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Uzsāk Muižas ielas pārbūvi
MŪSU CILVĒKS 7. lpp.NOVADĀ 3. lpp. PERSONĪBA 10. lpp.

Muižas ielā būvdarbu laikā satiks-
me pa posmiem tiks slēgta vienā 
joslā. Izņemot lokālo remontdarbu 
vietu, pārējā ielas posmā tiks no-
drošināta divvirzienu satiksme. 
Lokālajā remontdarbu vietā būs 
ceļu aprīkojums.
Katlapu ceļā būvdarbi notiks tikai 
konkrētās vietās, arī tur tiks izvie-
tots ceļu aprīkojums.
Operatīvā transporta un komerc-
transporta piekļuve objektiem ne-
tiks ierobežota.
Ādažu novada dome 16. augus-
tā noslēdza līgumu ar SIA “Ostas 
celtnieks” par Muižas ielas pār-
būvi projekta “Muižas ielas in-
dustriālās teritorijas infrastruktū-
ras sakārtošana ražošanas zonas  
pieejamības un uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai Ādažu novadā” 
ietvaros. 
Būvdarbus sāk septembrī un plā-
nots, ka pārbūves darbus veiks pa 
kārtām. Lai būvdarbu laikā līdz 
minimumam samazinātu iedzīvo-
tāju un  Muižas ielā strādājošo ko-
mersantu neērtības pārvietojoties  
pa Muižas ielu, satiksme tiks virzī-
ta atbilstoši būvnieku izstrādātajai 
satiksmes organizācijas shēmai. 
Pārbūves darbu būvuzraudzību 
veiks SIA “BaltLine Globe”, bet au-
toruzraudzību – SIA “Firma L4”. 
Muižas ielas rūpnieciskā zona ir 
viena no nozīmīgākajām rūpniecī-
bas apbūves zonām Ādažu novadā, 
tāpēc publiskās infrastruktūras 
sakārtošana projekta teritorijā ir 
svarīgs priekšnoteikums, lai uzla-
botu esošo komersantu darbības 
efektivitāti un veicinātu jaunu uz-
ņēmumu veidošanos novadā. 

Gunta Dundure

 TO HARALDS
      MIĶELSONS  STUDĒ        
       ANGLIJĀ

KĀ PAPLAŠINĀT 
REALITĀTI?

Ādažu novada domes informatīvais izdevums
Nr. 

200

Satiksmes organizācijas shēma “Muižas ielas un Katlapu ceļa ielas remontdarbiem  Ādažos”
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Ādažu
pašvaldības policijai – 5! 

Sveicam!

MĒNESIS BILDĒS

 Lepojamies! Apsveicam jauno 
tenisisti Lauru Plīkšu ar 1. vietu 
Latvijas čempionātā jauniešiem, 
U14 vecuma grupā.

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas flautisti vasaras 
brīvlaikā nedēļu pavadīja kopā ar savām skolotājām 
Vitu Zemturi un Martu Markeviču Kurzemes jūrmalā.

 Ādažnieki Ojārs Jansons un Antra Meola piedalās starptautiskā fotoizstāžu 
sērijā, kas veltīta jūras tēmai.
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Foto – ĀMMS arhīvs

Foto – Ādažu BJSS arhīvs
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Klāt jauns mācību gads!
Izturību un spēku!

 Ādažu BJSS audzēkņi Latvijas 
čempionātā orientēšanās sportā izcīna 
zelta medaļas.

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pastāvēšanas 
vēsturē 1. reizi tika aizvadīta nometne ar nosauku-
mu “Dejo un Čello”, kur satikās 2 programmas 
vienkopus. Mūzikā un dejā vienojās gan čella, gan 
dejas audzēkņi. Priecīgā un jautrā noskaņā norit Senioru sporta spēles novadā! 
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Leposimies viens ar otru un vairosim prieku un labo mums apkārt!
Piesakiet ādažniekus apbalvojumam līdz 31. oktobrim!

Arī šogad turpināsim tradīciju un Latvi-
jas Valsts svētku pasākuma laikā godinā-
sim novadniekus, kas dara vairāk nekā 
prasa pienākums, iedvesmo vai ik dienas 
veic mazos varoņdarbus, kas kādam ci-
tam ir milzu palīdzība grūtā brīdī. Palīdzi 

mums pamanīt tādus brīnišķīgus cilvē-
kus un kopā pateiksim viņiem PALDIES!
Pagājušā gadā godinājām “Dzīvo sapņu 
dārza” radītāju Jāni Kaļiņiču, kurš palī-
dzējis uzplaukt daudzu mazo ādažnieku 
smaidiem un devis iespēju izzināt dzīv-
nieku pasauli, tāpat teicām paldies kom-
ponistam Gunāram Freidenfeldam, kurš 
savu mūžu veltījis mūzikai un turpina 
aktīvi darboties Ādažu Kultūras centrā. 
Teicām paldies veterinārārstei Intai Ko-
kinai par nesavtīgo mīlestību un rūpēm 
par dzīvniekiem, Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas Mākslas nodaļas vadītā-
jai Dainai Grūnvaldei, kuras nodarbības 
audzēkņiem sniedz iedvesmu, mieru un 
ticību savām spējām, kā arī daudziem ci-
tiem.
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 15. septembrim.
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 piešķir-
šanu tiks izskatīti Ādažu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta lietu komi-
tejā 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

Paldies par skaistumu, ko radāt sev un citiem par prieku!
Noslēdzies konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā 2017”

Vasaras vidū 
Ādažu novadā 
tika izsludināts 
konkurss “Sa-
kopta vide 2017 
Ādažu novadā”, 
kurā aicinā-
jām piedalīties 
p r i v ā t m ā j u , 
daudzdzīvokļu 
māju un darījumu iestāžu īpašnie-
kus. Aktivitāte konkursa līdzdalībai 
nebija liela, tāpēc jo īpašs prieks par 
tiem, kuri pieteicās un izteica vēlmi 
parādīt savus sakoptos īpašumus. 
4. augustā konkursa vērtēšanas 
komisija apsekoja dabā un izvērtē-
ja konkursam pieteiktos objektus. 
Pēc objektu apskates vērtēšanas 
komisijas priekšsēdētāja apkopoja 

konkursa vērtēšanas komisijas 
locekļu individuālos vērtēšanas 
ziņojumus un 25. augusta vērtē-
šanas komisijas sēdes laikā tika 
pieņemts lēmums apbalvot šādu 
īpašumu īpašniekus nomināci-
jās:
• 1. vietu individuālo īpašumu 
vai viensētu grupā piešķirt īpa-
šumam Skuju iela 3, īpašnieks 

Ansis Birz-
nieks;
• 1. vietu 
daudzdzī-
vokļu māju 
un citu 
kopl ietoša-
nas teritoriju 
grupā piešķirt 
Brīvajai  Val-
dorfa skolai;

• 1. vietu grupā 
– sakoptākā biznesa vide – piešķirt SIA 
“LatEkoFood” ražotnei “Rūdolfs”.
Liels paldies, skaisto īpašumu īpašnie-
ki, uzturētāji,  par ieguldīto darbu, par 
skaistumu, ko radāt sev un citiem par 
prieku! Nominēto īpašumu īpašniekus 
aicināsim uz 18. novembra svinīgo pa-
sākumu, kurā pasniegsim balvas.

Iveta Grīviņa
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Satiksmes organizācija Gaujas ielā
Lai uzlabotu satiksmes organizāciju 
Gaujas ielas posmā no Rīgas gatves līdz 
Attekas ielas rotācijas aplim, autovadītā-
jiem nav atļauts veikt kreisos pagriezie-
nus, ievērojot ielas horizontālos apzīmē-
jumus “Nepārtrauktā līnija”. Lai nokļūtu 
sev vēlamajā gala mērķī ir jāturpina ceļš 
līdz rotācijas aplim, lai apgrieztos pretē-
jā braukšanas virzienā. 
Tāpat Gaujas ielas malā pie namīpašuma 
Nr.11 un stāvlaukumā pie Ādažu slimnī-

cas ir uzstādīta ceļa zīme Nr.537 “Stāv-
vieta” kopā ar papildzīmi Nr.840 “Stāvē-
šanas laiks”. Tas nozīmē, ka, vadītājam 
novietojot automašīnu šādā stāvvietā, 
tās salonā pie priekšējā stikla jānovieto 
informācija, cikos transporta līdzeklis 
ir atstāts stāvvietā. Visērtāk ir izmantot 
īpašu stāvvietas pulksteni, taču ieraša-
nās laiku var uzrakstīt arī uz papīra la-
pas.  

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Ādažu novada pašvaldība paraksta līgumu ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē
Lai sekmētu uzņēmējdarbības 
attīstību Ādažu novadā un vei-
cinātu ārvalstu investīciju ap-
joma pieaugumu, 31. augustā 
Ādažu novada pašvaldība un 
Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra (LIAA) parakstī-
ja līgumu par sadarbību inves-
tīciju piesaistē.
Līgumu parakstīja LIAA di-
rektors Andris Ozols un Ādažu 
novada domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks. Sadarbības 
līgums paredz regulāru sav-
starpēju informācijas apmaiņu 
un atbalstu investīciju pro-
jektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā 
arī paplašina pašvaldības sadarbību ar 
esošajiem un potenciālajiem investīciju 
projektu īstenotājiem. LIAA savas kom-
petences ietvaros informēs pašvaldību 
par atbalsta programmām un attīstības 
iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā 
pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīs-

tamību, sniegs atbalstu investīciju pro-
jektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.
Šī ir jau 38. pašvaldība, ar kuru LIAA pa-
raksta līgumu par sadarbību investīciju 
piesaistē, LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo 
investīciju piesaistes metodikas “POLA-
RIS process” ietvaros. Izstrādātā metodi-
ka paredz ciešāku sadarbību starp valsts, 

pašvaldības, privātā un akadē-
miskā sektora dalībniekiem ar 
mērķi veicināt uzņēmējdarbī-
bas attīstību Latvijā, piesaistot 
investīcijas.
Līgumus par sadarbību inves-
tīciju piesaistē ar LIAA jau ir 
noslēgušas ar Valmieras, Jūr-
malas, Jēkabpils, Liepājas, Dau-
gavpils pilsēta, Jelgavas, Aiz-
kraukles, Ventspils pilsēta un 
Ventspils Brīvostas pārvalde, 
Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes 
speciālās ekonomiskās zonas 
pārvalde, Cēsu, Siguldas, Ma-
donas, Kuldīgas, Talsu, Tuku-

