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Pēc 29 gadiem Ādažu vidusskolas observa-
torija piedzīvojusi atjaunošanu. Observa-
torijas atjaunošana ir skolas vecāku – en-
tuziastu iniciatīva, kas tapusi, pateicoties 
Ādažu novada iedzīvotāju un viņu draugu 
ziedojumiem, biedrībai “Ādaži Velo”, Āda-
žu novada uzņēmējiem, kā arī Ādažu no-
vada domes atbalstam. 
“Projekta ideja aizsākās vēl pirms 2014. 
gada, kad Ādažu vidusskolas atbalsta bied-
rības kontā vairāk nekā gadu katru mēnesi 
parādījās ziedojuma summa ar norādi – 
observatorijas atjaunošanai. Izrādījās, ka 
šis ziedotājs ir Ādažu vidusskolas skolēnu 
tētis Andris Bukovskis, sirdī ģeogrāfs. Tā 
sākās ceļš uz observatorijas atjaunošanu,” 
stāsta Ādažu vidusskolas atbalsta biedrī-
bas pārstāve Dace Bāliņa. “Skolā jau bija 
šāds astronomijas tornis, un domāju – kā-
pēc gan to neatjaunot? Bērniem nepiecie-
šams mācīties astronomiju,” stāsta pirmais 

ziedotājs Andris Bukovskis. Veicinot šīs 
idejas attīstību,  riteņbraucēju klubs “Āda-
žiVelo” rīkoja velo orientēšanās sacensības 
“Uz zvaigznēm Ādažos”, kur 2 gadus pēc 
kārtas pasākumu laikā ziedotā nauda tika 
pievienota ziedojumiem observatorijas at-
jaunošanas projektam.  
1988. gada 14. oktobrī  Ādažu vidusskolā 
atklāja astronomisko observatoriju, bet 
diemžēl pēc 1992. gada, kad Latvijā aiz-
sākās privatizācijas procesi, Ādažu skolas 
observatorijas universālais teleskops kaut 
kur pazuda.
Lai pilnvērtīgi atjaunotu observatoriju 
darba kārtībā, bija nepieciešams salabot 
torņa ārējās fasādes daļas, kur laika zoba 
rezultātā bija radušās plaisas un caurumi. 
Tāpat bija nepieciešams remontēt skata 
torņa ārējās margas, veikt observatorijas 
iekštelpu kosmētisko remontu, un, pro-
tams, restaurēt pašu kupolu. Trīs gados 

brīvajā laikā pašu rokām tas viss paveikts, 
bet bez vietējo uzņēmēju atbalsta tas ne-
būtu iespējams. “Gandrīz viss, ko redzat 
observatorijā, ir tapis, pateicoties ziedoju-
miem. Logi, gultņi, motors, u.c.,” stāsta šā 
projekta vadītājs, Ādažu vidusskolas atbal-
sta biedrības pārstāvis Gundars Leonovičs.
Atjaunotajā observatorijā būs divi teles-
kopi. Vienu, pateicoties ziedojumiem, ie-
gādājās Ādažu vidusskolas atbalsta bied-
rība, bet otru uzdāvināja viens no skolēnu 
vecākiem. Teleskopu paredzēts izmantot 
gan mācību procesā dabaszinību stundās, 
�zikā, ģeogrā�jā, gan arī pieaugušo izglī-
tošanai.
“Daži vecāki ziedoja savu darbu, veicot re-
montdarbus, citi ziedoja materiālus. Pro-
jekts ir tapis ar cilvēku mīlestību, tāpēc 
milzīgs prieks, ka viss ir sanācis,” priecājas 
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības pār-
stāve Dace Bāliņa.

  TURPINĀS
  PĀRBŪVES DARBI 
MUIŽAS IELĀ

PĀRBŪVE

Ādažu novada domes informatīvais izdevums
Nr. 

201

Atklāta atjaunotā Ādažu vidusskolas observatorija
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MĒNESIS BILDĒS

  Mājas atjaunošana ir sākusies! Daudzdzī-
vokļu mājas īpašnieki Pirmajā ielā 23 nobal-
sojuši par mājas atjaunošanu! Atgādinām, ka 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašniekiem, lai atjaunotu savus mājokļus, 
energoefektivitātes programmā līdz 2020. 
gadam pieejams Eiropas Savienības atbalsts 
166 miljonu EUR apmērā.

 Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija piešķīrusi Atzinī-
bas rakstu Ādažu pašvaldībai par 
iesaistīšanos Eiropas Mobilitātes 
nedēļas pasākumu rīkošanā.

 Ādažu novadā, poligonā,  tapa daļa no 
topošās filmas “ Dvēseļu putenis ” . Gaidīsim 
filmu uz ekrāniem!

 Saulainā un skais-
tā rudens dienā 
jauno Gaujas ielu 
iemēģina arī retro 
auto.

 Starptautiskajā Senioru dienā 
Ādažu seniori pulcējas Ādažu Kultū-
ras centrā, lai atzīmētu svinīgo 
dienu!

 Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe 
sveic Gundaru Leonoviču par iniciatīvu, 
uzņemoties veiksmīgi pabeigt īstenot Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrības un ziedotāju 
ieceri par observatorijas atjaunošanu.

 Vēl viena bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju 
(auklīšu) grupa beigusi mācības un saņēmusi diplomus.
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 Izdejojot horeo-
grāfes Intas Vītolas kompozīciju, radīts 
mākslas darbs  “ Gaistošā klātbūtne” un 
atklāta stikla mākslinieces, TDA “ Spri-
gulis” dalībnieces Ingunas Auderes 
izstāde “ Pāri”. Ādažu Kultūras centrā 
izstāde apskatāma līdz 31. oktobrim.
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Muižas ielas rūpnieciskās apbūves zonā projekta “Muižas ielas 
industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas 
zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu 
novadā” ietvaros būvnieks veic  ūdens un kanalizācijas spiedvadu 
izbūvi pa Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļiem. Tāpat Muižas 
ielā tiek veikta asfaltbetona seguma  frēzēšana un  lietus ūdens 
kanalizācijas tīklu izbūve. Pārbūves darbus veic SIA “Ostas celt-

nieks”, būvuzraudzību nodrošina  SIA “BaltLine Globe”,  bet auto-
ruzraudzību – SIA “Firma L4”.

Gunta Dundure
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Leposimies viens ar otru un vairosim prieku un labo mums apkārt!
Piesakiet ādažniekus apbalvojumam līdz 31. oktobrim!

Arī šogad turpinām tradīciju un Latvijas 
Valsts svētku pasākuma laikā godināsim 
novadniekus, kas dara vairāk nekā prasa 
pienākums, iedvesmo vai ik dienas veic 
mazos varoņdarbus, kas kādam citam ir 

milzu palīdzība grūtā brīdī. 
Palīdzi mums pamanīt tādus 
brīnišķīgus cilvēkus un kopā 
pateiksim viņiem PALDIES!
Pagājušā gadā godinājām “Dzī-
vo sapņu dārza” radītāju Jāni 
Kaļiņiču, kurš palīdzējis uz-
plaukt daudzu mazo ādažnie-
ku smaidiem un devis iespēju 
izzināt dzīvnieku pasauli, tāpat 
teicām paldies komponistam 
Gunāram Freidenfeldam, kurš 
savu mūžu veltījis mūzikai un 
turpina aktīvi darboties Āda-
žu Kultūras centrā. Teicām 
paldies veterinārārstei Intai 
Kokinai par nesavtīgo mīlestī-
bu un rūpēm par dzīvniekiem, 
Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas Mākslas nodaļas vadī-
tājai Dainai Grūnvaldei, kuras 
nodarbības audzēkņiem sniedz 
iedvesmu, mieru un ticību sa-
vām spējām, kā arī daudziem 
citiem.

Kā pieteikt apbalvojamo?
Sūtiet savus pieteikumus pa pastu: Āda-
žu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164, elektroniski – 
dome@adazi.lv, nododot Klientu apkal-

pošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā. Pieteikumus apbalvoša-
nas ceremonijai “Goda ādažnieks” gaidī-
sim līdz 31. oktobrim.
Kas jānorāda iesniegumā?
1. Tās personas, kuru vēlaties godināt/
apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas dati, 
dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbo-
šanās, dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko 
darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem 
ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
2. Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosināju-
ma iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati (ju-
ridiskai personai – nosaukums, juridiskā 
vai pastāvīgās darbības vietas adrese) un 
tālruņa numurs, lai mēs varētu ar Jums 
sazināties!

Atcerieties, ka iesniegumam jābūt pa-
rakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma pie-

šķiršanu tiks izskatīti Ādažu novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta 
lietu komitejā un apstiprināti ar domes 
lēmumu.

Plašāka informācija pa tālruni 
67996461 vai Ādažu novada domes 
mājaslapas sadaļā Novads/Goda āda-
žnieks

Gaidīsim pieteikumus! 
Ādažu novada dome

Notiek pārbūves darbi Muižas ielā
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Satiksmes organizācija Gaujas ielā
Lai uzlabotu satiksmes organizāciju Gaujas ielas posmā no Rīgas gat-
ves līdz Attekas ielas rotācijas aplim, autovadītājiem nav atļauts veikt 
kreisos pagriezienus, ievērojot ielas horizontālos apzīmējumus “Nepār-
trauktā līnija”. Lai nokļūtu sev vēlamajā galamērķī, ir jāturpina ceļš līdz 
rotācijas aplim, lai apgrieztos pretējā braukšanas virzienā. 
Tāpat Gaujas ielas malā pie namīpašuma Nr.11 un stāvlaukumā pie 
Ādažu slimnīcas ir uzstādīta ceļa zīme Nr.537 “Stāvvieta” kopā ar pa-
pildzīmi Nr.840 “Stāvēšanas laiks”. Tas nozīmē, ka, vadītājam novieto-
jot automašīnu šādā stāvvietā, tās salonā pie priekšējā stikla jānovieto 
informācija, cikos transporta līdzeklis ir atstāts stāvvietā. Visērtāk ir 
izmantot īpašu stāvvietas pulksteni, taču ierašanās laiku var uzrakstīt 
arī uz papīra lapas.

Meža dienas 2017 Ādažos

Latvijas pašvaldības, tai skaitā Āda-
žu novads, Meža dienās 2017 turpina 

tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku 
ar mazo koka arhitektūras objektu iz-
vietošanu parkos, gatavojoties Latvijas 
simtgadei. Šī tradīcija aizsākās jau 2015. 
gadā, kad Kadagas Ūdensrožu parkā 
tika uzstādīti pirmie šķēršļu takas ele-
menti bērniem.
Lauku atbalsta dienests 07.07.2017. 
apstiprināja Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS)  2017. gada projektu 
“PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PAR-
KOS LATVIJAS SIMTGADEI”. Tā kā 
Ūdensrožu parka teritorijas sakopšana 
Lielajā talkā ar Nacionālo bruņoto spē-

ku atbalstu arī jau kļuvusi par tradīciju, 
tad izkoptajā meža teritorijā augusta 
nogalē tika uzstādīti 3 piknika soli ar 
galdiem, pie kuriem novietoja arī atkri-
tumu urnas. Pie ieejas parkā ir uzstā-
dīts informācijas stends, kuram vēl tiks 
sagatavota planšete ar informāciju par 
Ūdensrožu parku.

Iveta Grīviņa

Izstrādās būvprojektu, lai pārbūvētu Upmalu aizsargdambi
un atjaunotu veco dambi (Ādažu Centra poldera aizsargdambi)
Gatavojoties iesniegt projekta “Novērst 
plūdu un krasta erozijas apdraudēju-
mus Ādažu novadā” 1. kārtas pietei-
kumu, Ādažu novada dome noslēgusi 
līgumu ar VSIA “Meliorprojekts” par 
būvprojektu izstrādi pretplūdu pasāku-
mu īstenošanai. Plānots realizēt aktivi-
tātes abos Gaujas upes krastos.  Kreisajā 
krastā plānota esošā Ādažu Centra pol-
dera aizsargdambja atjaunošana posmā 
no valsts autoceļa A1 1,5 km garumā, 
sūkņu stacijas pārbūve un krastu no-

stiprināšana kritiskajos izskalojumu 
posmos. Labajā Gaujas krastā paredzēts 
veidot krasta nostiprinājumu un pārbū-
vēt Upmalu aizsargdambi. 

Vēršam uzmanību, ka pašvaldība 
nav spējīga veikt pretplūdu pasā-
kumus bez sabiedrības līdzdalības. 

Aicinām būvniecības ieceres skarto 
zemju īpašniekus būt atsaucīgiem un 
sadarboties ar pašvaldību kopīgu risi-
nājumu meklēšanā.

Saimniecības un infrastruktūras daļa
Esošā dambja gar Gauju atjaunotais 
posms.

Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisija paziņo, ka 2017. gada 16. novembī plkst. 
09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, 

tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekus-
tamajam īpašumam Vējupes iela 18, Ādaži, Ādažu novads, 
ar kadastra Nr.8044 008 0414 ar kopējo platību 1202 m2. No-
sacītā cena EUR 30  800. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 
2017. gada 13. novembrim plkst. 17.00, 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/Izso-
les, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā, 2. stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālr. 67895714. 
Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālr. 
67996900, Volli Kukk.
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Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisija paziņo, ka 2017. gada 16. novembī plkst. 
09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, 

tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekus-
tamajam īpašumam Vējavas iela 5, Ādaži, Ādažu novads, ar 
kadastra Nr.8044 008 0415 ar kopējo platību 1208m2. Nosacī-
tā cena EUR 24 200. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017. 
gada 13. novembrim plkst. 17.00, Ādažu novada domes Klien-
tu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada paš-
valdības 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 tālr. 
67996900, Volli Kukk.



