrukcijas vai renovācijas izmak-
sām, bet ne vairāk kā 1500 eiro
 Projektēšana un autoruzraudzība – 
50% apmērā no plānotajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 500 eiro
Projekta īstenošanas termiņš
Ne ilgāk kā 12 mēneši.
Programmas normatīvais regulējums
Ādažu novada domes 2015. gada 25. 
marta saistošie noteikumi Nr.21/2015

“Par pašvaldības līdz�nansējumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai.”

Noteikumi un iesnieguma forma 
pieejama Ādažu novada domes mā-
jaslapā sadaļā “Pakalpojumi – Ne-
kustamais īpašums – Pašvaldības 

līdz�nansējuma saņemšana daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai”
Projekta iesniegums jāiesniedz
Papīra formā perosnīgi vai pa pastu 
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164.
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Veikta greiderēšana novada ielās
Beidzoties ziemas sezonai, ir veikti greiderēšanas darbi pašvaldībai piederošajos ce-
ļos un ielās, nolīdzinot grants segumu 60 kilometru garumā. Atzīmējam, ka uzlabot 
grants ceļu un ielu stāvokli iespējams tikai tad, kad ceļu un zemes klātne ir apžuvusi. 
Pretējā gadījumā, uzbraucot uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, grants ceļu var 
sabojāt vēl vairāk. Turpmāk pašvaldības grants ceļi un ielas tiks greiderēti ne biežāk 
kā 1 reizi mēnesī.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

NOVADĀUZŅĒMĒJDARBĪBA
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GAUJAS SVĒTKI

Baltijas valstu uguņošanas šovs Gaujas svētkos Ādažos 
Lai uzzinātu vairāk par to, ar ko šogad 
iepriecinās Gaujas svētki Ādažos, uz 
sarunu aicinājām Ādažu Kultūras cen-
tra vadītāju, Gaujas svētku darba gru-
pas vadītāju Lindu Tiļugu un Ilmāru 
Āboliņu,  pirotehniķi, kura komanda 
gatavos Latvijas uguņošanas priekšne-
sumu Baltijas valstu uguņošanas šovā 
Gaujas svētkos Ādažos.

Iespēja satikties
Gaujas svētki šogad notiek 7. reizi. Kā 
tie ir veidojušies? 

Linda Tiļuga: Viss sākās 
ar ideju, ka tik lielam 
novadam kā Ādažiem 
ir  jābūt saviem svēt-
kiem! Svētki veicina 
piederības izjūtu sa-

vam novadam, svēt-
kos varam parādīt visu, 

ar ko lepojamies. Un mēs lepojamies ar 
visiem – ar Ādažu iedzīvotājiem, skolē-
niem, skolotājiem, uzņēmumiem, visām 
Ādažu iestādēm un organizācijām, Kul-
tūras centra un izglītības iestāžu radoša-
jiem kolektīviem. Ādažos sporto, dzied, 
dejo, spēlē teātri, glezno, bauda kultūru, 
izglītojas, atpūšas, Ādažos ražo lidma-
šīnas, grauzdē ka�ju, gatavo sieru, ražo 
ekoloģisko bērnu pārtiku, darina māla 
traukus un daudz, daudz ko citu. Svētki 
notiek Ādažu cilvēkiem par godu, un tā 
ir iespēja mums visiem satikties. Uzņē-
mējiem ir iespēja veidot jaunus kontak-
tus un sadarbību. Gaujas svētku laiks 
– maijs – sakrīt  ar Kultūras centra atklā-
šanas laiku.  Kultūras centrs ir ne tikai 
šī ēka, bet arī vide un pasākumi, kas te 
notiek.  Svētki sagādā pozitīvas emocijas 
un, protams, vieno mūs. Gaujas svēt-
ku simbols ir tilts, kas vieno ciematu ar 
ciematu – Kadagu ar Ādažiem, cilvēku 
ar cilvēku – tas ir tilts no sirds uz sirdi! 
Ja vēl Gaujas svētkus salīdzina nevis ar 
novada, bet pilsētu svētkiem, tad ir pa-
visam labi, bet galvenais, lai ādažnieki 
un viesi būtu iepriecināti. Šie svētki ir arī 
novada vizītkarte – atvediet savus drau-
gus, radus, paziņas uz Gaujas svētkiem, 
un viņi iepazīsies ar visu, kas Ādažos ir! 
Mēs uz šiem svētkiem gaidām visas pa-
audzes, sākot no pašiem mazākajiem līdz 
senioriem. Arī programmu veidojam, 
domājot par dažādām auditorijām, lai 
katrs varētu atrast sev ko saistošu. Svēt-
ku pirmsākumos mēs rīkojām koncertus 
Kultūras centra telpās, bet ārā – tirgu, 
kas sākotnēji bija samērā neliels. Un, tā 
pamazām, gadu no gada pasākums kļuva 
aizvien vērienīgāks, kura organizēšanā 

šobrīd ir iesaistīti simtiem cilvēku – gan 
no domes struktūrvienībām, gan uzņē-
mēju vides. Paldies visiem, visiem par 
apjomīgo darbu. 
Tā kā esat piedalījies daudz un dažādos 
pilsētas svētkos ar saviem uguņošanas 
šoviem, kā vērtējat Gaujas svētkus citu 
novadu/pilsētas svētku kontekstā?

Ilmārs Āboliņš: Gaujas 
svētki izceļas ar mīļu-

mu. Arī no organi-
zatoriskās puses viss 
vienmēr bijis lieliski 
nostrādāts. Citos 

svētkos reizēm esmu 
piedzīvojis arī dažādus 

kuriozus. Kad organizatori 
iedod rācijas, var dzirdēt viņu savstarpē-
jās sarunas, piemēram, jautājums: “Ta-
gad jānāk pūtēju orķestrim! Kur ir pūtē-
ju orķestris?” Atbilde: “Pūtēju orķestris 
vēl ēd.” Jautājums: “Kāpēc? Viņiem jau 
jābūt laukumā!” Atbilde: “Nu kā, viņiem 
iedeva talonus, viņi tagad ēd.” Ne vien-
mēr pasākuma lielums ir noteicošais, lai 
svētki izdotos. Reizēm pavisam lielu pil-
sētu svētki emocionāli ir daudz tukšāki. 
Kāpēc? 
I.Āboliņš: Jo nav kontakta ar cilvēkiem. 
Cilvēku sajūsma par svētku uguņošanu 
ir kaut kur tālu prom. Te ir iespēja satik-
ties. Būt tuvāk viens otram. 
No latviešu estrādes labākajiem 
darbiem līdz pasaules populā-
rās mūzikas un opermūzikas še-
devriem
Kas interesants mūs sagaida šajos Gau-
jas svētkos? 
L.Tiļuga: Svētku rīts sāksies pavasara 
tirgū, kur būs  iespēja iegādāties visu 
dārza darbiem, Latvijas amatnieku da-
rinājumus, rokdarbus, mākslinieciskus 
izstrādājumus, lauku labumus, mājražo-
jumus un daudz ko citu. Lai svētki patie-
šām varētu sākties, ir jārod kopīgā sajūta 
ar novadu, un tas  ir izdarāms, piedalo-
ties svētku gājienā, kurā lepojamies ar 
visu, kas dara mūs stiprus – cilvēkiem, 
iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem, 
visu. Gājiens notiks no Lauku ielas līdz 
svētku centrālajai skatuvei. Pagājušajā 
gadā dalībnieku skaits Gaujas svētkos 
sasniedza apmēram pusotru tūkstoti. 
Aicinām visus piedalīties arī šogad! Tā-
lāk dienas programmā varēs iepazīties 
ar dažādu uzņēmumu prezentācijām, 
degustācijām, būs aktivitātes bērniem, 
Kultūras centra un iestāžu kolektīvu 
priekšnesumi, šogad būs īpaši daudz 
sporta aktivitāšu – stadionā un pa Gau-
jas ielas pusi līdz pludmalei. Sporta zonā 