ma, Saldus, Bauskas, Dobeles, Mārupes, 
Gulbenes, Limbažu, Stopiņu, Ropažu, 
Carnikavas, Alūksnes, Preiļu, Pļaviņu, 
Kokneses, Ķekavas, Lielvārdes, Alojas, 
Rucavas, Brocēnu, Daugavpils, Skrun-
das, Valkas un Olaines novadu pašval-
dībām.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Septembris Veselības projektā sākas ar jaunām aktivitātēm!
Ir sācies jau astotais projekta īstenošanas 
mēnesis. Šajā mēnesī projekta ietvaros 
tiks uzsāktas jaunas aktivitātes – mākslas 
grupu nodarbības skolas vecuma bēr-
niem, kā arī personām no 54 gadu vecu-
ma. Skolas vecuma bērniem nodarbības 
vadīs mākslas terapeite Baiba Lezdiņa, 
plānots, ka nodarbībās piedalīsies 16 da-
lībnieki. Savukārt personām no 54 gadu 
vecuma būs iespēja darboties mākslas 
terapeites Zanes Veitneres vadībā. Šīs 
nodarbības noritēs divos ciklos, pavi-
sam kopā sniedzot iespēju piedalīties 20 
dalībniekiem. Mākslas nodarbībās da-
lībniekiem būs iespēja darboties ar dažā-
diem materiāliem, izbaudot mākslas pro-
cesu un, ieklausoties sevī, radīt unikālus 
mākslas darbus. Ādažu vidusskolā sep-
tembrī uzsāktas arī zumbas deju fitnesa 
nodarbības. Zumbas nodarbības vada ak-
tīvā un atraktīvā Ieva Gintere. Šajās no-

darbībās iespēja piedalīties ir trīsdesmit 
15-19 gadus veciem jauniešiem.
Sadarbībā ar Ādažu vidusskolu 22. sep-
tembrī, Starptautiskās Mobilitātes nedē-
ļas noskaņā, skolas vecuma bērniem tiks 
organizēts velobrauciens un orientēša-
nās sacensības “Ādaži GPS”. Sacensības 
organizēs biedrība DUEsport. Šajās ak-
tivitātēs piedalīsies vismaz 100 skolēni. 
Projekta ietvaros tiek turpinātas arī jau 
iepriekš uzsāktās aktivitātes – vingro-
šanas nodarbības personām no 54 gadu 
vecuma, ritmikas un vispārattīstošās 
vingrošanas nodarbības pirmsskolas ve-
cuma bērniem, kā arī kalanētikas nodar-
bības skolas vecuma bērniem.
Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivitātēm 
Ādažu novada domes mājaslapā, masu 
saziņas portālā Facebook.com. Esiet ak-
tīvi un piedalieties! 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pa-

sākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Sanda Kaša

NOVADĀ
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Plānojot jaunās skolas aprīkojumu, skolas jaunās ēkas arhitekti un pašvaldības 
pārstāvji apmeklē Jalkarantas skolu Somijā
Kamēr jaunās skolas ēkas būvprojekts ir 
nodots ekspertīzei, turpinām domāt par 
projekta attīstību, plānojot skolas aprīkoju-
mu. Ar šo mērķi š.g. 16. augustā devāmies 
vienas dienas pieredzes apmaiņas braucie-
nā uz Somiju, apmeklējot Jalkarantas sko-
lu Lahti pilsētā un mēbeļu ražotni “ISKU 
Interior”. Jalkarantas skola ir paredzēta 

bērniem no 1. līdz 6. klasei, ietverot arī 
pirmsskolas bērnu dienas centru. Jalkaran-
tas skolā skolēnu mēbeles ir daudzfunkcio-
nālas, viegli pārvietojamas, ergonomiskas. 
Skolēniem un skolotājiem tiek nodrošināta 

brīva iespēja mācību procesa laikā izvēlē-
ties sev piemērotu darba virsmas augstumu 
un sēdēšanas virsmu. Skolēns var mācīties, 
sēžot solā, stāvot kājās, vai uz mīkstām mē-
belēm.  Skolas direktors akcentēja Somijas 
izglītības pamatnostādnes, kuru viens no 
galvenajiem uzdevumiem ir radīt skolēnam 
nepiespiestu, ergonomisku vidi, kas atvieg-
lo mācīšanās procesu. Skolas specializēta-
jās mācību klasēs (mājturība, kokapstrāde, 
dabas zinības un citās mācību telpās) ir pie-
ejams aprīkojums, kas ļauj skolēnam apgūt 
ikdienā nepieciešamās prasmes un iema-
ņas, patstāvīgi darboties un eksperimentēt. 
Apmeklējām arī Ziemeļeiropas tirgū vienu 
no atzītākajām skolu mēbeļu ražotnēm 
“ISKU Interior”. Ar šīs rūpnīcas mēbelēm 
bija aprīkota arī minētā Jalkarantas skola. 
“ISKU Interior” ražotnes administratīvajā 
ēkā bija iespēja apskatīt un gūt priekšstatu 
par  visām skolas un biroja mēbelēm, kas 
tiek piedāvātas skolas tirgū. Ražotnes pār-

stāvji prezentēja daudzfunkcionālo skolas 
mēbeļu pielietojumu, ergonomiskumu un 
kvalitāti, kas līdzsvarojas ar mūsdienīgu 
dizainu un vizuālo tēlu. Mēbeļu ražotnes 
fabrikā mums bija iespēja vērot skolas gal-
du un citu mēbeļu tapšanas procesu un gūt 
daudz labāku izpratni par to, kas tieši veido 
mēbeļu kvalitāti.

Normunds Masaļskis
Solvita Vasiļevska

Noslēgumam tuvojas Ādažu novada 
domes 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvu 
atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvē-
seli” 22 projekta ieviešana. 
Konkursa mērķis ir  Ādažu novada ie-
dzīvotājiem palīdzēt īstenot ieceres un 
nelielus projektus, dodot ieguldījumu 
sabiedrībai un apkārtējai videi.
Saskaņā ar noslēgtajiem projektu fi-
nansēšanas līgumiem finansējuma 
saņēmējiem projektu īstenošana jāpa-

beidz līdz š.g. 15. septembrim.
Pēc projektu ieviešanas konkursa pro-
jektu vērtēšanas komisija tiksies ar 
visām projektu grupām, lai novērtētu 
projektu ieviešanas rezultātus un no-
teiktu konkursa labākos projektus!

Agita Dilāne

2017. gada konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu 
ieviešana tuvojas noslēgumam

Projekta “Meža spēles brīvā dabā” ietva-
ros orientēšanās spēļu organizēšana, va-
dīšana un rezultātu apkopošana Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ādažu novada dome iestājas “Vidzemes Tūrisma asociācijā” 

Saņemot biedrības “Vidzemes Tūrisma 
asociācija” (turpmāk – biedrība VTA) 
vēstuli, Ādažu novada dome augustā 
pieņēma lēmumu iestāties biedrībā VTA. 
Biedrība VTA tika dibināta 1997.gadā un 
tās darbības mērķis ir apvienot vienā or-
ganizācijā personas, kas darbojas tūris-

ma nozarē, lai kopīgiem spēkiem 
veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, 
pārstāvētu Vidzemes reģiona tū-
risma intereses valstiskā līmenī 
un piesaistītu ārvalstu fondu un 
projektu finansējumu. 
Līdz šim VTA bija iesaistījušās 
36 Vidzemes novadu pašvaldī-
bas, 49 dažādi nozares uzņēmēji, 
kā arī 5 izglītības iestādes. VTA 
savas darbības nodrošināša-
nai regulāri piedalās dažādās 
starptautiskās tūrisma izstādēs, 
sadarbībā ar Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūras tūrisma depar-
tamentu organizē apmācību seminārus, 
īsteno pārrobežu projektus, kā arī dar-
bojas pārrobežu organizācijās (Eiropas 
Kultūras tūrisma tīkls, Eiropas zaļo ceļu 
asociācija, Eiropas riteņbraukšanas fede-
rācija, Krievijas Tūrisma industrijas Bal-

tijas savienība). 
Viena no aktivitātēm, kas tiek piedāvā-
ta pašvaldībām kā biedrības VTA bied-
riem, ir iesaistīšanās dažādos projektos. 
Biedrība VTA ir īstenojusi vairāk nekā 
10 dažādus ar tūrisma attīstību saistītus 
projektus, kā arī šobrīd īsteno vairākus 
starptautiskos projektus. Šobrīd tiek īste-
nots “CHRISTA (Culture and Heritage for 
Responsible, Innovative and Sustainable 
Tourism Actions)”, “Coastal Hiking” un 
“Green Railway”. Ādažu novada dome 
nolēma iestāties biedrībā VTA, lai vei-
cinātu tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, 
investīciju piesaisti un sekmētu tūrisma 
produktu un infrastruktūras attīstību 
Ādažu novadā.

Inga Pērkone

Samanta Zakalovska, Ādažu vidusskola (2015)
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Paplašinās atkritumu šķirošanas iespējas Ādažos
SIA “Eco Baltia vide” šī gada 8.sep-
tembrī parakstīja līgumu ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru 
(turpmāk tekstā – CFLA) par pro-
jekta “Atkritumu dalītās savākšanas 
punktu izveide un pilnveide Āda-
žu novadā” (projekta identifikāci-
jas Nr.5.2.1.1/17/A/007) īstenošanu. 
Projekta ietvaros Ādažu novadā tiks 
pilnveidoti 36 publiskie atkritumu 
šķirošanas punkti un viens šķiro-
šanas punkts tiks izveidots no jau-
na. Pilotprojektā iecerēts izvietot 
arī publiski pieejamus konteinerus 
bioloģisko atkritumu nošķirošanai. 
Projekts tiks īstenots septiņu mēnešu 
laikā no līguma noslēgšanas brīža. 
Projekta mērķis ir izveidot jaunus un 
papildināt esošus atkritumu dalītās 
savākšanas punktus (turpmāk – DSP) 

Ādažu novadā, lai savāktu 368 t dalīti 
vāktu sadzīves atkritumu vidēji gadā.  
Jānis Aizbalts, SIA “Eco Baltia vide” 
direktors: “Esam iecerējuši, ka 36 jau 
esošie šķirošanas punkti, kuros līdz šim 
varēja izmest stikla taru, tiks papildinā-
ti ar konteineriem bioloģiskajiem atkri-
tumiem un plastmasas iepakojumam, 
savukārt viens šķirošanas punkts tiks 
veidots no jauna un tajā iedzīvotājiem 
būs iespēja izmest stikla taru, plastma-
sas iepakojumu un bioloģiskos atkritu-
mus. Esam iecerējuši, ka visi konteineri 
tik izvietoti septiņu mēnešu laikā.”
“Neviena atkritumu savākšanas sistē-
ma nav efektīva, ja iedzīvotāji nemai-
na savus paradumus. Atkritumu šķi-
rošana katram savā virtuvē ir sākums 
modelim, kurā iespējams samazināt 
atkritumu saimniecības izmaksas un 

nodrošināt resursu atkārtotu pārstrādi. 
Ilgtermiņā sabiedrība iegūs dubultā – 
nepārmaksājot par atkārtotu šķirošanu 
un iegūstot tīru, nepiemēslotu vidi,” 
norāda Ādažu novada domes priekšsē-
dētājs Māris Sprindžuks.
Plānots, ka projekta “Atkritumu da-
lītās savākšanas punktu izveide un 
pilnveide Ādažu novadā” kopējās iz-
maksas ir 41 848,21 eiro, savukārt, at-
tiecināmās izmaksas ir 34 585,30 EUR 
no kurām Kohēzijas fonda finansējums 
ir 14  314,86 eiro, bet SIA “Eco Baltia 
vide” finansējums ir 20 270,44 eiro un 
neattiecināmās SIA “Eco Baltia vide” 
izmaksas ir 7 262,91 eiro.

