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SKOLA TOP!
JAU
IZSTRĀDĀTS
BŪVPROJEKTS

Izbūvē nomales 1,6 km garumā no
iebrauktuves uz Ādažu vidusskolu līdz Krastupes ielai

IZGLĪTĪBA 
16. lpp.

PERSONĪBA
10. lpp.

Izbūvē stingra grants seguma noma-
les abās ceļa pusēs no vidusskolas līdz 
Zīļu ielai un no Zīļu ielas līdz Krastu-
pes ielai 1,6 km garumā. Ādažu nova-
da dome saņēma jautājumus no iedzī-
votājiem par to, kādēļ nav izdevusies 
gājēju – veloceliņa izbūve no vidus-
skolas līdz Zīļu ielai un no Zīļu ielas 
līdz Krastupes ielai. Kā Ādažu nova-
da dome vēstīja iepriekš, SIA “Vertex 

projekti” izstrādāto tehnisko projektu 
“Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu 
rekonstrukcijas tehniskā projekta iz-
strāde” īstenošanu kavē sarkano līniju 
ietvaros esoša privātīpašnieka nevēlē-
šanās saskaņot projekta tehniskos risi-
nājumus. Projektu nesaskaņoja viens 
īpašnieks, kura izvirzītās prasības bija 
nesamērīgas, un dome tiesiski tās ne-
var realizēt. Lai nodrošinātu sabiedrī-

bas vairākuma vajadzībām nepiecie-
šamo infrastruktūru un bērni droši 
varētu doties uz skolu, šobrīd noris at-
savināšanas process likumā noteiktajā 
kārtībā, kā arī papildu dome lēma par 
pagaidu risinājumu – izveidot stingra 
grants seguma nomales abās ceļa pu-
sēs no vidusskolas līdz Zīļu ielai un no 
Zīļu ielas līdz Krastupes ielai.

Ādažu novada dome

ANATOLIJS
    PEREKRJOSTOVS
      JAU 10 GADU

ĀDAŽOS LIDO

Ādažu novada domes informatīvais izdevums
Nr. 

197
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu Mākslas un mūzikas skola Kultūras Ministrijas balvas 
pasniegšanas ceremonijā! Par izciliem sasniegumiem starptau-
tiskajos konkursos apbalvoti audzēkņi Jānis Oto Veismanis un 
Zita Toma, pedagogi Katrīna Sabule un Regīna Rūrāne! Paldies 
par izcilu darbu! Lepojamies!

 Pēdējā prezentācija un diskusijas 
pirms skolas jaunās ēkas projekta 
iesniegšanas. 15.maijā projekts tiks 
iesniegts būvekspertīzei.

 Ādažniece Aļisa Aļeškovska ieguvu-
si 2. vietu Latvijas Republikas kausā 
mākslas vingrošanā un 1. vietu 
Jūrmalas atklātajā čempionātā. 
Trenere Jolanta Posse.

 Ādažniece Nikola Astratjeva ieguvusi 1. 
vietu mākslas vingrošanas sacensībās 
Elegance Cup Tallinā. Trenere Jolanta 
Posse.

 Dejas prieks TDA 
“Sprigulītis” un viņu 
draugu koncertā!

 Ādažu vidusskolas puiši – 
basketbola turnīrā.
Pierīgas novadu 2016./2017. 
mācību gada skolēnu 
sporta spēļu kopvērtē-
jumā, tieši tāpat kā 
pirms gada, vidussko-
lu grupā uzvarējusi 
Ādažu vidusskola!

 Prieks! Jaunlaulāto 
skvērā, kuru sāka veidot 
pagājušā gada vasarā, jau 
uzziedējusi pirmā plūme!

 Deju diena – lielisks 
notikums, ko šogad organi-
zēja Ādažu Mākslas un 
mūzikas skola! Iespējams, 
tā pārvērtīsies par tradīciju!

 Čaklie ādažnieki! Skolēni no visas 
Latvijas šajā mācību gadā savākuši 
vairāk nekā 34,4 tonnas izlietotu 
bateriju! Starp skolām trešie čaklākie 
– Ādažu vidusskolas audzēkņi!

 Apsveicam Elizabeti Šinkūnu ar XI 
Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā 
iegūto Diplomu par veiksmīgu sniegumu! 
Paldies skolotājai Sandai Māgurei!

 Estere Velta Stepanova ieguvusi 2.vietu, 
Paula Līna Ančupāne un Marta Ceriņa ieguvu-
šas diplomu I Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkursā flautas spēlē. Pateicība 
pedagogiem Martai Markevičai, Vitai Zemtu-
rei, koncertmeistarei Ivetai Gudrajai!

 Ādažu Kultūras centrā atklāta Zemessardzes 27. kājnieku 
bataljona Veterānu apvienības priekšnieka Jāņa Bahmaņa un 
viņa domubiedru veidota izstāde “Pulcējieties zem latviešu 
karogiem!”, izstāde apskatāma līdz 28.maijam.
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Foto – Laima Jātniece
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Atjaunots Kadagas ceļa posms pie Austrumu ielas
220 metru garumā un iebrauktuve uz Austrumu ielu 22m garumā

Izbūvēta iebrauktuve uz auto stāvlaukumu pie Ādažu Kultūras centra

Izbūvēta jauna gājēju ietve un atjaunots asfaltbetona virskārtas segums iebrauktuvei uz stāvlaukumu Gaujas ielā 31, lai Ādažu 
Kultūras centra apmeklētājiem – gan auto braucējiem, gan gājējiem – ceļš uz Kultūras centru būtu ērtāks!

Ziedu un Gaujmalas ielās veikta grants-šķembu seguma virskārtas atjaunošana

Pabeigta Gaujmalas un Ziedu ielas grants-šķembu seguma virskārtas atjaunošana 10cm biezumā.

Atjaunots Jaunkūlu ielas tiltiņš

Tiltiņš pirms... ... un pēc remonta
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NOVADĀ

Uzsākti vasaras sezonas ikdienas ceļu uzturēšanas darbi visā novadā
Galvenais ceļu ikdienas uzturēšanas dar-
bu mērķis uzlabot braukšanas apstākļus, 
pārredzamību ceļu krustojumos, kā arī 
novērst tālāku ceļa seguma stāvokļa pa-
sliktināšanos. Vasaras sezona ikdienas 
uzturēšanas darbos ilgst no 1. aprīļa līdz 
31. oktobrim. Šajā laikā tiek veikti visi se-
zonas ceļu uzturēšanas darbi, t.sk. melno 
segumu bedrīšu remonts, grants ceļu se-
guma remonts, satiksmes organizācijas 
līdzekļu (ceļa zīmju un horizontālo apzī-

mējumu) atjaunošana, grāvju tīrīšana un 
to profila atjaunošana, krūmu izciršana 
grāvjos un nogāzēs, krūmu atvašu pļau-
šana, ceļu nomaļu atkritumu savākša-
na, ielu un gājēju ietvju uzkopšana. Arī 
šogad, lai uzlabotu ūdens atvadi no ceļa 
seguma, novadā tiks veikta ielu un ceļu 
apauguma noņemšana. Ceļa nomalēs 
plānots izcirst krūmus, tādējādi uzla-
bojot autovadītājiem pārredzamību ceļa 
krustojumos.

No 23. maija novadā sāk grants ceļu un ielu apstrādi ar atputekļošanas materiālu
Līdztekus bedrīšu remontam, vasarā 
pašvaldība veiks arī tās pārziņā esošo 
grants ceļu greiderēšanu, kas ilgstoša 
sausuma laikā sagādā īpašas raizes. 
Arī šogad Ādažu novada grantētās 
ielas un ceļi tiks apstrādāti ar atpu-
tekļošanas materiālu, kas labi absorbē 
mitrumu no atmosfēras un augsnes, 

kā rezultātā ceļa virsma ilgāk saglabā 
mitrumu un neļauj putekļiem pacel-
ties gaisā. Tā iedarbība ir no 2-3 mē-
nešiem, kas atkarīgs no automašīnu 
braukšanas intensitātes un ceļa kvali-
tātes. Atbilstoši ražotāja rekomendā-
cijām, ceļu un ielu apstrāde plānota 
divas reizes sezonā. 

Izstrādās zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus
Sadarbojoties Ādažu un 
Garkalnes novada domēm, 
sagatavots projekta pietei-
kums “Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu 
izstrādāšana Lielajam Bal-

tezeram”, kura kopējās izmaksas ir 1076,90 EUR ar PVN. Šā 
gada 25. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē pieņemts lēmums 
– piešķirt projektam Zivju fonda finansējumu 904,60 EUR 
apmērā, Ādažu un Garkalnes novadu domju kopējais līdzfi-
nansējums – 172,30 EUR. Projekta īstenošanas termiņš – šā 
gada 20. oktobris. 

Dūņezerā un Lilastes ezerā
ielaisti stikla zušu mazuļi
Atbilstoši Ministru kabineta 
rīkojumam Nr. 684 “Par Zivju 
resursu mākslīgās atražošanas 
plānu 2017.-2020. gadam”, Pār-
tikas drošības, dzīvnieku vese-
lības un vides zinātniskais in-
stitūts “BIOR” veica stikla zušu 
ielaišanu Vidzemes un Zemga-
les upēs un ezeros ar mērķi pa-
pildināt zušu krājumu Latvijas 
ūdeņos un veicināt resursu ilgt-
spējīgu izmantošanu. Dūņezerā 
tika ielaisti 27900  un Lilastes 
ezerā 17300  stikla zušu mazuļi. 
Saimniecības un infrastruktūras daļa

Par drošību Ādažu novada
dzīvojamās zonās
Aicinām ceļu satiksmes dalībniekus pievērst pastiprinātu uz-
manību savam braukšanas ātrumam un ievērot ceļu satiksmes 
noteikumus!  
Ādažu novadā daudzviet ir noteiktas dzīvojamās zonas, kurās 
ir spēkā īpaši autovadītāju un gājēju noteikumi. Kā pašvaldī-
bai ziņo iedzīvotāji, bieži vien dzīvojamās zonās spēkrata vadī-
tājs savu auto vada neatbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem. 
Atgādinām, kas jāzina un jāievēro, atrodoties dzīvojamā zonā. 
• Dzīvojamā zona, kurā iebraukšana apzīmēta ar 528. ceļa 
zīmi, bet izbraukšana — ar 529. ceļa zīmi.

• Dzīvojamā zonā visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums 
nedrīkst pārsniegt 20 km/h. 
• Dzīvojamā zonā aizliegts: iebraukt kravas automobiļiem, 
kuru pilna masa pārsniedz 5 tonnas, kā arī traktortehnikai, 
izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams kravas iekraušanai, 
izkraušanai vai darbu veikšanai, autobusiem, kuru garums 
pārsniedz 6m, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pasa-
žieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā.
• Izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam 
jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Nr. 528 “Dzīvojamā zona” Nr. 529 “Dzīvojamās zonas beigas”
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Ādažiem top jauns centrs!

Līdz augustam notiek jaunā centra būvniecība 
Jau redzamas jaunā centra aprises! Kā informējām iepriekš, 9. martā tika uzsākti projekta “Gaujas ielas A pārbūve” 
būvdarbi, slēdzot satiksmi Gaujas ielas posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai. 

Iedzīvotāju acīm neredzamas, tomēr darbu ziņā visapjomīgākās, ir 
būtiskākās un nozīmīgākās pārmaiņas, kas notiek Ādažu centrā: 
Pilnīga komunikāciju nomaiņa:
• Visā ielas garumā nomainīts ūdensvads;
• Pārbūvēta sadzīves kanalizācija; 
• Izbūvēts gāzes vads;
• Tiks izbūvēta pilnīgi jauna lietus ūdens kanalizācija, kas iepriekš 
nekad nav bijusi, tādēļ arī Ādažu centrs bija tik tehniski sliktā stā-
voklī; 
• Jauns apgaismojuma tīkls ar energoefektīviem LED gaismekļiem 
(ielas apgaismojums);
• Jau pārbūvēti elektroapgādes kabeļi (elektrība);
• Pārbūvēti telekomunikāciju kabeļi;
• Izbūvēti elektroapgādes kabeļi, lai pieslēgtu video novērošanas ka-
meras centrā.
Pilnīga ielas seguma nomaiņa: 
• Izbūvēta ielas konstrukcija, atbilstoši prognozētajai satiksmes in-
tensitātei;
→ vairāk nekā 20 gadu perspektīvā, ierēķinot (ņemot vērā) arī poligo-
na intensitātes pieaugumu (ar NATO skaita palielinājumu);
→ aprēķinot iedzīvotāju skaita pieaugumu vairāk nekā 20 gadu per-
spektīvā un ņemot vērā arī skolas jaunās ēkas izbūvēšanu.

Jaunā centra pārmaiņu redzamā daļa: 
Apļveida krustojumu izbūve pretstatā parasta-
jam krustojumam:  
Rūpējoties par drošību, tiek veidoti apļveida krus-
tojumi, jo tieši apļveida kustība nodrošina maksi-
māli mazāko konfliktpunktu skaitu, kas ir drošā-
kais risinājums pēc satiksmes intensitātes izpētes, 
kā arī ņemot vērā satiksmes intensitātes pieaugu-
mu nākotnē. 
• Sausa iela bez peļķēm
• Iela bez bīstamām bedrēm
• Jaunas auto stāvvietas
• Jauni, rekonstruēti gājēju celiņi 
• Jaunas autobusu pieturas 
• Jauni soliņi un atkritumu urnas
• Gājēju pārejas ar reljefu
• Blakus esošo teritoriju sakārtošana:
→ Tai skaitā auto stāvvietas pie slimnīcas;
→ Parks pie Līgo Laukuma
Labiekārtojuma elementi 
• Pirmais visnopietnākais solis aizsākt veidot aina-
vu arhitektūras tradīcijas Ādažos.