būs strītbols, šautriņu mešana, bērnu 
stafetes, orientēšanās, cīņas sporta veidi, 
jautrības stafetes ģimenēm, futbola spē-
les elementu izpilde un sporta tehnikas 
izstāde – dris, kross, motokrosa tehika. 
Arī “Porsche” automašīnu izstāde. Būs 
arī Nacionālo bruņoto spēku jaunākās 
tehnikas demonstrējumi. Ja pagājušā 
gadā mūs pārsteidza bruņoto spēku Gai-
sa spēku eskadriļa, tad šogad pārsteigu-
mi vairāk koncentrēsies uz ūdens. Būs 
iespēja vizināties ar vikingu laivu. 
Triānas parks, Brīnumskapis,
Otra puse, Zodiaks, Skyforger
Vakara programmu esam centušies po-
zicionēt tā, lai būtu gan Latvijā populā-
ri mūziķi, gan katrs var izvēlēties savai 
gaumei atbilstošāko, jo būs pārstāvē-
ti ļoti dažādi muzikālie žanri. Vakara 
programmu atklās Ingus Ulmaņa jau-
nais projekts –“Brīnumskapis” ne tikai 
bērniem, bet arī pieaugušajiem! Tā ir 
Ingus Ulmaņa un viņu grupas bied-
ru ideja, kas pirmo reizi īstenosies tieši 
Gaujas svētkos. Tā būs pirmizrāde! Brī-
numskapim sekos īpaši radīta program-
ma “Gaujas svētki Ādažos”, pie kā strādā 
režisors Valdis Pavlovskis, producents 
Jānis Kļaviņš, komponists un aranžētājs 
Jānis Strazds ar mūzikas grupu un so-
listiem: Ievu Sutugovu, Dināru Rudāni, 
Andri Ērgli, Ievu Sutugovu, Nauri Pun-
tuli un Sergeju Jēgeru. Repertuārs būs 
ļoti plašs, sākot no latviešu estrādes la-
bākajiem darbiem līdz pasaules  populā-
rās mūzikas un opermūzikas šedevriem. 
Programma ir ļoti plašai gaumei. Dažādi 
mūziķi ir apvienojušies kopējā projektā, 
īpaši Gaujas svētkiem. Šai programmai 
seko grupa “Zodiaks”, kas atkal ir pilnīgi 
cits žanrs. Tad mūs pārsteigs Baltijas val-
stu uguņošanas šovs, bet pēc tā – grupa 
“Otra puse” un Antra Stafecka. Šai gru-
pai sekos projekts, kas arī uzrunā dau-
dzus – grupa “Skyforger”, un pasākumu 
noslēgs dīdžejs Roberts Lejasmeijers, 
kurš spēlēs līdz rīta gaismai. 
Baltijas valstu uguņošanas šovs
Parasti  iespēja redzēt 3 uguņošanas  
izrādes ir uguņošanas sacensībās, uz 
kurām jāpērk ieejas biļete. Tātad – 
Gaujas svētkos būs unikāla iespēja re-
dzēt  uguņošanas šovu ar 3 valstu da-
lībniekiem par brīvu. 
I.Āboliņš: Tieši tā, Ādažos būs uguņoša-
nas šovs, 3 Baltijas valstu sagatavoti ugu-
ņošanas  priekšnesumi, tikai tās nebūs 
sacensības ar žūriju. Uguņošanas šova 
sacensībās katram dalībniekam būtu jā-
dod vienāds laukums, kur izpausties. Te 
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– katram dalībniekam tas būs citādāks. 
Lietuviešu pirotehnikas kompānija “Bli-
kas” šaus no dambja, igauņu kompānija 
“Arnika” – no Kultūras centra jumta, bet 
mēs ar savu “Pyro power” komandu – no 
Vējupes. Katrai komandai ir savs priekš-
nesuma dizaineris – 3 dažādas koman-
das, atšķirīgi rokraksti, redzējumi. Jā, te 
izpaliks o�ciālā žūrija ar vērtēšanu, tā 
būs vienīgi skatītāju ziņā. 
L.Tiļuga: Visiem uguņošanas priekšne-
sumiem vienojošais elements būs “Zo-
diaka” mūzika. Un “Zodiaka” mūzika 
jau pati par sevi ir vesels kosmoss. 
Vēl kāds vienojošais elements bez mū-
zikas?  Krāsas? 
I.Āboliņš: Nē, ja nodiktēs krāsas, tad 
vairs nebūs vietas improvizācijai. Esmu 
gan bijis festivālos, kur uguņošanu cen-
šas ieturēt arī vienos krāsu toņos, tiesa, 
tad gadās pieredzēt visādus kuriozus.  
Piemēram, uguņošanas festivālā Vāci-
jā uguņošanas šova pirmā minūte bija 
bez mūzikas un tikai konkrētās krāsās. 
Aizpagājušajā gadā šīs krāsas bija zaļš 
un violets. Un tad tikai skaties – zaļš, 
violets, zaļš, violets, un pēkšņi – sar-
kans. Ik pa laikam gadās tādi cunduri, 
piemēram, visinteresantākais ir tāds 
pirotehnikas  izstrādājums kā “Sarka-
nā peonija”. Tā ir bumba, kas izsprāgst 
ar sarkanām zvaigznēm. Un tad gadās 
tā – izsprāgst sarkana peonija un divas 
zaļas zvaigznītes, sarkana peonija un 5 
zaļas zvaigznītes, sarkana peonija un 3 
zaļas zvaigznītes. Viļņā savu priekšne-
sumu demonstrēja ļoti spēcīga franču 
pirotehniķu grupa. Sava priekšnesuma 

pēdējās 3 minūtes viņi turēja zeltā. Sā-
kumā – daudz visa kā, bet beigās – viss 
zeltā. Skaties – zelts sijājas, zelts vērpjas, 
zelts vijas. Un pēkšņi: “Jā!” Divas zaļas 
zvaigznītes! Tad gan mēs bijām ekstāzē 
– kaut kas ļoti pazīstams! Līdzīgi kā ar 
“Sarkano peoniju”. Ražotāji tā mēdz pa-
jokot. Mēs savu atvesto produkciju vis-
pirms izmēģinām, izšaujot poligonā, lai 
redzētu, kā viss izskatīsies, bet tik un tā 
gadās tādi ražotāja brāķi. 
Saspēle ar pērkonu
L.Tiļuga: Svarīgi, ka visi uguņošanas 
priekšnesumi būs lieliski pārredzami no 
viena skatupunkta. Koncerta apmeklē-
tājiem, kuri atradīsies laukumā pie ska-
tuves, nekur nebūs jāiet, visi salūti būs 
lieliski redzami. Protams, ja laikapstākļi 
neieviesīs savas korekcijas. Reizēm esmu 
dzirdējusi, ka pasākuma organizatoriem 
un pat politiķiem  pārmet, ja salūts nav 
bijis redzams miglas dēļ. 
I.Āboliņš: Salūts, ko es visspilgtāk at-
ceros... Cēsīs brīvdabā notika kaut kādi 
svētki,  spēlēja “Menuets” un pēc tam 
vēl 2 stundas dīdžejam vajadzēja spēlēt 
dejas, bet pēkšņi sākās negaiss. Turklāt 
nevis negaiss parastais, bet negaiss – 
garais. Pāri par 2 stundām. Biju salicis 
uguņošanas tehniku, un pasākuma or-
ganizatore man pienāca klāt, jautājot: 
“Ilmār, kaut kas vispār degs?” Lietus 
ārprātīgs, bet cilvēki spītīgi negāja mā-
jās, ar lietussargiem sēdēja un gaidīja 
salūtu pusnaktī. Un tad sākās īsts pie-
dzīvojums: es izšauju salūtu, pērkons no 
debesīm pretī,  es atkal šauju uz augšu, 