Ilze Čikule

Ādažu novada dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt daļu no
Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”
Ādažu novada 
dome izsludina 
konkursu par 
tiesībām nomāt 
daļu no Ādažu 
novada pašvaldī-
bai piederošā ne-
kustamā īpašu-
ma “Vējpriedes”, 
Ādaži, Ādažu 
novads, kadastra 
Nr. 8044 008 
0203. Iznomāta 
tiek zemesgabala 
daļa aptuveni 0,7 
ha platībā (turp-
māk – zemesga-
bals),  saskaņā ar 
konkursa noli-
kuma (turpmāk 
– nolikums) pie-
likumā Nr.1 pie-
vienoto shēmu. 
Zemesgabala platība var tikt precizēta 
atbilstoši konkursa pretendentu (turp-
māk – pretendents) piedāvājumiem. 
Konkursa mērķis ir noteikt vispiemēro-
tāko piedāvājumu zemesgabala apbūvei, 
labiekārtošanai un apsaimniekošanai. 
Nekustamā īpašuma “Vējpriedes” daļas 
primārā izmantošana ir ar sportu un 
rekreāciju saistītām aktivitātēm.
Konkursa pretendents, kura piedāvā-
jums saņems augstāko novērtējuma 
punktu skaitu un atbildīs visām noli-
kuma prasībām, iegūs tiesības nomāt 
zemesgabalu ar tiesībām būvēt sporta 
un rekreācijas objektu atbilstoši savam 
piedāvājumam un nolikuma prasībām.

Pretendentu piedāvājumu reģistrācija 
konkursam notiek līdz 2017. gada 16. 
oktobrim katru darba dienu, nogādā-
jot piedāvājumus Ādažu novada domes 
Klientu apkalpošanas centrā personīgi, 
pa pastu vai ar kurjeru – pirmdienās no 
8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdie-
nās no 8.00 līdz 14.00. Pretendents kon-
kursa reģistrācijas dokumentus 1 (vienā) 
eksemplārā ievieto aizvērtā un aizzīmo-
gotā aploksnē, uz kuras norāda:
• Konkursa pretendenta nosaukumu, 
reģistrācijas numuru un juridisko adre-
si (juridiskai personai) vai pretendenta 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, dekla-

rētās dzīvesvietas adresi (fiziskai perso-
nai);
• Norādi: “Konkursam “Par tiesībām no-
māt daļu no Ādažu novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Vējprie-
des”, Ādaži, Ādažu novads ar kadastra 
Nr.8044 008 0203. Neatvērt līdz 2017. 
gada 24. oktobra plkst. 10.00”. 
Ar pilnu konkursa  nolikumu un pie-
likumiem var iepazīties Ādažu nova-
da pašvaldības mājaslapā www.adazi.
lv, sadaļā Pašvaldība/Nolikumi un no-
teikumi. Konkursa kontaktpersona – 
Saimniecības un infrastruktūras daļas 
vadītājs Artis Brūvers, tālr. 67996265,  
artis.bruvers@adazi.lv.
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Kā rudens saule, kas no rīta salauž mā-
koņu kārtu, Nadežda Dibrivnaja teju 
ielido telpā, ienesot tajā milzīgu ener-
ģiju. Par Nadeždu nevajag rakstīt, viņu 
vajag filmēt, jo aprakstīt viņas mīmiku,  
žestus un  ekspresivitāti nav pa spēkam. 
Iespējams, skaidrojums šai brīvības iz-
jūtai un atvērtībai meklējams viņas 
pārliecībā par sevi, jo, kā pati saka, 
viņa sevi vērtē ļoti augstu un arī citiem 
iesaka to pašu – būt apmierinātiem ar 
sevi, jo tas atrisinātu vairākus sarež-
ģījumus dzīvē. Ar daudziem talantiem 
apveltīta un lieliskām sekmēm beigusi 
Ādažu vidusskolu, viņa nevarējusi sa-
prast, kurai no jomām veltīt savu dzīvi, 
jo viss padodas vienlīdz labi. Beigu bei-
gās, ieklausoties arī vecākos, Nadežda 
palikusi pie pavisam nopietnas izvē-
les un tikko uzsākusi studijas Latvijas 
Universitātes Datorikas fakultātes Da-
torzinātņu programmā. 

Kad tiekamies ar Nadeždu, ir pagājušas 
dažas dienas, kopš viņa sākusi studijas 
universitātē: “Mācos galvenajā Latvijas 
Universitātes ēkā, Raiņa bulvārī. Man ir 
tāda sajūta, ka katru dienu ietu uz teātri. 
Tur ir tik skaisti! Kāpju pa kāpnēm un 
apzinos – es esmu studente, nevis kaut 
kāda skolniece. Kursā ir 252 studen-
ti. Protams, ka visus nepazīstu, bet tie, 
ar kuriem iepazinos, ir ļoti atklāti, jau-
ki, jautri. Joko, smejas, smaida. Ir tāda 

enerģija, ka gribas 
mācīties. Visus pro-
fesorus pirmo dienu 
laikā neesmu iepa-
zinusi, bet jau var 
saprast, kurš ir no-
pietnāks un ar kuru 
var pajokot kādā 
brīdī.” Iestāties Lat-
vijas Universitātē 
Nadeždai nav bijis 
grūti, jo šajā studiju 
programmā bijis ap 
250 budžeta vietām. 
Matemātikā Nadež-
dai bija 9, informā-
tikā – 10.  Pirmajās 
studiju dienās Na-
dežda gan saņēmusi 
jautājumus no da-
žiem kursa biedriem 
– puišiem par to, 
ko viņa kā meitene 
meklē tik nopietnā 
nozarē, bet Nadež-
da ir pārliecināta, 
ka vēl parādīs, kurš 
smiesies pēdējais. 
Lai gan pagaidām 

Nadeždai vēl nav pieredzes programmē-
šanā, viņa ir apņēmības pilna citus pa-
nākt un pat apsteigt.  
Mīļākā skolotāja
Ja procentuāli būtu jāpasaka, cik liela no-
zīme cilvēka spēju attīstībā ir pedagogam 
un cik – paša spējām, uzņēmībai, gribai, 
ko jūs teiktu? “Uz pusēm, jo ir ļoti svarīgi 
sadarboties ar pasniedzēju. Skolotājs var 
stāstīt un mācīt ļoti interesanti, bet, ja pa-
šam par to nav nekādas intereses, vai, ja 
nepatīk skolotājs, būs grūti klausīties. Un 
otrādi – var nesaistīt priekšmets, bet  ļoti 
patikt sko-
lotājs. Ligita 
St raut n ie-
ce – mana 
mīļākā sko-
lotāja! Viņa 
ir tik intere-
santa, atklā-
ta, tik smai-
dīga! Viņu 
varēja pat 
samīļot. Pie 
viņas va-
rēja atnākt 
parunāties 
par dzīvi, 
par draugiem. Bioloģija man ne visai pa-
tīk, bet skolotāja ir tik brīnišķīga, ka aiz 
cieņas pret viņu es mācījos arī bioloģiju,” 
stāsta jaunā studente. 
Nadežda gribējusi kļūt par dejotāju, ju-

risti, žurnālisti, kā pati saka – par visu, 
izņemot skolotāju vai ārsti, jo ir bail no 
asinīm, bet skolotājus jaunieši neprot 
cienīt. No bērnības Nadežda sevi atceras 
dejojam pie spoguļa un dejojusi arī vē-
lāk – gan sporta, gan arī tautiskajās dejās 
Ādažu vidusskolas deju kolektīvā “Rūta”. 
Nadežda dejotu arī šodien, ja vien tam 
pietiktu laika. 
Jautāta, kā Nadežda pavada brīvo laiku, 
viņa atbild: “Mans hobijs – gulēt. No-
pietni. Tas nav joks. Skolas laikā varēju 
atnākt mājās 16.00 un gulēt līdz 6.00 
nākamajā rītā. Un tā ir joprojām. Vakar 
mācības beidzās 14.00, atbraucu mājās 
16.00 un gulēju līdz šim rītam.” Ar ko 
šāds hobijs būtu skaidrojams? “Sava op-
timisma dēļ patērēju ļoti daudz enerģijas, 
pārāk daudz. Kā kāda draudzene man 
teica – Nadja, tu pārāk daudz enerģijas 
atdod nepareizajiem cilvēkiem. Un viņi 
tev nespēj dot pretī tikpat daudz. Varbūt 
tā arī ir,” domā Nadežda. 
Zeltainā gaisma 
“Kā man patīk rudens! Kad koki it kā spīd 
no iekšpuses ar savu zeltaino gaismu. Vai 
arī, kad vakara tumsā, lietū, logu gaisma 
spoguļojas peļķēs! Es uzvelku savu mīļo 
rudens mētelīti un eju staigāt. Tas ir tik 
skaisti! Ikdienā ir svarīgi ieraudzīt tādu 
skaistumu! Tad ir vieglāk dzīvot!” 
Rudens ir Nadeždas vismīļākais gada-
laiks, jo tas saistās ne tikai ar zeltaino 
krāsu visapkārt, bet arī ar skolu – ar jaunu 
sākumu, jaunu mācību gadu. Nadežda ar 
lielu prieku vienmēr gaidījusi 1.septem-
bri: “Man ļoti patīk 1. septembris! Atkal 
var satikt draugus, mīļākos skolotājus, ir 
garšīgs ēdiens ēdnīcā! Vienmēr, kad biju 
maziņa, priecājos, ka uz 1. septembri ir 
jaunas drēbītes, kurpītes, soma!” Nadež-
da atklāj, ka viņu arī tagad spēj sajūsmi-

nāt jaunas 
lietas, jo 
prieku viņa 
spēj atrast it 
visā, arī ik-
dienišķās un 
v ien k ā rš ā s 
lietās. 
Nē Harijam 
Poteram
Nadežda ar 
brāli ir pie-
mērs tam, ka 
nebūt nav tā, 
ka meitenēm 
vienmēr pa-

tīk humanitārās zinātnes, bet puišiem 
– eksaktās:  “Manam brālim vairāk pa-
tīk humanitārās zinātnes –  vēsture, li-
teratūra, viņam patīk lasīt, rakstīt. Viņš 
spēlē datorspēles, kas saistītas ar vēstu-

Izlaidumā ar draudzenēm.
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Paziņojums par ziņu par deklarētās dzī-
vesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās 
daļas 2. punktu un otro daļu 

Ādažu novada dome anulējusi ziņas par dek-
larēto dzīvesvietu: 06.09.2017. ar lēmumu 
Nr. ĀND/5-24/17/218, adresē “Vējupe 24”-1, 
Ādaži, Ādažu novadā, Viktoram Ziņenko 
(dzim. 16.04.1951.); 11.09.2017. ar lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/17/219, adresē Vēja iela 12, Āda-
ži, Ādažu novadā, Svetlanai Ivanovai (dzim. 
29.03.1956.), pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 
otro punktu. Pilns lēmuma teksts personām, 
uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada 
domes 232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas 
iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) vie-
na mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc 
publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.