Jau Gaujas svētkos Gaujas ielas gājēju ietve un velo celiņš gar Supernetto, tālāk gar Līgo Laukumu, būs pieejams visiem 
ādažniekiem un viesiem!

Ādažu novada dome iestājas par to, ka darbi jādara sistemātiski, jāplāno. Noteikti ne tādā veidā, ka tur, kur ir caurums, to 
aizlāpa, bez nekādas sistēmas vai plāna attīstībai nākotnē. Tas, protams, neizslēdz caurumu lāpīšanu, tomēr būtiski – darīt 
darbus plānveidā. Ielu un ceļu stāvoklis novadā tiek uzlabots sistemātiski, sākot ar centru un pakāpeniski – visā novadā. 

Ādaži 2017

Ādaži 2016
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Līdz 19. jūnijam turpinās pieteikšanās Ādažu novada
jauno uzņēmēju konkursam 2017!

Atgādinām, ka līdz š.g 19. jūnijam  var 
iesniegt projektu pieteikumus Ādažu 
novada jauno uzņēmēju konkursā 2017, 
kura mērķis ir veicināt jaunu uzņēmēju 
darbību Ādažu novadā, sekmējot dar-
bavietu radīšanu, jaunu produktu un 
pakalpojumu piedāvājumu. Projektus 
konkursā var iesniegt fiziska persona, 
kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā 
saimnieciskās darbības veicējs vai ko-
mersants. Ādažu novada domes kopējā 
līdzfinansējuma summa konkursam ir 
4000 eiro, kas tiek piešķirta konkursa 

uzvarētājiem. Konkursa nolikums, pro-
jekta pieteikuma forma un cita ar kon-
kursu saistītā informācija ir pieejama 
Ādažu novada domes mājaslapā http://
www.adazi.lv/contest/jauno-uzneme-
ju-atbalsta-konkurss/
Lūdzu jautājumu un neskaidrību gadīju-
mā vērsties pie konkursa koordinatores 
Ādažu novada domes Attīstības un in-
vestīciju daļas projektu vadītājas Sanda 
Kašas, e-pasts: sanda.kasa@adazi.lv, tāl-
runis: 67996086. 

Inita Henilane

Uzsākts “Horizon 2020” programmas projekts “Accelerate SUNShINE”
2017. gada aprīlī uzsākta projekta “Ac-
celerate SUNShINE” realizācija. Tas ir 
viens no trīs apstiprinātajiem projek-
tiem “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) 
pētniecības un inovācijas pamatprog-
rammā “EE-22-2016-2017 Projektu 
attīstības atbalsts”. Astoņi partneri 
projekta ietvaros izstrādās tehnisko un 
iepirkumu dokumentāciju, lai atvieg-
lotu pašvaldībām publisko un daudz-
dzīvokļu ēku atjaunošanas procesu, 
izmantojot energoefektivitātes pakal-
pojuma līgumu.
Projekts “Accelerate SUNShINE” ir 
projekta “SUNShINE” turpinājums jeb 
tālāka attīstība, lai Latvijas pašvaldībās 
atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās 
ēkas, mobilizētu visas ieinteresētās pu-
ses, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu fi-
nanšu vadības instrumentus un risinātu 
tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, 
izmantojot ilgtermiņa energoefektivi-
tātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās 
ēkas 50 – 60% enerģijas ietaupījumu.
Projekta vadošais partneris ir Rīgas 
Tehniskā universitāte. Projekta partne-

ri ir četras Latvijas pašvaldības – Ādaži, 
Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī SIA 
“Ekodoma” un nevalstiskās organizāci-
jas “Ēku saglabāšanas un energotaupības 
birojs” un “Funding for future” (Nīder-
lande). Projekta realizācijas laiks ir 36 
mēneši un atklāšanas (kick-off) tikšanās 
notika 26. aprīlī.
Ja SUNShINE projekta ietvaros ir jau 
izstrādāts standartizēts energoefekti-
vitātes pakalpojuma līgums daudzdzī-
vokļu ēkām, tad Accelerate SUNShINE 
projekta ietvaros mērķis ir izstrādāt 
šādu līgumu arī publiskajām ēkām. Tas 
ļaus ietaupīt gan finanšu līdzekļus, gan 
iztērēto laiku, kas tiek tērēts organizē-
jot un saskaņojot ēku atjaunošanas pro-
cesu.  Lai pārbaudītu līguma darbību, 
pašvaldības apvienosies Publiskā iepir-
kuma veikšanai, aicinot energoservisa 
uzņēmumus (ESKO) atjaunot projekta 
ietvaros identificētās publiskās ēkas un 
infrastruktūru. Ņemot vērā, ka mājok-
ļu sektors ir viens no lielākajiem ener-
ģijas patērētājiem pašvaldībā, projekta 
mērķis ir arī motivēt un aicināt iedzī-

votājus iesaistīties savu daudzdzīvokļu 
ēku visaptverošā atjaunošanā, kas ļaus 
ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.
Pieredze rāda, ka pašvaldībās bieži ir iz-
strādāti Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plāni, bet trūkst resursu, lai sagatavotos 
plānus ieviestu. “Accelerate SUNShI-
NE” mērķis ir veicināt un atbalstīt pub-
lisko un daudzdzīvokļu ēku visaptvero-
šu atjaunošanu, piesaistot investīcijas 
vairāk nekā 27 miljonu EUR apmērā, 
kas nodrošinās garantēto ietaupījumu 
vairāk nekā 27 GWh gadā. Galvenais 
mērķis ir pierādīt ēku visaptverošas at-
jaunošanas finansiālo dzīvotspēju, iz-
mantojot piemērotu projekta organizē-
šanu, pašvaldību partnerību un finanšu 
instrumentus.
Vairāk informācijas: http://cordis.euro-
pa.eu/project/rcn/209848_en.html
http://www.sharex.lv/lv

Mārtiņš Miezis
e-pasts: martins@eseb.lv

Ādažos viesojas ukraiņu delegācija 
24. aprīlī Ādažos viesojās ukraiņu delegācija. Vizīti Ādažos orga-
nizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VA-
RAM) sadarbībā ar Ādažu novada domi piecu dienu mācību re-
ģionālās vizītes “Pašvaldību pārvaldes administratīvās veiktspējas 
stiprināšana” Latvijā ietvaros. 
Mācību reģionālās vizītes  mērķis bija sniegt praktisku pieredzi 
Ukrainas apgabalu apvienoto teritoriālo kopienu, ministriju, paš-
valdību un Eiropas Padomes ekspertu pārstāvjiem par Latvijas 
administratīvi teritoriālās reformas norisi un pašvaldību darbības 
efektivitātes uzlabošanas iniciatīvām tās īstenošanā un veicināša-
nā. 
Delegācija viesojās Ādažu novada domē, kur tika sniegta prezentā-
cijas un notika diskusijas par dažādiem attīstības un uzņēmējdar-
bības jautājumiem, kā arī delegācija apmeklēja Nacionālo bruņoto 
spēku armijas bāzi Kadagā.

Inita Henilane
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Muižas ielas pārbūve. Aktivitātes  Eiropas reģionālā
attīstības fonda līdzfi nansētajā Muižas ielas pārbūves projektā 
Ādažu novada dome šī gada 28. aprīlī ir 
iesniegusi apstiprināšanai Centrālā fi nan-
šu un līgumu aģentūrā  projekta “Mui-
žas ielas industriālās teritorijas  infra-
struktūras sakārtošana ražošanas zonas 
pieejamības un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai Ādažu novadā” iesniegumu 
ar precizējumiem nosacījumu izpildei. 
Projekta ietvaros ir veiktas Muižas ielas 
pārbūves iepirkumu procedūras būvdar-

biem un  būvuzraudzībai. Projektā plā-
nots pārbūvēt Muižas ielas brauktuves se-
gumu,  izbūvēt gājēju/ velosipēdistu ceļu, 
jaunu apgaismojumu, lietus ūdens kana-
lizācijas un ūdenssaimniecības sistēmas 
tīklus. Muižas ielas pārbūves darbiem 
plānots piesaistīt Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda līdzfi nansējumu  1,7 miljoni 
EUR apmērā. Drīzumā plānota projekta 
ieviešanas uzsākšana. Projektu plānots 

pabeigt 2018. gadā. Publiskās infrastruk-
tūras sakārtošana projekta teritorijā ir 
svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu 
esošo komersantu darbības efektivitāti un 
veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos.

Gunta Dundure

Veselības maratons turpinās! Mazie ādažnieki apgūst
veselīga dzīvesveida iemaņas Eiropas  Savienības projekta ietvaros

Nozīmīgi jau no pašas mazotnes bērniem 
sniegt zināšanas un prasmes par fi zisko 
aktivitāšu un veselīga uztura nozīmi. Tas 
ļaus bērniem pieņemt lēmumus un rīko-
ties tā, lai saglabātu 
un uzlabotu savu 
veselību. Iespējams, 
bērna veselīgās uz-
vedības ieradumi 
liks pazust kādam 
no ģimenes ne tik 
veselīgajiem para-
dumiem. 
Ādažu mazajiem ie-
dzīvotājiem ir snieg-
ta lieliska iespēja gūt 
zināšanas par veselī-
gu dzīvesveidu. Ve-
selības veicināšanas 
projekta ietvaros tiek 
rīkoti dažādi interesanti un izglītojoši pa-
sākumi. Kā visspilgtākais un aktivitātēm 
piepildītākais pasākums mazākajiem Āda-
žu iedzīvotājiem bija “Lieldienu zaķa vese-
lības maratons”, kas norisinājās no 18. – 21. 
aprīlim Ādažu pirmsskolas izglītības ies-
tādē. Pasākuma ietvaros nedēļas garumā 
mazie ādažnieki apguva jaunas zināšanas 
un praktiskās iemaņas, kā dzīvot veselīgi.  

Pirmā pasākuma 
diena bija atvēlēta 
zināšanu iegūšanai 
par veselīgu uzturu. 
Audzinātājas radošā 
un atraktīvā veidā 
bērniem stāstīja par 
augļiem, dārzeņiem 
un to labo ietekmi 
uz veselību. Katrs 
mazais dalībnieks 
arī pagatavoja savu 
veselīgo našķi. Otrā 
un trešā pasākuma 
diena bija atvēlēta 
fi ziskajām aktivitā-
tēm. Bērniem bija 

iespēja pierādīt savas prasmes olu meklē-
šanā, pārbaudīt olu stiprumu olu cīņās un 
ripināšanā. Šajās dienās bērniem nāca pa-
līgā arī vecāki, kas ar tikpat lielu aizrautību 

kā mazie dalībnieki piedalījās foto orientē-
šanās sacensībās. Pēdējā pasākuma dienā 
mazie dalībnieki par labi padarīto darbu 
saņēma pārsteigumu. Tas bija audzinātāju 
izveidotā teātra izrāde “Kā zaķim gadījās”. 
Mazie skatītāji palīdzēja izrādes varoņiem 
atklāt, kas paslēpies Lieldienu olā. Paralēli 
daudzajām aktivitātēm bērni visas nedēļas 
garumā cītīgi zīmēja, krāsoja un līmēja, 

veidojot dažādus tematiskos darbiņus, ar 
ko iepriecināt vecākus, audzinātājas un ci-
tus pirmsskolas iestādes apmeklētājus.

Maija pēdējā nedēļā Kadagas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mežavēji” norisinās te-
matiskais pasākums “Veselības nedēļa”. 
Bērniem ir iespēja apgūt zināšanas par da-
žādiem sporta veidiem, kā arī pašiem pie-
dalīties sporta aktivitātēs. Katru dienu tiek 
akcentēts kāds sporta veids, audzinātāju 
vadībā tiek veidoti dažādi radošie darbiņi. 
Lai bērnos veicinātu zināšanas par vese-
līgu uzturu, plānots organizēt izglītojošu 
lekciju – radošo darbnīcu. Aktivitātes ie-
tvaros ir iespēja piedalīties veselīgo našķī-
šu gatavošanas darbnīcā.
Vēl savu fi zisko veselību mazie ādažnieki 
var stiprināt, piedaloties projekta ietvaros 
organizētajās nodarbībās – Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes audzēkņiem kopš 
aprīļa ir iespēja apmeklēt vispārattīstošās 
vingrošanas un ritmikas nodarbības, sa-
vukārt Kadagas pirmsskolas izglītības ies-
tādes audzēkņi kopš marta apmeklē vin-
grošanas nodarbības baseinā. 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001 
ietvaros.

Sanda Kaša 
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Noslēdzies peldēšanas seriāls “Ūdensroze”
Peldēšanas seriāls “Ūdensroze”, ko biedrība “Duesport” organizē sadarbībā ar Ādažu 
novada domi, Ādažu peldbaseinā norisinās jau ceturto gadu. Šogad no februāra līdz 
aprīlim notika trīs posmi, pulcējot ne tikai ādažniekus, bet arī viesus no Rīgas, Ulbro-
kas, Krimuldas, Carnikavas, Ogres, Lielvārdes un citiem tuvākajiem novadiem.
Sacensību norise vairākos posmos dod iespēju spēkoties ne tikai konkurentu starpā, 
bet arī pašam ar sevi, katru reizi uzlabojot savu sniegumu. Un noslēgums ir kā mazi 
svētki pēc vairāku mēnešu sacensību punktu krāšanas, kurus šogad noslēdza jautrās 
ģimenes stafetes. Tajās pirmo vietu ieguva ādažnieku komanda – Krišs Kalniņš ar Jāni 
Kalniņu, arī trešo vietu ieguva ādažnieki – brāļi Jēkabs un Mārtiņš Staņko.
No ādažniekiem “Ūdensrozes 2017” kausus izcīnīja – Āva Dace Elizabete, Roberts 
Galuška, Agnese Groza, Laura Anna Matjuhina, Mārtiņš un Jēkabs Staņko, Anna 
Kate Zbitkovska, Elīza Zvīgule, Rainers Līcis-Līcītis, Emīls Jansons, Eduards Vilnis, 
Mārtiņš Lankmanis un Inese Caune. Apsveicam!