ĀDAŽU VĒSTIS   15. OKTOBRIS (201) 2017 5

NOVADĀ

Šā gada septembrī Ādažos, Gaujas 
ielā 11, atvērts jauns skaistumkop-
šanas salons “Studio 99”. Jaunā sa-
lona darba laiks no pirmdienas līdz 
piektdienai ir no pulksten 10.00 līdz 
20.00, sestdienās – no 10.00-19.00. 
Jaunajā salonā pieejami friziera, 
masiera un arī kosmetologa pa-
kalpojumi. Uzņēmuma pārstāvji 
informē, ka salonā ir arī solārijs, 
iespējams veikt pīrsingu, kā arī pie-
ejami citi dažādi ar skaistumkopša-
nu saistīti pakalpojumi, piemēram, 
skropstu pieaudzēšana, manikīrs, 
pedikīrs, mezoterapija, biorevita-
lizācija u.c. Plašāka informācija pa 
tālr. 27272799

Gaujas ielā 11 atvērts jauns 
skaistumkopšanas salons

Izbūvē asfaltbetona segumu iebrauktuvē no Rīgas gatves uz Parka ielu

Noņem ceļa apaugumu  Iļķenes ceļa posmā no Vecštāles ceļa līdz Kadagas ceļam

Uzbērts frēzētais asfalts Lauku ielas posmā no Ādažu vidusskolas līdz Druvas ielai

Uzstādīti jauni
atpūtas soliņi

Notiek asfaltbetona seguma izbūve iebrauktuvē no Rīgas gatves uz Parka ielu, gar nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 70.

Notiek ceļa apaugumu noņemšana Iļķenes ceļa posmā no Vecštāles ceļa līdz Kadagas ceļam.

Lauku ielas posmā no Ādažu vidusskolas līdz Druvas ielai uzbērts frēzētais asfalts, kas iegūts, noņemot ielas seguma virskārtu Muižas 
ielā.  Ielas seguma virskārta noņemta, uzsākot pārbūves darbus.

Uzstādīti divi atpūtas soliņi ar atkritumu 
urnām Pirmajā ielā pie namīpašuma 38A 
un pie Ādažu pirmsskolas izglītības ies-
tādes.
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Noslēgts līgums ar pirmās vietas ieguvēju
Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursā 2017!

Ādažu novada dome jau otro gadu pēc 
kārtas organizē Ādažu novada jauno 
uzņēmēju konkursu, kura mērķis ir vei-
cināt jauno komersantu attīstību Ādažu 
novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, 
jaunu produktu un pakalpojumu pie-
dāvājumu. Vasarā noslēdzās projektu 

konkurss, ir noslēgts 
līgums ar pirmās vietas 
ieguvēju par projekta 
idejas realizāciju. Pro-
jekta ietvaros tiek ra-
dīts jauns, inovatīvs un 
sabiedrībai interesants 
uzņēmums – Telpnīca. 
Droši vien šo nosau-
kumu jau esat pamanī-
juši facebook.com, kur 

jaunais uzņēmējs jau aktīvi popularizē 
uzņēmumu! Piedāvātie pakalpojumi ir 
kas jauns Ādažos, tuvākajā apkārtnē un 
pat Latvijā.  Jaunais komersants, sākot 
ar oktobri, piedāvā apgūt dažādas inte-
resantas apmācību programmas – profe-
sionāla līmeņa �lmēšana un montāža ar 

viedtālruņiem, dronu konstruēšana un 
programmēšana. Tuvākajā laikā sarak-
stam pievienosies vēl daudz un dažādas 
interesantas lietas. Ar laiku Telpnīcā tiks 
piedāvāta iespēja ne tikai apgūt ko jaunu, 
bet arī izmantot dažādas tehnoloģijas – 
3D printerus, CNC frēzes un VEX ro-
botus, būs pieejami projektori ar lieliem 
ekrāniem un dažādiem ‘simulatoriem’, 
jaudīgs internets un datori ar profesio-
nālām programmām, t.sk. 3D modelē-
šanai un video�lmu montēšanai. Pats 
uzņēmējs par sevi saka: “Mūs aizrauj 
jaunākās tehnoloģijas!” Mēs vēlamies 
izzināt katru pasaules jaunumu, un kopā 
ar Jums iemācīties, kā jaunākās pasaules 
tehnoloģijas praktiski pielietot dzīvē!” 

Sanda Kaša

Izstrādā Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumus 
Lai mazinātu maluzvejniecību Baltezerā, 
tiek izstrādāti jauni ezera apsaimnieko-
šanas noteikumi. Lai noskaidrotu, kādi ir 
zivju resursi un to barības bāze, pagājušajā 
gadā Mazajā Baltezerā, bet šovasar Liela-
jā Baltezerā pētījumus veica nodibināju-
ma “Vides risinājumu institūts” pētnieki. 
“Ezers ir ar augstu ražību, ražīgs lauks, ja 
runājām lauksaimniecības terminoloģijā, 
bet nedaudz cilvēku ietekmēts. Maluzvej-
nieki un makšķernieki zivis ņem ārā, kas 
pēc tam ietekmē ezera ekosistēmu. Poten-
ciāli šajā vietā varētu būt daudz plēsīgo 
zivju, bet realitātē to ir salīdzinoši maz, 
un tās ir maziņas,” stāsta Matīss Žagars, 

nodibinājuma vadošais pētnieks. Pēc pēt-
nieka domām, salīdzinot ar citiem eze-
riem, zivju Lielajā Baltezerā ir daudz un 
papildu mazuļu ielaišana pašreiz nav ne-
pieciešama. Lai ezeru sakārtotu, jāizbūvē 
infrastruktūra makšķerniekiem un jāie-
vieš vienotas licences, kas daļēji aizbaidītu 
arī nelegālo lomu tīkotājus.  Jāizvērš arī 
cīņa ar maluzvejniekiem, vēl vairāk sadar-
bojoties Garkalnes un Ādažu novadu paš-
valdības policijām. Ādažu novada domes 
hidromeliorācijas inženiere Mārīte Groza 
uzskata, ka būtu lietderīgi aicināt iesais-
tīties brīvprātīgos inspektorus, kuri paši 
dzīvo pie šī ezera un, iespējams, ir manī-

juši, kurās vietās notiek maluzvejniecība. 
Paredzēts, ka ezera apsaimniekošanas no-
teikumus izstrādās līdz gada nogalei, kas 
pēc tam būs jāapstiprina Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai.

Noslēgušies projektēšanas darbi Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes projekta ietvaros

Kā jau tika ziņots iepriekš, Ādažu no-
vada domei (turpmāk – dome) līdz šī 
gada 29. novembrim Centrālajā �nan-
šu līgumu aģentūrā (CFLA) jāiesniedz 
projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes energoefektivitātes paaugsti-
nāšana” (projekts) iesniegums, lai tā 
īstenošanai piesaistītu Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda �nansējumu. 
Projekta izstrādes ietvaros maijā tika 
noslēgts līgums ar SIA “Grand Eko” par 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
(ĀPII) siltināšanas būvprojekta izstrā-
di, lai saņemtu tehniskus risinājumus 
2016. gadā izstrādātā ĀPII energoau-
dita priekšlikumiem par pasākumiem 
ēkas energoefektivitātes uzlabošanai: 
ēkas nesiltināto ārsienu siltināšanai, 
ēkas pagraba pārseguma siltināšanai, 
ēkas bērnudārza daļas cokola (zem ze-
mes līmeņa esošo sienu) siltināšanai, 
ēkas bērnudārza daļas savietotā jum-
ta siltināšanai, ēkas bērnudārza daļas 
divslīpju jumta daļas papildus siltināša-
nai, ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņai 
pret jaunām siltinātām durvīm, kā arī 
ēkas nemainīto logu nomaiņai pret trīs-
stiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos. 
Ir noslēgušies projektēšanas darbi un 

uzsākta iepirkumu dokumentācijas ga-
tavošana ēkas energoefektivitātes dar-
bu veikšanai. ĀPII energoefektivitātes 
uzlabošanas projekts, iespējams, tiks 
īstenots arī kā pilotprojekts Apvārsnis 
2020 programmas �nansētā projekta 
“Accelerate SUNShINE” ietvaros, ēkas 
atjaunošanu veicot, izmantojot Ener-
goefektivitātes pakalpojuma līgumu 
(angļu valodā – Energy Performance 
Contracting – EPC). Šobrīd tiek izvēr-
tēta šāda iespēja. Līdz šim Latvijā po-
zitīva pieredze EPC līguma slēgšanā ir 
tikai daudzdzīvokļu ēku visaptverošai 
atjaunošanai, tāpēc projekts ir pieteikts 
kā viens no pirmajiem projektiem paš-
valdību ēku sektorā.

Inga Pērkone
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Pirmo reizi Jāni Krištopanu sastopam 
pie ieraksta Latvijas simtgades grāma-
tā. Otro – tiekoties intervijā. Sarunā 
viņš vairākkārt pauž – sāp, ka apme-
loti, sāp, ka uztverti kā nelieši un par 
tādiem saukti pat pēc Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas, sāp, ka aizmirsti tie, kuri 
cīnījušies kopā ar viņu, un visi kopā – 
par Latviju. Viņu, nacionālo partizā-
nu,  šaisaulē palicis pavisam maz. Jānis 
Krištopans, ilggadējais ādažnieks, cīnī-
jies par izdzīvošanu un pat vissmagāka-
jos brīžos nēsājis sevī cerību par brīvu 
Latviju. 

Neskatoties uz savu cienījamo mūžu, sa-
vos 93 gados Jānim Krištopanam ir ļoti 
ass prāts un lieliska atmiņa. Viņš atceras 
gadskaitļus un pat mēnešus, kuros nori-
sinājušies svarīgi viņa dzīves notikumi. 
Uz sarunu viņš  atbrauc ar savu velosi-
pēdu, un, kad uzrunājam viņu kā Kriš-
topana kungu, atbild: “Ko jūs visu laiku 
sakāt – kungs, kungs, sauciet mani par 
Jāni!” Jānis Ādažos dzīvo jau 37. gadu, 
bet dzimis un audzis Latgalē, Lielās Me-
diševas ciemā, Mērdzenes pagastā, Lu-
dzas apriņķī. Tur dzīvoja kopā ar vecā-
kiem, divām māsām un brāli. Pirms Jāni 
paņēma leģionā, viņš mācījās Ludzas 
valsts vidusskolas komercklasē. Leģionā 
paņēma gandrīz no skolas sola: “1943. 

gada februārī bija 
jāiziet latviešu le-
ģiona iesaukuma 
komisija, un šī 
paša gada pava-
sarī beidzu vidus-
skolu.” Kad Jāni 
Krištopanu iesau-
ca leģionā, viņam 
bija tikai 18 gadu.  
“Brīvprātības” 
princips

 “Iesaukuma ko-
misijas loceklis 
pasniedza anketu 
un teica: “Paraks-
ties, ka brīvprā-
tīgi ej latviešu 
leģionā.” Patei-
cu, ka brīvprātī-
gi neparakstos. 
Tad viņš prasīja 
komisijas vadītā-
jam, ko darīt, ja 
brīvprātīgi nepa-
rakstās. Komisijas 
vadītājs acīmre-
dzot bija labestīgs 
cilvēks un pateica: 
“Raksti, ka brīv-
prātīgi neparaks-

tās”. Jānis zina stāstīt par 50 jauniešiem 
Rīgā, kuri nav parakstījušies par iesau-
kumu leģionā, tādēļ sākumā uz nakti 
aizturēti. 40 no viņiem nobijušies un 
parakstījušies, 10, kuri 
atteikušies, nosūtīti uz 
Salaspils koncentrā-
cijas nometni. “Droši 
vien arī pārējie 10 nobi-
jās un aizgāja leģionā,” 
domā Jānis Krištopans. 
Viņam ir arī ko teikt 
par tā saucamo brīv-
prātības principu. Bla-
kus ciemā kāds puisis 
leģionā nav gājis, vi-
ņam pakaļ steigusies 
policija un nošāvusi: 
“Lūk, tāds bija brīvprā-
tības princips.”  
Sākumā Jānis Krišto-
pans 3 nedēļas atradies 
Bolderājā. Rotā bijuši 
kādi 150 leģionāri, pār-
svarā vidusskolu beigušie un studenti. 
Leģionārus apmācījuši vācu virsnieki: 
“Latviešu virsniekus vēl nebija paspējuši 
iesaukt.” Viņš kopā ar citiem 15 karavī-
riem dzīvojis Rīgas pilsētas kazarmās. 
Vēlāk visi nosūtīti uz Ādažiem, un kā 
saimniecības komanda pievienoti sanitā-
rajai rotai: “Mani nozīmēja par uzturzi-

ni, izsniedzu karavīriem produktus. Mēs 
bijām izvietoti skaistās mājiņās. Latvijas 
brīvvalsts laikā Ādažos tur bija bērnu 
sanatorija. Par uzturzini nodienēju teju 
7 mēnešus. Pēc tam mani aizkomandēja 
uz Ventspili, kur izveidoja izlūku bataljo-
nu. Bija vajadzīgi jaunieši, apmēram 700 
cilvēku,” atceras Jānis. 
Ziemassvētku naktī – uz Austrumu 
fronti
“Izlūku bataljona sastāvā 1943. gadā, Zie-
massvētku naktī, mūs ar ešelonu aizsūtīja 
uz Austrumu fronti. Ziemassvētku naktī 
braucu garām Ludzas pilsētai, 10 km no 
mājām, kur 5 gadus biju mācījies komercs-
kolā. Svētku rītā nosoļojām līdz piefrontes 
zonai. Sākumā bijām teltīs ar čugunku, lai 
nenosaltu, vēlāk – ierakumos,” stāsta Jā-
nis.  Ziemas vidū Jānis saslima, un batal-
jona ārsts, nobijies, ka viņš varētu nomirt, 
aizveda uz tuvākās pilsētas slimnīcu.  Id-
rica atradās apmēram 100km no Latvijas 
robežas. Jānis slimnīcā pavadīja apmē-
ram nedēļu, bet, iznākot no tās, nesapra-
ta, uz kuru pusi doties tālāk. Bija jātiek 
atpakaļ uz armijas daļu. Pa ceļam saticis 
latviešu brīvprātīgo bataljona karavīru, 
kurš aicinājis Jāni naktī nekur nebraukt, 
jo mežā esot pilns ar sarkanajiem meža-
brāļiem. “Šāds brauciens tev var gadīties 
pēdējais,” brīdinājis karavīrs.  “Paklausī-
ju un aizgāju līdz dzelzceļa stacijai. Tur 
stāvēja preču vilciena sastāvs. Uzkāpu uz 
tambura un braucu līdz Latvijai. Ludzā 
izkāpu un aizgāju uz komandantūru. Tur 

neviens neko pateikt nevarēja, jo frontē 
viss mainījās. Tā es aizgāju uz mājām. 
Domāju, nostiprināsies veselība un tad 
braukšu meklēt daļu. Brālēns teica: “Ne-
brauc. Fronte Austrumos bieži mainās, 
vācieši to vairs nevar noturēt. Paskatī-
simies, kas notiks.” “Kādus trīs mēnešus 
paslēpāmies mežā. Un 1944. gada jūlija 