MŪSU CILVĒKS NOVADĀ

ri. Atnāk pie manis: “Nadja, tu zini, ka 
kādreiz senos laikos bija tā un tā…” Un 
sāk man saukt visādus faktus. Es saku – 
nē, jo es nespēlēju tādas spēles. Vēsture 
un angļu valoda ir vienīgie priekšmeti, 
kas man ne visai patika,” atklāj Nadež-
da. Viņa stāsta, ka ir pateicīga saviem 
vecākiem, kuriem pati ļoti gribētu līdzi-
nāties: “Tā kā mani vecāki ir juristi, arī 
pati gribēju kļūt par juristi. Un tā kā viņi 
ir ļoti optimistiski un dzīvespriecīgi, arī 
es gribu būt tāda pati!” Nadežda atklāj, 
ka apzināti strādājusi ar savu raksturu, 
lai būtu tāda, kāda ir šodien:  “Zināt, līdz 
8. klasei es biju tik riebīga, ka jūs pat ne-
gribētu ar mani runāties.” “Kāpēc tā do-
mājat?” jautāju. “Es visu laiku čīkstēju, 
man kaut kas nepatika, visu laiku strī-
dējos, zināt, meiteņu kašķi, un, jā, es pat 
kāvos,” stāsta Nadežda. “Pienāca brīdis, 
kad tāda, kāda biju, pati sev apniku un 
teicu sev: “Nadja, ko tu dari, tu taču esi 
liela meitene!” 9. klasē sapratu, ka gribu 
būt citādāka. Lasīju grāmatas par to, kā 
veidot attiecības ar cilvēkiem, kā drau-
dzēties. Mani nekad īpaši nav saistījusi 
daiļliteratūra. Visi lasīja Hariju Poteru, 
bet es neesmu izlasījusi nevienu grāmatu 
par Hariju Poteru. Man patīk tāda litera-
tūra, kas saistīta ar sevis pilnveidošanu. 
Nezinu, varbūt tā ir iedomība, varbūt 
pārāk mīlu sevi, bet man šķiet, ka cil-
vēkiem vairāk laika vajag ieguldīt sevis 
attīstīšanā.” 
Kļūt labākam
“Man šķiet – ir labi, ja cilvēkam visu lai-
ku ir  vēlme kļūt labākam. Ir jākļūst labā-

kam par citiem, jāsacenšas, bet galvenais 
– jākļūst labākam par sevi pašu. Ir ļoti 
svarīgi, kādas ir attiecības ar vecākiem, 
jo vecāki ir liels atbalsts un brīnišķīgi 
skolotāji. Es gribu, lai mani vecāki zina, 
cik dārgi viņi man ir. Mani vecāki ir visa 
mana pasaule. Reizēm veikalā redzu, kā 
vecāki cilvēki skaita  naudu, viņiem ir 
grūti nopirkt pat maizi. Es negribu, ka 
maniem vecākiem vajadzētu pieredzēt ko 
tādu. Man viņi ir ļoti dārgi.” No kurienes 
tik dziļa cieņa pret vecākiem? “Tā ir ļoti 
liela pateicība. Viņi mani ļoti, ļoti atbal-
sta. Ja man rodas kādas trakas idejas, tās 
visas es varu īstenot. Viņi saka - jā, pro-
tams, brauc, dari! Varbūt tas nav pareizi, 
iespējams, esmu izlutināta, man 
dod pārāk daudz, bet nekad 
dzīvē nav bijis tā, ka vecāki 
mani nebūtu atbalstījuši. 
Viņi man devuši milzī-
gu startu savai dzīvei. Es 
apzinos, cik grūti ir bijis 

viņiem, lai dotu šo iespēju man. Vecāki 
mūs ar brāli ļoti, ļoti mīl. Un es arī viņus 
ļoti, ļoti mīlu,” atklāj Nadežda.  

Viesnīca Itālijā
Nadežda lūdz, lai noteikti 

neaizmirstu uzrakstīt par vi-
ņas sapni – savu viesnīcu Itālijā. 

Kā sapnis par viesnīcu sader ar to, ka 
studējat pavisam citā jomā? “Man nav ne 
jausmas. Varbūt tā, ka nopelnīšu naudu 
ar programmēšanu un tad uzcelšu savu 
viesnīcu! Es zinu – man būs sava viesnī-
ca. Es to zinu.” Vēl kādi sapņi? “Es gribu 
labi dzīvot, lai man būtu liela māja, liela 
ģimene, bet no sākuma  laikam vajag pa-
beigt universitāti, tad parunāsim vēlreiz. 
Vēl es gribētu uzrakstīt grāmatu! Ne-
prasiet, par ko tā būtu! Nav ne jausmas! 
Vienkārši zinu, ka uzrakstīšu grāmatu 
un viss!” 

Monika Griezne

Rudens – mīļākais ga-
dalaiks.

Smeļot spēku dabā!

Prieks, ka tagad esmu studente, nevis 
skolniece!
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Palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko pašvaldību
un laimē vērtīgas balvas savai ģimenei 

www.vietagimenei.lv  //  info@vietagimenei.lv

Mūsu pašvaldība piedalās Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) organizētajā 
konkursā “Ģimenei draudzīga paš-
valdība”. Šajā konkursā svarīgs ir 
arī jūsu viedoklis, jo tas var palīdzēt 
mums uzvarēt! Balsot par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm 
varēs no 2. līdz 31.oktobrim jaunajā 
vietnē www.vietagimenei.lv. 

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodroši-
na lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un 
pieejamākos pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem, VARAM šogad pirmo rei-
zi rīko konkursu „Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”. Pašvaldību sniegto atbal-
stu ģimenēm vērtē gan konkursa komi-
sija, balstoties uz pašvaldību iesniegto 
informāciju, gan ikviens Latvijas iedzī-
votājs, kuru viedoklis  tiks ņemts vērā, 
izvēloties konkursa uzvarētājus. 
Laikā no 2017. gada 2. oktobra līdz 31. 

oktobrim ikviens var novērtēt vienas, 
divu vai pat trīs pašvaldību sniegto at-
balstu ģimenēm dažādās jomās. Prie-
cāsimies arī par jūsu ierosinājumiem 
par to, kādu atbalstu ģimenēm no mūsu 
pašvaldības vēlaties vēl saņemt. To va-
rēsiet ierakstīt balsojuma anketā.
Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams 
reģistrēties ar savu Facebook vai Drau-
giem profilu vai e-pasta adresi. Balsot 
var ne tikai par tām 55 pašvaldībām, 
kas piedalās konkursā, bet arī par jeb-
kuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan 
netiks ņemts vērā konkursā, bet no-
derēs pašvaldībām atbalsta pasākumu 
plānošanā ģimenēm ar bērniem. 
Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet sev 
un savai pašvaldībai tikt pie jauna ro-
taļu laukuma. To, papildus VARAM 
balvai, iegūs kāda no tām četrām paš-
valdībām, kas tiks atzītas par ģimenei 
draudzīgākajām, un kuras iedzīvotā-
ju - balsotāju īpatsvars būs lielāks pret 
kopējo pašvaldības iedzīvotāju skaitu. 
Pašvaldībai tikai jāpiemeklē bērniem 
drošu un piemērotu vidi rotaļu lauku-
ma ierīkošanai. Rotaļu laukumu dāvi-
nās SIA “Jūrmalas Mežaparki”, kas kā 
ģimenes uzņēmumus augstu vērtē ģi-
meniskās vērtības sabiedrībā un savos 
produktos. 
Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu kaut 

vai par vienu pašvaldību, piedalīsies iz-
lozē, kurā katru nedēļu var laimēt dāva-
nu karti 50 eiro vērtībā ģimenes izklai-
dei un citas jaukas balvas. Piemēram, 
katru nedēļu izlozēs trīs mobilo sakaru 
operatora  laimīgām ģimenēm Amigo 
dāvātās mobilo tālruņu uzlādes bate-
rijas un starptautiskās izstādes Baltic 
Beauty 2017 divas ieejas biļetes (katra 
2 cilvēkiem), kas notiks 3.-5. novembrī 
Rīgā, Ķīpsalas hallē kā arī trīs Rimi dā-
vanu kartes katru 10 EUR vērtībā. 
Vietnē www.vietagimenei.lv atradīsiet 
informāciju gan par mūsu, gan citu paš-
valdību sniegto atbalstu ģimenēm - ne 
tikai pabalstiem, sabiedrisko transpor-
tu skolēniem, ēdināšanu skolās, bet arī 
interešu izglītību, rotaļu laukumiem, 
pasākumiem ģimenēm pašvaldībās, 
ēku pieejamību un citām pašvaldību 
iniciatīvām ģimeņu atbalstam. Pagai-
dām vietnē ir pieejama informācija ti-
kai par tām 85 pašvaldībām, kas ir ie-
sniegušas datus, tomēr informācija tiek 
regulāri papildināta. 
Konkursa norisi atbalsta: Konkursa 
lieldraugs - SIA “Jūrmalas Mežaparki”, 
mobilo sakaru operators  laimīgām ģi-
menēm Amigo, SIA “Rimi Latvia”, SIA 
“ZAAO”, starptautiskā izstāde Baltic 
Beauty, “Māmiņu klubs”, Latvijas vecā-
ku organizācija “Mammamuntetiem.lv”.