zibens – uz leju man pretī. Pirmo reizi 
salūtu šāvu tik masīvā lietū, kad lietus 
piles bija milzīgi lielas. Likās, ka nu jau 
gan ir viss, nebūs…  Un tad, skatos, kat-
rai salūta zvaigznei apkārt – varavīksne! 
Kad bumba ir aizdegusies un sprāgst, to 
nevar nodzēst. Mana saspēle ar pērkonu 
bija iespaidīga. 
L.Tiļuga: Aizpagājušajā gadā pēc Gau-
jas svētkiem saņēmām ieteikumu salūtu 
rīkot ātrāk nekā pusnaktī, jo mazi bērni 
to nevar sagaidīt. Mēs ņēmām vērā šo ie-
teikumu un pagājušajā gadā salūta norisi 
plānojām 23.00. Tomēr to nebija iespē-
jams īstenot, jo 23.00 vēl bija pārāk gaišs, 
23.30 parādījās krēsla, bet ne tik daudz, 
lai redzētu salūtu. Tāpēc arī pagājušajā 
gadā uguņošana bija pirms 24.00. Šogad 
uguņošanas šovs būs 24.00. Varbūt bēr-
ni pēc dienas programmas var nedaudz 
atpūsties mājās un tad 24.00 atkal ieras-
ties uz uguņošanu, jo redzēt 3 salūtus 
vienu pēc otra – tas būs tā vērts!

Svētku organizatori aicina – tiem, 
kuri vēlēsies sēdēt, ņemt uz svētkiem 
līdzi saliekamos krēslus. 

Svētku organizatori atvainojas Gau-
jas ielas 25. mājas iedzīvotājiem par 
pagaidu neērtībām svētku naktī.  

Ja ir vēl kādi ierosinājumi par Gaujas 
svētku norisi, esat laipni gaidīti Āda-
žu Kultūras centrā Gaujas ielā 33A 
vai rakstiet Ādažu Kultūras centra 

vadītājai Lindai Tiļugai: linda@adazi-
kultura.lv ! Visa informācija par Gaujas 
svētkiem www.gaujassvetki.lv

Ādažu novada Ceriņu zāle
pulcē uz Starptautisku ansambļu festivālu un ansambļu skati
Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē iz-
skanējuši divi nozīmīgi pasākumi vokā-
lajiem ansambļiem.
11. martā Ādažos notika nu jau septītais 
vokālo ansambļu festivāls “Tik pie Gau-
jas”, ko rīko Ādažu Kultūras centra vo-
kālais ansamblis “Mēs tikāmies martā”. 
Ivara Krauča un Ilzes Kalniņas vadītais 
vokālais ansamblis, kas izpilda populā-
ru mūziku ar džeziskas elegances piesi-
tienu, pastāv jau 12 gadus, un šis ir jau 
otrais festivāls, kas ir starptautisks. Šo-
gad festivālā piedalījās divi ansambļi no 
Lietuvas – jauktais vokālais ansamblis 
“Daina” ar tam raksturīgo dzidro ska-
nējumu un sieviešu vokālais ansamblis 
“Raskila”, kas festivāla dalībniekus un 
skatītājus aizrāva ar īpaši augstu vokā-
lo sniegumu. Festivālā kopā piedalījās 
11 ansambļi, kas izpildīja sirdī mīļas un 
populāras dziesmas. Kā parasti tika īpaši 

padomāts par aicināto ansambļu sastāvu 
dažādību un to sniegumu daudzveidību. 
Festivālā piedalījās sieviešu un jauktie 
vokālie ansambļi, kā arī divi vīru vokālie 
ansambļi – jau labi zināmais un atrak-
tīvais Limbažu vīru vokālais ansamblis 
“Dziļezers” un Preiļu novada kultūras 
centra vokālais vīru ansamblis, kuros 
dzied arī pašvaldību izpilddirektori. Ai-
cinātie ansambļi īpaši novērtēja Ādažu 
Kultūras centra Ceriņu zāles akustiku. 
Kā skaidro I. Kraucis, festivāla augstais 
vokālais sniegums saistīts arī ar to, ka 
festivālā piedalās pirmās kategorijas an-
sambļi, kas savu muzikālo spēju regulāri 
apliecina vokālo ansambļu skatēs. Par 
pasākuma atmosfēru rūpējās Ādažos jau 
labi pazīstamais atraktīvais pasākumu 
vadītājs Artūrs Breidaks.
18. martā Ādažu Kultūras centra Ceriņu 
zālē jau atkal dziedāja vokālie ansamb-

ļi, bet nu jau Pierīgas vokālo ansambļu 
skatē. Vokālais ansamblis “Mēs tikāmies 
martā” ar 42,6 punktiem ieguva pirmās 
pakāpes diplomu, un tas ir lielisks at-
spēriena solis dalībai II Latvijas jaukto 
vokālo ansambļu konkursam, kas notiks 
20. maijā Siguldā.

Indra Garā
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Komponiste, Latvijas Mākslas un mūzikas skolas pedagoģe  Anna Veismane kļuvusi 
par Starptautiskās Laikmetīgās mūzikas asociācijas Latvijas sekcijas vadītāju 
Par Starptautiskās Laikmetīgās mūzikas 
asociācijas  Latvijas sekcijas vadītāju ie-
vēlēta komponiste, Latvijas Mākslas un 
mūzikas skolas pedagoģe  Anna Veis-
mane. 2004. gadā Latvijas Komponistu 
savienība kļuva par Starptautiskās Laik-
metīgās mūzikas asociācijas biedru, un 
šīs asociācijas Latvijas sekcijas vadītā-
jam/ai regulāri jāapmeklē asociācijas or-
ganizētie festivāli, jāpiedalās Ģenerālajā 
Asamblejā, kā arī jāuztur kontakti ar šīs 
asociācijas citu valstu sekcijām un to va-
dītājiem. Tāpat Starptautiskās Laikmetī-
gās mūzikas asociācijas Latvijas sekcijas 

v a d ī t ā j a m  
katru gadu 
j ā o r g a n i -
zē Latvijas 
Komponistu 
s av i e n ī b a s 
biedru, kom-
ponistu dar-
bu konkursa 
Latvijas na-
cionālo at-
lasi, nosūtot 
6 komponistu darbus uz Starptautiskās 
Laikmetīgās mūzikas asociācijas festivā-

la starptautisko atlasi. 
Pēc www.lmic.lv

Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2017 
Konkursā 29 bērni no mūzikas skolām 
uzstājās ar savām kompozīcijām, spē-
lējot paši un iesaistot savu skaņdarbu 
atskaņošanā draugus. Kā ierasts, no-
pietnā konkursa žūrija rūpīgi izvērtēja 
katru priekšnesumu. 

Īpaši ražīga šoreiz 
izrādījās jaunākā 
grupa, kas pieteica 
sevi ar trim pirma-
jām vietām – Frede-
rika Līmana (3. vi-
joļspēles klase, Em. 
Dārziņa MV, skolo-
tājs Imants Zemza-
ris), Kristaps Lāss (4. 
klavierspēles klase, 
Ādažu MMS, skolo-
tāja Anna Veismane) 
un Katrīna Elsberga 
(4. vijoļspēles klase, 
Ādažu MMS, skolo-
tāja Anna Veisma-
ne) apliecināja savas 
komp oz ic ion ā l ā s 
spējas un radoši tē-
laino domāšanu.
Otro vietu jaunā-
kajā grupā dalīja Lelde Pūcīte (3. �autas 
spēles klase, Em. Dārziņa MV, skolotājs 
Imants Zemzaris) un Undīne Juņēviča 
(pūšaminstrumentu sagatavošanas kla-
se, Saldus MMS, kompozīcijas skolotāja 
Aiva Pundiņa).
Trešajā vietā ierindojās Katrīna Kapi-
tonova (3. saksofona spēles klase, Āda-
žu MMS, skolotāja Anna Veismane) un 
Daniels Fintiugovs (4. trombona spēles 
klase, Em. Dārziņa MV, skolotājs Imants 
Zemzaris).
Savukārt vecākajā grupā žūrija būtu 
vēlējusies sagaidīt lielākā mērā ekspe-
rimentālu, radošas uzdrīkstēšanās un 