1935. gads. Jānis (otrajā rindā blakus vecākajai māsai) kopā 
ar ģimeni - tēvu Jāni, māti Veroniku, māsām Stefāniju un 
Veroniku, un brāli Donatu.
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pirmajās dienās ienāca krievu armija. 
Notika piespiedu mobilizācija. Tagad 
bija jākaro pret vāciešiem. Mēs negājām 
krievu armijā, bet aizgājām mežā nacio-
nālajos partizānos.” Jānis min, ka viņu 
nacionālo partizānu grupā bijuši 10 labi 
bruņoti vīri un divi jaunieši.
Ielenkumā
“1945. gada vasarā mūsu grupu ielenca 
Mērdzenes pagasta miliči un “istrebiķe-
ļi” (iznīcinātāji – tā Jānis sarunas laika 
dēvē brīvprātīgos, kuri palīdzēja milicijai 
ķert nacionālos partizānus). Viņi tuvojās 
mums no aizmugures. Pēc apšaudes mēs 
bez zaudējumiem izgājām no ielenkuma, 
bet nāvīgi tika ievainots pagasta mili-
cijas priekšnieks Elizade, kurš ceļā uz 
Ludzu mira. Viņš bija zvērīgi izturējies 
pret sagūstītajiem partizāniem. Pēc šīs 
sadursmes miliči izsauca papildspēkus 
no Ludzas – pilnu mašīnu bruņotu vīru. 
Taču arī tie negāja dziļāk mežā. Tikai 
nejaušības dēļ miliči sagūstīja divus ne-
apbruņotus puišus, ne no mūsu grupas. 
Viņi vairījās no iesaukšanas krievu ar-
mijā. Atriebības kārē miliči abus nošāva. 
Bet ar to vēl bija par maz – manam brā-
lēnam Antonam Krištopanam nodedzi-
nāja visas mājas un piekāva viņa māsas, 
jaunas meitenes. Ugunsgrēka laikā miliči 
šaudījās un pēc tam ap-
galvoja, ka, lūk, degoša-
jā mājā sprāgusi noslēp-
tā munīcija. Redzot, ka 
deg mājas, lai saudzētu 
savus tuviniekus, nolē-
mām neiesaistīties tā-
lākā cīņā,” stāsta Jānis 
Krištopans. 
Grupas biedrs nonāk 
miliču rokās
“Nedaudz vēlāk mili-
ču rokās nonāca mūsu 
grupas biedrs Antons 
Meļņikovs. Viņi ar 
kaimiņu puisi bija at-
nākuši uz mājām pēc maizes. Ejot pāri 
pagalmam, Antons pamanīja miličus. 
Tie Antona tēvam pateica, lai sauc dēlu 
ārā no slēptuves, ja neiznāks, nodedzinās 
ēkas. Antons paklausīja tēvam un izgāja. 
Savas sievas un divu mazu bērnu priek-
šā Antons tika sists līdz nāvei, pēc tam 
iemests biešu laukā, kur ģimene viņu 
nākamajā rītā atrada mirušu, jo pa nakti 
nevienu no mājām laukā nelaida,” atce-
ras Jānis.
Pēdējais ešelons
Izdzīvošana mežā vēlāk, 1945. gadā, kļu-
vusi teju neiespējama: “Izlika slēpņus, un 
tika pavēlēts, ja iet ar ieroci, šaut virsū 
bez brīdinājuma. Lai izvilinātu mūs no 
meža, valdība izsludināja amnestiju, ap-

solot, ka netie-
sās un nesūtīs 
uz gulaga no-
metni. Tomēr 
1949. gada 25. 
martā visus sa-
vāca un izsūtīja 
uz Sibīriju.” 29. 
martā Rēzek-
nē stāvēja lopu 
vagonu pēdē-
jais ešelons, un 
mūs ar brāli 
aizsūtīja uz 
Omskas apga-
balu. Tēvs jau 
25. martā bija 
izsūtīts uz Tomskas apgabalu. Uzzinot 
notikušo, es vēl 4 dienas centos slēpties.” 
Mātei no visiem pārdzīvojumiem bija 
slikta veselība, un viņa 1949. gada feb-
ruārī mira, nepiedzīvojot savu dēlu un 
vīra izsūtīšanu. Vecāko māsu neizsūtīja, 
jo bija ieprecējusies citā ģimenē, ar citu 
uzvārdu, bet jaunākā māsa slimības dēļ 
bija aizgājusi aizsaulē jau 7 gadu vecumā. 
8-9 tonnas dienā
“Mūs arī brāli izvietoja vienā sovhozā. 
Pēc vairāk nekā gada mēs ar brāli tēvu 
dabūjām pie sevis. Sovhozā strādāju 

lauku darbus. Vasaras 4 
mēnešus no jūnija līdz sep-
tembrim bija jāstrādā bez 
izejamām dienām. Uz lauka 
siens bija jākrauj kaudzēs. 
Dienā regulāri bija jāpārceļ 
8-9 tonnas,” atceras Jānis. 
Vēlāk Jānis strādājis dažā-
dus citus darbus – pievedis 
degvielu traktoru parkam, 
kopā ar brāli mežā gāzis ko-
kus, līdz kādu dienu pie viņa 
pienācis galvenais inženieris 
un teicis, ka Jāni mežrūp-
niecības meža iecirknī grib 
iecelt par vecāko grāmat-

vedi. Vēlāk Jānis kļuvis pat par galveno 
grāmatvedi.   Zināšanas, ko Jānis bija 
ieguvis Ludzas komercklasē, vēlāk dzīvē 
ļoti noderēja.
Ar nākamo sievu Valēriju, latviešu mei-
teni, kura kopā ar ģimeni arī  bija izsūtīta 
uz Sibīriju, Jānis sarakstījās 1952. gada 
aprīlī. Jānis ļoti priecājies par saņemto 
piedāvājumu strādāt grāmatveža darbu, 
jo gribējis atvieglot savas sievas dzīvi. Ie-
priekš, kad viņi abi ar brāli gāzuši kokus 
mežā, sievai vajadzējis cirst zarus, līdz 
ceļiem sniegā. 
Pēc diviem gadiem, 1954. gadā, pasaulē 
nāca dēls Vilis. Pēc Staļina nāves sākās 
atkusnis, un 1954. gada sākumā ģimeni 
atbrīvoja.  

Laiks pēc Sibīrijas 
Pēc atgriešanās no Sibīrijas Jānis strā-
dājis dažādās iestādēs par galveno 
grāmatvedi vai vecāko ekonomistu – 
�nansistu. Gan dažādās izglītības ies-
tādēs, gan ražošanas uzņēmumos, pie-
mēram, Ogres trikotāžas kombinātā, 
gan Celtniecības ministrijas trestā, gan 
rūpnīcā “Енергоавтоматика”, kas bija 
pakļauta Maskavai, un savas karjeras 
noslēgumā (no 1980.-1985.gadam) pat 
kolhozā “Ādaži” par galvenā grāmat-
veža vietnieku. Kā, esot leģionāram un 
nacionālajam partizānam, izdevās strā-
dāt tik labos amatos padomju sistēmā? 
Jānis domā, lai kā arī nebūtu, patiešām 
visos laikos tika novērtētas viņa darba 
spējas. Viņš bijis ļoti apzinīgs un izda-
rīgs. Pat, esot izsūtījumā, darbi padarī-
ti tā, ka apkārtējie to ievērojuši. Jā, pat 
Sibīrijā novērtētas viņa darba spējas un 
zināšanas. 
90. gadu pirmajā pusē Jānis vairākus ga-
dus darbojās Ādažu politiski represēto 
klubā. Bijis tā valdes priekšsēdētājs. Ar 
viņa gādību noskaidroti 108 nevainī-
gu cilvēku vārdi, kuri nošauti Baltezerā 
Otrā pasaules kara laikā. Piecu cilvēku 
vārdi palikuši nenoskaidroti. Pēc tam ar 
pašvaldības atbalstu ierīkota piemiņas 
vieta “Ciešanu vārti’’ Baltezera kapos, 
kurās iegravēti nošauto vārdi. Šajā plāks-
nē iegravēts arī viņa komercskolas skolo-
tāja Jāņa Opincāna vārds. 
Kad jautāju, kā pašam šķiet, kas palī-
dzējis izturēt visas dzīves grūtības, viņš 
atbild: “Pateicība manai mammai par 
to, ka šajā pasaulē esmu nācis. Kad mani 
paņēma leģionā un vēlāk aizgāju mežā, 
mamma par mani ļoti lūdzās. Laikam 
viņa izlūdzās Dieva žēlastību, jo bija vai-
rāki tādi brīži, kad mana dzīvība karājās 
mata galā. Acīmredzot pasaulē tomēr ir 
tāds varens spēks, kas sniedz palīdzīgu 
roku, un tad notiek tāds kā brīnums.”

Laima Jātniece, Monika Griezne

1968. gads. Jānis kopā ar sievu Valēriju, dēliem Vili un Arni.

1939. gads. Jānis ‒ uzcītīgs 
komercskolas audzēknis.
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Olimpiskā diena 2017 Ādažu novadā!
22. septembrī Ādažu izglītības iestādēs notika Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā “Olimpiskā diena 2017”. Šajā gadā “Olimpis-
kās dienas 2017” devīze bija “Sporto svaigā gaisā!” Skolēni devās pārgājienos, izbraukumos ar velosipēdiem, ekskursijās vai piedalījās 
skolas rīkotajās sporta aktivitātēs brīvā dabā, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi vingroja un piedalījās citās aizraujošās sportis-
kās aktivitātēs!

Aizvadīta Ģimeņu sporta diena Kadagā
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23. septembra  saulainā rudens diena  tika pavadīta draudzīgā gaisotnē sportiskās aktivitā-
tēs. Biedrība “Ādažu jauniešiem” kopā ar aktīvākajiem iedzīvotājiem un Ādažu novada domes 
Sporta daļas vadītāja Pētera Slukas atbalstu sarīkoja Ģimeņu sporta dienu Kadagā, kuras 
laikā tika iemēģināti jaunie futbola un pludmales volejbola sporta laukumi, kā arī ielu vingro-
šanas trenažieri. Iedzīvotāju aktivitāte bija liela visas dienas garumā. Sportot bija ieradušies 
daudz bērnu un jauniešu. Kopā pasākumā piedalījās aptuveni 150 cilvēku, pamatā  Kadagas 
iedzīvotāji. Sportisko dienu atklājām ar rīta rosmi un nūjošanu, kuru vadīja Sporta akadēmijas 
pasniedzējs un  nūjošanas instruktors Kalvis Cukurs, jaunieši, ielu vingrotāji, ar paraugde-
monstrējumiem iemēģināja jaunos trenažierus. Pasākuma aktivitāšu nodrošināšanā piedalījās 
Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku  brigādes karavīri. Liels paldies komandierim Ģirtam 
Savinam un seržantam Jānim Taukulim par iniciatīvu. Lai ģimenes diena izdotos, apkārtnes 
sakārtošanā  un pasākuma organizēšanā piedalījās jaunieši no Crossfit Kadaga, Ādažu futbola 
klubs – Agris Bondars, Nikolajs Boldaševičš ar ģimeni, Māris Runcis ar ģimeni, Artis Reinbergs, 
Gatis Strikauskis, Nora Vaišļa, Svetlana Protasova, biedrības “Ādažu jauniešiem” biedri Ed-
munds Plūmīte, Edgars Bērziņš un Sandra Bukovska. Paldies visiem! Uz tikšanos pēc gada!

Sandra Bukovska

Ar velo uz jūru!