Kino nakts Ādažos 2017

KULTŪRA
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“Ja mērķi mani nebaida un man nav bail 
no tā, kas mani sagaida tālāk, tad mani 
sapņi nav pietiekami augsti,” pārlieci-
nāts Haralds Miķelsons, Ādažu vidus-
skolas absolvents, kurš studē datorspēļu 
programmēšanu Koventrijas universi-
tātē Anglijā un šobrīd uz gadu ieradies 
praksē Latvijā, lai strādātu starptautiskā 
konsultāciju un tehnoloģiju pakalpo-
jumu uzņēmumā Accenture. Ādažu vi-
dusskolai lūdzu ieteikt vairākus bijušos 
skolēnus, kurus varētu intervēt “Ādažu 
Vēstīs”. Kad nosūtu īsziņu ar pateicību 
par skolēnu kontaktiem, direktores viet-
niece Aija Krūze atbildes īsziņā raksta: 
“Lūdzu! Ja kādu neizdodas sazvanīt, 
dodiet ziņu. Cerams, ka Haralds atsauk-
sies.” Kāpēc – cerams, ka tieši Haralds 
atsauksies? “Viņš ir īpaši atsaucīgs, pa-
tīkams cilvēks, kurš varēja atrast risinā-
jumu bezizejas situācijās, arī ļoti vispu-
sīgs – ar teicamām sekmēm, visus skolas 
gadus dejoja kolektīvā “Rūta”, spēlēja 
teātri, piedalījās starptautiskos projek-
tos, “Comenius” programmas mūziklā 
viņam bija viena no galvenajām lomām, 
vairākus gadus bija skolas Eiropas kluba 
parlamenta prezidents,” Haraldu rakstu-
ro Aija Krūze. Haraldam ir augsti mērķi, 
un nav šaubu, ka viņš tos sasniegs.

Kas datorspēļu programmēšanā saista 
visvairāk?
Process, kurā jāiedziļinās ļoti sīkās deta-
ļās. Lai panāktu, ka datorspēlē cilvēciņš 
pakustina kājas, paiet vairākas stundas, 
taču pēc tam pašam prieks redzēt rezultā-
tu – animāciju. Datorspēles spēlēju kopš 5 

gadu vecuma, un mani 
vienmēr intriģējis jau-
tājums, kā ko tādu vis-
pār var radīt. Ideja par 
virzienu, kurā šobrīd 
studēju, radās tikai 11. 
klases vidū, līdz tam 
vēlējos kļūt par civilin-
ženieri.
Kāpēc mainījāt do-
mas?
Interesējos par iespē-
jām studēt ārzemēs un 
ieraudzīju, ka Anglijā 
ir šāds programmas 
piedāvājums. Latvijā 
ne par ko tādu nebi-
ju dzirdējis. Tad arī 
atmetu ar roku inže-
nierijai un izvēlējos 
datorspēļu program-
mēšanu.
Nekad neesat juties 
atkarīgs no datorspē-
lēm?

Daudziem tā noteikti ir bijis, kādos 10 vai 
padsmit gados, tomēr es neteiktu, ka vi-
deospēles slikti ietekmē cilvēku. Spēlējot 
esmu, piemēram, apguvis angļu valodu. 
Atceros, skolā man jautāja – vai esmu gā-
jis uz  kādiem papildu angļu valodas kur-
siem? Taču nē – es vienkārši biju spēlējis 
datorspēles!
Runā, ka datorspēlēs ir vairāk ļaunā 
nekā labā…
Noteikti nepiekrītu. Mūsu universitātē 
viesojās tādas kompānijas pārstāvji, kas 
veido programmatūru NASA robotiem, 
kas tiek 
sūtīti kos-
mosā un 
uz citām 
pla nēt ā m, 
piemēram, 
uz Marsu. 
Mūsu spe-
ciālistu pie-
redze ļau-
tu viņiem 
vienkāršot 
p r o c e s u , 
kā roboti 
tiek vadīti, 
k u s t i nāt i . 
Ārstniecībā 
attīstās teh-
noloģijas, piemēram, ir nano roboti, kas 
cilvēka ķermenī tiek ievadīti, lai veiktu 
mikroskopiskas šuves.
Pie kā pats strādājat?
Šobrīd savā praksē strādāju ar augmentēto 
(t.s. paplašināto red.) realitāti. Salīdzināju-
mam, ja virtuālajā realitātē nonāc pilnīgi 

citā pasaulē, augmentētajā realitātē īstenī-
ba netiek aizstāta, bet gan papildināta ar 
dažādiem elementiem. Virtuālajā realitā-
tē, uzvelkot speciālās brilles, neko neredzi 
no tā, kas notiek apkārt, bet augmentētajā 
realitātē vēl aizvien redzi visu apkārtējo 
vidi un vēl tā tiek papildināta ar dažādām 
hologrammām.
Kādus tēlus konkrēti radāt? 
Šobrīd strādāju pie tāda projekta, kas va-
rētu būt nākotnes veids, kā cilvēki pirktu 
un pārdotu automašīnas. Ir hologramma 
– milzīgs auto, kuram pircējs var atvērt 
durvis, var tajā iekāpt. Hologrammu var 
samazināt vai palielināt. Pircējs šim auto 
var nomainīt krāsu, veikt dažādas mo-
difikācijas, bet pārdevējs uzreiz redz, ko 
pircējs vēlas un atbilstoši var pielāgot pie-
dāvājumu.
Kā jutāties, tikko aizbraucis uz Angliju? 
Kopš 6 gadu vecuma biju mācījies šeit, 
Ādažos. Un pēkšņi tas viss vienā dienā 
pazuda – cita valsts, citi cilvēki. Viss ar 
kājām gaisā. Biju sarunājis Anglijā īrēt 
māju kopā ar paziņu. Tā kā biju ieradies 
pirmais, man vajadzēja sazvanīties ar an-
gli, kurš bija mājas īpašnieks, tikties vil-
cienu stacijā, kurā nekad nebiju bijis, sekot 
viņam uz nezināmu vietu. Pirmo nakti 
gulēju apsedzies ar mēteli, jo nebija līdzi 
pat segas… Tagad, uz to atskatoties, do-
māju – ideāli, ka man bija tāda pieredze. 
Pēc tam citas nepatīkamās pieredzes uz-
tvert ir mazliet patīkamāk. Jā, no sākuma 
bija mazliet bail, bet es zināju, ja reiz esmu 
atbraucis, ir jāiztur un jāiet līdz galam.
Galvenais iemesls, kādēļ praksi gribēju 
pavadīt Latvijā, ir tāds, ka tomēr pietrū-

ka māju.  Šeit 
ir ģimene un 
draugi, kuri ir 
iegūti daudzu 
gadu laikā. 
Neesmu starp 
tiem cilvēkiem, 
kuri saka – 
brauciet prom 
no Latvijas, šeit 
nekā nav. Ne-
pavisam nē – 5 
mēnešus esmu 
Latvijā un jūtos 
ideāli.
Studijas ārval-
stīs – vai tas 
bija apzināts 

mērķis, vai ārvalstīs studējat tikai tāpēc, 
ka Latvijā nav šādas studiju program-
mas?
Jā, tas bija apzināts mērķis. No sākuma 
biju domājis braukt studēt uz Dāniju, jo 
tur izglītība ir par brīvu, pēc tam uzzinā-
ju, ka Anglijā ir izdevīgi studiju kredīta 

Ar Raivi Paulu (Ādažu vidusskolas fizikas skolotāju), 
Artūru Dzelzskalnu (Ādažu vidusskolas absolventu) un 
kolēģiem žurnāla “IR” organizētajā nometnē bērniem 
“Pilsētnieks zinātnē”.

PERSONĪBA
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nosacījumi. Budžeta vietu gan Anglijā nav 
vispār. Valsts var piešķirt kādu pabalstu, 
ja nodzīvo tur 2 gadus līdz mācību sāku-
mam. Latvijas augstskolās studēt negribē-
ju, jo uzskatu, ka tieši augstākajā izglītībā 
Eiropā ir labāks izglītības līmenis nekā 
Latvijā. Es mērķēju strādāt Eiropas tirgū 
un mani māca bažas, vai Latvijas augst-
skolas diplomu Eiropā atpazīs un pietieka-
mi augstu novērtēs. Studijas ārvalstīs nav 
nekas tik neiespējams, brīvajā laikā ārpus 
studijām var piestrādāt. Pats strādāju gan 
par viesmīli, gan rūpnīcā krāmēju kastes.
Lai iestātos universitātē Anglijā, bija jā-
kārto kādi iestājeksāmeni? 
Tā kā vidējā atzīme bija pietiekami augsta 
un arī eksāmenu rezultāti bija pietiekami 
labi, man nebija nekādu iestājeksāmenu. 
Man nevajadzēja likt pat valodas eksā-
menu. Sākumā mazliet baidījos, ka kursā 
pārsvarā būs cilvēki ar vairāku gadu piere-
dzi programmēšanā, bet nē –  visu mācīja 
no nulles, un es ātri iekļāvos programmā. 
Man pašam sākumā nebija nekādas ie-
priekšējas pieredzes programmēšanā.
Kādas īpašības nepieciešamas, lai būtu 
veiksmīgs spēļu programmētājs?
Jāpiemīt iztēlei – kas tā varētu būt par 
spēli, ko taisīt, kas tajā notiks. Piemēram, 
grupas darbā cilvēks pasaka vienu ideju, 
citi iesaistās, un beigās tiek radīts kaut 
kas pavisam jauns un atšķirīgs no tā, kas 
bija plānots sākumā. Nepieciešams atvērts 
prāts, nevar ieciklēties uz vienu versiju.
Ar ko atšķiras studiju process ārvalstīs 
un Latvijā?
Ir daudz kas tāds, kas Latvijas universi-
tāšu sistēmā man šķiet neizprotams. Pie-
mēram, sesijas. Mums tādu nav vispār. 
Gada sākumā uzdod projektu, 
kuram līdz noteiktam laikam 
jābūt pabeigtam. Ir arī uzreiz 
zināms, kuros priekšmetos va-
rētu būt eksāmeni. Vienā pus-
gadā ir 4 priekšmeti, pēc tam 
nākamajā pusgadā tie mainās 
uz citiem 4. Esmu dzirdējis dī-
vainus stāstus, ka Latvijā māca 
daudz tādu priekšmetu, kuriem 
nav nekāda sakara ar profesiju. 
Tas šķiet pilnīgi lieki. Pēc tam 
sesija ar 14 eksāmeniem, kur 
cilvēki vienkārši beidzas nost. 
Man mācību gads noslēdzas 
aprīlī un nākamais sākas septembra bei-
gās. Nevaru sūdzēties.
Tomēr varbūt Latvijas augstskolās pie-
dāvātā izglītība ir plašāka, Anglijā ap-
gūstat ļoti specifiskas zināšanas…
Tā gluži arī nav. Man māca 3D dizainu, 
grafisko modelēšanu, matemātiku, fiziku, 
programmēšanu. Viens priekšmets ir tāds, 
kuru pavadām, tikai taisot spēli. Vēl vienu 

