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Ādažiem – balvu birums uzņēmējdarbības jomā
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    INTA KOKINA -
     RŪPĒS PAR MŪSU
         MĪĻDZĪVNIEKIEM

GADA ĀDAŽNIEKS

Ādažu pašvaldība saņēmusi apbalvojumu 
kā darba devējiem draudzīgākā pašvaldī-
ba visu Latvijas pašvaldību konkurencē, 
kā investīcijām draudzīgākais novads 
Ādaži ieguvuši 1. vietu kategorijā “No-
vads ar vietējās nozīmes attīstības cen-
tru”, par ieguldījumu uzņēmējdarbības 
vides pilnveidošanā Ādažu novads sa-
ņēmis 2. vietu kategorijā “Lielās pašval-
dības”. Balvas piešķīrusi Latvijas Darba 
devēju konfederācija, Latvijas Biznesa sa-
vienība un Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamera. “Ādažu novads lieliski 
demonstrē, ka nav jābūt lielajam reģionu 
centram, lai spētu piesaistīt uzņēmējus un 
ar gudru politiku un pārdomātu atbalstu 

veicinātu uzplaukumu savā pašvaldībā,”  
tā par Ādažu novadu raksta Latvijas Dar-
ba devēju konfederācija. 
Savukārt Latvijas Biznesa savienības un 
Vides Aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas veidotajā indeksā par in-
vestīcijām draudzīgāko pašvaldību Ādažu 
novads saņēmis pirmo vietu kā investīci-
jām draudzīgākais novads ar vietējās no-
zīmes attīstības centru. Šajā indeksā atzi-
nības pasniegtas trīs pašvaldību grupās: 
novadiem ar vietējas nozīmes attīstības 
centru; novadiem ar reģionālas nozīmes 
attīstības centru; republikas nozīmes pil-
sētām. Indekss “Investīcijām draudzīgākā 
pašvaldība” uzrāda pašvaldību kvantita-

tīvos sociāli ekonomiskos rādītājus, tiešo 
un netiešo atbalstu uzņēmējdarbības at-
tīstībai, kā arī pašvaldību aptaujas rezul-
tātus un pašvaldību praktiskās darbības 
investīciju vides sekmēšanā. 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera Ādažiem pasniegusi “Publisko 
pakalpojumu gada balvu 2016”. Lielo no-
vadu vidū Ādažu pašvaldība saņēmusi 2. 
vietu par ieguldījumu uzņēmējdarbības 
vides pilnveidošanā, bet pirmo – Cēsis. 
Publisko pakalpojumu gada balva tiek pa-
sniegta pašvaldībai, kas sevi pierādījusi ar 
ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīs-
tībā, ar augstu servisa līmeni un atvērtību 
pret sava reģiona biznesu.
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 Kopā ar Ziemassvētku vecīti un pasaku tēliem iedegta lielā Ziemassvētku egle!

 jāram Vācietim veltītajā jaunrades darbu 
konkursā Gaujas prēmija  labāko darbu 
fragmentus lasa JRT aktieris Gatis Gāga.

 Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aktieris Vilis Daudziņš akcijas “Iespējamā misija” 
laikā vada stundu Ādažu vidusskolas skolēniem.
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Foto – Laima Jātniece
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 Lāčplēša dienā deju kopa “Sprigu-
lis” kopā ar draugiem no Rundāles 
novada, folkloras kopu “Svitene” uz 
skatuves izdzīvoja brīnišķīgu koncertu 
“Latvija gadalaikos”!

 Ādažu uzņēmumā “Pelegrin”, kur ražo 
pasaulē ātrākās lidmašīnas ultravieglo 
lidaparātu klasē, viesojas delegācija no 

īnas, pārstāvji no Aviācijas asociācijas 
un Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūras.

 Jaunais domes traktors darbībā, 
uzkopjot Ādažu ielas.
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Foto – Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece

Foto – Sanda ūtere

 Paldies “ĀdažiVelo” par sportisko Latvijas kontūras sveicie-
nu Ādažu novada kartē!