Alise Timermane, pasākuma organizatore

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
pērn klientiem klātienē tika sniegti 4490 pakalpojumi

Ātrāk, ērtāk, izdevī-
gāk – ar šādu saukli 
2015. gada 1. oktobrī ar 
valsts pārvaldes 8 ies-
tāžu (Valsts ieņēmumu 
dienests, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentū-
ra, Lauku atbalsta die-
nests, Nodarbinātības 

valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmu-
mu reģistrs, Valsts zemes dienests, Valsts darba inspekcija) pakal-
pojumiem tika papildināts domes 2014. gada 3. februārī izveidotā 
Ādažu novada Klientu apkalpošanas centra pašvaldības pakalpo-
jumu klāsts, kas turpmāk tika apvienots Ādažu novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC).
VPVKAC Jūs varat:
• saņemt pašvaldībā pieejamos pakalpojumus (sniegto pakal-
pojumu saraksts ir pieejams: http://www.adazi.lv/pakalpojumi/, 
izņemot Būvvaldes pakalpojumus, kas ir pieejami Būvvaldē), no 
kuriem pieprasītākie pakalpojumi ir:
- iesniegumi par līdzfinansējuma piešķiršanu privātās izglītības 
iestādes apmeklēšanai vai aukles pakalpojumiem;
- iesniegumi par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, ko var pie-
prasīt LR pilsoņi, ES pilsoņi, LR nepilsoņi, kā arī citu valstu pilsoņi;
- iesniegumi par tirdzniecības atļauju izsniegšanu, mazdārziņu 
nomu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem;
• saņemt konsultācijas par valsts pārvaldes iestāžu (VID, VSAA, 
LAD, NVA, PMLP, UR, VZD, VDI) pakalpojumiem (sniegto pa-
kalpojumu saraksts ir pieejams: http://www.adazi.lv/pakalpo-
jumi/publiskie-pasakumi/), no kuriem pieprasītākie ir VID un 
VSAA pakalpojumi;
• jūsu pakalpojuma pieprasījums tiks nosūtīts attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei, pašvaldības iestādei vai domes struktūrvienī-
bai un pakalpojuma izpildes rezultāts tiks paziņots Jums ērtākā 
veidā (klātienē, informāciju nosūtot pa pastu vai elektroniski uz 
Jūsu norādīto e-pasta adresi); 
• pieteikt bērnu reģistrācijai Ādažu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma; 
• Ādažu novada izglītības iestāžu skolēni un seniori no 70.gadu 
vecuma var saņemt personalizētu elektronisko biļeti braukšanas 
maksas atvieglojumiem braucieniem Ādažu novada administra-
tīvajā teritorijā;
• noformēt pabalstus: bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts per-
sonām ar invaliditāti, pabalsts sakarā ar personas nāvi; 

• piereģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus un saņemt žetonu, u.c.
Klientu ērtākai pakalpojumu izmantošanai, VPVKAC ir pieeja-
ma kase, kurā uz vietas var veikt norēķinus par nepieciešama-
jiem pakalpojumiem.

VPVKAC darbs 2016. gadā skaitļos:

Izvēlētais pakalpojuma veids
VPVKAC (klātienē)

Klientu saņemto 
pakalpojumu 

skaits gadā
%

Pašvaldības pakalpojumi 2240 45
Valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi 899 18
Kase 1627 33
Pakalpojumi īpašai klientu grupai (grūtnie-
cēm, klientiem ar bērniem līdz 7 gadu ve-
cumam, senioriem, klientiem ar invaliditāti)

118 2

Pakalpojumi pašvaldību iestādēm 106 2
Kopā: 4490 100

Ar katru gadu arvien vairāk klientu vēršas VPVKAC pēc pakalpo-
jumiem – no š.g. 2. janvāra līdz š.g. 28. aprīlim VPVKAC pakal-
pojumi tika pieprasīti un sniegti 3133 reizes (kas ir 68% no 2016. 
gadā sniegtajiem pakalpojumiem), no tiem pašvaldības pakalpo-
jumi – 1122, valsts iestāžu pakalpojumi – 882 un kases pakalpoju-
mi – 1034. Ādažu novada VPVKAC stiprā puse ir VID un VSAA 
pakalpojumu sniegšana – no š.g. 2. janvāra līdz š.g. 28. aprīlim ie-
spēju iesniegt gada ienākumu deklarācijas izmantoja 349 klienti, 
savukārt VSAA pakalpojumus izmantoja 606 klienti.
VPVKAC speciālistu darbs ir vērsts uz klientu orientētu apkal-
pošanas nodrošināšanu, kad speciālisti  meklē individuālo risinā-
jumu katrai klientu situācijai, nodrošinot pakalpojumu uz vietas 
vai izmantojot portālu www.latvija.lv, šādi taupot klientu laiku un 
resursus.
Pateicamies VPVKAC klientiem par izdarīto izvēli, pieprasot 
VPVKAC pakalpojumus, kā arī aicinām arī turpmāk izmantot 
VPVKAC pakalpojumus gan klātienē, gan arī attālināti.

Kancelejas vadītāja J. Sviridenkova

Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs

SPORTS NOVADĀ
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Dziļās skumjās paziņojam, ka Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas sirds un dvēsele, direktore

Inga Patmalnika aizgājusi mūžībā.

Sirds siltums, kas nāks no debesīm

Ādažu Mākslas un mūzikas skola uz visiem laikiem paliks Ingas Patmalnikas skola – 
kā skaists, pamatīgs, darbīgs dzīves piepildījums. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
kolektīvam Inga vienmēr paliks kā skolas dvēsele, mīlestība, nesavtība, vienkāršība, 
atklātums un dāsnums. Ingai piemita apbrīnojama dzīves un cilvēkmīlestība, spēja 
saskatīt visur labo. Viņa prata baudīt mirkļa burvību. Inga lika justies piederīgam, 
vajadzīgam, īpašam, mīlētam un gaidītam. Viņa saredzēja katras personības unikali-
tāti. Inga ir atstājusi ko lielu un vienreizīgu – pēc saviem sapņiem un iecerēm radītu 
skolu ar īpašu auru, kas dod iespēju radīt, augt un pilnveidoties tik daudziem jauniem 
mūziķiem un māksliniekiem.
“Katrs no mums savas ieceres sasniedz citādos veidos. Vienam kā likteņa dāvana sap-
ņa piepildījums iekrīt klēpī, citam tas realizējas gluži nejauši, vēl kāds uz savu mērķi 
iet tieši un pārdomāti, zinādams, ko vēlas sasniegt. Vēl kādam viss jāizcīna soli pa so-
lim. Mūsu gadījumā ar pacietības pieskārienu un ticību, ka reiz viss būs,” tā par savu 
sapni – Ādažu Mākslas un mūzikas skolu – teica Inga Patmalnika.
1994. gadā Inga atvēra mākslas klasi – sākumā Zvejniekciema Mūzikas un mākslas 

skolas paspārnē. Tas bija ceļa sākums uz lielo sapni – MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLU ĀDAŽOS. Nosaukumi laika gaitā mai-
nījās. Sākumā nereālais sapnis īstenojās. 2008. gadā uzsāka skolas celtniecību. 2010. gada pavasarī skolā sāka strādāt mūziķi, sep-
tembrī – arī Mākslas nodaļa. Inga savā skolā pavadīja 7 skaistus gadus, līdz šā gada 1. maijā ceļš uz skolu aprāvās.

Inga – apbrīnojams un dzirkstošs cilvēks, brīnišķīga un atbalstoša direktore, radoša un sapņaina personība, mīļš un sirsnīgs domu-
biedrs!

Domājot par Ingu, prātā nāk gaišums un prieks.

No Tevis var mācīties spēku un apbrīnojamo spēju savākties un mirdzēt, par spīti visam.

Skolas dvēsele. Mīlestība. Nesavtība. Vienkāršība. Atklātums un dāsnums. Pašuzupurēšanās. Apbrīnojama dzīves un cilvēkmīlestī-
ba. Spēja saskatīt visur labo. Mirkļa burvības baudīšanas prasme. 

Saprotoša un drosmīga, dzirkstoša un atbalstoša. Atvērta jaunām idejām, jauniem pavērsieniem, skaistiem sapņiem.

Sirds gaišums, mīlestība, dvēseliskums un pozitīvisms.

Mūsu Ķīnas mūris, aiz kura jebkurš kolektīvā jutās drošs un pasargāts. Mūsu iedvesmas avots – neiespējamais ir iespējams un reāls.

Mēs esam pateicīgi un laimīgi, ka viņa ir bijusi mūsu katra dzīvēs. Atstājusi neizdzēšamus nospiedumus katrā no mums, par ko esam 
bezgala pateicīgi. Šarmanta, čakla, uzmanīga, sirsnīga, eleganta, cēla, apņēmīga, romantiska sieviete, direktore, radoša personība, 
skolotāja, domubiedrs.

Cilvēkus mīloša, enerģiju dodoša, dzirkstoša, temperamentīga, ar stila izjūtu.

Katram lika justies piederīgam, vajadzīgam, īpašam, mīlētam, gaidītam. Saredzēja katras personības unikalitāti.

Domājot par kolektīvu – Inga rīkoja skaistas ekskursijas, mācību gada noslēgumus un īpašas sveikšanas dažādos svētkos. Viņa prata 
tos sarīkot, tas bija īpašs talants – rūpēties, lai visi justos labi, lai katrs spētu strādāt maksimāli labi un ar prieku.

Viņa mums visiem atstājusi ko lielu un vienreizīgu – pēc saviem sapņiem un iecerēm radītu skolu ar īpašu auru, kas dod iespēju radīt, 
augt un pilnveidoties tik daudziem jauniem mūziķiem un māksliniekiem.

Ziedoša, gudra, toleranta – unikāla vadītāja, tāpēc retums. Atbildīga, lielām darba spējām, asu prātu un pārliecību par darāmo. Ar 
Ingu bija viegli – vieglums, kas paceļ un iedvesmo.

Nespējam noticēt, ka Ingas vairs nav. Bet laikam jau tas nozīmē, ka Tu tepat vien esi, kopā ar mums, un tā būs vienmēr.

Otru tik nesavtīgu un mīlestības pilnu cilvēku ir grūti atrast. Ir labi direktori, un ir fantastiski direktori! Otros no pirmajiem atšķir 
mīlestība pret cilvēkiem. Inga ir ar atvērtu sirdi un dvēseli. Tik vienkārša attiecībās ar visiem. Tikai patiesi diži cilvēki var būt tik 
vienkārši. Viņiem nekas nav jātēlo un jāpierāda. Inga no sevis tik daudz atdod citiem. Redzu – atkal viņa sēž un kādam kaut ko taisa. 
Bet ar tādu prieku. Nekad nevienam neatsaka, nekad nekas viņai nav par grūtu.

Inga bija kā Saule – silta, jauka, mīļa. Tagad šis siltums nāks no debesīm, no citas pasaules.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kolektīvs

MŪSU CILVĒKS
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PERSONĪBA

“Lidotāji, kuri aiziet pensijā, jūtas tā, 
it kā viņiem spārni būtu apgriezti. Ir 
čaļi, kas vairs nelido veselības  dēļ. Es 
viņus mierinu, sakot – nekas, arī es reiz 
nelidošu. Viņi man pretī – atceries, kā 
bija, kad 3 gadus nelidoji? Un es atce-
ros. Man bija depresija, es nevarēju 
saprast, ko darīt… Un, kāpēc darīt ko 
citu, nevis to, ko protu un mīlu,” savā 
mīlestībā lidošanai atzīstas Ādažu lid-
lauka direktors un vecākais pilots-ins-
truktors Anatolijs Perekrjostovs, ku-
ram ir vairāk nekā 30 gadu pieredze 
aviācijā. Viņš ir ne tikai bijušais kara 
lidotājs, bet arī viens no reaktīvo lid-
mašīnu “Baltic Bees” pilotiem. “Baltic 
Bees” komanda ar saviem avio šoviem 
piedalās dažādos svētkos un lidmašī-
nu izrādēs visā pasaulē. Anatolijs ir 
arī pirmais, kurš lidojumā pārbauda 
ādažnieka Valentīna Vasjaka un viņa 
komandas Ādažos ražotās lidmašīnas.