priekšmetu varam izvēlēties pilnīgi ne-
saistītu ar jomu, kuru pamatā apgūstam. 
Pirmajā gadā izvēlējos video montāžu. Ot-
rajā – priekšmetu “Skatuve, gaismošana 
un audio sistēmas”, kas vairāk attiecas uz 
teātra skatuvi. Paši taisījām plānus teātra 
izrādei. Pēc tam bija interesanti redzēt, kā 
viss beigās kopā sanācis.
No manis iegūtā bakalaura grāda var iz-
rietēt dažādas profesijas – varu būt spēļu 
dizaineris, izdomāt spēles progresu, jā, to 
laikam varētu nosaukt par scenāristu, un, 
jā, programmētājs, kurš saistīts ar tehnis-
ko pusi.
Sanāk, ka spēļu veidošana ir komandas 
darbs, kurā piedalās grafiķi, mūziķi, 
scenāristi, programmētāji. Vai izjūtat 
sevi kā komandas cilvēku?
Jā, pavisam noteikti. Man patīk komuni-
cēt ar citiem, un labi jūtos komandā, kur 
visiem ir viens mērķis un visi arī tiecas pēc 
tā, lai to sasniegtu.
Kādu spēli līdz šim esat izveidojis?
Stratēģijas spēli, kur spēlētājs kontrolē 
vienu cilvēciņu, kam ir dažādas prasmes, 
piemēram, viņš cērt kokus, lai iegūtu re-
sursus un skalda akmeņus, pēc tam tiek 
būvētas mājas, tiek attīstīts ciemats, pilsē-
ta, parādās citi cilvēki. Šis ir darbs, ar kuru 
visvairāk lepojos. Otrajā pusgadā bija jā-
izveido biljarda spēle, kur vajadzēja aprē-
ķināt leņķus un spēku, kā bumbiņas lido, 
ar kādu spēku atsitas. Visam bija jāatbilst 
fizikas likumiem, un, tā kā 98 procentiem 
no mūsu pasniedzējiem ir doktora grāds, 
viņus apmānīt nebūtu bijis iespējams.
Kā vērtējat iegūto izglītību Ādažu vi-
dusskolā? Kuru priekšmetu apgūšana 
un kuri pedagogi personības izaugsmei 

devuši visvairāk? 
Vidusskolā izglītības līmenis ir ļoti augsts. 
Anglijā studējot, man nav bijis problēmu 
ne ar vienu no priekšmetiem – ne matemā-
tiku, ne fiziku. Tie priekšmeti, kas tagad ir 
universitātē, tika iemācīti ļoti labi. Biju ie-
domājies, ka droši vien būšu vissliktākais 
no visiem universitātē, bet nepavisam nē. 
Mums bija tāds priekšmets – fizika dator-

spēlēm, kur bez iepriekšējām fizikas zinā-
šanām būtu bijis ļoti grūti. Arī augstākā 
matemātika īsti problēmas nesagādāja. 
Kursa biedriem, kas bija mācījušies An-
glijas vidusskolās, bija daudz grūtāk. Tā es 
sapratu, ka viņiem šajās zināšanās līmenis 
ir krietni zemāks nekā mums. Runājot 
par pedagogiem, pavisam noteikti varētu 
minēt Antru Laizāni, ķīmijas un fizikas 
skolotāju, kura bija arī mana klases audzi-
nātāja. Ināra Mičule, matemātikas skolo-
tāja. Par personības attīstīšanu – paldies 
Sarmītei Savickai. Raivis Pauls – fizikas 
skolotājs, pie viņa fizikas stundas vienmēr 
bija interesantas, nekad nebija garlaicīgi.
Ja procentuāli būtu jāpasaka, cik liela 
nozīme cilvēka spēju attīstībā ir peda-
gogam un cik – paša spējām, uzņēmībai, 
gribai?
Protams, svarīgi, cik daudz cilvēks pats 
vēlas sasniegt, tādēļ kādi 70 pret 30. Ja cil-
vēkam ir kāds mērķis, pat, ja pedagogs ne-
spētu iemācīt, ietu mājās un mācītos pats. 
Es domāju, ja mērķi mani nebaida un man 
nav bail no tā, kas mani sagaida tālāk, tad 
mani sapņi nav pietiekami augsti.
Jūsu nākotne visideālākajā variantā?
Ja Latvijā varētu dzīvot par Anglijas al-
gām, strādāt no mājām un bez problēmām 
uzturēt ģimeni, nedomājot par finansiā-
lām grūtībām.
Vai ir kas tāds, ko neesmu pajautājusi, 
bet šķiet būtiski pateikt?
Ja ir kāds mērķis, uz to ir jāiet un nevajag 
baidīties no jaunā. Es nenobijos, aizbrau-
cu studēt uz Angliju, un es nevarētu būt 
laimīgāks.

Monika Griezne

Izbraucienā kopā ar jauniepazītajiem 
draugiem no Koventrijas, apskatot Lon-
donas vienu no ikoniskākajām apskates 
vietām – Big Benu.

Saliedēšanās kopā ar Koventrijā dzīvojošajiem latvie-
šu studentiem.

PERSONĪBA
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Ādažu bērni un jaunieši vasarā darbojas domes organizētajās radošajās darbnīcās
Jau otro gadu pēc kārtas Ādažu novada dome atbalsta radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem. Tās ir ļoti populāras, un in-
teresentu loks kā no pakalpojuma piedāvātāju, tā dalībnieku puses gadu no gada palielinās. Prieks, ka šogad radošo darbnīcu 
programmu konkursā startēja trīs jauni pretendenti, iesniedzot interesantas un rūpīgi izplānotas programmas.
Lai izvērtētu paveikto un gūtu jaunas ierosmes turpmākajam darbam, 20. septembrī notiks radošo darbnīcu vadītāju semi-
nārs.

“Esi sportisks, esi vesels”
SIA “LAIK” PPII “PASAKU VALSTĪBA” 
vadīja radošo darbnīcu  “Esi sportisks, 
esi vesels” 7-9 g. bērniem no 12.-16. jū-
nijam, kur piedalījās 18 bērni, kas iepazi-
nās ar dažādiem sporta veidiem un guva 
jaunu pieredzi.  Bērni aktīvi sportoja, 
spēlēja spēles, iepazinās ar latviešu kino 
mākslu un draudzīgā gaisotnē pavadīja 
laiku.

Māksla atrast sevi mākslā 
Tieši vasaras radošās darbnīcas  dau-
dziem skolēniem  dod papildu iespēju 
sevī atklāt neapjaustu radošuma poten-
ciālu visdažādākajās izglītības, mākslas, 
sociālo zinību un  citās jomās.

Bungu skolas radošās darbnīcas
Šīs vasaras visritmiskākās darbnīcas, 
vispopulārākās zēnu vidū. Profesionā-
lu bungu virtuozu vadībā tika iepazīta 
bungu pasaule, izgatavoti  sita-
minstrumenti un radīts koncerts 
pusotras stundas garumā.

“Spriganās maskas” un “Vēja zvani”
Priekpilna un izzinoši mirkļi šogad 
norisinājās radošajās darbnīcās “Spri-
ganās maskas” un “Vēja zvani” kopā 
ar darbnīcu vadītāju Alisi Timermani. 
Bērni iemācījās pagatavot maskas papjē 
mašē tehnikā, izveidot no māla vēja zva-
nus, kā arī apguva dažādas aizraujošas 

spēles.
Lielākie bērni ieguva prasmes video fil-
miņu veidošanā, prezentēt tās un izbau-
dīt sajūtas, dodoties pa  sarkano paklāju 
pretī “Oskara” balvai.
“Redzēt prieku bērnu sejās un mirdzo-
šās acis ir tas, kas nepieciešams vasa-
ras radošajās darbnīcās, un to mēs arī 
sasniedzām,” stāsta darbnīcu vadītāja 
Alise.

“Iepazīsti Ādažus” bija radošā darbnī-
ca Sandras Bukovskas vadībā.  Dalīb-
nieki ieguva jaunus draugus,  zināšanas 
un  iespaidus par Ādažiem, apmeklējot 
dažādas vietas Ādažos, piemēram, vie-
sojoties veterinārajā klīnikā “Purni”, 
siernīcā “Soira”, lidmašīnu ražotnē, bio-
loģiskajā lauksaimniecībā Ataros, zirgu 
stallī Alderos un citur.

Ināra Briede

IZGLĪTĪBA
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Eiropas Mobilitātes 
nedēļa 2017

(16.-22. septembris)
Visus Ādažu novada
iedzīvotājus aicinām

iesaistīties
Eiropas Mobilitātes

nedēļā 2017,
kas norisināsies laikā no
16. līdz 22. septembrim!

Eiropas Mobilitātes nedēļas mērķis 
ir aicināt cilvēkus dažādot pārvie-
tošanās veidus, lai risinātu Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem aktuālas 
problēmas – mazinātu satiksmes sa-
strēgumus un atmosfēru sasildošo 
izplūdes gāzu apjomu pilsētās, mu-
dinātu pārvietoties ar velosipēdu un 
kājām, uzlabojot eiropiešu dzīves 
un apkārtējās vides kvalitāti.
2017. gadā Eiropas Mobilitātes ne-
dēļas kampaņa ir vērsta uz Gudrā-
ku, videi draudzīgāku un vēl pār-
domātāku pārvietošanos pilsētā.  
Šī gada Eiropas Mobilitātes nedēļas 
kampaņas sauklis ir “PĀRVIETO-
JIES GUDRĀK, DZĪVO LABĀK!”. 
Ādažu pašvaldība jau otro gadu 
piedalīsies Eiropas Mobilitātes ne-
dēļas pasākumos. Katrs ādažnieks 
tiek aicināts šajā nedēļā padomāt, 
kādus pasākumus katrā ģimenē, 
arī darba vietā būtu iespējams 
veikt, lai mazinātu transporta kus-
tību novada ielās. Lai videi drau-
dzīgais transports – velosipēds 
vai citi nemotorizētie transporta 
līdzekļi aizvien vairāk ienāktu 
mūsu ielās!