 3. decembrī Ādažu Kultūras centra jauktais koris Jumis  eriņu zālē svinēja savu 30 
gadu jubileju. Suminām!
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Vai Tev ir izdevīgi atdot naudu citiem?
Tiekoties ar uzņēmējiem un iedzīvo-
tājiem, esmu dzirdējis daudz atzinīgus 
vārdus par salabotām un apgaismo-
tām ielām, sakoptām teritorijām, no-
pļautiem zālieniem, notīrītiem gājēju 
celiņiem. Tas priecē, tomēr esam tālu 
no vēlamā. Īpaši attālajos Ādažu cie-
mos – arī Stapriņu, Garkalnes, Alderu 
un Kadagas ciemā un citur ir daudz 
vajadzību, kuras nevaram ātri apmie-
rināt.
No savas puses cenšamies darīt visu, 
ko spējam, lai padarītu Ādažu novadu 
pievilcīgu un ērtu Jums un interesan-
tu mūsu viesiem. Protams, to varam 
izdarīt tikai pašvaldības budžeta ie-
tvaros, kā arī, piesaistot Eiropas Savie-
nības fondu �nansējumu. Mēs varētu 
darīt vairāk, ja vien visi Ādažu novadā 
dzīvojošie deklarētu savu dzīvesvietu 
Ādažu novadā. 
Saskaņā ar pašvaldības nekustamā 
īpašuma uzskaites datiem, ir zināms, 
ka  vairāk nekā 1000 nekustamo īpa-
šumu īpašnieku šobrīd nav deklarējuši 
dzīvesvietu Ādažu novadā. 
Ko tas nozīmē? Piemēram, par kat-
ru novadā deklarēto iedzīvotāju no 

viņa samaksātā iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa pašvaldības budžetā tiek 
ieskaitīti vidēji 807 EUR gadā. Tas 
nozīmē, ka gadā Ādažu pašvaldības 
budžetā netiek ieskaitīti ap 807 000 
EUR, bet līdzekļi nonāk to pašvaldī-
bu budžetos, kurās, iespējams, iedzī-
votājs nemaz nedzīvo un neizmanto 
tās pakalpojumus.
Salīdzinājumam, lūk daži no dar-
biem, ko esam paveikuši 2016.gadā 
šādu summu ietvaros: Draudzības ie-
las rekonstrukcija 132 595 EUR, Sau-
les ielas rekonstrukcija 165 011 EUR, 
Gaujas ielas 31 stāvlaukuma izbūve 30 
220 EUR, sarīkojumu un sporta zāles 
būvniecība (Pirmā iela 26) 493 000 
EUR. 

Ja visi Ādažu iedzīvotāji dek-
larētu savu dzīvesvietu Ādažu 
novadā, mēs varētu paveikt 
divreiz vairāk – salabot ielas, 
ierīkot apgaismojumu un ve-
loceliņus! Šobrīd visi, kas dzīvo 

un nav deklarējuši dzīvesvietu mūsu 
novadā, būtībā izmanto daudzus pa-
kalpojumus, kurus ir apmaksājuši no-
vadā deklarētie iedzīvotāji.

Aicinu ikvienu, kurš dzīvo, bet nav vēl 
deklarējies Ādažu novadā, to izdarīt 
vēl līdz gada beigām, lai ar nākamo 
gadu iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
tiktu ieskaitīts tās pašvaldības budže-
tā, kurā iedzīvotājs dzīvo un bauda pa-
matpakalpojumus.
Aicinu visus deklarētos iedzīvotājus 
izmantot Ādažu novada iedzīvotāju 
privilēģiju programmas priekšrocības 
(skatīt infogra�ku). 

Deklarēties var ātri un vienkār-
ši, elektroniski un bez maksas 
portālā latvija.lv. Instrukcija 
“Kā deklarēt dzīvesvietu Ādažu 
novadā” pieejama pašvaldības 
tīmekļa vietnē sadaļā Pakalpo-

jumi/Dzīvesvieta. Elektroniski dek-
larēt dzīvesvietu Ādažu novadā Jums 
palīdzēs Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra darbinie-
ki klātienē, Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, 
tālr. 66954800, dome@adazi.lv, dekla-
rēties varat arī klātienē, pierakstoties 
pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālis-
ta pa tālruni 67996461. 