Kā sākāt interesēties par aviāciju? 
Bērnībā vēlējos būt jūrnieks, nevis lido-
tājs. Mans tēvs armijā dienēja Lietuvas 
bāzē pie Kauņas, ballistisko raķešu daļā.  
Par lidotāju kļuvu nejauši. Nosūtīju doku-
mentus augsta ranga kara skolai Omskā, 
kas izglītoja kara diplomātus. Lai tur ie-
stātos, bija nepieciešama augsta vidējā at-
zīme  – 4.75 balles 5 baļļu sistēmā. Mana 
vidējā atzīme bija 4. Saņēmu atteikumu. 
Kara komisariāta priekšnieks dzīvoja vie-
nā mājā ar mūsu ģimeni. Viņš jautāja, ja 
reiz esmu lietuvietis, varbūt gribu savu 
nākotni saistīt ar kara aviāciju Lietuvā. 
Toreiz atbildēju: “Reizēm ir bail staigāt pa 
zemes virsu, bet jūs gribat mani sūtīt gai-
sā?” Uz to viņš teica – aizbrauc, paskaties, 

varbūt iepatiksies! Un tā arī bija. Aizbrau-
cu, paskatījos uz kara lidmašīnām… Mil-
zīgi, graciozi un skais-
ti putni. No dzelzs. 
Iepatikās…
Ļoti. Varbūt arī nebū-
tu iemīlējies lidošanā, 
ja vien pašā sākumā 
nebūtu ieraudzījis tie-
ši iznīcinātājus. Ins-

truktors jautāja: “Nu ko, 
gribi redzēt, ko spēj šis 
putns?” Tas tiešām bija 
iespaidīgi. Lai varētu būt  
kara pilots, jābūt apķērī-
gam, ar ātru reakciju un 
asu prātu, tāpēc man va-
jadzēja iziet profesionāli 
psiholoģisko testu – atla-
si. Piemēram, bija jāmāk 
ātri rēķināt galvā. Vai 
arī – jānosaka laiks pēc 
pulksteņa, kas apgriezts otrādi. Bija tests 
ar 800 dažādiem jautājumiem, uz kuriem 
no vietas bija jāatbild 6-7 stundu laikā. 
Tad, piemēram, bija jāveic viena konkrēta 
darbība, bet blakus – magnetofons, kurā 
ieraksta balss nemitīgi pavēlēja veikt pre-
tējo darbību vajadzīgajai. Tādi, lūk, reak-

cijas un kon-
centrēšanās spēju 
testi, kuriem sekoja fi-
ziskie pārbaudījumi, ja iz-
turēji psiholoģisko daļu. Bija jā-
noskrien 1km trīs minūtēs, jāpievelkas 12 
reizes, jānopeld 100m. Kad tas izpildīts, 
varēja tikt pie teorētiskā eksāmena, kur 
bija augstākā matemātika, fizika, sacerē-
jumi. Tā bija augstākā pilotu skola, kurā 
ieguvu augstāko izglītību. Tā kā bija pilo-
tu trūkums, sākām lidot jau pirmajā mā-
cību gadā. Iestājos 1982. gada 31. augustā 
un pirmo reizi lidoju 1983. gada 3. martā. 
Katru dienu mācījāmies aviācijas teoriju 
vismaz 8 stundas. Un pēc tam studējām 
kara teoriju – divas stundas. Iedomājie-
ties, vienā mācību lidojuma stundā tiek 
iztērēta pusotra tonna petrolejas! Piemē-
ram, šobrīd petroleja bez akcīzes nodokļa 
maksā 1000 eiro par tonnu. Valsts iegul-
dīja manī aptuveni 250 stundu, tātad, tie 
ir 375 tūkstoši eiro (pārrēķinot mūsdienu 
naudā). Protams, vairs nevarēju tā vien-
kārši pagriezties un aiziet, ieguldītais bija 

jāatstrādā, jā-
paaugstina kva-
lifikācija. 1986. 
gadā pabeidzu 
mācības un kļu-
vu par lidotā-
ju-instruktoru 
PSRS armijā. 
Pusotra tonna 
petrolejas
Ja teorija jāap-
gūst 10 stundas 

dienā, kad mācījāties lidot? 
Pirmo pusgadu mācījāmies teoriju, tad 
8 mēnešus lidojām, tad ik gadu – 3 mē-
nešus mācījāmies un 8  lidojām. Mans 

nolidotais stāžs bija 238 
stundas. Teikšu, kā ir, 
tas ir ļoti maz. Bet bija 
tāda politika. Orientē-
ta uz karu. Ar ko tolaik 
atšķīrās krievu aviācijas 
sistēma no amerikāņu? 
Amerikāņu pilots varēja 
kļūt par instruktoru ti-
kai pēc 15 gadu lidošanas 
pieredzes. Toreiz. Šo es 
zinu pavisam noteikti, 
jo tāds lidotājs kā Džons 
Votkins, eskadriļas kap-
teinis, pirmo reizi uz Uk-

rainu atlidoja 1992. gadā, kur mēs ar viņu 
satikāmies. Viņš atlidoja ar ASV gaisa 
spēku iznīcinātāju F-15. Tad jau PSRS bija 
sabrukusi, un mēs jau bijām sākuši  sazi-
nāties ar NATO. Tā bija  iespēja pirmo reizi 
redzēt ārzemju tehniku. Tagad ir tehnolo-
ģijas, ar kurām var testēt jaunās lidmašīnas, 

Lido 
dziedot

Lido 
dziedot

Jaunībā, dienot gaisa 
spēkos

Jaunībā, mācību laikā
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ceļot tās gaisā. Agrāk 
to darīja piloti-testētāji, un viņi mira, ja 
bija kādas kļūdas aprēķinā. Piemēram, 
amerikāņi nevarēja saprast, kāpēc viņu 
F-86 Sabre 67. gadā, sasniedzot ātrumu 
970km/h, krita. Degviela bija, dzinēji bija 
darba kārtībā, bet krita. Šobrīd šos testus 
var veikt ar datoru, un pilots zina, kā lid-
mašīna uzvedīsies. Arī lidmašīnām, ko 
būvē pie mums, Ādažos, viss tiek aprēķi-
nāts datorizēti. 
Atgriešanās Lietuvā
Kad pēc PSRS sabrukuma  atgriezos Lie-
tuvā, kādus 3 gadus nelidoju.  Strādāju 
dažādus darbus – laboju arī vecās ma-
šīnas autoservisā. 
Kāpēc nedienējāt Lietuvas armijā?
Jo uzzināju, ka, iespējams, man nāktos 
dienēt sauszemes spēkos. Iedomājie-
ties, pēc 15 gadu lidošanas! Toreiz gai-
sa spēki armijā nebija attīstīti. Tagad 
jā, jo ir NATO kara bāze, bet toreiz – 
nē. Sauszemes spēkos es negribēju die-
nēt, mani interesēja tikai lidošana. Un 
tad, strādājot  autoservisā, reiz satiku 
kādu cilvēku, kurš saistīts ar aviāciju.  
Man piedāvāja darboties civilās aviāci-
jās jomā. Kompānija vizināja tūristus 
no Īrijas, Francijas, Anglijas. Tā kā 3 
gadus nebiju lidojis, atkal bija jākārto 
eksāmeni lidošanā. 3 mēnešus paga-
tavojos, lai eksāmenus nokārtotu ar 
pirmo reizi, un tas arī izdevās. Lidoju 
ar instruktoru kopā 40 minūtes. Viņš  
pārbaudīja manu reakcijas ātrumu, iz-
raisīja dažas sarežģītas situācijas gaisā, 
kas man  bija jālabo. Pēc 40 minūtēm 
viņš teica – ņem pasažierus un lido! 
Rezultāts bija likumsakarīgs, jo kara 
lidotājiem sagatavotības pakāpe ir daudz-
kārt augstāka nekā lidotājiem civilajā 
aviācijā. 
Ceļš uz Latviju un Ādažiem
Kā nonācāt Latvijā, Ādažos?
Man piedāvāja veidot savu lidošanas 
skolu. Ja Lietuvā man bija priekšnieks, 
tad Latvijā man piedāvāja skolu veidot 
pašam.  Es jautāju – vai tas ir reāli? Cik 
daudz cilvēku mācīsies? Man atbildēja – 
stundas laikā mēs tev sagādāsim vismaz 
30 cilvēku, kas pie tevis mācīsies. Notei-
cu – labi, atvediet vismaz 15! Un tiešām –  
atbrauca kādi 20. Pāris stundu laikā. Un 
katrs no viņiem apliecināja – jā,  mācīsies 
lidot. Nokļuvu kā pasakā. Lietuvā es jau 
6 gadus biju strādājis civilajā aviācijā, tur 

bums ar vēlmi apgūt lidošanas prasmes 
bija jau pagājis, un nāca tikai tie, 
kuri patiešām ļoti grib lidot, bet 
Latvijā viss tikai sākās. 2005. gadā 

bija tikai viena lidošanas skola 
Spilvē. Es atbraucu uz Latviju 
2005. gadā jūlijā, bet sie-
va – pēc pusgada. Es pat 
vairs nespēju izbraukāt 
uz Lietuvu brīvdie-
nās, jo man bija 27 
cilvēku grupa. Lid-
mašīna tika lidinā-
ta 9 stundas dienā. 
Tiklīdz saule – augšā, 
tā sākām lidot. Un tā 
līdz vakaram. Lidot grib 
dažādi cilvēki. Sākot no 18 

līdz pat 67 gadiem.  Var atnākt 18 gadīgs 
puika, un jau pēc 8 stundām labi spēt li-
dot, var atnākt nobriedis, pieredzējis cil-
vēks, bet pat pēc 20 lidošanas stundām 
justies nedroši. Spēja iemācīties lidot ir 
ļoti individuāla. Brīžos, kad mācu citus, 
atceros sevi… Lai varētu lidot ar kara 
iznīcinātāju, bija jāiziet 11 stundu prog-
ramma. Pa šīm stundām bija jāiemācās 
nolidot riņķi ar virsskaņas iznīcinātāju, 
kas lido 900km/h ātrumā. Mūsdienās 
parastajā, mazajā lidmašīnā pēc 15 stun-
dām, kas nolidotas kopā ar instruktoru, 
laiž pie stūres… Vienmēr esmu lepojies ar 
to, ka esmu lietuvietis. Mani draugi tagad 
saka, kāds tu vairs lietuvietis, tu taču esi 
latvietis. Tu jau šeit dzīvo 11 gadus, bērni 
iet latviešu skolā jau 8. gadu, sieva pabei-

dza latviešu valodas kursus. Kāds tu vairs 
lietuvietis?
Vai šī profesija ietekmējusi arī Jūsu rak-
sturu?

Jā, jo profesija prasa būt stingram un 
izlēmīgam. Lidotājs ir pakļauts 

milzīgam stresam. Izšķiro-
ša ir ātra reakcija un zi-

nāšanas.  Jāspēj izana-
lizēt situācija un ātri 
jāpieņem lēmums, 
citādi būs katastrofa. 
Labākajā gadījumā 
aiziet bojā tikai pi-

lots, cita lieta, ka pi-
lots ir atbildīgs gan par 

tiem, kuri lido kopā ar 
viņu, gan par visiem tiem, 

kuri atrodas uz zemes. Šo ap-
ziņu, ka pilots par visu ir atbildīgs, es 
mācu arī saviem studentiem.
Ir kādi sapņi?
Lidot pēc iespējas ilgāk. Es domāju – 
vecuma ziņā.
Cik tālu no Ādažu lidlauka bez pieze-
mēšanās nolidots?
Mūsu lidmašīnas ļauj nolidot līdz 1300 
kilometriem bez piezemēšanās. Pie-
mēram, 1200km līdz pat Čehijai vai 
Polijai.
Kādi skati, lidojot šķiet visskaistākie?
Virs kalniem ir ļoti skaisti. Piemēram, 
nesen lidojām uz Irānu. Saūda Arābijā 
ir sarkani kalni, nevis pelēki vai melni, 
bet sarkani! Likās, ka lidoju virs Mar-
sa, nevis zemes. Katru sezonu vismaz 
pusgadu ar “Baltic Bees” avio šoviem 
esam dažādās pasaules pilsētās. Esam 
bijuši Teherānā, Mariborā, dažādas 
Grieķijas pilsētās, Slovākijā, Čehijā, 
Austrijā un arī Rīgā un Tukumā. 
Vairāk saista ierastā lidošana vai pie-
dalīšanās avio šovos? 
Man kā profesionālam lidotājam visas 
lidmašīnas šķiet labas. Visi lidojumi 

ir interesanti, neviens lidojums nelīdzi-
nās iepriekšējam. Ir labi lidot ar ātrumu 
100km/h un redzēt, kā ganās govis pļavā, 
bet, protams, lidot  900km/h 60 metru 
augstumā – tā ir cita lieta un adrenalīns! 
Veikt akrobātiskos trikus ar lidmašīnu – 
tas atkal ir cits stāsts. Ļoti priecājos, ka 
man tik ļoti paveicās – pa 4 gadiem pilotu 
skolā mani sagatavoja tā, ka esmu gatavs 
visu veida lidojumiem! Savā laikā varēju 
gan bumbas mest, gan raķetes šaut. Šo-
dien lidojot varu taisīt akrobātiskus tri-
kus un dziedāt! “Baltic Bees” komandā 
man ir iesauka – Maestro, jo pasažieri 
bez iegūtā prieka par pašu lidojumu, var 
arī noklausīties dziesmas manā izpildīju-
mā! Lidojot es vienmēr dziedu! 

Monika Griezne

“Baltic Bees” komanda savus avio šovus
demonstrē visā pasaulē.



Ādažu novadā aizvadīts Pasaules kausa posms kamanu suņu 
sportā bezsniega apstākļos, kas vienlaikus bija arī 2017. gada 
Latvijas atklātais čempionāts un Baltijas kausa pirmais posms. 
Tajā  piedalījās vairāk nekā 150 sportistu un vairāk nekā 250 
suņu no 11 valstīm. Ādažnieki startējuši veiksmīgi, iegūstot 
5 godalgotas vietas. Trešo vietu 1 suņa skūteru kategorijā ie-
guva Jānis Šalts. Baltijas kausā un Latvijas atklātajā čempio-
nātā sacentās arī trīs bērnu grupas dalībnieki, kur jaunākajā 
uzvaru izcīnīja Jēkabs Bruiko, 2. vietu ieguva Sabīne Krieva. 
Vidējā grupā uzvaru izcīnīja Markuss Kristians Krievs, aiz 
sevis atstājot Annemariju Plotnieci. Noslēgumā aizraujošajās 
stafetēs, kur katrā komandā bija trīs dalībnieki (kanikross, 
skuters, baikdžorings), Nordic klasē uzvarēja igauņi, bet otro 
vietu ieguva komanda “Garkalne”, kuru pārstāvēja Ādažu 
novada Garkalnes ciemā dzīvojošie Aija Krieva un Kaspars 
Krievs.  