22. septembra saulainajā rītā Ādažu vi-
dusskolas stadionā tika sapulcināti divu 
piekto klašu skolēni, viņu audzinātājas un 
daži drosmīgākie vecāki uz velosipēdiem 
– pavisam kopā vairāk nekā piecdesmit 
dalībnieku! Velobrauciena mērķis bija mo-
tivēt Ādažos dzīvojošos bērnus pievērsties 
veselīgam dzīvesveidam, parādīt, kā ar 
velosipēdu droši var nokļūt līdz jūrai, ne-
šķērsojot Tallinas šoseju un neizmantojot 
lielos koplietošanas ceļus. Aktivitāte* lie-
liski sasaucās ar Eiropas Mobilitātes ne-
dēļas ideju – pārvietoties gudrāk un videi 
draudzīgāk. Skolēnus pavadīja Latvijas 
čempions eliminatorā (XCE) – Kārlis Tone, 
Ādažu riteņbraucējs Jānis Kalaneps un vai-
rākkārtējs Latvijas Čempionātu medaļnieks 
– Ervīns Smoļins. Pasākums notika pirma-
jā atvasaras dienā, tāpēc laiks braukšanai 
ar velosipēdu bija silts un saulains. Nepil-
nas pusotras stundas laikā velobraucēju 
grupa nonāca savā galamērķī – Baltijas 
jūras krastā. Lai bērni varētu justies dro-
ši, braucot ar velosipēdu, katram projekta 
dalībniekam tika izdalītas sarkanas krāsas 
drošības lampiņas, kuras var piestiprināt 
velosipēda aizmugurē, lai katrs no viņiem 
būtu pamanāms uz ceļa. Kā jau allaž, atpa-
kaļceļš likās īsāks un kilometri skrēja šķie-
tami ātrāk nekā turpceļā. Nonākot atpakaļ 
sākumpunktā, visi dalībnieki bija saguruši, 
bet smaidīgi – priecīgi par lielisko braucie-
nu. Paldies visiem skolēniem, klašu audzi-
nātājām un vecākiem, kuri uzdrīkstējās un 
piedalījās šajā lieliskajā pasākumā!

Ervīns Smoļins
*Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

SPORTS
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Ādažu novada domes pārstāvji tiekas ar Autotransporta direkciju un
SIA “Ekspress Ādaži”, lai diskutētu par uzlabojumiem sabiedriskā transporta darbībā

Ādažu novada dome, tiekoties ar  VSIA “Au-
totranpsorta direkcija”, Rīgas plānošanas re-
ģiona un SIA “Ekspress Ādaži” pārstāvjiem, 
diskutēja par Ādažu novada iedzīvotāju 
iesniegtajām sūdzībām un priekšlikumiem 
sabiedriskā transporta darbības uzlaboša-
nai. Visas iepriekšminētās iestādes bija sa-
ņēmušas dažādus Ādažu novada iedzīvotāju 
ierosinājumus, kas arī tika pārrunāti. Jauni 

lēmumi šajā sanāksmē netika pieņemti. 
Valsts Autotransporta direkcija lems, vai un 
kādas izmaiņas būtu iespējamas. Par kon-
krētām izmaiņām informēsim atsevišķi. Pa-
gaidām iedzīvotājus aicinām turpināt ziņot 
VAS “Autotransporta direkcija” par nepilnī-
bām sabiedriskā transporta pārvadājumos 
mūsu novadā info@atd.lv 

Ādažu novada dome

Ko darīt, lai nebūtu jābrauc pārpildītā mikroautobusā? PIEPRASI BIĻETI! 
Ādažu novada dome ir saņēmusi sūdzības 
no iedzīvotājiem par to, ka “Ekspress Ādaži” 
mikroautobusi ir pārpildīti, tajos reizēm nav 
iespējams iekļūt. Tai pat laikā dome ir arī sa-
skārusies ar iedzīvotāju pārmetumiem par 
to, kāpēc dome un Autotransporta direkcija 
atgādina, ka sabiedriskajā transportā ir jāpie-
prasa biļete? Tāpēc, ka ikviena maršruta un 
reisa pieprasījums tiek mērīts pēc izsniegtā 
biļešu skaita. Autobusu maršrutu un reisu 

lietderība un pieprasījums tiek mērīts, ņe-
mot vērā izsniegto biļešu skaitu pasažieriem. 
Ja iedzīvotāji nepieprasa autobusa vadītājam 
izsniegt biļeti, Autotransporta direkcijai nav 
iespējas izsekot patiesajam pasažieru skaitam 
katrā konkrētajā reisā. Direkcija ir saskārusies 
ar gadījumiem, kad neatbildīgu pasažieru un 
negodprātīgu autobusu vadītāju darbības re-
zultātā nākas slēgt kādu maršrutu vai reisu, 
vai nomainīt lielas ietilpības autobusus uz 

mazākiem, neskatoties uz to, ka realitātē pēc 
tiem bijis pieprasījums. Ja pasažieri konstatē 
gadījumus, kad autovadītājs nav rīkojies god-
prātīgi attiecībā uz biļešu izsniegšanu, aici-
nām informēt, rakstot uz e-pastu info@atd.lv, 
norādot konkrētu maršrutu un brauciena lai-
ku, kad biļete netika izsniegta. Tāpat pasažieri 
tiek aicināti rūpīgi pārbaudīt izsniegtajā biļetē 
norādīto informāciju par gala pieturvietu.

Ādažu novada dome

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā
Ādažos deklarētajiem skolēniem 2017./2018. mācību gadā!

Iespēja saņemt atvieglojumus Ādažu 
mākslas un mūzikas skolā, Ādažu Bērnu 
un jaunatnes sporta skolā, Ādažu un Ka-
dagas  pirmsskolas izglītības iestādēs par 
programmu vai pulciņu apmeklējumu ies-
tādē.
Atgādinām nosacījumus atvieglojumu sa-
ņemšanai:
1) Audzēkņa un viena no vecākiem vai 
aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai ir jābūt 
Ādažu novada pašvaldības teritorijā;
2) Ja audzēknis apgūst 2 vai vairākas prog-
rammas vai pulciņus, līdz�nansējuma 
maksa par katru programmu tiek samazi-
nāta par 25%;
3) Ģimene, kurā kopā dzīvo 2 bērni un abi 
apgūst kādu no programmām vai apmeklē 
pulciņus, līdz�nansējuma maksa par katru 
programmu tiek samazināta par 35% mē-
nesī;
4) Ģimenē, kurā kopā dzīvo 3 un vairāk 
bērni un 1 vai 2 no viņiem apgūst kādu no 
programmām, līdz�nansējuma maksa par 

katru programmu vai pulciņu tiek samazi-
nāta par 50% mēnesī;
5) Ģimenē, kurā kopā dzīvo 3 un vairāk bēr-
ni un 3 vai vairāk no viņiem apgūst kādu no 
programmām vai apmeklē pulciņus, līdz�-
nansējuma maksa par katru programmu 
tiek samazināta par 65% mēnesī.
6) No vecāku līdz�nansējuma 100% apmē-
rā tiek atbrīvoti    bāreņi, bērni – invalīdi, 
audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcī-
gās vai maznodrošinātās personas statuss.
NB! Atlaides tiek piešķirtas katras iestā-
des ietvaros (pulciņi starp iestādēm netiek 
summēti)
Lai saņemtu atvieglojumu, noteiktas for-
mas iesniegums jāiesniedz šādām perso-
nām:
1) atvieglojuma saņemšanai 100% apmē-
rā (bāreņi, bērni – invalīdi, audzēkņi, kuru 
ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodro-
šinātās personas statuss);
2) atvieglojuma saņemšanai 50% apmērā 
daudzbērnu ģimenēm, kurās ir audžubēr-

ni un/vai kurās ir pilngadīga persona līdz 
24 gadu vecumam, kura  iegūst vispārējo, 
profesionālo vai augstāko izglītību, par ko 
pievieno izziņu no izglītības iestādes.
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu 
(katru mācību gadu no jauna) jāiesniedz 
Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 
33A, Ādažos, vai parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu jāatsūta uz e-pas-
tu: dome@adazi.lv.  Iesnieguma formu 
meklēt www.adazi.lv sadaļā “Pakalpoju-
mi”, “Ģimene un bērni”, “Atlaides pulci-
ņu un/vai līdz�nansējuma maksājumiem 
pašvaldības izglītības iestādēs”.
Informācija:
Klientu apkalpošanas centrs, tālr. 
67997350, e-pasts: dome@adazi.lv
Ādažu Mākslas un mūzikas skola, tālr. 

67997784, e-pasts: makslu.skola@adazi.lv
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, 
tālr. 27746508, e-pasts: sporta.skola@inbox.lv
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde,  tālr. 
67997458, e-pasts:  adazupii@adazi.lv

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 26. 
septembra sēdes lēmumu Nr.207 “Par atļauju 
izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem 
“Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi”” ir uzsākta de-
tālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot va-
sarnīcu un savrupmāju dzīvojamo apbūvi va-

sarnīcu un dārza māju apbūves zonā, kā arī ar 
to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, 
veidojot ielas kā atsevišķas zemes vienības.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstip-
rināts Ādažu novada teritorijas plānotājs-arhi-
tekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-
nētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu domes dar-
ba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi 
būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 
26. septembra sēdes lēmumu Nr.210 “Par at-
ļauju izstrādāt detālplānojuma projektu ne-
kustamajiem īpašumiem Koku iela 15, Koku 
iela 16, Koku iela 17, Koku iela 19 un Koku iela 

21” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir ap-
stiprināts Ādažu novada teritorijas plāno-
tājs-arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-

nētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu domes dar-
ba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi 
būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

NOVADĀ
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“Vēlos palīdzēt cilvēkiem un izdarīt ko 
labu. Būtu bezgala skumji aiziet no šīs 
zemes, neko pēc sevis neatstājot,” atzīst 
Ādažu vidusskolas absolvente Anna-
marija Staršaja,  kura Rīgas Tehniskās 
universitātes Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultātē studē medi-
cīnas inženieriju. 
“Olimpiādes, konkursi, aktīva līdzdalī-
ba Erasmus projektos, darbošanās  sko-
las jauniešu parlamentā – tā bija Anna-
marijas ikdiena. Viņa bija gan klases, 
gan skolas jauniešu parlamenta dvēse-
le. Viss, ko viņa darīja, tika paveikts ar 
lielu atbildību un rūpību. Annamarijai 
ir lieliski vecāki, un no ģimenes nāk 
viņas īpašais starojums. Gudra, atbil-
dīga, sirsnīga, atsaucīga un iejūtīga. 
Ar daudzpusīgām interesēm, plašu re-
dzesloku, dziļu dvēseli un atvērtu sir-
di,” tā Annamariju raksturo Anna De-
niškāne, skolotāja, kura Annamarijas 
skolas dzīvē bijusi ļoti svarīgs cilvēks.  
Un viņas sacītajam nevar nepiekrist. 

Kā izvēlējāties studēt tik interesantu 
jomu – medicīnas inženieriju?
Šajā profesijā ir viss, kas mani aizrauj 
– gan tehnika, gan medicīna. Mamma 
vēlējās, lai kļūstu par ārsti,  bet tad jā-
būt citādai personībai. Ieraugot slimu 
cilvēku, nedrīksti būt nobijies. Tā kā es 
to nevarētu, izvēlējos jomu, kurā cilvē-
kiem var palīdzēt attālināti, neesot tik 
ciešā saskarsmē.   Iegūstot izglītību šajā 
jomā, var strādāt ne tikai ar protēžu izga-
tavošanu, bet arī ar medicīnas iekārtām, 
e-medicīnā, nanomedicīnā (medicīnas 
joma, kurā izmanto  nanotehnoloģijas.) 
Ja pilnībā var izveidot ķermeņa daļu, ļau-
jot kādam atkal pilnvērtīgi dzīvot – tas 
man šķiet fantastiski! Sākumā domāju, 
ka varētu studēt datorzinātni, bet tad 

sapratu, ka gribētu ko vairāk nekā visu 
laiku skatīties datora ekrānā. Vēlos pa-
līdzēt cilvēkiem un izdarīt ko labu. Jau-
tājums par to, ko vispār šajā dzīvē dari 
un kā vari palīdzēt pēc iespējas vairāk 
cilvēkiem? Būtu bezgala skumji aiziet no 
šīs zemes, neko pēc sevis neatstājot. Šīs 
iekārtas vai protēzes būtu kas tāds, ko 
pēc sevis atstāt. Man šķiet svarīgi atstāt 
savas pēdas šajā pasaulē. Arī pasniedzēji 
mūs ļoti iedvesmo ar saviem stāstiem par 
to, ka mūsu profesija ir tik tiešām nepie-
ciešama. 
Acis baidās, rokas dara
Vai, sākot studēt augstskolā, saskārā-
ties ar kādām grūtībām?
Fizika, mehānika, augstākā matemāti-
ka pirmajā kursā visiem ir obligāta, bez 
variantiem. Ar augstāko matemātiku 
sākumā bija pagrūti. Bet man bija ļoti 
laba pasniedzēja, kura izskaidroja katru 
sīkumu, ja kaut kas ne-
bija skaidrs. Universitātē 
ir rasēšana, un ar to man 
gāja ļoti grūti, jo skolā 
šāda priekšmeta nebija. 
Labi, ka nebiju vienīgā 
kursā, kurai nebija piere-
dzes. Acis baidās, rokas 
dara – to droši  var teikt 
par rasēšanu. Bet vecāki 
mani vienmēr ir atbalstī-
juši un zinājuši, ko teikt, 
lai iedrošinātu turpināt. 
Viņi teica – ja varēju skolā 
tikt galā ar priekšmetiem, 
kas sākotnēji nepadevās, 
kāpēc lai tas neizdotos universitātē. Un 
viņiem bija taisnība. Esmu pateicīga 
Ādažu vidusskolai par to, ka tā iedeva tik 
labu pamatu. Ķīmija, �zika, matemātika, 
man nebija problēmas ar šiem priekšme-
tiem. Šos priekšmetus mācījos pie Antras 