kompozīcijas pamatiemaņu apvienojumu 
pieteikto konkursa dalībnieku darbos.
Pirmajā vietā ir komponista Andra Ve-
cumnieka audzēknis Jēkabs Bernāts (8. 
vijoļspēles klase, P. Jurjāna MS) ar inte-
resantu kompozīciju Burano. Otrajā vie-
tā ierindojās divi pedagoga Imanta Zem-

zara audzēkņi – Kristiāna Krūzmētra (8. 
klavierspēles klase, Em. Dārziņa MV) un 
Ričards Vectirāns (8. �autas spēles klase, 
Em.Dārziņa MV). Trešo vietu dalīja Dā-
vids Krists Balodis (7. trompetes spēles 
klase, Talsu MS, kompozīcijas skolotāja 
nav), Joans Nazarovs (3. saksofona spēles 
klase, Ādažu MMS, kompozīcijas skolo-
tāja Anna Veismane) un Eļzana Šaripova 
(6. klavierspēles klase, Em. Dārziņa MV, 
skolotāja Marina Gribinčika).
Ar Atzinības rakstiem žūrija novērtēja 
Martu Evelīnu Žebeku (6. vijoļspēles kla-
se, kompozīcijas skolotāja Anitra Tumše-
vica), Kārli Gunāru Neikenu (5. klavier-

spēles klase, skolotāja Anna Veismane) 
un Anniku Laniku (7. klavierspēles kla-
se PIKC Liepājas MMDV, kompozīcijas 
skolotāja nav). Atzinība tika izteikta arī 
Kristiānai Krūzmētrai par labu atska-
ņojumu. Jaunākajā grupā atzinība tika 
izteikta diviem kompozīcijas skolotājas 

Annas Veismanes 
audzēkņiem – Pet-
rai Elzai Stalidzā-
nei (2.klavierspēles 
klase, Ādažu MMS) 
un Ievai Lottei Veis-
manei (2. vijoļspēles 
klase, Ādažu MMS), 
kā arī Improvizā-
cijas ansamblim 
“Intui” (Em.Dār-
ziņa MV, skolotāja 
Marina Gribinčika) 
un komponistes Vi-
netas Līces 4. kla-
vierspēles klases (A. 
Dombrovska MS) 
audzēknim.
Liels paldies visiem 
bērniem un jaunie-
šiem par drosmi un 
neatlaidību darbā ar 

kompozīcijām! Paldies katram skolotā-
jam, kurš ieguldīja savu sirdi un dvēseli, 
cenšoties bērnos atraisīt iztēli un poētis-
mu! Paldies žūrijai – trim lieliskiem kom-
ponistiem – žūrijas priekšsēdētājai Selgai 
Mencei, Rolandam Kronlakam un Anit-
rai Tumševicai! Paldies Ādažu novada 
domei, Ādažu Mākslas un mūzikas skolai, 
tās darbiniekiem par viesmīlību un siltu 
uzņemšanu! Paldies Latvijas Komponistu 
savienībai; paldies vienīgajai, specializē-
tajai nošu izdevniecībai Latvijā – Musica 
Baltica un Latvijas mūzikas un informā-
cijas centram par materiālu atbalstu! 

Anitra Tumševica
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Fēlikss Cielēns — Alderos dzimušais Satversmes līdzautors
Latvijas Republikas Satversme – mūsu valsts 
konstitūcija – pieņemta 1922. gada 15. febru-
ārī. Šogad Satversmei aprit 95 gadi. Varam 
būt patiesi lepni, jo viens no mūsu novadā 
dzimušajiem, ievērojamiem sabiedriskajiem 
darbiniekiem Fēlikss Cielēns bijis viens no 
Latvijas konstitūcijas autoriem.

Satversmes tekstu izstrādāja īpaši šim nolūkam 
izveidota Satversmes komisija. Komisija tika 
sadalīta divās apakškomisijās. Pirmo apakško-
misiju vadīja tieši Fēlikss Cielēns, un tās uzde-
vums bija izstrādāt valsts iekārtas pamatus jeb 
Satversmes pirmo daļu. Komisijas uzdevums 
bija izpētīt dažādu valstu konstitucionālos re-
gulējumus, kuri bija aktuāli tābrīža Eiropā, un 
radīt sākotnējo Satversmes projektu.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes do-
cents Dr. iur. Jānis Pleps vienā no savām publi-
kācijām1 norāda, ka Satversmes komi-
sijā tika ievēlēti 26 Satversmes sapulces 
deputāti2, no kuriem izceļami Arveds 
Bergs un Fēlikss Cielēns, kuri aktīvi 
strādāja gan Satversmes komisijā, gan 
arī Satversmes sapulces plenārsēdēs, 
debatējot par atsevišķām normām. Šo 
divu valstsvīru intelektuālais devums 
Satversmes normu formulēšanā ir ne-
novērtējams. 
Savukārt savos memuāros pats Fēlikss 
Cielēns ir norādījis, ka “Latvijas Sat-
versme ir kolektīvs darinājums, kur 
galveno darbu gan veikuši M. Skuje-
nieks un es, tomēr pantu formulējumos 
aktīvi līdzdarbojušies F. Menders, A. 
Bergs un zināmā mērā arī A. Petrevics, 
J. Purgals un A. Sīmanis”3. 
Satversme ir viena no visīsākajām kon-
stitūcijām pasaulē un viena no vecā-
kajām spēkā esošajām konstitūcijām 
Eiropā. Arī pēc 95 gadiem Satversmes 
teksta lakoniskā izteiksmes forma ļauj 
Satversmē iekļautās idejas un vērtības 
iztulkot atbilstoši laikmetam. 
Cielēnu ģimene Alderos
Fēlikss Cielēns dzimis Alderos 1888. 
gadā kā trešais bērns muižas alus darī-
tavas direktora ģimenē. Fēlikss nav ne 
cūkas ganījis, ne Ādažu pagasta skolā 
gājis. Tieši no mājskolotājas rokām viņš 1896. 
gadā iestājās Aleksandra ģimnāzijā Rīgā. Taču 
bērnības atmiņām Alderos ir sevišķa nozīme 
Fēliksa dzīvē. Īpaši jau mātei Amandai, kura 
dzimusi Ādažu Veckūļu māju saimnieka Jāņa 
Kalniņa ģimenē. Mātes tēvs bijis toreizējā lai-
kā un apstākļos pagalam moderns cilvēks, jo 
Amandu, savu vecāko meitu, laidis Rīgā skolo-
ties vācu meiteņu ģimnāzijā – neparasta izvēle 
zemnieka bērnam. Sava mūža nogalē tapušajās 
atmiņās Fēlikss Cielēns skaidro, kāpēc “visi pir-
mie latviešu vienlīdzības idejiskie paudēji un in-

telektuāļi cēlās no turīgo latviešu vecsaimnieku 
mājām, jo viņiem vecāki ar savu darbu spēja no-
drošināt labu izglītību”. Fēliksa tēvs Mārcis Cie-
lēns (dz.1854.g.) jauns puisis būdams, dodoties 
uz Rīgu darbu meklēt, nejauši bija pārnakšņojis 
Alderos pie radinieka. Mārcim piedāvāja palikt 
par mācekli alus brūzī un, būdams apķērīgas 
dabas, drīz viņš kļuvis par pašu galveno aldari, 
bet vēlāk – pat par pašu alus darītavas direktoru.
Ar turību pie izglītības
Amandas un Mārča ģimenē piedzimuši 4 bēr-
ni. Sekodami Krišjāņa Valdemāra sauklim “ar 
turību pie izglītības”, abi dzīvoja ļoti taupīgi, 
lai ar uzkrātiem līdzekļiem skolotu savus bēr-
nus un atbalstītu nacionālās kultūras attīstību. 
Amanda un Mārcis bija Rīgas Latviešu biedrī-
bas biedri jau no septiņdesmito gadu beigām un 
ar devīgu roku atbalstīja latviešu grāmatniecī-
bu. Alderos šai laikā jau darbojās publiskā bib-