Elīna KlindžāneJēkabs Bruiko sacensībās
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Lielās talkas laikā Ādažu novadā savākts 13,58 t atkritumu
22. aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā 
Talka. Ādažu novadā tika pieteiktas un 
reģistrētas 28 talkas vietas, bet zināms, 
ka Lielās talkas dienā sakopt apkārtni 
gāja arī tie, kas nebija reģistrējuši tal-
kas vietas mājas lapā www.talkas.lv un 
iepriekš sazinājušies ar Ādažu novada 
talkas koordinatoru. Lielā talka ir jau 
regulārs pavasara pasākums, kur dau-
dzi iedzīvotāji ik gadu dodas sakopt sev 
tuvāko apkārtni pēc ziemas. Šajā gadā 
lieli darbi ar Ādažu novada iedzīvotā-
ju, SIA “Arčers” un Nacionālo bruņoto 
spēku karavīru atbalstu tika paveikti 
Katlapu ceļa apkārtnē, kur tika iztīrīti 
grāvji pretī mazdārziņu teritorijai. 

Ļoti vēlamies sagaidīt saprotošu pie-
eju no mazdārziņu īpašnieku puses 
un turpmāk savus atkritumus nogā-
dāt uz atkritumu konteineriem, ne-
vis atstāt turpat ceļa grāvmalē. 

Aktīva rosība notika Alderu 
parkā, kur kopā ar Sat-
versmes tiesas darbinie-
kiem talkā piedalījās 
tuvākās apkārtnes 
iedzīvotāji. Bez lapu 
grābšanas un zaru 
apzāģēšanas talci-
nieki samontēja arī 
soliņus ar galdu, kas 
aicinās Alderu par-
kā ieturēt kādu gar-
du maltīti. Arī Kadagas 
pusē darbojās ievērojams 
talkotāju pulks. Lielas pārvērtī-
bas piedzīvoja garāžu kooperatīva “Ja-
guārs” teritorija. Tika tīrītas gan pašas 
garāžas no gadiem uzkrātā mantojuma, 
gan tīrīta un sakopta garāžu apkārtne. 
Čakli talkotāji darbojās arī Baltezera 
kanāla sakopšanā – tika zāģēti saau-

gušie kokaugi kanāla krastos pie 
Podnieku tiltiņa. Šobrīd no 

kokiem atbrīvotā terito-
rija ir kļuvusi vizuāli 

daudz pievilcīgāka.  
Aktīvi talkas darbi 
notika gan Podnieku 
kvartālā, gan Gar-
kalnes ciemā, gan 
Stapriņu ciema ap-

kārtnē, arī Baltezera, 
Ataru ciema un Straut-

kalnu ielas iedzīvotāji 
čakli strādāja šajā dienā. Ir 

liels prieks par iedzīvotāju aktivi-
tāti un milzīgs gandarījums par paveik-
to.  Kopējais daudzums, kas pēc Lielās 
talkas tika aizvest uz “Getliņu” poligo-
nu, ir 13,58 tonnas atkritumu. Paldies 
čaklajiem talkotājiem!

Iveta Grīviņa

NOVADĀ SPORTS

Ādažnieki iegūst 5 godalgotas vietas pasaules kausa posmā kamanu suņu sportā

Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2017 iesniegti 25 projektu pieteikumi!

Ir noslēgusies projektu pieteikumu ie-
sniegšana konkursā “Sabiedrība ar dvē-
seli” 2017. Pavisam kopā saņemti 25 
projektu pieteikumi. Projektu pieteiku-
mi iesniegti dažādās jomās –teritorijas 
labiekārtošanā, sporta, izglītojošu un 

cita veida radošu pasākumu un aktivi-
tāšu attīstībā, kā arī ēkas remontdarbos. 
Vislielākais projektu skaits iesniegts 
saistībā ar sporta, izglītojošu un cita 
veida radošu pasākumu un aktivitāšu 
attīstībā – 13 projekti, teritorijas labie-
kārtošanu – 10 projekti, savukārt 2 pro-
jekti ir saistīti ar ēkas remontdarbiem. 
18 no iesniegtajiem projektiem plānots 
realizēt Ādažos, 4 projektus- Kadagā, pa 
1 projektam – Garkalnē un Stapriņos, 1 
projektu – gan Ādažos, gan Garkalnē. 
Projektu vērtēšanas komisija ir uzsākusi 
projektu izvērtēšanu. Projekti tiks vēr-
tēti, piešķirot punktus pēc kritērijiem 
– projekta mērķa atbilstība konkursa 
mērķim, vietējo iedzīvotāju un/ vai mēr-
ķauditorijas iesaiste un līdzdalība, pro-

jekta ilgtspēja, projekta apraksta sapro-
tamība, projekta oriģinalitāte, projekta 
budžeta adekvātums un (ja attiecināms) 
līdzfinansējuma pieejamība. Konkur-
sa rezultāti projektu iesniedzējiem tiks 
paziņoti līdz 2017. gada 29. maijam. Pēc 
līgumu parakstīšanas rezultāti būs pie-
ejami Domes mājaslapā www.adazi.lv, 
sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”. Veidosim 
mūsu novadu skaistāku kopā!

Sanda Kaša



Ādažu novada domes Sporta daļa sadarbībā ar biedrību “Āda-
žiVelo” organizēja MTB velomaratonu Ādažos, kurā piedalījās 
vairāk nekā 350 dalībnieku. Sporta daļa pateicas visiem, kas pa-
līdzēja sacensībām tapt, tai skaitā pašvaldības policijai, Ādažu 
vidusskolai, sporta klubam “ZZK”, Nacionālajiem Bruņotajiem 
spēkiem un īpaši Andrim Rozītim! Īpašs paldies arī  sacensību 

dalībniekiem par nenobīšanos no laikapstākļiem un drosmīgo 
piedalīšanos! MTB velomaratona tautas distancē (22000m) uz-
varēja Herberts Pudans, sporta distancē (32000m) – Dmitrijs 
Sorokins, bet jauniešu distancē (18000m) – Mārtiņš Roma-
novskis. 

Ādažu novada domes Sporta daļa
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Prieks un emocijas velo orientēšanās piedzīvojumā “Uz zvaigznēm Ādažos IV”
Paldies visiem, kas piedalījās ceturtajā velo orientēšanās ballītē “Uz zvaigznēm Ādažos”. Uzvarētājs ir katrs, kurš ļāvās šim piedzīvo-
jumam sporta, tautas un ģimeņu distancēs vai bērnu trasītē! 

ĀdažiVelo

Krosa stafešu skrējiens apkārt Vējupei 2017
Spītējot lietum un vējam, lieli un mazi drosmīgi piedalās krosa stafešu skrējienā apkārt Vējupei!

SPORTS

MTB velomaratons Ādažos
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9. un 10. jūnijā Ādažos notiks plenērs par Ūdensrožu parka attīstību Kadagā
Lai plānotu Ūdensrožu parka attīstību, 
dome aicina Ādažu novada un īpaši Ka-
dagas iedzīvotājus, tai skaitā Nacionālo 
bruņoto spēku pārstāvjus, paust savu 
viedokli par vēlamo attīstību Ūdensrožu 
parkā. Iedzīvotāju vēlmes uzklausīs arhi-
tekti, kas tālāk veidos Ūdensrožu parka 
attīstības vīziju. Domi interesē dažādu 
iedzīvotāju viedoklis – gan vecāka gada 
gājuma cilvēku, gan jauniešu, gan vidējās 
paaudzes vēlmes par to, kā būtu jāattīstās 

Ūdensrožu parkam Kadagā. Ūdensrožu 
parks vairākkārt ticis sakopts, pateico-
ties arī NBS karavīriem.  Šobrīd Ūdens-
rožu parkā uzstādīta šķēršļu taka un ro-
taļu elementi bērniem. 
Plenērs notiks Ādažu Kultūras centrā, 
Vēstures un mākslas galerijā. Iedzī-
votāji paust viedokli aicināti 9. jūnijā 
plkst. 10.00 Gaujas ielā 33A, Vēstures 
un mākslas galerijā, Ādažos.

Monika Griezne

NOVADĀ

Par apkures sezonas noslēgumu
Informējam, ka Ādažu novadā daudzdzīvokļu ēkās, kurās par 
apkuri atbild Ādažu Namsaimnieks, siltumenerģijas piegāde 
tika atslēgta 12. maijā.
Sakarā ar to, ka šogad āra temperatūra ilgstoši bija zemāka 
nekā ierasts šajā periodā, apkures sezona bija garāka nekā ie-
priekšējos gados. Ņemot vērā to, ka daudzos namos liela daļa 
iedzīvotāju ir ģimenes ar maziem bērniem, tika pieņemts lē-
mums turpināt siltumenerģijas piegādi arī maijā, jo ārējās 
temperatūras iespaidā dzīvokļos nebija iespējams nodrošināt 

komfortablus dzīvošanas apstākļos bez centralizētās apkures. 
Arī aprīlis bija salīdzinoši vēss, un iedzīvotāji nesteidzās ie-
sniegt lūgumus par apkures pārtraukšanu.
Atgādinām, ka iedzīvotāji, savstarpēji vienojoties, paši var 
lemt par apkures sezonas pārtraukšanu savā īpašumā. Māju 
vecākiem tikai jāiesniedz pieprasījums Ādažu Namsaimnie-
kam par centralizētās siltumapgādes atslēgšanu sev vēlamā 
laikā. 

Ādažu Namsaimnieks

Saimniek, esi atbildīgs! 
Ja klaiņo suns!
Latvijas Republikas likumdošana nosaka – īpašniekiem ir jā-
nodrošina pilnīga teritorijas norobežošana, lai suns no tās ne-
varētu izkļūt un apdraudēt citus dzīvniekus vai cilvēkus.  Ja 
saimnieks to nenodrošina, atbildība paredzēta Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā – brīdinājums vai 
naudas sods fiziskām personām no 7 līdz 350 eiro, juridiskām 
personām – no 15 līdz 70 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas.

Ko darīt, ja pamanāt suni klaiņojam?  Ziņojiet pašvaldības 
policijai pa diennakts tālr. 67997005 vai 27762020. Inspekto-
ri nekavējoties izbrauc uz norādīto adresi un notver klaiņojošo 
suni. Ja sunim pie kakla siksnas ir Ādažu novada domes izsnieg-
tais žetons, tad sazināmies ar suņa īpašnieku, lai suni nodotu 
īpašniekiem, savukārt, ja suņa īpašnieks nav zināms, suns tiek 
nogādāts dzīvnieku patversmē “Labās mājas”. Ir gadījumi, kad 
suns ir agresīvs, vai to nav iespējams noķert, tad tiek izsaukti 
dzīvnieku patversmes “Mežvairogi” darbinieki, kuri suni no-
ķer un nogādā patversmē. Pazudušo dzīvnieku saimnieki no 
patversmes varēs izņemt savu mīluli tikai pēc tam, kad Ādažu 
pašvaldības policijas darbinieki būs sastādījuši administratīvā 
pārkāpuma protokolu.
Saistošie noteikumi Nr.12/2016 “Par suņu un kaķu turēšanu 
Ādažu novadā” nosaka, ka mājdzīvnieku īpašniekam ir pienā-
kums nodrošināt dzīvnieka reģistrēšanu, turēšanu un vakcinā-
ciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām.

Bezsaimieku kaķi
Ja ir iespējams, kaķi var notvert iedzīvotājs un informēt par to 
pašvaldības policiju, kura ieradīsies norādītajā adresē un klai-
ņojošo kaķi nogādās klīnikā. Lai apliecinātu, ka sterilizēts tiks 
bezsaimnieka, nevis saimnieka kaķis, jāraksta iesniegums. 
Nepieciešamības gadījumā Ādažu pašvaldības policija iedzī-
votājam var izsniegt būri, ar kā palīdzību ir iespēja klaiņojo-
šo kaķi notvert. Ja klaiņojošo kaķi nav iespējams noķert, tad 
pašvaldības policijas inspektori sazinās ar dzīvnieku patversmi 
“Mežvairogi”, kuras speciālisti ierodas norādītajā adresē, kurā 
mitinās bezsaimnieku kaķi.
Notvertos klaiņojošos kaķus nogādā Ādažu veterinārajā klīni-
kā, lai kaķi sterilizētu. Nogādājot dzīvnieku klīnikā, tiek sastā-
dīts akts par dzīvnieka izskatu un dzīvnieka izņemšanas vietu, 
laiku un datumu. Kad dzīvnieks sterilizēts, klīnikas ārsts sazi-
nās ar Ādažu pašvaldības policiju. Dzīvnieks no klīnikas tiek  
izņemts un nogādāts atpakaļ adresē, no kuras tika paņemts. 

Jebkurai personai par katru klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stā-
voklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties ir jāpaziņo Ādažu 
pašvaldības policijai. Ādažu pašvaldības policija atrodas 

Depo ielā 2, un jebkurā diennakts laikā reaģē uz iedzīvotāju 
sūdzībām un lūgumiem pēc palīdzības. Pašvaldības policijas 
diennakts tālruņi 67997005; 27762020.
Plašāk lasīt: www.adazi.lv, sadaļā Novads/Dzīvnieki.

Ādažu pašvaldības policija
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Ceļu un ielu piederība
Atgādinām, ka ne visi Ādažu no-
vada administratīvajā teritorijā 
esošie ceļi un ielas atrodas 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, apdzī-
votajās vietās, ielu veido vairāki 
privātīpašumi. Saskaņā ar Publis-
kas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novērša-
nas likumā noteikto pašvaldības 
pienākums ir rīkoties ar saviem 
finanšu līdzekļiem un mantu li-
kumīgi un lietderīgi, respektīvi, 
pašvaldība nedrīkst izmantot 
sava budžeta līdzekļus citu īpaš-
nieku īpašumu uzturēšanai.