Laizānes, Raivja Paula un Ināras Miču-
les. Augstākā matemātika gan ir kā jauna 
matemātika, no skolas matemātikas tur 
ir maz kas, bet labi, ka bija šis nopietnais 
pamats. Par inženieriju – ja neatnāk-
tu mūsu jaunā bioloģijas skolotāja Aina 
Jermacāne, kura tiešām aizrāva un tik 
interesanti pasniedza šo priekšmetu, tad 
nezinu, vai doma par šādu studiju virzie-
nu pat ienāktu prātā. Augstskolā, atšķirī-
bā no skolas, ir sesijas. Kad vecāki mani 
biedēja ar sesiju, es nezināju, kas tas ir…  
Līdz kamēr izjutu, ko tas nozīmē…  Tas 
ir murgs. Lai gatavos eksāmenam, uz čet-
rām dienām ieslēdzos istabā, un labi, ja 
paspēju paēst. 
Šaubām nav pamata
Ja procentuāli būtu jāpasaka, cik liela 
nozīme cilvēka spēju attīstībā ir peda-
gogam un cik – paša spējām?
70 pret 30. Ja pats neko negribi, nevari 
vainot pasniedzēju, kas slikti māca. Ja 
neesi pārliecināts, pasniedzējs var pa-
mudināt izmēģināt ko jaunu. Motivēt 
labāk strādāt. Bija daudz brīžu, kad ļoti 
šaubījos par sevi, bet pasniedzēji mācēja 
mani pārliecināt, ka šaubām nav pamata. 
Pateicoties skolas parlamentam, kļuvu 
atvērtāka, ekstravertāka, tas palīdzēja at-
kal sākt komunicēt ar cilvēkiem, pazuda 
bailes, kas nezin no kurienes bija radušās 
pusaudžu gados. Anna Deniškāne, mana 
klases audzinātāja. Lai ko darītu, viņa 
vienmēr bija manā pusē, atbalstīja mani, 
pamudināja mēģināt ko jaunu. Viņa bija 
ļoti svarīga persona manā skolas dzīvē,  
bija pat situācija, kad nejauši viņu no-
saucu par vecmāmiņu. Pie Aijas Krūzes 
bija tik forši mācīties vācu valodu, pie 
Raivja – �ziku! Kad sākām rēķināt uz-
devumus, viņš uzlika mūziku, palīdzēja, 

nebija liekas saspringtības. Ja �zikā kaut 
ko nesapratu, 23.00 naktī varēju uzraks-
tīt Raivim, un viņš vienmēr atbildēja! Ja 
visu laiku tur stresā, nav patīkami mācī-
ties. Lai kaut kas labs izdotos, ir svarīgi 
justies komfortabli. Ļoti patika arī kultu-

Ar kursabiedriem pie anatomika pirmā kursa sākumā.

Atstāt pēdas
šajā pasaulē
Atstāt pēdas
šajā pasaulē

PERSONĪBA
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roloģijas stundas pie Sarmītes Savickas, 
sports pie skolotājas Jeļenas Smirnovas. 
Īpaši patika priekšmeti, kur skolotāji ir 
draudzīgi un atsaucīgi. Aija Krūze, šķiet, 
vienmēr centās mani izvilkt no komforta 
zonas. Šī intervija, starp citu,  tai skaitā. 
Pie mums uz skolu atbrauca vācieši, kopā 
ar mūsējiem izveidoja deju koncertu, un 
Aija Krūze izvēlējās mani kā cilvēku, 
kurš vadīs šo koncertu ne tikai latviešu, 
bet arī vācu valodā. Man bija tiešām bail, 
bet pēc šī koncerta bija ļoti patīkama sa-
jūta, ka es to varēju paveikt. Pēc 12. kla-
ses bija pārdomas, vai pareizi darīju vi-
sus gadus, mācoties vienā skolā, bet, kad 
atnācu uz universitāti, sapratu, ka Ādažu 
vidusskola ir spēcīga. Skolas parlamen-
ta, Eiropas kluba darbība. Paldies mūsu 
direktorei, kura visu tik labi satur kopā. 
Kad citi kursabiedri stāstīja katrs par 
savu skolu, salīdzināju ar Ādažu skolu. 
Mūsu skola ir augstā līmenī. Un saku to 
ne tikai tādēļ, ka Ādažu skola man vien-
kārši ir mīļa. 
Kādi priekšmeti universitātē saista vis-
vairāk?
Mācoties šajā studiju programmā, daži 
priekšmeti jāapgūst ne tikai RTU, bet arī 
Stradiņa universitātē, piemēram, anato-
mija, �zioloģija, histoloģija. Tas bija ļoti 
interesanti, mums daudz ko parādīja. Arī 
līķi. Skatīties uz to varēju, bet nezinu, kā 
būtu bijis, ja to vajadzētu griezt. Mums 
nav jābūt tik grandiozām anatomijas 
zināšanām kā ārstiem. Nav jāzina visi 
medicīnas termini latīņu valodā. Reizēm 
sanāk savam vectēvam skaidrot, ka ne-
būšu ārste. Viņš pārprot. Man vairāk būs 
jāspēj tehniski izpildīt ārstu prasības. 
Iemesls, kāpēc dzīvojam…
Vai šobrīd atliek laika kādiem hobi-
jiem?
Patika, ka skolas parlamentā varēju rado-
ši izpausties – samontēt kādu video, uz-
taisīt diplomu vai plakātu. Darbojos ar ko 
māksliniecisku, bet caur tehniku. Zīmēt 
ar roku man nepadodas. Tā kā man kādu 

laiku nebija hobiju, sapratu, ka 
nekad tā pavisam nopietni nees-
mu zīmējusi. Kā teica aktieris Ro-
bins Viljamss, un es viņam pilnīgi 
piekrītu, – dzīvei ir nepieciešamas 
eksaktās zinātnes – matemātika, 
medicīna, inženierija u.c., bet 
māksla, literatūra un mūzika ir 
iemesls, kāpēc dzīvojam. Ja būtu 
tikai eksaktajās zinātnēs, nezinu, 
vai spētu būt laimīga, bet grā-
matas, mūzika, zīmēšana uzlabo 
garastāvokli, un ir vieglāk darbo-
ties eksaktajās zinātnēs – rēķināt, 
rasēt. No 5-12 gadiem pēc skolas 
nodarbojos ar tenisu un mūziku. 

4.,5. klasē pametu �autas spēli, ko vēlāk 
ļoti nožēloju. Saskāros ar tādu problēmu 
– dziedot publikas priekšā, man pazuda 
balss, tāpēc arī izdarīju šādi izvēli. Vēlāk 
aizgāju papildu mācīties valodas – apgu-
vu spāņu valodu. Mums ar vecākiem ļoti 
patīk ceļot. Bieži braucam uz Spāniju, tad 
esmu galvenais tulks. 
Kopš studējat Rīgā, iesaistāties arī 
Ādažu dzīvē? 
Nē, kopš mācos Rīgā, vairs nesanāk.  
Draudzene teica, ka kino nakts bija tie-
šām superīga, tāpēc nākamreiz uz to ie-
sim visas kopā. Protams, Gaujas svētki. 
Uz tiem iet visi, bez variantiem.
Minējāt, ka bija bailes komunicēt ar 
cilvēkiem, bet viesmīles darbs vasarā, 
vidusskolas laikā padevās lieliski… 
Visi klasesbiedri vasarās strādāja, bet es 
nē, tādēļ izlēmu vienu vasaru pamēģināt 

šādu darbu. Sākumā bija bailīgi, bet ko-
pumā tas bija foršs izaicinājums, ko atce-
rēšos vēl ilgi. Šajā darbā patika, ka varēju 
runāt vairākās valodās – angļu, krievu, 
latviešu. Par komunikāciju ar cilvēkiem. 
Biju pārsteigta, ka kursā citi mani vērtēja 
kā ļoti sabiedrisku, pagājušogad pat iz-
vēloties mani par grupas vecāko. Ir kāds 
jēdziens, kas mani ideāli raksturo – am-
bivert. Tas nozīmē, ka, atkarībā no situā-
cijas, varu būt gan ekstraverta, gan in-
troverta! Dažbrīd varu būt ļoti noslēgta. 

Piemēram, aizejot uz kādu pasākumu, 
kur ir pilns ar nepazīstamiem cilvēkiem, 
nevaru uzreiz uzsākt ar kādu sarunu. 
Tad ļoti nervozēju un klusēju. Bet cilvēki, 
kuri tā var, tiešām ir ekstraverti. 
Viss ir iespējams
Par ko ikdienā priecājaties?
Par savu ģimeni, māsu, par saviem su-
ņiem. Manai māsai ir 10 gadi, viņa mā-
cās Ādažu vidusskolas 4. klasē. Kad 
viņa bija mazāka, mums bija normālas 
attiecības, bet ne tik sirsnīgas, kā tagad. 
Esam ļoti sadraudzējušās, mums abām 
patīk vieni un tie paši dziedātāji, un 
māsa parasti uzzina visādus interesan-
tus faktus par viņiem ātrāk par mani, 
kas ļoti pārsteidz. Brīnos, cik ātri viņa 
aug. Esot kopā ar viņu, atkal varu justies 
kā bērns. Prieku sagādā arī mūsu suņi. 
Sevi saucu par suņu cilvēku. Šajā vasarā 
nomira mūsu suns, kas bija blakus visu 
manu apzināto dzīvi. Viņa nāve bija trie-
ciens visai ģimenei. Notikušais man vēl 
vairāk lika aizdomāties par medicīnas 
inženierijas iespējām ne tikai medicīnā, 
bet arī veterinārmedicīnā. Lai mūsu otrs 
suns neskumtu, nesen nopirkām kucēnu. 
Tagad mājās atkal ir priecīga atmosfēra. 
Viens no iemesliem, kāpēc man ārvalstīs 
mācīties būtu nopietns pārbaudījums, 
es laikam skumtu pēc saviem mīļajiem. 
Pat padzīvojot pāris mēnešus kopmītnēs 
kopā ar draudzeni tepat, Rīgā, jutu, ka 
pietrūkst ģimenes. 
Vai ir kas tāds, ko neesmu pajautājusi, 
bet šķiet būtiski pateikt? 

Nekad nevajag baidīties 
mēģināt ko jaunu, jo to var 
ļoti nožēlot. Ja būtu nobiju-
sies un nebūtu aizgājusi uz 
skolēnu parlamentu, nebū-
tu ieguvusi jaunus draugus 
un nebūtu sākusi nodarbo-
ties ar plakātu veidošanu 
un video. Un nekad nevajag 
padoties. Piemēram, pir-
majās klasēs man gāja ne 
tik viegli, jo mana dzimtā 
valoda ir krievu valoda. 
Mana mamma ir pedagoģe, 
viņa ar mani daudz strādā-

ja. Šķiet, man toreiz bija arī nelielas grū-
tības ilgi koncentrēties un noturēt uzma-
nību, tomēr sēdēju kopā ar mammu līdz 
vēlam vakaram, līdz izpildīju visus mā-
jasdarbus. Vecāki vēlējās, lai eju latviešu 
klasē, lai man vēlāk nebūtu problēmas ar 
valodu. Kopš bērnudārza mana labākā 
draudzene bija latviete, visu laiku runājos 
ar viņu. 4. klasē jau viss bija normāli. Un 
vissmieklīgāk bija, kad uzvarēju latviešu 
valodas olimpiādē. Viss ir iespējams. 

Monika Griezne

Annamarija izlaidumā kopā ar māsu Sofiju un 
mammu Margaritu.

Annamarija, aplūkojot Kadriorgas pili Tallinā, Igaunijā.

PERSONĪBA



Ādažu vidusskola saņem Ekoskolas Zaļo karogu
par sasniegumiem vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 
Pirmo reizi Ādažu vidusskolas vēsturē pie 
skolas pacelts Vides ministrijas piešķirtais 
Ekoskolas Zaļais karogs. Ādažu vidussko-
la jau otro gadu darbojas vides izglītības 
programmā. Pagājušā gadā Ādažu vidus-
skola ieguva Latvijas Eko skolas nosauku-
mu un šogad – starptautisko Zaļo karogu.
Ekoskolu programma ir viens no plašā-
kajiem un efektīvākajiem vides izglītības 
modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā dar-
bojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestā-

des, tostarp arī pirmsskolas un augstsko-
las. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir 
vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras 
visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – ie-
saistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orien-
tētā un sociāli atbildīgā vides izglītības 
procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. 
Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem ti-
kai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj 
demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. 

Pēc videsfonds.lv, adazuvidusskola.lv
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Kā savulaik radās ideja, ka skolai jābūt savai observatorijai? 