liotēka (dibināta 1889.g.). “Baltijas Vēstnesis”, 
“Dienas Lapa”, žurnāli, Latvju dainu sējumi – 
viss vērtīgais, toreiz literārajā laukā iznākušais, 
bija atrodams arī ģimenes bibliotēkā. Mārcis 
Cielēns, muzikāls būdams, mājās spēlējis har-
moniku, vēlāk iegādājies labas Tresselta �rmas 
klavieres un nodibinājis latviešu vīru kvartetu, 
kurā bez viņa dziedājis arī Alderu muižas pār-
valdnieks, Ādažu mežzinis un skolas pārzinis. 
Viktorija Cielēna – pirmā sieviete ar ārstes 
diplomu 
Bērnu skološanai Mārcis un Amanda naudu 

nežēloja – vecākais dēls Alfrēds (dz.1884.g.) Rī-
gas politehnikumā izmācījās par būvinženieri, 
meita Viktorija (dz. 1886.g.) studēja Pēterburgā 
un kļuva par pirmo latviešu sievieti – diplomē-
to ārsti Latvijā. Fēlikss Cielēns pēc Aleksandra 
ģimnāzijas beigšanas Rīgā studēja tieslietas 
Pēterburgas Universitātē (1906-1910) un Parī-
zes Universitātē (1913-1914). Savukārt Fēliksa 
Cielēna jaunākā māsa Milda visu mūžu bija 
liels atspaids savai mātei. Amanda Cielēna cie-
ši draudzējās ar Aspaziju, abas ar meitu Mildu 
kopīgi devās apciemot Raini un Aspaziju dzej-
nieku trimdas zemē Šveicē un Kastanjolā. Kā 
atceras Fēlikss, mana māte Amanda Cielēna bija 
“centrs, ap kuru gravitēja visi klātsesošie”, viņai 
piemita izcilas runas dāvanas un, lielā mērā pa-
teicoties tieši viņai, Ādažu ļaudis 19.gs. 90. gadu 
sākumā tika pie arhitekta Konstantīna Pēkšēna 
(arī aktīva Rīgas Latviešu biedrības biedra) pro-

jektētā staltā Ādažu Pagasta nama.
Cara Nikolaja portrets Ādažos 
Cielēni iesaistījās arī 1905. gada noti-
kumos Ādažos. Prasība pēc Latvijas 
kā latviešu tautas patstāvīga veidoju-
ma Krievijas sastāvā vai arī ārpus tās 
bija visu kopējā prasība. Ādažnieki bija 
izglītoti ļaudis un aktīvi atbalstīja re-
volūciju. 17 gadus vecais Fēlikss dzim-
tajā pusē paspēja būt klāt brīdī, kad no 
Ādažu Pagasta nama sienas viņam bija 
svinīgi jānoņem vecās varas simboli – 
cara Nikolaja portrets un ērglis. “Mūsu 
Piektais gads nebija nekāds sociālā iz-
misuma rezultāts, bet apzināta cīņa, 
kur latvieši kā tauta cīnījās par savām 
tiesībām un brīvību. Tas bija absolūti 
neparasts notikums Eiropas jauno lai-
ku vēsturē!” savās atmiņās mūža nogalē 
skaidro F. Cielēns.
Fēlikss izglābjas no nāves
Fēliksam vēl nebija 18, bet viņš nopietni 
iesaistījās 1905. gada bruņotajās cīņās 
pret krievu kazakiem un dragūniem 
Latvijā. Soda ekspedīcija viņu mek-
lēja un atrada tēva mājās Alderos, bet 
Fēlikss pēdējā mirklī paspēja izlēkt pa 
logu. Viņa vietā nošaušanai pie koka 
tika piesiets vecākais brālis, par laimi, 
Alfrēdu no nāves izglāba Alderu mui-

žas īpašnieks Daugulis.
Mūža mīlestība Maija 
Pēc 1905. gada revolūcijas sagrāves F. Cielēns 
kādus gadus uzturas Pēterpilī, kur studē tieslie-
tas. Trūkumu viņš necieš, jo saņem līdzekļus no 
mājām. Te viņš tuvāk iepazīstas ar savu mūža 
mīlestību – mākslas studenti Maiju Eliasi. To-
mēr Krievijā viņš nejutās drošs un 1910. gadā 
devās trimdā uz rietumiem, kur dzīvoja garīgi 
spraigu un intensīvu dzīvi, iepazinās ar rietumu 
kultūras vērtībām, daudz mācījās un strādāja 
par publicistu. Kontaktējās ar citiem latvie-

1 Pleps J. Satversmes tēvi un valsts robežas // Jurista Vārds, 30.01.2007., Nr.5 (458). Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/152166-bsat-
versmesb-tevi-un-valsts-robezas/ [Skatīts: 05.04.2017.]
2 Lasmanis U. Arveds Bergs. Politiska biogrā�ja. Otrā grāmata. 1919.–1928. Brīvvalsts nacionālists, kurš paredzēja 15.maija apvērsumu. 
Rīga, Autora izdevums, 1998, 116.lpp.
3 Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. 3.grāmata. Stokholma, Memento, 1998, 111.lpp.
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šu politiskajiem emigrantiem, arī ar Raini un 
Aspaziju. 1914. gadā Parīzē salaulājās ar Maiju 
Eliasi. No šī brīža visu turpmāko mūžu Maija 
būs uzticama līdzgaitniece visās Fēliksa gaitās 
kā draugs, padomdevējs, kritiķis un atbalsts vi-
sās viņa radošajās izpausmēs. Maija Eliase bija 
mākslas zinātniece un tēlniece, māsa Ģedertam 
Eliasam – vienam no izcilākajiem latviešu glez-
notājiem. 
Ar domu par Latvijas valsti 
Ja Fēlikss juta, ka var ko izdarīt labu tautai, sevi 
netaupīja. Pēterburgā pēc boļševiku apvērsuma 
1917. gadā, kur bads un slepkavošana pieauga ar 
katru dienu, viņš ieradās no Valkas (vācu armi-
ja bija okupējusi Latvijas teritoriju), lai rakstītu 
un iespiestu grāmatas latviešu valodā. Kas lasīs? 
Krievijā tobrīd bija vairāk nekā pus miljons lat-
viešu – kara laika bēgļu, ļaudīm garīga barība 
bija ļoti nepieciešama, viņš uzskatīja. Ar grā-
matu un žurnālu saiņiem apkrāvies, F. Cielēns 
devās uz Pievolgas apgabaliem sludināt Latvijas 
pašnolemšanas (neatkarības) ideju sarkanajiem 
latviešu strēlniekiem, lai atrautu viņus no mal-
dīgajām padomju varas idejām. “Pēc pāris nedē-
ļām būšu atpakaļ”, viņš sievai teica, bet pagāja 
krietni ilgāks laiks līdz caur Franciju, kur Ver-
saļas miera konferencē kopā ar Z. Meierovicu 
cīnījās par jaunās Latvijas valsts starptautisku 
atzīšanu, viņš atkal pārnāca Latvijā.
Dzeltenie “angļu tanki”
1919. gada rudenī, kad Bermonts uzbrūk Rīgai, 
F. Cielēns ir uz Cēsīm evakuējušās Tautas pa-
domes loceklis. Latviešu brīvprātīgie ar “sau-
līti” pie cepures ešelonā dodas aizstāvēt Rīgu, 
bet puiši trūcīgi ģērbti, 
un viņu apavi rudens 
dubļos izjukuši. Siguldā 
Cielēns uzzina, ka staci-
jas noliktavā aizķēries 
kāds svešas armijas krā-
jums, tajā skaitā zābaki. 
Cielēns aiztur ešalonu, 
liek uzlauzt noliktavu, 
un karavīri “dzelteniem 
angļu tankiem” kājās 
turpināja ceļu uz Rīgu, 
lai silti apauti patriektu 
iebrucējus.
Izcils politiķis Latvijai
Latvijā F. Cielēns bija 
Tautas padomes, Sat-
versmes sapulces, visu 
četru pirmskara Sa-
eimu deputāts, Saei-
mas Ārlietu komisijas 
priekšsēdētājs, ārlietu ministra padomnieks, 
ārlietu ministrs. 1933. gadā F. Cielēns nolika Sa-
eimas deputāta mandātu un līdz 1934. gadam 
bija Latvijas sūtnis Francijā, Spānijā un Portu-
gālē. Pēc 1934. gada autoritārā režīma Latvijā, 
viņš iesniedza atlūgumu un dzīvoja Parīzes tu-
vumā. 1939. gada aprīlī K. Ulmanis F. Cielēnam 
atņēma Latvijas pilsonību.
Aspazija 
Aspazija un Rainis Cielēnu ģimenei nozīmēja 
daudz, proti, tā bija gan intelektuāla, gan dvē-
seliska saskarsme daudzu gadu garumā. 1943. 
gadā, kad notika dzejnieces Aspazijas bēres 
vācu okupācijas laikā, F. Cielēns teica dedzīgu 