Attekas iela, Podnieku iela 
(V46), Rīgas gatve (V30), auto-
ceļš Baltezers – Āņi – Lapmeži 
(V50), autoceļš Baltezers – At-

aru ezers (V47), autoceļš Garkal-
ne – Ošlauki (V49) un Veckūlu 
iela (V48),  ir Latvijas Republikas 
īpašums un nodots VAS “Latvi-
jas Valsts ceļi” pārziņā, un par šo 
ceļu, ielu un gājēju ietvju uzturē-
šanu atbild VAS “Latvijas autoce-
ļu uzturētājs”.
Kā ielu nodod pašvaldības īpa-
šumā? 

Lai ielu nodotu pašvaldības īpa-
šumā, zemes īpašniekiem jāiz-
strādā zemes ierīcības projekts, 
kurā iela tiek izdalīta vienā at-

sevišķā zemes vienībā un nodota 
pašvaldības īpašumā un valdīju-
mā, lai tas tiktu uzturēts atbilstoši 
2010. gada 9. marta Ministru ka-
bineta noteikumiem Nr. 224 “No-
teikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”.
Pašvaldības ceļi un ielas tiek uz-
turētas atbilstoši 2010. gada 9. 
marta Ministru kabineta notei-
kumos Nr. 224 “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ik-
dienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildes kontroli” noteiktajām 
C un D klasēm.

Detalizētu pašvaldības ielu un 
ceļu sarakstu un to uzturēša-
nas klases iespējams aplūkot 
pašvaldības mājaslapas www.

adazi.lv, sadaļā “Novads”/ “Ielas 
un ceļi”.
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Noslēgušās šīs sezonas amatiermākslas kolektīvu
skates, kurās Ādažu Kultūras centra kolektīvi
uzrādījuši augstu māksliniecisko sniegumu,

un to attiecīgi ir novērtējušas žūrijas komisijas
• Amatierteātris “KONTAKTS” ar izrādi 
“Krustmāte Jūle no Tūles” (režisori Vaira 
Baltgaile un Artūrs Breidaks) piedalījās Lat-
vijas amatierteātru iestudējumu “Gada izrā-
de 2016” Rīgas reģiona skatē, kura notika 5. 
martā Lielvārdes Kultūras centrā. Iegūta I 
pakāpe (42 punkti) – 6. vieta Rīgas reģionā, 
17. vieta Latvijā!

• Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē notika 
Pierīgas vokālo ansambļu skate, kurā jauk-
tais vokālais ansamblis “Mēs tikāmies mar-
tā” (vadītāji Ivars Kraucis un Ilze Kalniņa) 
ieguva 42.6  punktus – I pakāpe.
• Mālpils Kultūras centrā notika XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
ku deju lieluzveduma “Māras zeme” reper-
tuāra apguves skate. Mūsu Kultūras centru 
pārstāvēja 5 deju kolektīvi.
Lūk, žūrijas komisijas – Zandas Mūrnie-
ces, Jāņa Ērgļa, Jāņa Purviņa, Ievas Kareles, 
Agra Daņiļeviča – vērtējums:
TDA “SPRIGULĪTIS” (B grupā) vadītāja 
Liene Kļaviņa – 56,2 punkti – Augstākā pa-
kāpe,

vidējās paaudzes deju kopa “SPRIGULIS” 
(D grupā) vadītāja Līga Lancmane – 52.0 
punkti – I pakāpe,
vidējās paaudzes deju kolektīvs “SĀNSO-
LĪTIS” (E grupā) vadītāja Rasma Graudīte 
– 42.2 punkti – I pakāpe,
senioru deju kopa “SPRIGULIS” (F grupā) 

vadītāja Līga Lancmane – 46.2 punkti – 
Augstākā pakāpe,

senioru deju kolektīvs “DĒKA” (F grupā) 
vadītāja Liene Gailāne – 43.0 punkti – I pa-
kāpe.
• Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkiem, Siguldas 
1. pamatskolā notika Siguldas apriņķa koru 
skate:
jauktais koris “JUMIS” (A grupā) diriģents 
Imants Kalniņš – I pakāpes diploms – 43.22 
punkti,
jauniešu koris “MUNDUS” (A grupā) di-
riģente Andra Blumberga – I pakāpes dip-
loms – 41.11 punkti.

• Tradīciju kopa “ĀBOLS” (vadītājas Inese 
Krūze un Anda Ābele) Mālpilī Starptautis-
kā folkloras festivāla “Baltica 2018” skatē 
ieguva II pakāpi (labi), kas kolektīvam dod 
tiesības piedalīties šajā festivālā.

Maija Drunka

Apsveicam kolektīvu dalībniekus un to vadītājus ar tik augstiem rezultātiem!

KULTŪRA
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Pirmie iedzīvotāji Gaujas lejtecē 
ieradās apmēram pirms 8 tūk-
stošiem gadu. To etniskā piede-
rība ir nezināma. Savukārt 2. 
gadu tūkstotī pirms mūsu ēras 
tagadējā Vidzemē ienāca baltu 
ciltis, te priekšā sastopot Balti-
jas jūras somu (sāmu) tautas. 
Ādažos pie Kārklu mājām atras-
tais akmens darba cirvis1 liecina 
par mūsu teritorijas seno apdzī-
votību.
Gaujas lībieši
Livonijas Indriķis 13. gadsimtā 
izšķīra trīs novadus: Gaujas lībie-
šu, Daugavas lībiešu un Metsepo-
li (tulk. no līb. val. – Mežmalu). 
Hronikas autors piemin arī lībie-
šus Idumejas novadā (starp Gau-
ju un Braslu), taču norāda, ka tie 
esot atšķirīgi no pārējiem Livo-
nijas lībiešiem gan kultūras, gan 
valodas ziņā. Ja Metsepoles lībiešus uzskata 
vairāk par seno Baltijas somu pēctečiem, 
tad Gaujas un Daugavas lībiešu kultūra un 
dzīvesveids veidojušies spēcīgā te dzīvojošo 
baltu2 ietekmē. 
12. gs. beigās un 13. gs. sākumā lībieši Vi-
dzemē apdzīvoja ap 40–60 km platu re-
ģionu pie jūras. Ādažos satikās Gaujas un 
Daugavas lībiešu novadi.
11.–12. gs. ir lībiešu kultūras ziedu laiks, 
bet Ziemeļeiropā vēl turpinās vikingu lai-
ki. Gaujas lībiešu kultūras attīstību stipri 
ietekmējuši sakari ar skandināviem, do-
mājams, līdz pat ģimenes saiknēm un part-
nerībai. Mūsdienu zinātnieki pieļauj, ka 
dienvidigauņiem un Gaujas lībiešiem bijis 
kopīgs cilts nosaukums gaujieši un kopīga 
valoda, saukta par Gaujas pirmvalodu3. 
Lībiešu pēdas – hidronīmi
Par Ādažu teritorijas apdzīvotības senumu 
liecina labi saglabājušies somugru cilmes 
hidronīmi (ūdenskrātuvju nosaukumi), 
kas joprojām ir mūsu šodienas leksikas sa-
stāvdaļa. 
Ādažu Kadagas ezers patiesībā ir Kadiķa 
ezers, tā nosaukums cēlies no austrumlī-
biešu vārda kadāg – ‘kadiķis’. Lilastes ezera 
un upes nosaukums ir cēlies no lībiešu lī-

lud – ‘niedre’ 4 un aste, kas ir ierasts igauņu 
vietas apzīmējums. Tātad Lil + aste nozīmē 
‘niedru vieta’.
Izmērā nelielais Jūgezers nekādi nav sais-
tīts ar kādiem spaidu darbiem, bet lībiešu 
valodā apzīmē smiltis – juge. Apkārtnes 
ezeri – Uika, Ummis (Umma), Serģis arī 
ir tipiski somugru cilmes vārdi. Diemžēl 
tie savas senatnes dēļ nozīmes ziņā ir visai 
neskaidri. Līdzīgi varētu būt arī ar Puskas 
upes nosaukumu. Puskai bijuši vēl arī citi 
vārdi – Rapsta, Rāpste, kas visdrīzāk arī ir 
somugru cilmes.
Daži apkārtnes hidronīmi ir tulkoti no lī-
biešu nosaukumiem. Pie sava vārda tā ticis, 
piemēram, Dūņezers, kurš senās kartēs dē-
vēts par Muda See. Muda ir ‘dūņas’ lībiešu 
valodā, nosaukumam vēlāk pievienots vā-
ciskais See – ‘ezers’. 
Ādažu teritorija savulaik robežojusies arī 
ar Rīgas pievārtes ūdenskrātuvēm: par Li-
vonijas hronikā minētā Ropažu ezera (Ro-
denpoyse, stagnum Rodopois) nosaukuma 
lībiskumu5 valodnieki nešaubās. Līdzīgi 
ir arī ar Juglas un Ķīšezeru: Juglas vārdu 
pētnieki saista ar lībiešu vārdiem jog, joig 
vai igauņu jogi, kas abām tautām nozīmē 
upi6. Ķīšezera nosaukumu par lībisku it kā 

varētu neatzīt, jo par ķīsi latviešu 
valodā sauc zivi, kaut arī šis vārds 
ir somugru izcelsmes. Taču senat-
nē ezera vāciskais nosaukums bija 
Stint. Izrādās, lībieši šo zivi dēvēja 
divējādos vārdos – gan stint, gan 
ķīsis ir viens un tas pats ūdensie-
mītnieks.7 
Par lielo ūdeņu nosaukumiem – 
Gauju un Daugavu – valodnieki 
ir vienisprātis un uzskata, ka tie ir 
baltu cilmes.8 
Par Gaujas vārda izcelsmi
Par Gaujas nosaukuma izcelsmi 
pastāv vairāki viedokļi. Pēc pir-
mā, baltvācu vēsturnieka Augus-
ta Bīlenšteina domām, igauņi un 
lībieši šo upi sauca Koiva (Coiwa), 
tā minēta arī 13. gadsimta Indri-
ķa hronikā un varētu būt cēlusies 
no igauņu koiw vai lībiešu keuv 
(‘bērzs’) vārdiem. Ir varbūtība, ka 

nosaukumi Gauja un Koivu ir radušies pa-
ralēli un pastāvējuši līdzās kā vienas upes 
nosaukumi. Vēl vecākos dokumentos Gau-
ja saukta Goiva (Goiwa), un iespējams, ka 
burts k iestājies somiem svešā g vietā.9 Āda-
žu Garkalnes ciemā savulaik pierakstīta no 
mutes mutē nodota latviešu tautasdziesma 
par Aizgoiwu10 (domāta – Aizgauja/Pārgau-
ja). Šādi nosauktā vārda forma liecina par 
lībiešu ietekmi šai apvidū.
17. gadsimta kartēs Gauja dēvēta par Trei-
dera, Treydera, 18. gadsimtā parādās no-
saukumi – Livländische Aa, Aa, Ada Flu-
sing vai vienkārši A. Valodnieki pieļauj, 
ka Gaujas vāciskais nosaukums Aa, iespē-
jams, nācis no skandināviem, jo tā šīs zie-
meļu tautas senatnē saukušas savas upes 
– vienkārši A.11

Izcilais latviešu valodas pētnieks J. Endze-
līns domā, ka vietvārda Gauja izcelsme 
vairāk būtu saistāma ar baltu valodām. Par 
to liecinot apstāklis, ka arī Lietuvā rodama 
upe ar to pašu nosaukumu – Gaujas upe 
tek Viļņas guberņas Ašmenu apriņķī. Lie-
tuviešiem vārds gauja nozīmē ‘bars’ (pūlis, 
arī lopu bars).
Ir vēl kāda hipotēze, kas saista Gaujas 
vārdu ar baltu pirmvalodām, tā ir sakne 

No lībiešu Bērzupes līdz baltu Gaujai 

1 Ap 1500 g. p.m.ē; atrasts 1975. gadā ābeļdārzā pie Kārklu mājām. Valsts Vēstures muzeja krājums.
2 Balti – viena no vissenākajām cilvēces ciltīm Eiropā ienāca no austrumiem gar Kaspijas jūras austrumu piekrasti aptuveni 8. gt. p.m.ē. (pēc an-

tropoloģes prof. R. Deņisovas pētījumiem).
3 Hirša, Dz. Lībieši un lībiešu izcelsmes vietvārdi Latvijā. No: Lībieši. 1994, 201–215. lpp.
4 Rudzīte, M. Somugriskie hidronīmi Latvijas PSR teritorijā. No: Latviešu leksikas attīstība. Rīga: 1968, 186. lpp.
5 Karma, T. Pa lībiešu pēdām Rīgas toponīmijā. Onomastica Lettica, 36. lpp.
6 Turpat.
7 Turpat, 36.–37. lpp.; Rudzīte, M. Somugriskie hidronīmi Latvijas PSR teritorijā. No: Latviešu leksikas attīstība. Rīga: 1968, 175–197. lpp.
8 Rudzīte, M. Somugriskie hidronīmi Latvijas PSR teritorijā. Latviešu leksikas attīstība. Rīga: 1968, 193. lpp.
9 Eberhards, G. Mums tikai viena Gauja. Rīga: Zinātne, 1991, 7. lpp.
10 Latvju dainas. Nr. 19383. 1. var. Garkalnē 19. gs. pierakstīta tautas dziesma.
11 Ancītis, K., Jansons, A. Etniskās vēstures jautājumi Vidzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, V. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1963, 57. lpp.