Lepojamies – ādažnieki Ruta un Vollijs Kukki kļūst par Pasaules čempioniem rogainingā

Sieviešu un vīriešu kopējā vērtējumā 
ultraveterānu grupā virs 65 gadiem jau 
trešo gadu pēc kārtas uz pasaules čempio-
na pjedestāla kāpa Ruta Kukka un Vollijs 
Kuks ar komandu “Kāpa VR”. Sportisti 
rogaininga trasē pavadīja 23 stundas un 

45 minūtes, no kurām 8 stundas izcīnītas 
naktī, apmeklējot 34 kontrolpunktus un 
noejot ap 80 km. 
Rogainings ir apvidus orientēšanās ko-
mandu sporta veids īpaši garā distancē. 
Komandas, kas sastāv no 2 vai 3 dalīb-
niekiem, 24 stundu laikā apmeklē plašā 
teritorijā izvietotus kontrolpunktus. Ko-
mandas uzdevums ir, brīvi pārvietojoties 
– skrienot vai ejot apvidū – un orientē-
joties ar kartes un kompasa palīdzību, 
iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punk-
tus, kas tiek piešķirti par kontrolpunktu 
apmeklēšanu sacensībās noteiktajā kon-
trollaikā. Vadošās komandas sacensību 
laikā var pieveikt pat 140 kilometru.

Pasaules čempionāts rogainingā norisi-
nājās Rēzeknes Nacionālā parka teritori-
jā, pulcējot ap tūkstoti šī izturības sporta 
veida sportistu no 27 valstīm.
Pasaules čempionāts rogainingā notika 
jau 15. reizi, bet Latvijā šāda mēroga sa-
censības norisinājās pirmo reizi.

SPORTS
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Nobruģēts autostāvvietas savienojums

Nobruģēts autostāvvietas savienojums ar gājēju pāreju pie Ādažu 
vidusskolas.

Remontdarbi Ādažu vidusskolas virtuvē un skolas ēdamzālē

Ādažu vidusskolas virtuvē veikta jauna kanalizācijas un ūdensvada, kā arī elektrotīklu izbūve, atjaunots flīžu grīdas segums 140m2 
platībā. Skolas ēdamzālē atjaunots sienas flīzējums 43m2 platībā.

Remonts Ādažu novada Sociālajā dienestā

Ādažu novada Sociālais dienests piedzīvojis pārvērtības – pilnībā 
izremontēta dušas telpa, kas tagad Sociālā dienesta klientu lieto-
šanai ir daudz ērtāka un skaistāka.

Upmalās izveidots gājēju celiņš

Upmalās izveidots gājēju celiņš, kam noņemts liekais apaugums un virskārta nostiprināta ar frēzēto asfaltu.

Ādažu novadā izveidoti trīs veloinfrastruktūras objekti

Ādažu novadā izveidoti trīs veloinfra-
struktūras objekti. Divi no tiem Ādažos – 
Attekas ielā pie krustojuma ar Gaujas ielu 
un stāvlaukumā pie Gaujas tilta, un viens 
objekts Alderos, Alderu pludmalē. Katrā 
objektā uzstādīts velostatīvs, velopumpis 
un velosipēdu remontu stends. 

Veloinfrastruktūras objekti novadā iz-
vietoti LEADER projekta “Velo infra-
struktūras uzlabošana Ādažu novadā” 
ietvaros. Projekta mērķis – labiekārtot 
ārtelpu, izveidojot trīs publiski pie-
ejamus velo infrastruktūras objektus 
un nodrošināt informāciju par Ādažu 
novadā esošajiem un plānotajiem velo 
maršrutiem. Ir izstrādāti divi jauni ve-
lomaršruti – reģionālais Nr.10 Ādaži – 
Iļķene, kas tiek virzīts pa Iļķenes ceļu 
un savieno Ādažu novadu ar  Sējas no-
vadu 13,4 km garumā vienā virzienā, un 
lokālais velomaršruts Nr.137 no Ādažu 

centra līdz Āņiem vienā virzienā – 13km. 
Šie velomaršruti tiks marķēti ar jaunajām 
numura zīmēm.  Projekta ietvaros izstrā-
dāts arī informatīvais materiāls – bukleti 
par velomaršrutiem Ādažu novadā.
Īstenojot projektu, tiek rosināta sabiedrī-
bas iesaistīšanās aktīvā tūrisma un drošas 

velo infrastruktūras izmantošanā, kā arī 
tiek veicināta Ādažu novada pievilcība, kas 
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integ-
rētu tūrisma un citu saistītu pakalpojumu 
un produktu piedāvājumam. Projekta plā-
notās kopējās izmaksas ir 16  321,44 eiro, 
t.sk., ELFLA finansējums – 12 004,83 eiro. 
Jaunās velo infrastruktūras lietotāju 
zināšanai! Izmantojot velopumpi, jāņem 
vērā riepu ventiļa lielums, jo velopum-

pis ir aprīkots ar standarta riepu ventili. 
Velopumpja un individuālā velosipēda 
riepu ventiļu lielumu nesakritības gadī-
jumā velo īpašniekam jāņem līdzi ventiļu 
pāreja. Informāciju  par velomaršrutiem 
nodrošina katrā objektā  izvietotais infor-
matīvais stends. 

Gunta Dundure

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

NOVADĀ
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Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bu-
lāns (RA), K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš (LZP), J.Nei-
lands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savic-
ka (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par atteikumu privatizēt nekustamo īpašumu “Āķi”.
Lēmums: Atteikt nodot atsavināšanai pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Āķi”, Baltezers. Iero-
sināt iesniedzējam SIA “Makšķernieku klubs Pasaule” 
izskatīt iespēju īpašuma sadalei, lai tiktu īstenotas       
pirmpirkuma tiesības uz īpašuma daļu, uz kuras atro-
das tam piederošās būves.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un 
“Vējavas iela 5” atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai un individuālo dzī-
vojamo māju būvniecībai domei piederošus divus 
zemes gabalus – “Vējavas iela 5” un “Vējupes iela 18”. 
Noteikt zemes gabalu atsavināšanas veidu – pārdo-
šana atklātā izsolē.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgun-
degas” un Priežu ielā 9 detālplānojuma īstenoša-
nas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Precizēt nekustamo īpašumu “Marikas”, 
“Lejasgundegas” un Priežu ielā 9 detālplānojuma īs-
tenošanas kārtību un atļaut atdalīt no zemes vienības 
“Marikas” detālplānojumā noteikto zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Vizbules”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Vizbules” ar mērķi pa-
matot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Katlapu ceļi 4”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Katlapu ceļi 4” ar mērķi 
pamatot zemesgabala sadalīšanu, ielu veidojot kā at-
sevišķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes 
vienības izveidošanu un adreses un lietošanas 
mērķa noteikšanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā ne-
kustamos īpašumus Grantiņu ielā 14, Grantiņu ielā 
16, Grantiņu ielā 18, Grantiņu ielā 20 un “Slejmalas”. 
Piešķirt apvienotajai apbūvei paredzētajai zemes 
vienībai adresi: “Slejmalas”, Garkalne, Ādažu no-
vads. Noteikt apvienotajai zemes vienībai lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes 
vienības izveidošanu un adreses un lietošanas 
mērķa noteikšanu.
Lēmums: Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Sar-
mas” divas zemes vienības. Piešķirt apvienotajai ap-
būvei paredzētajai zemes vienībai adresi: “Sarmas”, 
Baltezers, Ādažu novads. Noteikt apvienotajai ze-
mes vienībai lietošanas mērķi: individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam Pļavu iela 15.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam Pļavu iela 15 un piekrist ze-
mes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam “Langas”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “Langas”, Birznieku ciemā, 
un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Dižlejas”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma “Dižlejas”, Iļķenes ciemā, un pie-

krist zemes vienības sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par zemes ierīcības projektu īpašumam 
“Ūdensrožu parks”.
Lēmums: Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam “Ūdensrožu parks” ar 
mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu saskaņā ar 
Ādažu novada būvvaldes sagatavoto priekšlikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “OVĀCIJA”.
Lēmums: Dzēst SIA “OVĀCIJA” nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu 1994,73 EUR par nekustamo 
īpašumu – zemi, Muižas iela 18A.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “TROJANS”.
Lēmums: Dzēst SIA “TROJANS” nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu 166,36 EUR apmērā par nekus-
tamajiem īpašumiem – 0,072 ha no zemes, Gaujas 
iela 30, kā arī 716,60 kv.m. no ēkas, Gaujas iela 30.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “LAZDAS SA”.
Lēmums: Dzēst SIA “Lazdas SA” nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu 232,33 EUR apmērā par nekus-
tamajiem īpašumiem – zemi un ēku, Lazdu iela 2, 
Garkalne.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “ĀDAŽU LOĢISTIKAS CENTRS”.
Lēmums: Dzēst SIA “ĀDAŽU LOĢISTIKAS 
CENTRS”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
809,80 EUR par nekustamo īpašumu – zemi, Rīgas 
gatve 6, Ādaži, Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “ARVO INVESTMENTS”.
Lēmums: Dzēst SIA “ARVO INVESTMENTS” ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 995,84 EUR ap-
mērā par nekustamajiem īpašumiem – zemi, Prauli-
ņu iela 4, Prauliņu iela 6, Prauliņu iela 8 un Prauliņu 
iela 12, Alderi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma 
asociācija”.
Lēmums: Iestāties biedrībā “Vidzemes tūrisma aso-
ciācija”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par dalību Interreg Centrālbaltijas program-
mas Zaļo ceļu projektā.
Lēmums: Atbalstīt domes, kā sadarbības partnera, 
dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo 
ceļu projektā. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt domes līdzfinansējumu līdz 7500,00 
EUR apmērā no 2018.gada 1.janvāra.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par tirdzniecības vietu noteikšanu.
Lēmums: Noteikt novada administratīvajā teritorijā 
šādas publiskas ielu tirdzniecības vietas: laukums 
Gaujas iela 7; laukums pie veikala Kadaga 15, Kada-
gas ciems; Rīgas gatve 5, pie veikala “Apelsīns”; Rī-
gas gatve 5A, Ādažu ciems; Gaujas iela 6, pie veikala 
“Superneto”; Rīgas gatve 51, pie veikala “Elvi”; Rīgas 
gatve 21, pie veikala “Maxima”; laukums pie veikala 
“Baltiņi”, Baltezera ciems.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par vēlēšanu iecirkņu skaita noteikšanu Ādažu 
novadā.
Lēmums: Noteikt pašvaldības administratīvajā teri-
torijā papildus divus vēlēšanu iecirkņus: Ādažu Kul-
tūrizglītības centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 
novads, LV-2164, un Kadagas pirmsskolas izglītības 
iestāde, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads, LV-2103.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par Vēlēšanu komisijas izveidošanu.
Lēmums: Noteikt, ka Ādažu novada Vēlēšanu komi-
sijas sastāvā ir 7 tās locekļi. Noteikt komisijas locek-
ļu kandidātu pieteikšanās termiņu - līdz 2017.gada 
22.septembrim.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
22. Par atlīdzību Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju locekļiem.
Lēmums: Noteikt atlīdzības apmēru pašvaldības 
Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
23. Par Administratīvās komisijas sastāva apstipri-
nāšanu.
Lēmums: Apstiprināt domes Administratīvo komi-
siju šādā sastāvā: Ieva Roze, Edgars Verners, Jānis 
Veinbergs, Halfors Krasts, Gints Dzirkalis, Liene 
Krūze, Edīte Lauga.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Individuālie balsojumi: skat. www.adazi.lv.
24. Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt domes Iepirkumu komisiju 
šādā sastāvā: Valērijs Bulāns, Halfors Krasts, Uģis 
Dambis, Artis Brūvers, Everita Kāpa, Rita Šteina.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Individuālie balsojumi: skat. www.adazi.lv.
25. Par Lauksaimniecības zemes darījumu komisi-
jas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt domes Lauksaimniecības ze-
mes darījumu komisiju šādā sastāvā: Valērijs Bulāns, 
Edvīns Šēpers, Vollijs Kuks, Artis Brūvers, Nataļja 
Krasnova.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
26. Par Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt domes Ētikas komisiju šādā 
sastāvā: Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Edvīns 
Šēpers, Kristīne Savicka, Everita Kāpa, Liene Krūze.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Individuālie balsojumi: skat. www.adazi.lv.
27. Par Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu ko-
misijas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot pastāvīgu domes Starpinstitucio-
nālo nepilngadīgo lietu komisiju šādā sastāvā: Ieva 
Roze, Kristīne Patmalniece, Ādažu novada Bāriņtie-
sas priekšsēdētājs, Inga Meija, Evija Rūdolfa-Spēka, 
Antra Stradiņa, Anita Milanceja.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
28. Par Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas 
komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot domes Pašvaldības līdzfinansēju-
ma vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Guntis Porie-
tis, Sarmīte Mūze, Jānis Tiļčiks, Jānis Beķers.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Individuālie balsojumi: skat. www.adazi.lv.
29. Par  izmaiņām darba grupas sastāvā pašvaldī-
bas zemes īpašumu izvērtēšanai.
Lēmums: Atbrīvot Edmundu Plūmīti no darba gru-
pas locekļa pienākumiem pašvaldības zemes īpa-
šumu izvērtēšanai. Apstiprināt deputātu Raiti Ku-
buliņu par darba grupas locekli pašvaldības zemes 
īpašumu izvērtēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
30. Par nekustamā īpašuma “Langas” daļas iegādi.
Lēmums: Pieņemt no SIA “Lielais lauks” domes īpa-
šumā bez atlīdzības zemes gabalu 1,6939 ha platībā 
publiskas ielas uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
31. Par grozījumiem 23.05.2017. lēmumā Nr.115 
“Par darba grupas izveidi”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 23.mai-
ja lēmumā Nr.115 “Par darba grupas izveidi”, papil-
dinot tās sastāvu ar diviem jauniem darba grupas 
locekļiem un izsakot tā 3.punktu šādā redakcijā: 
“1.2.11. Gundars Leonovičs, Ādažu novada iedzīvo-
tājs; 1.2.12. Ģirts Kēlers, Ādažu novada iedzīvotājs. 
3. Darba grupai līdz 10.10.2017. iesniegt Domei Āda-
žu novada ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimnie-
košanas) noteikumu projektu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
32. Par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot novada bāriņtiesas priekšsēdētā-
ju Jāni Krasikovu no ieņemamā amata ar 2017.gada 
23.augustu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (22.08.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums
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KULTŪRA