runu un, pēc iepriekšējas slepenas norunas ar 
orķestri, kopīgi ar pavadītājiem nodziedāja 
“Dievs, svētī Latviju” – vāciešu aizliegto him-
nu. Notikums atbalsojās visā Latvijā, cilvēki 
teica: “…pārdrošinieks Cielēns pie Raiņa un 
Aspazijas kapa no jauna proklamēja Latvijas 
neatkarību!”.
Vācu okupācijas laikā F. Cielēns aktīvi dar-
bojās arī LCP – nelegālā politiskajā centrā 
(dib.1943.g.), kura koordinēja vairāku latviešu 
pretestības grupu darbību. F. Cielēns un grupas 
aktīvisti uzskatīja, ka Latvijā joprojām ir spēkā 
1922. gada 15. februāra Satversme un saskaņā 
ar to nākamo valsts iekārtu noteiks brīvi un de-
mokrātiski vēlēta Saeima. 

Ar gleznām azo-
tē atstāj Latviju
Diemžēl vēsture 
ir nepielūdzama. 
1944. g. maijā Fē-
liksam ar Maiju 
un meitu Izabel-
lu bija jādodas 
bēgļu gaitās uz 
Zviedriju. Līdzi 
azotē Fēlikss sa-
rullēja sievas brā-
ļa – izcilā latviešu 
gleznotāja Ģe-
derta Eliasa dar-
bus. Tas bija vie-
nīgais dārgums, 
ko viņš izvēlējās 
paņemt līdzi no 
Latvijas. 

Pseidonīms M. Baltezers
1950. gadu pirmajā pusē Fēlikss kļuva akls. 
Ar speciālu rakstāmmašīnu neredzīgajiem uz-
rakstīja atmiņu grāmatu 3 sējumos “Laikmetu 
maiņā” (1961-1964). Rakstniecība F. Cielēnam 
patika. Dailes teātris 1924. gadā izrādīja viņa ar 
pseidonīmu M. Baltezers uzrakstīto lugu “Sar-
kanais nerrs” un 1931. gadā – lugu “Mitānija”. 
1948. gadā iznāca viņa romāns “Nāves pavēnī”, 
1955. gadā – grāmata “Rainis un Aspazija”.
1964. gadā F. Cielēns Zviedrijā mira. 
Cielēni mūsdienu Ādažos
Fēliksa vecākā brāļa Alfrēda Cielēna ģimenes 
atvases arī šodien kuplā skaitā dzīvo Ādažos, 

Baltezerā. Alfrēda dēls Eižens Cielēns (1916–
1991) bija ķīmijas zinātņu kandidāts, strādāja 
Zinātņu akadēmijā, vadīja Ķīmijas katedru Lat-
vijas Valsts universitātē, savukārt Eižena dēls 
Indulis Cielēns, sekojot tēva pēdās, kļuva par 
bioloģijas zinātņu doktoru. Alfrēda meita Māra 
Cielēna, iemīļotā bērnu rakstniece, ar savu de-
vumu priecējusi ne vienu vien mazo cilvēkbēr-
nu daudzu gadu garumā. Pagājušā gadsimta 50. 
gadu vidū liktenis Cielēnu ģimenei piedāvāja 
iespēju atgriezties vecvectēva dzimtajā pusē 
Baltezerā. Sākumā aizvadītas daudzas vasaras 
līdz ģimene saprata, ka vēlas te dzīvot pastā-
vīgi. Inteliģentos Cielēnus modrā padomju če-
kas acs paturēja redzeslokā līdz pat otrreizējai 

Latvijas neatkarībai. 
Eiženam Cielēnam šī 
iemesla dēļ bija jāat-
stāj mācībspēka vieta 
Latvijas Valsts uni-
versitātē. Zviedrijā 
iznākušie (1961-1964) 
Fēliksa Cielēna me-
muāri Laikmetu mai-
ņā Latvijā tika ievesti 
slepeni, Annas Kare-
ņinas vākos iesieti un 
tika nodoti lasīšanai 
no rokas rokā.
Gailis tornī
Trešās atmodas laikā, 
kad padomju ideolo-
ģijai beidzot pienāca 
gals un tika atjauno-
ta izpostītā Baltezera 

baznīca (1989.g.), uz savas muguras gaili tornī 
uznesa Indulis Cielēns. Viņam bija alpīnista 
pieredze vairāk kā desmit gadu garumā. Indulis 
atceras: “Piedzīvot mūsu tautas Trešo atmodu 
bija īpašs brīdis, bet vēl īpašāks bija man uzti-
cētais uzdevums uznest gaili tornī. Ādažu baz-
nīcā pirms daudziem gadiem laulāti un kristīti 
Cielēni, aktīvi Pirmās un Otrās tautas atmodas 
dalībnieki. Es nesu gaili tornī un domās teicu: 
“tas jums par godu – vecvectēv Mārci un vec-
vecmamm’ Amanda, paldies Jums par Latviju, 
paldies jums par ģimeni, par mums visiem – 
Cielēniem!””
Lielā Talka Alderos
Šī gada 22. aprīlī Lielās Talkas ietvaros notiks 
Alderu parka sakopšana, kas tiek organizēta 
sadarbībā ar Latvijas Republikas Satversmes 
tiesu. LR Satversmes tiesas komentārs par 
dalību talkas organizēšanā: “Tikšanās ar Al-
deru iedzīvotājiem un kopīga Alderu parka 
sakopšana būs simbolisks cildinājums Fēlik-
sam Cielēnam, viņa ģimenei, kā arī šai skais-
tajai vietai, no kuras viņš ir nācis. Atceroties 
cilvēkus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu 
mūsu valsts veidošanās pirmsākumos, mēs 
atdzīvinām vēsturi un neļaujam aizmirst vēr-
tības, kas jānodod mantojumā no paaudzes 
paaudzē.” 
Uz tikšanos! Pulcēšanās Alderu parkā no 9.30 
līdzi ņemot grābekļus.
Ap 12.00 dalībnieki tiks stiprināti ar īpašu, uz 
ugunskura gatavotu Talkas zupu un aicināti ie-
pazīties ar F. Cielēnu atmiņu stāstījumos. 