Fragments no mākslinieka J.Nikifa zīmējuma grāmatai par Ādažu vēsturi.
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“gou” – ‘kliegt’, kas, 
iespējams, norāda 
uz upes šņākšanu, 
čalošanu.12 Tātad 
Gauja varētu būt 
skaļā, čalojošā upe, 
kas noteikti nebūtu 
nepatiesība. 
Mūsdienu igauņu 
valodnieki uzska-
ta, ka igauniskais 
un lībiskais šīs upes 
nosaukums Koiva 
(Coiwa) tomēr ir 
aizguvums no baltu 
valodām. Savukārt 
indoeiropiešu valo-
du pētnieks profe-
sors V. Šmits pauž 
pārliecību, ka Gau-
jas nosaukums ir cilmes ziņā radniecīgs ar 
vācu Gau (upes ieleja) un šī vārda cilme va-
rētu būt saistāma ar periodu vēl pirms balti 
(indoeiropieši) ienākuši Rietumeiropā, un 
šis vārds pārņemts no senākajiem, vēlāk 
asimilētajiem, nezināmā valodā runājuša-
jiem šīs teritorijas pirmiedzīvotājiem.13

Par vietvārda Ādaži izcelsmi 
Par vietvārda Ādaži izcelsmi pastāv divas 
versijas. Pirmā, ka Ādažiem vietvārdu de-
vusi Latvijas krāšņākā upe Gauja, kuras 
senais vāciskais nosaukums bijis Aa, reti 
sastopams bijis arī – Ada Flusing. Iespē-
jams, ka Ada ticis sa-
vienots ar Vidzemes 
lībiešiem rakstu-
rīgo galotni “aži”. 
Vietvārdi ar iz-
skaņām –aži, 
–uži, –iži14 tiek 
uzskatīti par 
somugru cilmes 
vārdiem, un, kā 
uzlūko latviešu 
valodnieks J. En-
dzelīns, tā ir viena 
no lībiešu valodas lo-
cījuma formām. Līdzīgi 
skan arī virkne somugru ciemu – Honkasi, 
Villasi, Horvosi, Papusi, Kannisi, Salusi, 

vienīgi galotnēs te nav latvie-
šu valodai raksturīgo šņāceņu 
(–ž, –š). Tiek uzskatīts, ka šo 
ciemu nosaukumi varētu būt 
darināti no lībiešu uzvārdu 
daudzskaitļa ģenitīva15, proti, 
– pulciņš lībiešu, piemēram, 
uzvārdā Villasu, apdzīvojuši 
vienu noteiktu vietu. 
Profesors J. Endzelīns savos 
pētījumos ir sniedzis ticamāku 
vārda Ādaži cilmes skaidroju-
mu16, tiesa, ar jautājuma zīmi, 
saistot to ar lībiešu vārdu ādøs 
ar nozīmi ‘tievs’, ‘šaurs’ un pie-
bilstot, ka Neuermuehlen baz-
nīca un apdzīvotais miests at-
rodas uz zemes šauruma starp 
diviem ezeriem. Latviešu-lībie-
šu sarun-

vārdnīcā tiešām ir 
lībiešu vārds ādõz 
ar nozīmi ‘šaurs’ 17.
Visdrīzāk Ādažu 
pirmvārds ir cēlies 
no īpatnās šaurās 
vietas dabā, kas 
atrodas starp trim 
ezeriem – Juglas eze-
ru, Ķīšezeru un Baltezeru. 
Senatnē ģeogrāfiski šaurā vieta acīm-
redzot bijusi īpaša, lai lībieši tai dotu 
vārdu “ādõz” – šaurā apdzīvotā vieta.

1638. gadā izdotajā Manceļa vārdnīcā 
Lettus daļā Phraseologia lettica ir mi-
nēta forma Newmülen / Adaischi18. 

Varam secināt, ka 17. gadsimta vidū 
apdzīvotās vietas apzīmēšanai 

vienlaicīgi tika lietots gan vā-
ciskais Newmulen, gan lībiešu 
vietvārds – Ādaži (Adaiši). 
Vēstures pētnieks un etnogrāfs 
Johans Kristofers Broce, 1786. 

gadā zīmējot Ādažu (Neuer-
muhlen) draudzes novada19 karti, 

jau raksta vārdu Adashu20 – iepre-
tim Neuermuhlen pils nosaukumam 

un Aahof muižas vārdam. Šai laikā abi ob-
jekti – gan pils, gan muiža tiek dēvēti arī 
par Ādažu pili un Ādažu muižu.

Pēc Pagastu likuma pieņemšanas 1866. 
gadā Neuermuhlen draudzes novads kā 
administratīva vienība pārtop par Ādažu 
pagastu.
Noriets
Gaujas lībieši Livonijas kara laikā (1558–
1583) un tam sekojošā poļu–zviedru kara 
laikā (1600–1629) nomira badā, bēdās un 
slimībās. Ilgstošā karadarbība un kara se-
kas bija iemesls, lai lībieši izzustu visā Vi-
dzemē.
1638. gada arklu revīzija rāda, ka 165 km2 
lielajā Ādažu pilsnovadā no 70 zemnieku 
sētām vien 8 apdzīvo lībieši. 13 sētas ir ilg-
stoši tukšas, bet 19 sētās apmetušies ienācē-
ji no Kurzemes. Ādažu pilsnovadā 16.–17. 
gadsimtā izpostītajās tukšajās lībiešu ze-
mēs apmetās ievērojams skaits pārnācēju 
no citiem novadiem. Pēc lielā mēra 1710. 

gadā, kas bija viena no postošāka-
jiem nelaimēm, lībieši vairs ne-

spēja atjaunot savu tautu. Tikai 
nelielai daļai – Kurzemē dzī-
vojošajiem lībiešiem, kuru teri-

torijas kari un epidēmijas skāra 
mazāk – situācija bija labvēlīgāka. 
Interesants ir kāds Ērberģes mā-
cītāja L. J. Bergera apraksts21 par 
Ādažu apkārtnē satiktajiem lībie-
šiem 18. gs. beigās., kad viņš zie-

mas vakarā atceļā uz Rīgu piestājis 
Ādažu Remberģes krogā. Viņš iegājis 
virtuvē, kur bērni, viņu – ceļinieku 

ieraudzījuši vilkādas kažokā tērpušos, 
mukuši projām un skaļi saukuši: “Emma! 
Emma, kurrat, kurrat koke!” (latv. val. – 
Māt, māt, velns, velns virtuvē!). Bērnu 
māte ceļiniekam paskaidrojusi, ka viņi esot 
lībieši un tā esot sena viņu valoda.
Tiek uzskatīts, ka 19. gadsimtā Vidzemē 
lībiešu kā tautas vairs nav. Taču nenolie-
dzamas ir šīs tautas atstātās pēdas latviešu 
valodā, kultūrā un mentalitātē, pavisam 
nedaudz arī Ādažos.

Elita Pētersone

12 Balode, L., Bušs, O. No Abavas līdz Zilupei. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015, 103.–105. lpp.
13 Schmid, W. P. Das Baltische Zentrum In Der Alteuropaischen Hydronymie. Baltistica, XXXIII (2). Vilniaus universiteto leidykla, 1998, 145. lpp.
14 Visas apdzīvotās vietas Latvijā: Ādaži, Aijaži, Ainaži, Antiži, Anuži, Eikaži, Jūdaži, Kainaiži, Ķirbiži, Kuiviži, Lembuži, Limbaži, Lugaži, Nurmiži, 

Pabaži, Ropaži, Rūstūži, Suntaži, Tiegaži, Vaigaži, Vangaži, Vidriži. Informācija no LU Latviešu valodas institūta Vietvārdu kartotēkas.
15 Balode, L., Bušs, O. No Abavas līdz Zilupei. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015, 244. lpp.
16 Endzelīns. Darbu izlase. III sēj. 2. daļa. Rīga: Zinātne, 1980, 91.–94. lpp.
17 Šuvcāne, V., Žagare, E. Latviešu–lībiešu sarunvārdnīca. Rīga, 1991, 35. lpp.
18 Phraseologia Lettica (Manc1638_PhL). Seniespiedumi latviešu valodā 1525–1855. Rīga: LNB, 1999.
19 Ādažu pagasts pēc 1866. gada Baltijas pagastu likuma pieņemšanas izveidojās uz Neiermīles draudzes novada bāzes (draudzes novadi bija vēstu-

riskas administratīvas vienības Latvijas teritorijā no 13. līdz 19. gadsimtam). Viduslaikos ar to apzīmēja karadraudzes pārvaldīto teritoriju, vēlāk 
tas kļuva par administratīvu teritorijas (novadu) apzīmējumu.

20 Brotze, J. Livland an Ende der 18 Jh. Broces kolekcija. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka.
21 Bergers, L. J. Versuch uber die Alterthumer Lieflands und seiner Volker besonders der Letten (Pētījums par Vidzemes un tās tautu, īpaši latviešu, 

senatni), (1778). Eduards Veri. Par lībiešiem un lībiešu valodu. No: Lībieši. 1994, 228.–231. lpp.

G.Manceļa vārdnīca Lettus.

Attēlos:
Ādažos atrasta 17. gs. pakavsakta. VVM krā-
jums.
Ādažos atrasts lībiešu rotas fragments – 
bronzas piekariņš-dubultzirdziņš. 14.-15. gs. 
VVM krājums.
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Ādažu novada Vēlēšanu komisija informē
Tuvojas pašvaldību vēlēšanas. Tā kā šajās vēlēšanās nav iespēja 
balsot visā Latvijā, bet gan tikai vienā pašvaldības iecirknī, aici-
nām pārliecināties, vai esat iekļauti vēlētāju sarakstā. 
Ādažu novada vēlēšanas iecirknis Nr.777 atrodas Ādažos, 
Gaujas ielā 33A. Ar deputātu kandidātu sarakstiem un partiju 
programmām ir iespējams iepazīties mājaslapā www.cvk.lv, bet 
klātienē,  iecirknī, ar tiem varēs iepazīties, sākot no 29. maija. 
Pirmdien, 29. maijā no 16.00–20.00 
Otrdien, 30. maijā no 9.00–13.00
Šajā laikā varēs uzrakstīt vai atnest iesniegumu par balsošanu 
atrašanās vietā. 
Iesniegumi par vēlētāju balsošanu dzīvesvietā tiks pieņemti 
arī 3. jūnijā līdz plkst.12.00.

Balsošanas datumi, laiki:
Trešdien, 31. maijā no 17.00–20.00
Ceturtdien, 1. jūnijā no 9.00–12.00
Piektdien, 2. jūnijā no 10.00–16.00
Sestdien, 3. jūnijā no 7.00–22.00
Iesakām ņemt līdz uzaicinājumu ar Jūsu vēlētāja numuru, kas 
paātrinās Jūsu atrašanu vēlētāju sarakstā. Lai sestdienā nebūtu 
jāstāv garās rindās, iesakām izmantot iespēju nobalsot darba 
dienās.
Ņemiet līdzi personu apliecinošu dokumentu. Pārliecinieties 
par tā derīguma termiņu!

Ādažu novada Vēlēšanu komisija

DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1. Irīna Gedertsone
2. Dace Kaula

3. Valdis Svarāns
4. Ivans Graudiņš

5. Megija Paula Bērziņa

Partija “VIENOTĪBA”

1. Normunds Zviedris
2. Ilze Pētersone-Jezupenoka

3. Didzis Gailis
4. Jānis Popovs

5. Kristīne Freimane
6. Uldis Rubezis

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

1. Edmunds Plūmīte
2. Edvīns Šēpers
3. Adrija Keiša
4. Armands Možeiko
5. Sandra Bukovska
6. Ivars Sīmanis

 7. Edgars Bērziņš
 8. Inga Možeiko
 9. Zigurds Blūzmanis
10. Viktors Elksnis
11. Ludmila Zeiļuka
12. Dainis Vītols

13. Evita Fedoreka
14. Kristīne Voitova
15. Zane Driķīte
16. Emīls Bogoudinovs
17. Linda Grietiņa
18. Raivis Jaunroze

Latvijas Reģionu Apvienība

1. Māris Sprindžuks
2. Liāna Pumpure
3. Valērijs Bulāns
4. Ieva Roze
5. Artis Brūvers
6. Kerola Dāvidsone

 7. Pēteris Pultraks
 8. Pēteris Balzāns
 9. Normunds Breidaks
10. Jānis Neilands
11. Edgars Verners
12. Halfors Krasts

13. Kristīne Savicka
14. Juris Krūze
15. Uģis Dambis
16. Dace Virza
17. Edgars Saulītis
18. Jānis Beķers

Latvijas Zaļā partija

1. Gundars Bojārs
2. Kaspars Ķikste
3. Mārtiņš Martinsons
4. Sigita Bebre
5. Raitis Kubuliņš
6. Inga Bridāga

 7. Vilnis Brakovskis
 8. Santa Batuhtina-Banga
 9. Andrejs Petskojs
10. Laura Stepane
11. Jānis Anis

12. Edīte Lauga
13. Raivo Elnionis
14. Rolands Kalniņš
15. Uldis Sapiegs
16. Kārlis Leiboms

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

1. Karina Sprūde
2. Juris Antonovs
3. Vitālijs Klebeko

4. Svetlana Kuzmina-Žuravļova
5. Natālija Iļjina
6. Oļegs Gorodņičijs

7. Olga Lopatko
8. Anžela Lisenko
9. Deniss Fiļimonovs



UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis” (Nr.197) izdots 
informatīvs pielikums (Nr.194), kurā publicēti šādi Ādažu nova-
da domes saistošie noteikumi: Nr.2/2017 (24.01.2017.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu.””
Nr.11/2017 (25.04.2017.) “Grozījumi Ādažu novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr.1/2017 “Saistošie  noteikumi par Ādažu  no-

vada pašvaldības budžetu 2017. gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada domes mā-
jaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Āda-
žu novada Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, 
Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā Gau-
jas ielā 27B.
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No sirds sveicam
maija jubilārus!