Vēsturnieces Elitas Pētersones rakstu 
par Ādažu vidusskolas observatorijas 
vēsturi “Ādažu Vēstīs” publicējām, 
kad par observatorijas atjaunošanu vēl 
tikai sapņojām. Tagad, kad sapnis pie-
pildījies, atgādinām, kā tad reiz, tieši 
pirms 29 gadiem, tā tapa…
1988. gada 14. oktobrī – Ādažu vidus-
skolā atklāja astronomisko observatori-
ju, kur ar teleskopa-re�ektora palīdzību 
bija iespēja lūkoties zvaigznēs.  No šī 
brīža raugoties atpakaļ, tā neapšaubāmi 
bija Alberta Kaula ideja. Paralēli, pildot 
kārtējā PSKP kongresa prasības, kolhozs 
“Ādaži” ne tikai dāsni atvēlēja līdzekļus 
izglītībai un kultūrai, bet arī spēja reali-
zēt, ja tā var teikt, atsevišķus netipiskus 
“caurgājienus”, tādus, kādi nebija nekur 

citur! Lai citi mūs apskaustu! Un debesu 
ķermeņu pētniecība lauku skolā – tas ša-
jos laikos bija vēl nebijis notikums.
Svinīgais atklāšanas pasākums pulcēja 
visu toreizējo Latvijas PSR skolu vadī-
bas “ziedu”, kā arī ievērojamākos astro-
nomijas zinātnes pārstāvjus. Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas observatorijas 
zinātnieki Ādažu skolas observatorijai 
tika aicināti būt “šefu” lomā (tā tolaik 
bija pieņemts dēvēt organizācijas, ku-
ras sniedza regulāru 
palīdzību kādā jomā). 
Toreizējais ZA observa-
torijas direktors Arturs 
Balklavs savā observa-
torijas atklāšanas runā 
līdzās obligātajām pa-
domju nomenklatūrai 
veltītajām frāzēm par 
“lauku skolas uzdevu-
mu, kuras galvenais uz-
devums ir gatavot mūsu 
daudz postītās zemes 
kopējus”, patiesībā tei-
ca ļoti progresīvu un tā brīža izpratnei 
pārsteidzoši drosmīgu uzrunu ādažnie-
kiem un viesiem: “Observatorija ir no-
zīmīga garantija mūsu tautai piemītošā, 
bet pēdējos gados stipri vien noplicinātā 
garīguma atdzimšanai. Visos laikos tās 
tiek uzskatītas ne tikai par zinātnes, bet 

arī par kultūras centriem, pēc kuru ie-
kārtotības un apgādes līmeņa vērtē nā-
cijas un valsts vispārīgās attīstības līme-
ni. Kalpošana šajās svētnīcās prasa gan 
ļoti augstu profesionālo, gan garīguma 
pakāpi un veicina šādu īpašību attīstī-
bu”.* A. Balklavs bija īpaša personība, 
kas nesavtīgi skaidroja un popularizēja 
jaunākos zinātnes sasniegumus.  Viņš 
un viņa kolēģi – Ādažu skolas observa-
torijas še� deva “zaļo gaismu” jaunajiem 

ādažniekiem, cerībā, ka viņi 
iemācīsies veikt astronomis-
kos novērojumus, iemācīsies 
orientēties pie zvaigžņotās 
debess un iepazīs Latvijā re-
dzamos zvaigznājus. Un kas 
zina, varbūt izdarīs kādus jau-
nus atklājumus! Jāpiezīmē, ka 
padomju laikos astronomija 
bija iekļauta kā atsevišķs mā-
cību priekšmets skolas prog-
rammās. Diemžēl pēc 1992. 
gada, kad Latvijā aizsākās 
privatizācijas procesi, Ādažu 

skolas observatorijas universālais teles-
kops-re�ektors – ļoti tālu debess objektu 
apskatei, kaut kur izkūpēja debesīs... 

Elita Pētersone

* Žurnāls “Zvaigžņotā Debess” 1989. gads, 
atsauce 57.-58.lpp.).

Observatorija 1987.gadā.

Observatorija 2017.gadā.
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Ādažos dzied, dejo, pauko un nodarbojas ar vēl daudz ko citu tikpat aizraujošu! 
Aizvadīts pirmais maksas interešu pulciņu gadatirgus! 
Andžeja Grauda Bungu skolas bungu ritmā, ar Ekstrēmo deju skolas, paukotāju un “Rakaru” uzstāšanos un citu dažādu interešu 
pulciņu piedalīšanos aizritējis pirmais maksas interešu izglītības pulciņu gadatirgus Ādažos, kas bērnu vecākiem ļāva iepazīties ar 
plašajām interešu izglītības iespējām Ādažu novadā.
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Konkursā  “Sabiedrība ar dvēseli” iedzīvotāji īsteno lieliskus projektus! 
No jūnija līdz septembrim vairākas nereģis-
trētas iedzīvotāju grupas (turpmāk – NIG), 
kā arī nevalstiskas organizācijas saviem spē-
kiem iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Sa-
biedrība ar dvēseli” ietvaros Ādažu novadā 
īstenoja 21 brīnišķīgu projektu apkārtējās 
vides kvalitātes uzlabošanai �ziskajā un so-
ciālajā jomā. Tika īstenoti 8 teritorijas labie-
kārtošanas projekti, kā arī 13 projekti izglī-
tojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu 
attīstībai.
Teritorijas labiekārtošanas projekti:
“Dekoratīvie stādījumi Ādažu Brīvās Val-
dorfa skolas Gaujas ielas fasādes pusē” (NIG 
“Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 5.D klase”)
Pie Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS) 
tika izveidota dekoratīvo apstādījumu dobe, 
izmantojot Latvijā audzētus daudzgadīgo 
augu stādus – graudzāles un ziedaugus, kā 
arī skolēnu audzētas viengadīgo ziedaugu 
stādus.

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas terito-
rijas sakopšana un labiekārtošana” (NIG 
“Pirmā 29 aktīvisti”)
Pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Āda-
žos, Pirmajā ielā 29, tai pieguļošās teritorijas 
ielas pusē tika uzstādīti 6 velostatīvi, uzstādī-
ti 3 soliņi, kā arī iestādīti 6 rododendri.

“Sakārtota vide �tnesa, spēka trīscīņas 
nodarbībām un bērnu rotaļām” (Biedrība 
“Garkalne Strong”)
Lai sakārtotu vidi un labiekārtotu teritoriju, 
uzlabotu �tnesa, spēka trīscīņas sporta no-
darbību apstākļus un izveidotu vietu Garkal-
nes ciema bērnu brīvā laika pavadīšanai, tika 
izveidota nobruģēta taciņa līdz sporta zālei 
75 m2 platībā, kā arī izveidots 1 āra trenažieris.

 

“Podnieku misija bērnu aktīvai atpūtai un 
rotaļām” (NIG “Podnieku misija”)
Lai dotu iespēju bērniem aktīvi atpūsties 

laikos, kad viņi atrodas ārā un nododas spē-
lēm un rotaļām Podnieku māju tuvumā, tika 
izgatavots un uzstādīts daudzfunkcionāls 
kāpelēšanas, pievilkšanās, trenēšanās kom-
plekts (koka rāmis, kāpelēšanas siena ar alpī-
nista akmeņiem, tīklojums no striķiem, pie-
vilkšanās stieņi, trepes, trapecveida riņķis).

“Ādažos, Pasta ielā 2 zaļo augi!” (Biedrība 
“Pasta iela 2, Ādaži”)
Lai sakārtotu vidi, kurā paši dzīvojam, un 
veidotu Ādažu centra daudzdzīvokļu māju 
apkārtni sakoptāku un krāšņāku, pie Pasta 
ielas 2 mājas tika iestādīti dažādi dekoratīvie 
augi (tūjas, spirejas, īves, ceriņi, kalnu prie-
des), ierīkotas sezonālo augu kompozīcijas 
podos, kā arī sakārtota iekšpagalma auto-
stāvvieta.

“Skolas parka labiekārtošana” (Biedrība 
“Privātā vidusskola ĀBVS”) 
Projekta ietvaros ir izgatavoti un ĀBVS 
parka teritorijā uzstādīti 5 soli, 5 atkritumu 
tvertnes, 3 velo novietnes un terase aptuveni 
40 m2 platībā.

“PPII “Pasaku valstība” bērnu rotaļu laukuma 
labiekārtošana un zonēšana” (NIG Pasaka)
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
“Pasaku valstība” bērnu rotaļu laukumā 
izveidota dēļu grīda 61,5 m garumā, izvie-
tota 15,5 m gara zonēšanas sēta, izvietotas 
3 grau dzāļu kastes, uzstādīti 2 gari balansa 
dēļi. Laukuma labiekārtošana un zonēšana 
uzlaboja vairāk nekā 100 bērnu drošību un 
radīja jaunas iespējas āra aktivitātēm.

“BMX velo sporta attīstība Ādažos” (Biedrī-
ba “Sporta klubs “BMX Ādaži””)
Realizējot projektu, izdevās uzstādīt paneļa 
sētu 242,5 m garumā apkārt BMX parka teri-
torijai Kadagā, kur pieejamās BMX sporta ie-
spējas būs jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai 
vietējiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, 
bet arī citiem Ādažu novada iedzīvotājiem.

Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pa-
sākumu attīstības projekti:
“Tuvāk Zvaigžņu ceļam!” (projekta īsteno-
tājs – NIG “Čaklās rokas”)
Ādažu vidusskolas 9.-12. klašu kora dalīb-
niekiem tika uzšūti 30 svārki meitenēm un 
20 vestes puišiem. Tagad kolektīva audzēkņi 
un skatītāji var apzināt nacionālās un valstis-
kās identitātes ētiskās vērtības un gatavoties 
XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem 2018. gadā.

“Radošai bērnībai” (NIG “13. grupiņas ak-
tīvie vecāki”)
Lai radītu vidi radošai un aktīvai Ādažu PII 
13. grupiņas bērnu attīstībai, tika 1) izgata-
vots galds, pie kura var darboties ar LEGO 
konstruktoriem sīkās motorikas attīstībai 
un iztēles attīstībai, 2) izveidota liela smilšu 
kaste grupiņas āra teritorijā, 3) uzstādīta pie-
vilkšanās stieņu sistēma aktīvām āra nodar-
bēm un �zisko aktivitāšu papildināšanai.

“Dzīvo sapņu dārzs. Daba un dzīvība tuv-
plānā” (Nodibinājums “Dzīvo Sapņu Fonds”)
Laika periodā no 2017. gada 1. jūnija līdz 15. 
septembrim Ādažu novada Līgo parka terito-
rijā tika izveidots un nepārtraukti bija pieej-
ams kvalitatīvs brīvā laika pavadīšanas vides 
objekts – “Dzīvo sapņu dārzs”, kuru vasaras 

PROJEKTI
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laikā apmeklēja ap 15000 viesu un pasākumu 
dalībnieku. Projekta ietvaros tika noorgani-
zētas arī 4 radošās darbnīcas, 4 kino vakari 
un 8 tematiskās tikšanās.
“Es – harmonisks, vesels un aktīvs” (NIG 
“Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem”) 
Lai sekmētu bērnu aktīvās, veselību veicinošas 
atpūtas pieejamību un aktivitāšu dažādošanu 
Ādažu novadā, Ādažos un Podniekos dzīvo-
jošajiem bērniem Ūbeļu ielas 13. nama lauku-
miņā tika pilnveidots bērnu rotaļu laukums ar 
bērniem interesantu, inovatīvu rotaļspēļu pie-
ejamību, tādējādi veicinot un dažādojot bērnu 
brīvā laika pavadīšanu ārpus telpām.

“Svētku laiks!” (biedrība “Ādažu vidusskolas 
atbalsta biedrība”)
Ādažu vidusskolai svētku pasākumiem tika 
izgatavoti 4 sveču/puķu turētāji. Kopā ar sko-
lotājiem, skolēniem un biedrības biedriem ir 
radītas 80 sveces/lukturīši, dekupējot bur-
kas, kuras 11. novembrī radīs patriotisku sil-
tumu sirdīs, degot pie skolas. Ir sagriezti un 
salocīti 200 metri sarkanbaltsarkano lentīšu. 
Izgatavotas 20 uguns lāpas, lai 11. novembrī 
tās paspilgtina uzvaras gaismu par brīvību. 
Kopā ar biedrību “Ādažu jauniešiem” izga-
tavots plosts, kurš nesīs pa Gauju gaismu ar 
visu mūsu novada iedzīvotāju domām par 
nākotni, par mieru uz zemes.

“Darām šo un darām to” (NIG “Tornado”)
Kadagas PII 1. grupiņas “Putniņi” bērniem 
grupiņā tika uzlīmēta foto tapete, izveidots 
apaļš smilšu galds ar reljefu (kalni, upītes, 
ezers, lauki…), kas papildināts ar gumijas 
dzīvnieciņiem, kā arī izveidotas uz riteņiem 
pārvietojams 8 kastes – atvilktnes sajūtu ta-
kas veidošanai.

“Meža spēles brīvā dabā” (NIG “Meža spēles”)
Ādažu novadā 6 dienās 699 bērni dažādās iz-
glītības iestādēs (visos bērnudārzos un Ādažu 
vidusskolā) tika iepazīstināti ar orientēšanās 

sportu, aktīvi orientējoties un meklējot savas 
iestādes teritorijā kontrolpunktus. Skolas ve-
cuma bērni orientējās “Labirintā”.

“Skatuves tērpu izgatavošana Valdor-
fdraugu jauktajam korim “Saknes”” (NIG 
“Valdorfdraugu jauktais koris “Saknes””)
Atbilstoši dizaineres Edītes Treijas radošajai 
iecerei, īpašā tehnikā tika izveidoti Valdor-
fdraugu jauktā kora “Saknes” skatuves tērpi 
– 30 sieviešu svārki.