Elita Pētersone
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Ādažu novada domes kārtējā (28.03.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), V.Bulāns (RA), K.Dā-
vidsone (RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte),  J.Ne-
ilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte 
(ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Sprūde (S), 
E.Šēpers (ZZS), J.Veinbergs, N.Zviedris (V).
1. Par iestāšanos sporta biedrībās.
Lēmums: Iestāties šādās biedrībās "Latvijas Volejbola 
federācija", "Latvijas Vieglatlētikas savienībā", "Latvi-
jas Peldēšanas federācija", "Latvijas Orientēšanās fe-
derācija", "Latvijas Futbola federācija", "Latvijas Flor-
bola savienība", "Latvijas Džudo federācijā", "Latvijas 
Cīņas federācija" un "Latvijas Basketbola savienībā". 
Nozīmēt Dagniju Puķīti, ABJSS direktori, par domes 
pārstāvi minētajās biedrībās.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par dalību ESF projektā "Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs".
Lēmums: Sniegt domes kompetencē esošu informāci-
ju Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei pēc 
pieprasījuma sekmīgai projekta īstenošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par dalību ESF projektā "Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai".
Lēmums: Piedalīties kā sadarbības partneris Valsts 
izglītības satura centra organizētajā ES struktūrfon-
du projektā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par nekustamo īpašumu "Vectiltiņi".
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un insti-
tūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma 
"Vectiltiņi" zemes vienības lokālplānojuma redakciju, 
nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par 
četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par nekustamo īpašumu "Stelpes".
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma "Stelpes" detāl-
plānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu.
Balsojums: "par" - 13, "pret" - nav, "atturas" - 1 
(M.Sprindžuks (RA)).
6. Par nekustamo īpašumu Muižas ielā 2.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 
detālplānojuma projekta izstrādāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
7. Par nekustamo īpašumu "Ogas".
Lēmums: Apstiprināt Kadagas ciema nekustamā īpa-
šuma "Ogas" detālplānojuma grozījumu projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
8. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Gau-
jas ielas sarkano līniju precizēšanai.
Lēmums: Apstiprināt detālplānojuma projektu Gau-
jas ielas sarkano līniju precizēšanai posmā no Rīgas 
gatves līdz Attekas ielai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
9. Par nekustamo īpašumu Draudzības ielā 30.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Draudzības ielā 30 zemes vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
10. Par nekustamajiem īpašumiem "Briljanti" un 
"Vējiņi".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamajiem īpašumiem "Briljanti" un "Vējiņi", Eimuru 
ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
11. Par nekustamo īpašumu "Jaunkārkli".
Lēmums: Precizēt domes 2017.gada 28.februāra sēdes 
lēmumu Nr.42, izsakot tā ievaddaļu un lemjošo daļu 
jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
12. Par piedalīšanos kopprojektā ar Garkalnes no-
vada domi.
Lēmums: Atbalstīt domes dalību kopprojektā ar Gar-
kalnes novada domi "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrādāšana Lielajam Baltezeram". No-
teikt Ādažu novada domi kā vadošo projekta partneri.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
13. Par telpu nomu futbola nodarbībām.
Lēmums: Nomāt no SIA "Ādažu sporta centrs" telpas 
nekustamajā īpašumā Pirmā iela 42, kas nepiecieša-
mas Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola 
mācību nodarbībām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
14. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mēr-
ķprogrammā.

Lēmums: Piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda mēr-
ķprogrammā "Mūzikas un dejas mākslas izglītības 
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
15. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim 
nekustamo īpašumu "Vinetas", "Alkšņi 6B", "Alkšņi 
12" un "Alderi 13A" mazdārziņus personisko palīg-
saimniecību uzturēšanai 28 personām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
16. Par "Alderu krastmala" daļas piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA "DIVI S" pašvaldībai pie-
kritīgā nekustamā īpašuma "Alderu krastmala" daļu 
1200 kv.m. platībā burāšanas un SUP airēšanas kluba 
izveidei, aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšanai un 
kafejnīcas izvietošanai bez zemesgabala apbūves.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt G.L., V.R. un A.K. nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu 
– ēku Pirmā ielā 42 par 2017.gadu 25% apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
18. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt 2011.gada 2.maijā starp domi un 
IeM Nodrošinājuma valsts aģentūru noslēgtā telpu 
(Gaujas ielā 16) nomas līguma termiņu un noteikt to 
līdz 2020.gada 30.aprīlim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
19. Par Juridiskās un iepirkuma daļas reglamentu.
Lēmums: Pieņemt reglamentu Nr.6 "Par Juridiskās un 
iepirkuma daļas reglamentu" un sagatavot to paraks-
tīšanai.
Balsojums: "par" - 8, "pret" - 6 (A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), (I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmī-
te (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris 
(V)), "atturas" - nav.
20. Par grozījumiem domes 23.08.2016. lēmumā 
Nr.170.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 23.08.2016. lē-
muma Nr.170 pielikumā "Pašvaldības amati, kuros 
atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata 
pienākumu izpildei un degvielas patēriņa normas", 
izsakot 21.rindu šādā jaunā redakcijā: "21. / Nekusta-
mā īpašuma speciālists / 80" un papildinot pielikumu 
ar 39.rindu: "39. / Būvinspektors / 100".
Balsojums: "par" - 8, "pret" - 6 (A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), (I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmī-
te (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris 
(V)), "atturas" - nav.
21. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7 "Par 
grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā" un saga-
tavot tos parakstīšanai.
Balsojums: "par" - 8, "pret" - 6 (A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), (I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmī-
te (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris 
(V)), "atturas" - nav.
22. Par kokmateriālu atsavināšanu.
Lēmums: Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
domei piederošo kustamo mantu – kokmateriālus ar 
kopējo kubatūru – 56.18 kubikmetri, nosacītā summa 
– 497.28 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
23. Par SIA "Ādažu Namsaimnieks" valdes locekļa 
J.Krūzes pilnvaru pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt SIA "Ādažu Namsaimnieks" val-
des locekļa J.Krūzes pilnvaras uz 5 gadiem.
Balsojums: "par" - 8, "pret" - 6 (A.Keiša (neatkarīgā 
deputāte), (I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmī-
te (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris 
(V)), "atturas" - nav.
24. Par SIA "Ādažu Ūdens" valdes locekļa A.Dundu-
ra pilnvaru pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt SIA "Ādažu Ūdens" valdes locekļa 
A.Dundura pilnvaras uz 5 gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
25. Par grozījumiem domes 22.11.2016. lēmumā 
Nr.232.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 22.11.2016. lē-
mumā Nr. 232 "Par Projektu uzraudzības komisijas 
izveidošanu", izsakot 2.2. apakšpunktu šādā jaunā 
redakcijā: "2.2. Artis Brūvers, Saimniecības un in-
frastruktūras daļas vadītājs – Komisijas vadītāja viet-