Dzintru Lasmani 70 g.
Antonu Pisļeginu 70 g.
Viktoru Sukoņko 70 g.
Ļubovu Tautkumu  70 g.
Veru Krūmiņu  75 g.
Rasmu Ritu Lasmani 75 g.
Zigurdu Lazdiņu 75 g.
Edīti Nipkenu 75 g.
Dzintru Aiju Skolmeisteri 75 g.
Imantu Vanovski 75 g.
Guntu Veneiti 75 g.
Gunāru Lēvaldu 80 g.
Antoņinu Ņeverovsku 80 g.
Aleksandru Pauliņu 80 g.
Valentinu Sasinu 80 g.
Dariju Blažēviču 85 g.
Mariju Sklovsku 85 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta
pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 
13.04.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/132, adresē Gaujas iela 25 
k-1-35, Ādaži, Ādažu novadā, Inesei Krūklītei (dzim. 22.03.1965.); 
27.04.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/134, adresē “Kadaga 
10”-64, Kadaga, Ādažu novadā, Viktoram Gusarovam (dzim. 
26.11.1989.); 27.04.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/135, adre-
sē Pirmā iela 38-14, Ādaži, Ādažu novadā, Ārijai Driņģei (dzim. 
16.02.1957.); 27.04.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/136, adresē 

“Priedītes”, Ādaži, Ādažu novadā, Normundam Bužam (dzim. 
20.02.1972.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. 
panta pirmās daļas pirmo punktu. Pilns lēmuma teksts personām, 
uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232. kab., 
un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisi-
jā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša 
laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu 
Vēstis”.

No 5. aprīļa līdz 3. maijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Patrīcija, Austra,
Vlada, Lelde;

zēni – Renārs, Otto, Silards, Artūrs 
Apsveicam jaunos vecākus!

BAZNĪCU NAKTS BALTEZERA BAZNĪCĀ
2. jūnijā 18.00-24.00

18.00 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu koncerts 

18.30 Svētbrīdis
19.00 Aktivitātes bērniem

19.30 Koncerts “Sirds lūgšana”.
Ilona Birģele (ērģeles), Danuta Ločmele (ba-

roka čells), Ilze Grēvele (soprāns). Programmā 
G.F.Hendelis, J.S. Bahs, K.F.E. Bahs, K. Šafrāts

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”
21.15 Tēja kopā ar mācītāju

22.00 Tezē dziedājumi. Draudzes koris “Zari”,
ērģelniece Dace Akmentiņa

22.30 Meditācijas, lūgšanas, aizlūgumi
23.00 Klusums pārdomām

23.50 Noslēguma lūgšana, pateicība
Pasākumu starplaikos – Radošā darbnīca – sve-
ču liešana, Ādažu Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu izstāde, iespēja izstaigāt un iepazīt 
baznīcas trīs stāvus, atstāt aizlūgumus, kavēties 

sarunās pie tējas un kafijas.
Informācija – www.baltezerabaznica.lv

AICINĀM DARBĀ
Medicīnas māsu vai ārsta palīgu šādās pašvaldības 

iestādēs: 
• Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
• Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē

Plašāka informācija – Ādažu novada mājaslapā
www.adazi.lv  sadaļā Pašvaldība/Vakances

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Gaujas ielā 16

21. jūnijā plkst. 13.00.
Pensionāru padome

Informācija:
www.adazi.lv/sports

Informācija:
www.adazi.lv/sports

KAPUSVĒTKI ĀDAŽU NOVADĀ
4. jūnijā plkst. 13.00

Baltezera kapos (ar sv.Misi)
(Ādažu bāzes kapelā Sv.Mise nenotiks)

1. jūlijā plkst. 12.00
Carnikavas kapos (ar sv.Misi)

26. augustā plkst. 12.00
Garkalnes kapos (ar sv.Misi)

27. augustā plkst. 12.00
Saulkrastu kapos (ar sv.Misi)

ATZĪMĒJIET SAVOS KALENDĀROS!
Jau otro reizi Ādažos!

Pēc labajām iepriekšējās ballītes atsauksmēm, turpinot jauno tradīciju, Ādažu vidusskolā tiek rīkota 
kopīga skolas vecāku un skolotāju ballīte!

Šī gada 29. septembrī visi Ādažu vidusskolas skolēnu vecāki aicināti uz ballīti Ādažu vidusskolas telpās
plkst. 21.00 (ierašanās no plkst. 20.00). Būs dzīvā mūzika un vakara viesus izklaidēs omulīgais Elmārs!

Dalības maksa ballītei 10 eiro (divi vecāki kopā – 15 eiro), līdzi ņemot groziņu un labu garastāvokli.
Atšķirībā no iepriekšējā gada, maksājumus varēs veikt uz vietas, pasākuma norises dienā. Ja ir vēlēša-

nās, var samaksāt arī iepriekš ar pārskaitījumu Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai –
konta numurs  LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi “Vecāki skolai rudenī”.

Nosvinēsim Skolotāju dienu visi kopā priecīgā noskaņojumā!
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Ādažu novada domes ārkārtas (4.04.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands (RA), I.Pēter-
sone-Jezupenoka (V), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), K.Sprūde (S), 
E.Šēpers (ZZS), J.Veinbergs (SA).
1.Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt sakarā ar ugunsgrēku dzīves vie-
tā vienreizēju neatmaksājamu pabalstu EUR 711,44 
apmērā A.I. Līdzekļus paredzēt no Sociālā dienesta 
budžeta līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par investīciju projektu “Gaujas ielas A, Āda-
žos, pārbūve un rekonstrukcija”.

Lēmums: Noteikt, ka investīciju projekta “Gaujas 
ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 1.-3.
kārtas projektēšanas un būvniecības izmaksas ir 
līdz 2 901 078 EUR. Projekta realizācijas izmaksas 
1 925 611 EUR apmērā tiek segtas no aizņēmuma 
līdzekļiem Valsts kasē ar aizņēmuma atmaksas ter-
miņu 15 gadi.
Balsojums: “par” – 11 (J.Antonovs (S), P.Balzāns 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Ne-
ilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), P.
Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), M.Sprindžuks 
(RA), E.Šēpers (ZZS), J.Veinbergs (SA)), “pret” 
– 1 (K.Sprūde (S)), “atturas” – 1 (A.Keiša (neat-
karīgā deputāte)).

3. Par pašvaldības 2016.gada pārskata apstipri-
nāšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības 2016.gada finan-
šu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūs-
mas principa, tai skaitā par pamatbudžeta izpildi 
(ieņēmumi 14 416 895 EUR, izdevumi 14 761 475 
EUR), finansēšana: (saņemtais aizņēmums 62 826 
EUR, aizņēmumu atmaksa 835 604 EUR, kapitāl-
daļu iegāde 832 074 EUR), par speciālā budžeta 
izpildi (ieņēmumi 259 412 EUR, izdevumi 252 523 
EUR), par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem 
un izdevumiem: (ieņēmumi 3 845 EUR, izdevumi 
3 825 EUR).
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas (18.04.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 11 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), V.Bulāns 
(RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), J.Neilands 
(RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), 
K.Sprūde (S), J.Veinbergs (SA), N.Zviedris (V).

1. Par domes lēmuma Nr.60 pārbalsošanu.
Lēmums: Sakarā ar paziņotā balsošanas rezultāta ne-
sakritību ar faktisko deputātu balsojumu, pārbalsot 
un apstiprināt domes š.g. 28.marta lēmumu Nr.60.
Balsojums: “par” – 8 (J.Antonovs (S), P.Balzāns 

(RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), J.Neilands 
(RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte 
(ZZS), J.Veinbergs (SA), N.Zviedris (V)), “pret” 
– 2 (V.Bulāns (RA), K.Sprūde (S)), “atturas” – 1 
(M.Sprindžuks (RA)).

Ādažu novada domes kārtējā (25.04.2017.) 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.Dāvidsone (RA), A.Keiša (neatkarīgā de-
putāte), J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka 
(V), E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), J.Veinbergs (RA), 
N.Zviedris (V).
1. Par Valsts ceļu, ielu un gājēju ietvju pārņemša-
nu pašvaldības valdījumā.
Lēmums: Uzdot Saimniecības un infrastruktūras 
daļai sagatavot vienošanas ar LVC par ceļu pārņem-
šanu pašvaldības valdījumā nosacījumu projektu 
un izskatīt to Attīstības komitejas š.g. 13.jūnija sēdē.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par atbrīvošanu no nomas maksas.
Lēmums: Atbrīvot privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi “Pasaku valstība” no nomas maksas par 
Ādažu Kultūras centra telpas (Lielās zāles) izman-
tošanu š.g. 7.jūnijā plkst. 9.30.-11.30 un 9.jūnijā 
plkst. 16.00.-19.00 iestādes desmit gadu jubilejas 
koncerta organizēšanai.
Balsojums: “par” – 14 (J.Antonovs (S), P.Balzāns 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Kei-
ša (neatkarīgā deputāte), J.Neilands (RA), 
E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), K.Sprūde (S), M.Sprindžuks (RA), E.Šē-
pers (ZZS), J.Veinbergs (RA), N.Zviedris (V)), 
“pret” – nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (I.Pē-
tersone-Jezupenoka (V)).
3. Par atbrīvošanu no nomas maksas.
Lēmums: Atbrīvot privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi “Patnis” no nomas maksas par Ādažu Kul-
tūras centra telpas (Ceriņu zāles) izmantošanu š.g. 
26.maijā plkst. 17.00.-19.00 iestādes audzēkņu izlai-
duma organizēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par novada energopārvaldības sistēmas ie-
viešanu.
Lēmums: Apstiprināt Rokasgrāmatu energopār-
valdības sistēmas izveidei un ieviešanai novadā 
atbilstoši standartam LVS EN ISO 50001:2012, kā 
arī apstiprināt novada enerģētikas politiku. Uzsākt 
energopārvaldības sistēmas ieviešanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8, Stapriņu cie-
mā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

6. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Birznieki zemes vienībai, Di-
vezeru ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sada-
līšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam Zābaku ielā 4, Kadagas cie-
mā, un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decem-
brim nekustamā īpašuma “Vinetas” mazdārziņus 
personisko palīgsaimniecību uzturēšanai četrām 
personām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par teritorijas plānojuma redakcijas piln-
veidošanu.
Lēmums: Pilnveidot novada teritorijas plānojuma 
redakciju atbilstoši publiskās apspriešanas laikā 
saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu iz-
skatīšanas 27.02.2017. sanāksmes protokolā noteik-
tajam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par grozījumiem domes 22.03.2016. lēmu-
mā Nr.52.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 22.03.2016. lē-
mumā Nr.52, izsakot tā lemjošo daļu šādā redakcijā: 
“1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai - bied-
rībai “GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS” 
bezatlīdzības lietošanā Ādažu novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Garkalnes parks”, 
Garkalne, Ādažu novads, Zemesgabala, ar kadastra 
apzīmējumu 8044 012 0434, daļu 0,17 ha platībā, sa-
skaņā ar grafisko pielikumu, ar tiesībām veikt tajā 
Projektā paredzētos labiekārtošanas darbus – ierī-
kot apgaismojumu un ieklāt asfaltu.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par finansējuma piešķiršanu energoefekti-
vitātes pasākuma veikšanai.
Lēmums: Piešķirt SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
pašvaldības līdzfinansējumu 1425 EUR, domes 
25.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.30 noteiktajā 
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ozoli”, 
Garkalne, tehniskā projekta izstrādes izdevumu 
apmaksai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par finansējuma piešķiršanu energoefek-

tivitātes pasākuma veikšanai.
Lēmums: Piešķirt SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
pašvaldības līdzfinansējumu 426,86 EUR, domes 
25.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.30 noteikta-
jā apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā 
iela 25, Ādaži, energoaudita izdevumu apmaksai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par atlīdzību vēlēšanu komisijai.
Lēmums: Noteikt atlīdzību par vienu darba stundu 
Ādažu novada vēlēšanu komisijai par pienākumu 
pildīšanu 2017.gada novada domes vēlēšanu norises 
nodrošināšanā.
Balsojums: “par” – 11 (J.Antonovs (S), P.Balzāns 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Nei-
lands (RA), E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks (RA), 
L.Pumpure (RA), M.Sprindžuks (RA), E.Šēpers 
(ZZS), J.Veinbergs (RA)), “pret” – 3 (A.Keiša 
(neatkarīgā deputāte), K.Sprūde (S), N.Zviedris 
(V)), “atturas” – 1 (I.Pētersone-Jezupenoka (V)).
14. Par aizņēmumu Ādažu pirmsskolas izglī-
tības iestādes fasādes atjaunošanas projektē-
šanai.
Lēmums: Noteikt, ka projekta “Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināša-
na” ietvaros veicamā pirmsskolas izglītības iestādes 
siltināšanas būvprojekta izstrādes un autoruzrau-
dzības izmaksas ir  EUR 22 748, ieskaitot PVN.
Balsojums: “par” – 9 (J.Antonovs (S), P.Balzāns 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Nei-
lands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), 
M.Sprindžuks (RA), J.Veinbergs (RA)), “pret” 
– 4 (A.Keiša (neatkarīgā deputāte), I.Pēterso-
ne-Jezupenoka (V), K.Sprūde (S), N.Zviedris 
(V)), “atturas” – 2 (E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers 
(ZZS)).
15. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
Lēmums: Atļaut SIA “Dižtirgus” organizēt ielu 
tirdzniecību Rīgas gatvē 7, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
16. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles re-
zultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt domei piederošās kustā-
mās mantas (kokmateriālu) izsoles rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
17. Par raksta publicēšanu laikrakstā “Ādažu 
Vēstis”.
Lēmums: Neatbalstīt R.K. raksta publicēšanu 
laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “pret”.
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