“Latviešu Mūzikas instrumentu darbnīca” 
(Biedrība “SAULES STARIŅI”)
Projekta ietvaros bērni un jaunieši piedalī-
jās latviešu mūzikas instrumentu veidošanā. 
Tika izveidotas 3 kokles ar auduma maisiem, 
viens katliņš, 6 kumeliņi, viens trideksnis, 12 
klusi zvārguļi, vienas mazās bungas, 6 me-
talafoni un viena pan�auta. Tika novadītas 
nodarbības, kurās citi bērni tika iepazīstinā-
ti ar latviešu mūzikas instrumentu spēli un 
instrumentu skanējumu.

“Dejot prieks” (Biedrība “Sprigulis”)
Deju kolektīvam “Sprigulis” tika uzšūti 12 
vīriešu lakati un 12 sieviešu aubes, kas papil-
dināja esošos Ādažu Kultūras centra tautas-
tērpus.

“Spēlēsim teātri!” (NIG “Mežavēju aktrisītes”)
Projekta rezultātā tika izgatavotas 19 lieliz-
mēra teātra dekorācijas, kā arī citi skatuves 
noformējuma elementi (mājas, pils, koki, 
u.c.), kas tiks izmantoti Kadagas PII gadskār-
tu svētku un citu tematiski izklaidējošo pa-
sākumu organizēšanā.

“Deju solis krāsās” (NIG “Dejotāju māksli-
nieciskā grupa”)
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (ĀMMS) 
dejotāju kolektīvam tika uzšūti 12 klasiskie 
baleta tipa svārciņi un virssvārki. Koncert-
tērpu prezentācijai ĀMMS nometnes ietva-
ros tika sarīkots arī koncertuzvedums.

“Mūzikas instrumentu izgatavošana tra-
dīciju kopai ĀBOLS” (NIG “Tradīciju kopa 
“Ābols””)
Projekta ietvaros tika izgatavotas 4 celma 
bungas un 5 taures, iesaistot tradīciju kopas 
“ĀBOLS” dalībniekus. Lai dalītos ar gūto 
pieredzi ar Ādažu iedzīvotājiem, septembrī 
tika rīkota meistarklase.

Pēc projektu gala ziņojumu iesniegšanas no-
tiek to izvērtēšana. Lai dzīvē pārliecinātos 
par projekta rezultātiem, konkursa vērtēša-
nas komisija tiksies ar visu projektu grupu 
pārstāvjiem, apmeklēs projektu īstenoša-
nas vietas, kā arī novērtēs projektu ietvaros 
tapušās lietas, labiekārtotās teritorijas un 
īstenotās aktivitātes. Vērtēšanas laikā tiks 
noteikts labākais projekts katrā no kategori-
jām: “teritorijas labiekārtošana”, “izglītojošu, 
kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīs-
tība”. Labāko projektu vienā no kategorijām 
vērtēšanas komisija izvirzīs pretendēt uz 
Latvijas Pašvaldību savienības nodibinājuma 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” program-
mas Pierīgas reģiona labākā projekta balvas 
iegūšanu, kā arī uz Nacionālās balvas iegu-
vēja statusu un piedalīties kopējā “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” noslēguma pasākumā.

Inga Pērkone

PROJEKTI
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Otro reizi nosvinēta Ādažu vidusskolas vecāku un skolotāju balle
Ādažu vidusskolā otro reizi noritēja Ādažu 
vidusskolas vecāku un skolotāju balle. Tās 
laikā Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība 
svinīgi atklāja observatoriju, kā arī pēc ano-
nīmās aptaujas rezultātiem tika nominēti 
skolotāji. Aptaujas izveidi iniciēja biedrība 
“Ādažu jauniešiem”, un to atbalstīja skolas 
vecāku padome. Uz aptaujas jautājumiem 
atbildēja gan skolēni, gan viņu vecāki, gan 
arī paši skolotāji. Nomināciju “Radošākais 
skolotājs” (skolotājs, kurš visradošāk pie-
lieto jaunās tehnoloģijas) ieguva skolotāja 
Aiga Mikasenoka, par sirsnīgāko skolotāju 
aptaujas dalībnieki atzina skolotāju Daci 
Zbitkovsku (par sirsnību, smaidu, iejūtī-
bu un bērnu sadzirdēšanu – nominācija 

“Sirsnīgais skolotājs”). Par ieinteresēšanu, 
iesaistīšanu, motivēšanu un interesantu 
priekšmeta pasniegšanu skolotājs Arnolds 
Laizāns ieguva titulu “Skolotājs motivētājs”, 
par atvērtību jautājumiem, interesantām 
sarunām, draudzīgu redzējumu skolā un 
ārpus tās skolotāja Vita Reinbooma saņē-
ma nomināciju “Skolotājs draugs”. Skolotājs 
Raivis Pauls par citādāku redzējumu un 
uzdrīkstēšanos ieguva titulu “Progresīvais 
skolotājs”. Par dalīšanos ar pieredzi, prak-
tiskām zināšanām, vienlīdzīgu un godīgu 
attieksmi Ligita Strautniece ieguva nomi-
nāciju “Viedākais skolotājs”. Par kolēģu sa-
dzirdēšanu, atbalstu un noderīgu padomu 
sniegšanu nominācija “Skolotājs kolēģis” – 

skolotājai Aijai Krūzei. Paldies Jānim Sau-
kam par atbalstu ballei ar gardo kūku. 

Vecāku padomes balles organizatori, Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrība

Ādažu vidusskolā viesojās biedrības “Papardes zieds” speciālisti!

Oktobris Ādažu vidusskolā iesākās ar bied-
rības “Papardes zieds” speciālistu ciemoša-
nos. Sesto klašu skolēniem tika organizētas 
grupu nodarbības par cilvēka ķermeņa no-
briešanu pubertātes laikā – par anatomis-
kajām, �zioloģiskajām un emocionālajām 

pārmaiņām pusaudža gados, pārmaiņu ie-
tekmi uz pusaudzi, personīgās higiēnas ie-
vērošanas nozīmi un citiem šim vecumpos-
mam nozīmīgiem jautājumiem. Nodarbību 
mērķis bija sniegt jauniešiem pamatzinā-
šanas par savu ķermeni un palīdzēt izprast 
dažādās emocijas, kuras viņi piedzīvo pu-
bertātes laikā. Speciālisti nodarbības vadīja 
interesantā, radošā veidā, radot atvērtību un 
uzticību veicinošu gaisotni. Gan meitenes, 
gan puiši varēja uzdot neskaidros jautāju-
mus, kā arī diskutēt par sev interesējošām 
lietām. Savukārt novembrī bērnu vecākiem 
un citiem interesentiem Ādažu vidusskolā 
būs iespēja apmeklēt biedrības “Papardes 
zieds” speciālistu vadītu lekciju “Bērnu sek-

suālās un reproduktīvās veselības veicinā-
šana”. Lekcijas mērķis ir palīdzēt vecākiem 
saprast bērnu emocionālo un seksuālo attīs-
tību attiecīgajā vecumposmā un vērst uzma-
nību būtiskajām tēmām, kuras jāpārrunā ar 
bērniem. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai 
Ādažu vidusskolas un Ādažu novada do-
mes mājaslapās. Aktivitātes tiek īstenotas 
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Sanda Kaša

Uzsāk ceļa zīmju “Apdzīvotas vietas sākums” nomaiņu visā novadā

No 2016. gada 1. janvāra Latvijā tiek ie-
viestas jaunas ceļa zīmes, kas informē par 
apdzīvotas vietas sākumu. Izmaiņas tiek 
ieviestas pamazām, pēc iepriekšējo ceļa 
zīmju nolietojuma vai veicot būvdarbus. 

Arī Ādažu novadā pamazām pāriet uz 
jauniem ceļa zīmju standartiem, kurus 
gadiem ilgi jau izmanto lielā daļā citu 
Eiropas valstu. Ierastās baltās zīmes ar 
melnajiem burtiem kalpoja, lai norādītu 
ne vien pilsētas administratīvās teritorijas 
robežas, bet arī noteiktu maksimālo āt-
ruma ierobežojumu 50 kilometri stundā. 
Tagad par apdzīvotās vietas nosaukumu 
informēs zilā zīme ar baltiem burtiem, 
kura gan nenozīmēs, ka apzīmētajai vietai 
drīkst traukties cauri ar ātrumu 90 kilo-
metri stundā – zilās zīmes ātrumu vairs 
neregulēs, tās būs tikai informējošas. Ie-
braucot pilsētas administratīvajā teritori-

jā, ne vienmēr uzreiz sākas arī apbūvētā 
pilsētas daļa. Pēc jaunajiem noteikumiem 
par iebraukšanu pilsētas administratīvajā 
teritorijā informēs zilā zīme, bet par ie-
braukšanu apbūvētajā pilsētas daļā, kur 
ir spēkā Ceļu satiksmes noteikumu pra-
sības, kas attiecas uz apdzīvotām vietām,  
– ceļa zīmes ar melniem tornīšiem uz bal-
ta fona. Vienas pilsētas ietvaros var būt 
vairākas apbūvētās daļas. Ja apbūves un 
pilsētas administratīvā robeža sākas vien-
laikus un par to neinformē ar lielu pilsē-
tas nosaukuma uzrakstu, tiek uzstādītas 
divas ceļa zīmes – zilā ar apdzīvotas vietas 
nosaukumu un baltā ar “tornīšiem”.

Fotokonkursā “Mans Ādažu novads” uzvar fotogrāfija “Ziema. Atspulgs”
Ādažu novada domes rīkotajā fotokon-
kursā “Mans Ādažu novads” noskaidroti 
uzvarētāji. Pirmo vietu iegūst fotogrā�ja 
“Ziema. Atspulgs”, autore – Elita Survi-
lo, 2. vietu saņem fotogrā�ja “Tauriņš”, 
autors Jevgenijs Šuļins un 3. vietas iegu-
vēja ir fotogrā�ja “Saullēkts miežu jūrā”, 
autore Ginta Podziņa. Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolas simpātiju balvu sa-
ņem fotogrā�ju autore Sandra Balode. 
Apsveicam uzvarētājus! Šogad konkursā 

piedalījās 17 konkursanti. Liels paldies 
visiem dalībniekiem par lielo atsaucī-
bu un skaistajām fotogrā�jām! Atzinī-
bas rakstus konkursa uzvarētājiem pa-
sniegsim pašvaldības rīkotajā Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltītajā svinīgajā pasākumā 2017. gada 
novembrī, naudas balva tiks pārskaitīta 
uz laureāta konta numuru pēc svinīgās 
apbalvošanas.

Ādažu novada dome
1. vietas ieguvēja – fotogrāfija “Ziema. 
Atspulgs”, foto Elita Survilo

NOVADĀ
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Eiropas Mobilitātes nedēļa Ādažos! 
Laikā no 16. līdz 22. septembrim Ādažu novada pašvaldība iesaistījās Eiropas Komisijas iniciētā sabiedrības informēšanas 
kampaņā “Eiropas Mobilitātes nedēļa 2017”

Eiropas Mobilitātes nedē-
ļas mērķis ir aicināt cilvē-
kus dažādot pārvietošanās 
veidus, lai risinātu Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem ak-
tuālas problēmas – mazinātu 
satiksmes sastrēgumus un atmos-
fēru sasildošo izplūdes gāzu apjomu ap-
dzīvotās vietās, mudinātu pārvietoties ar 
velosipēdu un kājām, uzlabojot eiropiešu 
dzīves un apkārtējās vides kvalitāti.
Šogad Eiropas Mobilitātes nedēļas kam-
paņa tika vērsta uz gudrāku, videi drau-
dzīgāku un vēl pārdomātāku pārvieto-
šanos pilsētā.  Šī gada kampaņas sauklis 
bija “PĀRVIETOJIES GUDRĀK, DZĪVO 
LABĀK!” Tās ietvaros gan lielas, gan ma-
zas pašvaldības tika aicinātas reģistrēt sa-

vus pasākumus kampaņas tīmekļa vietnē 
www.mobilityweek.eu.
Tāpat Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 
sadarbībā ar SIA “PROSPERO” organizēja 
nacionāla līmeņa Eiropas Mobilitātes ne-
dēļas konkursu. Konkursa mērķis – veici-

nāt sabiedrības interesi par videi drau-
dzīgiem pārvietošanās veidiem un 

palielināt Latvijas pašvaldību, 
skolu, uzņēmumu un nevalstis-
ko organizāciju dalību Eiropas 
Mobilitātes nedēļā.
Ādažu novada pašvaldība pie-

dalījās šajā konkursā, piesakot 
savu dalību ar Mobilitātes nedēļas 

plānotajiem pasākumiem un pēdējā 
gada laikā īstenotajiem veloinfrastruktū-
ras  risinājumiem. 
Eiropas Mobilitātes nedēļas noslēgumā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā tika suminātas 23 pašvaldī-
bas, kā arī 22 uzņēmumi un organizācijas, 
kas šogad aktīvi iesaistījās gājēju un velo 
infrastruktūras uzlabošanā un Eiropas 
Mobilitātes nedēļas pasākumu rīkošanā.
Pašvaldību kategorijā atzinības raksts tika 
pasniegts arī  Ādažu novada pašvaldībai. 