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS GAUJAS IELĀ 33A, uzsākot jauno 2017./2018. gada sezonu, 
aicina kopā amatiermākslas kolektīvus, kā arī uzņem jaunus dalībniekus:

Kolektīva nosaukums Vadītāji Nodarbību laiki

Jauktajā korī “JUMIS”
Imants Kalniņš (tālr. 26510593) im.kalnins@gmail.com
Oskars Jeske (tālr. 25225712) oskars.jeske@gmail.com

Trešdienās plkst. 19.00–22.00

Jauniešu korī “MUNDUS” Didzis Soste ( tālr. 29138168) dzji-dzji-lv@inbox.lv Otrdienās plkst. 19.00–21.30

Tautas deju ansamblī
 “SPRIGULĪTIS”

Liene Kļaviņa (tālr. 29399109) lienei.klavinai@gmail.com Svētdienās plkst. 17.00–22.00

Vidējās paaudzes deju kopā
“SPRIGULIS”

Līga Lancmane (tālr. 29388183) lixens@inbox.lv Pirmdienās plkst. 19.30–22.00

Senioru deju kopā
“SPRIGULIS”

Līga Lancmane (tālr. 29388183) lixens@inbox.lv Trešdienās plkst. 19.30–22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvā
“SĀNSOLĪTIS”

Rasma Graudīte (tālr. 22349941) rasma.prieks@gmail.com Otrdienās plkst. 19.15–22.00

Senioru deju kolektīvā “DĒKA” Liene Gailāne (tālr. 29187242) liene.gailane@inbox.lv
Otrdienās un ceturtdienās

Nodarbības notiek Gaujas ielā 16
plkst. 19.00–21.30

Vokālajā ansamblī
“MĒS TIKĀMIES MARTĀ”

Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Ilze Kalniņa (tālr. 29786519) ilze-kalnina-riga@inbox.lv

Otrdienās plkst. 19.00–21.30

Senioru vokālajā ansamblī
“GAUJMALAS LAKSTĪGALAS”

Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000) bukovska@inbox.lv Pirmdienās un trešdienās plkst. 13.00–15.00

Vīru vokālajā ansamblī Gunārs Freidenfelds (tālr. 26411718) fgunars@inbox.lv Otrdienās un ceturtdienās plkst. 11.00–13.00

Tradīciju kopā “ĀBOLS”
Inese Krūze (tālr. 29289859) inese@1080.lv

Anda Ābele (tālr. 26117005)
Pirmdienās plkst. 17.00–20.00

Amatierteātrī “KONTAKTS” Artūrs Breidaks (tālr. 26418722) breidaks@inbox.lv Trešdienās plkst. 19.00–22.00

Senioru līnijdeju grupā “VARAVĪKSNE” Lilita Lēruma (tālr. 22011793) janaups@inbox.lv Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9.00–12.00

Maksas kolektīvos un interešu kopās:
Bērnu popgrupā “RAKARI”

(3–10 gadi)
Žanete Jansone (tālr. 29246157)

zanetejansone@tvnet.lv
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 16.30–18.40

Hip hop nodarbībās Liene un Ieva Baueres (tālr. 26514423) lienebauere@inbox.lv Pirmdienās un trešdienās plkst. 16.45–19.00

Zumba fitness nodarbībās Diāna Gžibovska (tālr. 20446638) digzibau@gmail.com Svētdienās plkst. 11.30–12.30

Info pa tālruni 67997171

Līnijdeju grupai “Varavīksne” - 15! Sveicam!
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PAZIŅOJUMI

No sirds sveicam
septembra
jubilārus – seniorus!
Aiju Bērziņu 
Regīnu Bērziņu 
Aleksandru Čamkinu 
Vilhelmu Gerasimovu 
Jānu Greidānu 
Gaļinu Larionovu 
Māri Malcenieku 
Ilgu Pabērzu 
Baibu Peteri 
Henrietu Romantovsku 
Ritu Bagustovu 
Veru Kukharenko 
Jevgēniju Čiriču 
Vladimiru Čujanu 
Nellu Jančenko 
Daini Zigmundu Līdi 
Annu Priekuli 
Ausmu Steberkli 
Tatjanu Gusevu 
Rasmu Lezdkalni
Dailoni Pakalnu

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

No 5. augusta  līdz 5. septembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Alise, Emīlija, Anna Emīlija, Dārta, Kate,
Adelīna, Keita Letīcija, Beatrise;

zēni – Davids,  Denijs 
Apsveicam jaunos vecākus!

ELZA SKERŠKĀNE
(03.10.1952. - 02.09.2017.)

In Memoriam SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Gaujas ielā 16

20. septembrī plkst. 13.00
Pensionāru padome

LĀPU GĀJIENS LĀČPLĒŠA DIENĀ!
Kopš Latvijas armijas atjaunošanas Latvijas karavīri ir piedalījušies daudzās 
starptautiskajās operācijās un kaujas uzdevumos, ziedojot savas dzīvības Latvi-
jas drošības stiprināšanai. Ādažu bāzē 2016. gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā, 
godinot Latvijas karavīrus, kuri pildot kaujas uzdevumus ziedojuši savas dzīvī-
bas, tika atklāta Nacionālo bruņoto spēku kritušo karavīru piemiņas vieta.
Šogad Lāčplēša dienā – 2017. gada 11. novembrī plkst. 19.00 Ādažu vidusskolas 
padome un NBS Ādažu garnizons aicina visus piedalīties lāpu gājienā no Ādažu 
vidusskolas 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

Elzas Skerškānes mūža ritums stājies 
nepilnu 65 gadu vecumā. No tiem 38 
gadi aizvadīti, strādājot par bioloģijas 
skolotāju Ādažu vidusskolā, kas bija vi-
ņas vienīgā darba vieta. Pēc aiziešanas 
pensijā sirds siltums tika dāvāts tikai 
ģimenei, īpaši mazbērniem. Bet visu at-
miņā Elza Skerškāne paliks kā sirsnīgs, 
iejūtīgs cilvēks. 

Ādažu vidusskolas kolektīvs

ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES
KAPELĀ KADAGĀ

Ar oktobri atsākas svētdienas skolas ticības mācības 
nodarbības bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kas 

vēlas būt kristīti, iesvētīti, iestiprināti, sagatavoties 
sakramentu saņemšanai. Nodarbības notiks katru 

trešdienu no plkst. 16.00
Tuvākā informācija pa tālr. 29374540 (pr. Ilmārs) vai 

26434830 (kapelāns Raimonds)
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments.

UZMANĪBU! SVARĪGI!

Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.200) izdots informatīvs pieli-
kums (Nr.197), kurā publicēti šādi Ādažu 
novada domes saistošie noteikumi:
Nr.23/2017 (25.07.2017.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2015.gada 27.janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr.1/2015 “Ādažu novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 
pirmsskolas izglītības ieguvei””.
Nr.24/2017 (25.07.2017.) “Par pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 
Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs”.
Nr.29/2017 (22.08.2017.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistoša-
jos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi 

par ielu tirdzniecību Ādažu novadā””.
Nr.30/2017 (22.08.2017.) “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība 
Ādažu novadā.”
Nr.31/2017 (22.08.2017.) “Grozījumi Āda-
žu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Saistošie noteikumi par Ādažu 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””. 
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Āda-
žu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, 
drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu 
novada Klientu apkalpošanas centrā Gau-
jas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociāla-
jā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu 
novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.