nieks." Svītrot lēmuma 2.5.apakšpunktu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
26. Par grozījumiem domes 27.10.2015. lēmumā 
Nr.200.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 27.10.2015. lēmu-
mā Nr.200 "Par darba grupas izveidošanu pašvaldības 
zemes īpašumu izvērtēšanai", izsakot tā 1.1.apakš-
punktu šādā jaunā redakcijā: "1.1. darba grupas vadī-
tājs – Artis Brūvers, Saimniecības un infrastruktūras 
daļas vadītājs." Papildināt Pašvaldības zemes īpašu-
mu izvērtēšanas darba grupas nolikumu ar 7.3.pun-
ktu: "7.3. sagatavot priekšlikumus par citu personu 
īpašumā esošo zemes īpašumu atsavināšanu Domes 
vajadzībām."
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
27. Par grozījumiem domes 25.10.2016. lēmumā 
Nr.209.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 25.10.2016. lēmu-
mā Nr.209 "Par pašvaldības mantas iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijas izveidi", izsakot 3.4.punktu 
šādā jaunā redakcijā: "3.4. Artis Brūvers - Saimniecī-
bas un infrastruktūras daļas vadītājs."
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
28. Par grozījumiem domes 27.01.2015. lēmumā 
Nr.13.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 27.01.2015. lēmu-
mā Nr.13 "Par lauksaimniecības zemes darījumu ko-
misijas izveidošanu", izsakot 1.2.3.apakšpunktu šādā 
jaunā redakcijā: "1.2.3. Artis Brūvers - Saimniecības 
un infrastruktūras daļas vadītājs."
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
29. Par sadarbības līguma noslēgšanu.
Lēmums: Atbalstīt "Dzīvo sapņu dārza" ierīkošanu 
zemes gabalā Līgo laukumā, Gaujas ielā 10A, un at-
ļaut J.K. izmantot bez atlīdzības minēto zemes gabalu 
laika posmā no 2017.gada 3.aprīļa līdz 10.septembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
30. Par nekustamajiem īpašumiem "Lindas iela 2" un 
"Lindas iela 4".
Lēmums: Apstiprināt domei piederošo nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu "Lindas iela 2" un "Lindas iela 
4", Kadaga, zemes nosacīto cenu, atbilstoši, 28900,00 
EUR un 29900,00 EUR. Noslēgt ar SIA "Lindas Mā-
jas" līgumu par minēto zemesgabalu atsavināšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
31. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot V.V. un A.V. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Pasta iela 6k-2 dzī-
voklim Nr.37 piekrītošās 625/22856 domājamās daļas 
no ēkai piesaistītās zemes vienības. Nodot E.B., B.B. 
un L.Z. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvo-
jamas mājas Pasta iela 6k-2 dzīvoklim Nr.39 piekrī-
tošās 624/22856 domājamās daļas no ēkai piesaistītās 
zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
32. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Edītei Laugai savienot Ādažu novada 
bāriņtiesas locekļa amata pienākumus, kā arī Ādažu 
novada domes Administratīvās komisijas sekretāres 
amata pienākumus ar Valsts policijas Galvenās admi-
nistratīvās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Ma-
teriāli tehniskās un mantiskās apgādes biroja Trans-
porta remonta, apgādes un ekspluatācijas nodaļas 
vecākā speciālista amata pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
33. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
Lēmums: Atļaut SIA "Taču būda" organizēt ielu tirdz-
niecību ar lietotām precēm Kārkļu ielā 1, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
34. Par darba grupas izveidi.
Lēmums: Izveidot darba grupu priekšlikumu sagata-
vošanai grozījumu veikšanai domes 22.02.2011. sais-
tošajos noteikumos Nr.8 "Saistošie noteikumi par at-
vieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Ādažu novadā".
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
35. Par pieredzes apmaiņas vizīti.
Lēmums: Atbalstīt M.Sprindžuka piedalīšanos piere-
dzes apmaiņas vizītē š.g. 19. un 20. aprīlī Gēteborgā 
un Stokholmā. Vizītes mērķis - iepazīties ar sabied-
riskā transporta plānošanas un organizācijas pieredzi 
pilsētās un metropoles areālā, kāda tā ir Zviedrijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
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PAZIŅOJUMI

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
19. aprīlī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Viesis - aktrise Māra Zvaigzne


17. maijā plkst. 13.00
Pensionāru padome

No sirds sveicam
aprīļa jubilārus!
Laimu Andersoni 70 g.
Vilni Indānu 70 g.
Valentīnu Kalvāni 70 g.
Dainu Kovali 70 g.
Jāni Kovaļenko 70 g.
Larisu Stefanoviču 70 g.
Jautrīti Taubi 70 g. 
Jāni Dauksti 75 g.
Elfu Krūmiņu 75 g.
Irēnu Ņikitenko 75 g.
Viju Odiņu 75 g.
Lūciju Paegli 75 g.
Veru Rahmaņinu 75 g.
Aleksandru Sidorovu 75 g.
Mihailu Višņevski 75 g. 
Margaritu Alekseevu 80 g.
Pavel Dobzhinetskiy 80 g.
Antonu Romanovski 80 g. 
Zinaidu Murāni 85 g. 
Ņinu Novikovu 85 g.
Emīliju Sokolovsku  85 g.
Leonardu Zahareviču 85 g. 
Mirdzu Zvirbuli 85 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
“VECTILTIŅI” LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ādažu novada domes 2017. gada 28. marta sēdē 
pieņemts lēmums Nr.61 “Par nekustamā īpa-
šuma “Vectiltiņi” lokālplānojuma redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institū-
ciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātā lokāl-
plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas 
termiņš ir noteikts no 2017. gada 18. aprīļa līdz 
2017. gada 17. maijam. Lokālplānojuma publis-
kās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 8. 
maijā plkst.17.00 Ādažu novada būvvaldē, Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Sanāksme, 

kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā 
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, 
notiks 2017. gada 22. maijā plkst. 17.00  Āda-
žu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā. Ar izstrādātā lokālplānojuma 
redakciju var iepazīties Ādažu novada būvval-
dē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
kā arī pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un 
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas por-
tālā www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plā-
nošanas sadaļā.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU APSTIPRINĀŠANU
Ādažu novada domes 2017. gada 28. marta sēdē apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustama-
jam īpašumam “Ogas”, Kadagas ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.64). Ar detālplānojuma 
materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājaslapā www.adazi.lv.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017. gada 
23. maija plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta 
mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustama-
jam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
(kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala 
(kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kada-
gā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. 
Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei 
iesniedzami līdz 2017. gada 16. maijam plkst. 
16.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpoša-
nas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no-
vadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā 
iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, 
reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norē-
ķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C 
kods TRELLV22, ar norādi “Nodrošinājuma 
nauda izsoles objektam “Dzīvoklis Nr.44, “Ka-
daga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma 
iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā 
www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī 
novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, 2. stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņo-
jot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var 
apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67996265, Ivo Bērziņš.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU APSTIPRINĀŠANU
Ādažu novada domes 2017. gada 28. marta sēdē apstiprināts detālplānojums Gaujas ielas sarkano 
līniju precizēšanai, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.65). Ar detālplānojuma materiāliem 
var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājaslapā www.adazi.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 
28. marta sēdes lēmumu Nr.63 “Par atļau-
ju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu 
novadā, Ādažu ciemā, Muižas iela 2” uzsākta 
detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot ze-
mesgabala sadalīšanu, piekļūšanas risinājumus 
un nepieciešamo inženiertehniskās apgādes 
infrastruktūru. Par detālplānojuma izstrādes 

vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas 
plānotājs–arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstis-
kus priekšlikumus un ieteikumus minētā de-
tālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu 
novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, katru darba dienu domes darba laikā 
vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvval-
dē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

ĀDAŽU VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ  
AR 2017. GADA 1. SEPTEMBRI

UZ PILNU SLODZI:  

• Sākumskolas skolotāju darbam 1. klasē
• Pedagoga palīgu 
• Speciālo pedagogu 
• Dabaszinību–�zikas skolotāju 

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

Papildu informācija pa tālruni 67996165

No 6. marta līdz 4. aprīlim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas

meitenes – Madara, Gabriela, 
Emma, Marta, Karlīna, Marta. 

Apsveicam jaunos vecākus!

Ādažu novada dome 2016. gadā izveidoja bukle-
tu – krāsojamo  grāmatu par Attīstības programmu 
(2016-2020), lai vienkāršā un oriģinālā veidā iepazīs-
tinātu ar novada attīstības mērķiem, prioritātēm un 
rīcības virzieniem turpmākajiem septiņiem gadiem. 
Buklets – krāsojamā grāmata sagatavots latviešu un 
angļu valodā, un tā mākslinieciskais noformējums 
tapis no Ādažu novada izglītības iestāžu bērnu zīmē-
jumiem 2015. gada zīmējuma konkursa “Mans sapņu 
novads – Ādaži” ietvaros.  Cik dažādi un neparasti ir 
bērnu zīmējumi un vienlaikus, cik tie precīzi atspo-
guļo mūsu novada attīstības prioritātes un  virzienus!
Buklets – krāsojamā grāmata atrodama www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Attīstības programma

IEPAZĪSTINIET SAVAS ATVASES AR ĀDAŽU NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU ATRAKTĪVĀ VEIDĀ! 

Attīstības programmas stratē iskie virzieni 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017. gada 24. aprīlī plkst. 10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 56.18 
m³ par kopējo nosacīto cenu 497.28 EUR (četri simti deviņdesmit septiņi eiro, 28 centi). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017. gada 21. aprīlim plkst. 
14.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada 
pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, Būvvaldē, iepriekš 
saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš.