Lai piedalītos konkursā, pašvaldībām bija 
jāizpilda vismaz viens no trīs kritērijiem:
• Jānoorganizē gudrāku pārvietošanos 
veicinošus pasākumus Eiropas Mobilitā-
tes nedēļas laikā no 16. līdz 22. septem-
brim.
• “Dienā bez auto”, 22. septembrī, jāslēdz 
automašīnu satiksmei kāda iela vai tās 
posms.
• Gada laikā jāveic viens infrastruktūras 
uzlabojums, kas veicina iedzīvotāju para-
dumu maiņu par labu videi draudzīgam 
transporta veidam. Tādiem pieskaitāmas 
gājēju pārejas, veloceliņi, velosipēdu jos-
las, velosipēdu novietnes un tamlīdzīgi 
risinājumi.
Pēc pavadītās Eiropas Mobilitātes nedēļas 
sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās 
un atbalstīja pasākumus nedēļas ietva-
ros, sevišķi biedrībai “ĀdažiVelo”, Ādažu 
pašvaldības policijai un Rīgas pašvaldības 
policijai, Ādažu pirmsskolas izglītības ies-
tādei, Kadagas pirmsskolas izglītības ies-
tādei, bērnu pirmsskolas izglītības iestādei 
“Pasaku valstība”. Un īpaši mīļš paldies 
SIA “Emerald Baltic” par gardo ka�ju, ko 
ikkatrs varēja baudīt 22. septembra rītā.

Iveta Grīviņa

Ādažu Sporta centrā veikti nozīmīgi remontdarbi

Ādažu Sporta centrā veikti nozīmīgi remontdarbi. Kosmētis-
kais remonts veikts tenisa zālē, 1. un 3. ģērbtuvē, divās baseina 
ģērbtuvēs, divās dušas telpās nomainītas grīdas, sienu �īzes, 

piekaramie griesti, ūdens sistēma un apgaismojums. Sporta 
zālē uzstādīts jauns sadalošais aizkars.

Pēteris Sluka

Rudens kross 2017!

Dome aicina pieteikt pretendentus naudas balvu saņemšanai sportā!
Ādažu novada domes Sporta daļa atgā-
dina – līdz 1. novembrim Ādažu novada 
sportisti, sporta klubi un iedzīvotāji aici-
nāti iesniegt Sporta daļā pretendentu sa-
rakstu naudas balvu saņemšanai sportā 
atbilstoši nolikumam “Par Ādažu novada 
iedzīvotāju sporta �nansiālo atbalstu un 
naudas balvām”. Naudas balvas piešķir, 
lai godinātu sportistus un trenerus par 

izciliem sasniegumiem o�ciālās sporta 
sacensībās iepriekšējā gada laikā. Noli-
kumu meklējiet Ādažu novada domes 
mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā Pašval-
dība/Dokumenti/Nolikumi un noteiku-
mi, kā arī sadaļā “Sports” pie ziņas par 
pretendentu pieteikšanu naudas balvu 
saņemšanai sportā. Tāpat arī aicinām 
iesniegt priekšlikumus 2018. gadam par 

�nansiālo atbalstu dalībai sacensībās un 
par līdz�nansējumu sacensību rīkoša-
nai novadā. Plašāka informācija Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi 
un noteikumi, kā arī sadaļā “Sports” pie 
ziņas par pretendu pieteikšanu naudas 
balvu saņemšanai sportā.

Sporta daļa

NOVADĀSPORTS
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (19.09.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), G.Bojārs (LZP), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), L.
Pumpure (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), 

E.Šēpers (LZS).
1. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība”.
Lēmums: Piešķirt biedrībai bezatlīdzības lieto-

šanā domei piederošo telpu Nr.218, kas atrodas 
Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, tautas 
tērpu uzglabāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”.

Ādažu novada domes kārtējās (26.09.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs 
(LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Kei-
ša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), 
E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra 
struktūrā.
Lēmums: Ar 2017.gada 1.novembri likvidēt Ādažu 
Kultūras centra struktūrā šādus amatus: “Kultūras 
menedžeris”, “Kultūras pasākumu organizators”, 
“Saimniecības vadītājs”, “Tehniskais režisors”, 
“Skatuves tehniskais administrators” un apstiprināt 
šādus jaunus amatus: “Kultūras projektu vadītājs” 
– divas amata vietas; “Tehniskās daļas vadītājs” – 
viena amata vieta; “Projektu vadītājs” – viena amata 
vieta; “Projektu vadītājs” – divas amata vietas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las Futbola nodaļas reorganizāciju.
Lēmums: 2017./2018. mācību gadā slēgt MT-2 
futbola nodaļas grupu Ādažu Bērnu un jaunat-
nes sporta skolā.
Balsojums: “par” – 10 (P.Balzāns (RA), 
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš 
(LZP), J.Neilands (RA), K.Savicka (RA), 
M.Sprindžuks (RA), E.Verners (RA)), 
“pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Keiša (LZS), 
K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS)).
3. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma pro-
jektu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas 
dārzi”.
Lēmums: Uzsākt nekustamo īpašumu “Ābeļ-
krasti” un “Gaujas dārzi” detālplānojuma pro-
jekta izstrādāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 30.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam Draudzības ielā 30, Āda-
žu ciemā, un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8, Stapriņu 
ciemā, un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem Koku ielā 
15, 16, 17, 19 un 21.
Lēmums: Uzsākt nekustamo īpašumu Koku ielā 
15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta iz-
strādāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par sadarbības līguma parakstīšanu par gā-
jēju celiņu uzturēšanu.
Lēmums: Slēgt sadarbības līgumu ar VAS “Lat-
vijas Valsts ceļi” par valstij piekrītošā nekusta-
mā īpašuma (gājēju ietves) uzturēšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu.
Lēmums: Piešķirt Ādažu vidusskolas direktorei 
D.Dumpei prēmiju 100% apmērā no viņai no-
teiktās mēneša darba algas par veiksmīgu Āda-
žu vidusskolas piedalīšanos starptautiskos un 
nacionālā līmeņa projektos.

Balsojums: “par” – 11 (P.Balzāns (RA), J.Be-
ķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.
Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands 
(RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), 
E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), “pret” – 2 
(A.Keiša (LZS), K.Sprūde (S)), “atturas” – nav.
9. Par līdz�nansējumu privātajām vispārējās 
izglītības iestādēm.
Lēmums: Piedalīties privāto izglītības iestāžu 
�nansēšanā, kas īsteno akreditētas pamatizglī-
tības un vispārējās vidējās izglītības program-
mas Ādažu novadā deklarēto skolēnu izglītības 
ieguvei klātienes formā no 2017.gada 1.septem-
bra. Noteikt domes līdz�nansējumu par vienu 
izglītojamo 83,38 EUR mēnesī, ja skolēna un 
viena no skolēna vecākiem vai likumīgajiem 
pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu no-
vada administratīvajā teritorijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par īres tiesību izsoli dzīvokļiem “Kadaga 
5”-14 un “Kadaga 5”-44.
Lēmums: Izīrēt Ādažu novada domei piederošos 
nekustamos īpašumus: dzīvokli Nr.14 “Kadaga 
5”, Kadaga un dzīvokli Nr.44 “Kadaga 5”, Kada-
ga. Īres maksas daļu nekustamajiem īpašumiem 
noteikt atklātā īres tiesību izsolē, neskaitot ap-
saimniekošanas un amortizācijas izdevumus, 
kā arī attiecināmos nodokļus, kas maksājami 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” 
atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai zemesgabalu Vē-
javas ielā 2, Ādaži, veicot tā pārdošanu atklātā 
izsolē.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par 22.08.2017. lēmuma Nr.188 “Par dalī-
bu Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo 
ceļu projektā” atcelšanu.
Lēmums: Atcelt 22.08.2017. lēmumu Nr.188 un 
atsaukt domes dalību projektā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev 
apkārt!”
Lēmums: Atbalstīt domes dalību projektā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par grozījumiem 27.10.2015. lēmumā 
Nr.206 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu 
vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16”.
Lēmums: Papildināt domes 2015. gada 27.ok-
tobra lēmumu Nr.206 ar jaunu 1.6.¹ punktu: 
“Gaiteņu telpu noma ar izglītību, kultūru un 
sportu saistītiem pakalpojumiem; laiks (stun-
das): 1; Cena (EUR), bez PVN: 2.50.”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par pašvaldības zemes īpašuma daļas pie-
šķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA “EMERALD BAL-
TIC” pašvaldībai piederošā nekustamā īpašu-
ma “Gaujas ielas skvēri” zemes vienības daļu 4 
kv.m. platībā reklāmas stenda uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 12 (P.Balzāns (RA), J.Be-
ķers (RA), G.Bojārs (LZP), K.Dāvidsone (RA), 
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands 
(RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), M.Sprin-
džuks (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), 
“pret” – nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 1 
(V.Bulāns).

16. Par zemes nomas līguma termiņa pagari-
nāšanu ar SIA “Divi S”.
Lēmums: Pagarināt līguma darbības termiņu 
līdz 2018.gada 30.aprīlim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
17. Par viena izglītojamā uzturēšanas izde-
vumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs 2017.gadā.
Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uztu-
rēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
18. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas stratēģiskās partnerības skolu 
izglītības sektora projektā “Vietējie dārgumi 
– dalīsimies ar labāko”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību 
projektā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par dalību projektā “Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”.
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas iz-
sludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta program-
mas pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pa-
sākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, 
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 
ar projektu “Zivju resursu aizsardzības pasāku-
mi Ādažu novada ūdenstilpēs” un iesniegt pro-
jektu Lauku atbalsta dienestā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
20. Par ugunsdrošību atbildīgo personu no-
teikšanu pašvaldības ēkās.
Lēmums: Noteikt pašvaldības ēkām un tām 
piesaistītajiem zemes īpašumiem atbildīgās 
personas ugunsdrošības prasību ievērošanas 
organizēšanai un ugunsaizsardzības iekārtu 
ekspluatācijai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
21. Par Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt šādu Ādažu novada Vēlē-
šanu komisijas sastāvu: Antra Meola, Ilze Bēr-
ziņa, Signija Roze, Liene Krūze, Agita Berkma-
ne, Antra Stradiņa, Liene Kapitonova.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Individuālie balsojumi: sk. www.adazi.lv.
22. Par grozījumiem starpinstitucionālās ne-
pilngadīgo lietu komisijas sastāvā.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 22.08.2017. lē-
mumā Nr.197 “Par Starpinstitucionālās nepiln-
gadīgo lietu komisijas izveidošanu”, aizstājot 
1.6. apakšpunktā teikuma daļu “Antra STRA-
DIŅA, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
priekšnieka vietniece” ar teikuma daļu “Ināra 
BRIEDE, domes Izglītības darba un jaunatnes 
lietu speciāliste”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
23. Par atteikumu atbalstīt materiāla sagādi 
Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai.
Lēmums: Atteikt atbalstīt materiāla sagādi Lik-
teņdārza Lielā kalna uzbēršanai.
Balsojums: “par” – 10 (P.Balzāns (RA), J.
Beķers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.
Pultraks (RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks 
(RA), E.Verners (RA)), “pret” – nav, “atturas” 
– 2 (A.Keiša (LZS), K.Sprūde (S)), “nebalso” – 
2 (G.Bojārs (LZP), E.Šēpers (LZS)).
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PAZIŅOJUMI

No sirds sveicam
oktobra 
jubilārus – seniorus!

Ņinu Kašajevu 
Marku Marmuru
Ilgu Baluli
Valdu Putnu 
Nadeždu Sidorovu
Valdi Libertu 
Ļubovu Dobžiņetskaju
Ilgvaru Gulbi 
Leontīni Reinbahu
Raimondu Andersonu
Borisu Klimenko
Pelageju Ņikiforovu
Mariju Žuravļovu

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Gaujas ielā 16

18. oktobrī plkst. 13.00. 
Piedalās labklājības ministrs Jānis Reirs

15. novembrī plkst. 13.00. 
Svētku saiets par godu Latvijas gadadienai.

Pensionāru padome

LĀPU GĀJIENS LĀČPLĒŠA DIENĀ!
Kopš Latvijas armijas atjaunošanas Latvijas kara-
vīri ir piedalījušies daudzās starptautiskajās ope-
rācijās un kaujas uzdevumos, ziedojot savu dzī-
vību Latvijas drošības stiprināšanai. Ādažu bāzē 
2016. gada 11. novembrī - Lāčplēša dienā, godi-
not Latvijas karavīrus, kuri, pildot kaujas uzde-
vumus, ziedojuši dzīvību, tika atklāta Nacionālo 
bruņoto spēku kritušo karavīru piemiņas vieta.
Šogad, Lāčplēša dienā, 2017. gada 11. novembrī 
plkst. 19.00, Ādažu vidusskolas padome, Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrība, kas īstenojusi pro-
jektu “Svētku laiks!”*, kā arī NBS Ādažu garnizons 
aicina visus piedalīties lāpu gājienā no Ādažu vi-
dusskolas uz Ādažu bāzi, tādējādi godinot visus 
karavīrus, kas krituši cīņās par Latviju.

Pulcēšanās pie Ādažu vidusskolas
no plkst.18.30!

Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs
Jānis Grasis

Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 
komandieris pulkvedis Ilmārs Atis Lejiņš

*Projekts īstenots ar Ādažu novada domes 
līdz�nansējumu, Ādažu novada domes atbalsta 

konkursa iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis” 
(Nr.201) izdots informatīvs pielikums (Nr.198), 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saisto-
šie noteikumi: Nr.36/2017 (26.09.2017.) “Grozīju-
mi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam””.
Nr.37/2017 (26.09.2017.) “Grozījumi Ādažu novada 
domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums””.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada 
domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā ar 
tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu apkalpo-
šanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu nova-
da Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu novada 
bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

No 5. septembra  līdz 5. oktobrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Beatrise, Katrīna, Rada, 
Heidija, Darja, Katrīna;

zēni – Emīls, Gabriels, Ričards, 
Ernests, Jēkabs, Kārlis. 

Apsveicam jaunos vecākus!