Māris Sprindžuks
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

NOVADĀ
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“Viņa ir izglābusi daudzas dzīvības no 
bojāejas. Reizēm cilvēki atnes pavisam 
veselus, mazus kaķēnus eitanizēt, sa-
kot, ka nav �nansiālu iespēju par tiem 
parūpēties, taču Inta viņus paņem pie 
sevis, baro un rūpējas, līdz atrod tiem 
jaunas mājas. Viņa palīdz vietējiem 
ādažniekiem rūpēs par četrkājaino 
mīluļu veselību pēc darba laika un 
brīvdienās,” tā par Intu Kokinu, veteri-
nārās klīnikas “Purni” veterinārārsti, 
raksta viņas atbalstītāji, izvirzot 
Ādažu novada domes apbal-
vojumam. Ar stingrību, 
noteiktību un izdarīgu-
mu darbā, ar humo-
ra izjūtu un patiesu 
spēju līdzi just dzīvē 
Inta savu pacien-
tu saimniekos rada 
drošības sajūtu. 

Veterinārārsta darbs 
psiholoģiski nav viegls 
– dzīvības un nāves 
robeža ir trausla. Un ik 
dienas nākas par to pār-
liecināties. Īpašas pārdomas 
par ārsta spēju robežām Intai 
raisījis kāds gadījums, kad pēc 
sarežģītas operācijas izdevies izglābt 
kādas sunītes dzīvību, bet jau pēc čet-
rām dienām viņa pēkšņi nomira ar in-
farktu, izdzirdot salūtu Līgo vakarā kai-
miņmāju tuvumā. Tad jādomā, cik tālu 
sniedzas ārsta iespējas ietekmēt likteni. 
Ir gadījies arī tā, ka Inta naktīs nevar gu-
lēt, domājot par savu pacientu veselību. 
Ja piektdienās dzīvnieki tiek operēti, tad 
brīvdienās tie jāliek pie sistēmas. Pacien-
tu saimnieki zvana arī vēlos vakaros, bet 
pēc darba Inta dodas mājas vizītēs. Daž-

kārt cilvēki mēdz būt uzstājīgi, sakot, ka 
tieši Intai jāierodas pie viņu mājas mīlu-
ļa, lai gan ārstējamā dzīvnieka ģimenei 
ir auto, un ir visas iespējas aizbraukt uz 
tuvāko klīniku Juglā. Inta atzīst – daž-
reiz grūti saprast, kādēļ cilvēki ir ar mie-
ru vairākas reizes gadā tikko dzimušus 
kaķēnus nolaist tualetes podā, tā vietā, 
lai reizi mūžā izsterilizētu savu kaķeni. 
Dzīvnieku saimnieku rīcība mēdz būt 

neizprotama. “Bieži savā 
starpā sme-

jam, 

ka 
darbs 
būtu krietni                 v i e g -
lāks, ja pacienti pie mums 
nāktu vieni, ar anamnēzi un kredītkarti 
pie siksniņas! Mūsu darbā ir jāstrādā ne 
tikai ar mūsu pacientu – dzīvnieku, bet 
arī ar viņa saimnieku – cilvēku!” stāsta 
Inta. 

Braukāt ar “bobiku”,
audzēt sarkanās bietes
Inta dzīvniekus iemīļoja jau bērnībā, 
dzīvojot laukos, Jelgavas novadā. Kā jau 
lauku saimniecībā, bijuši daudzi suņi un 
kaķi, un citi zvēri. Inta jau no mazotnes 
zinājusi, ka grib būt veterinārārste, tikai 
sākotnēji viņas sapnis bijis būt par lauk-
saimniecības dzīvnieku dakteri, dzīvot 
laukos, braukāt ar “bobiku” un audzēt 
sarkanās bietes! Studiju laikā situācija 
lauksaimniecībā Latvijā mainījusies, tā-
pat arī Intas intereses, un tā viņa nonā-
kusi mazo dzīvnieku praksē. 
Vai kādreiz esi nožēlojusi savu profe-
sionālo izvēli?
Nē, nekad. Bieži esmu domājusi, ko gan 
citu es gribētu dzīvē darīt, ja nebūtu vete-
rinārārste, bet saprotu, ka nav nekā tāda 
pasaulē, kas man sagādātu tādu ganda-
rījumu kā veterinārija, kaut arī mūsu 
darbs ir ārkārtīgi grūts (ne velti no visu 
profesiju pārstāvjiem tieši starp veterinā-
rārstiem ir augstākais pašnāvību skaits). 
Nav tādu materiālo vērtību, kas spētu at-
svērt laiku, ko, steigdamies palīgā citiem, 
mēs atņemam savai ģimenei, vien cerība 
uz ģimenes sapratni un, paldies Dievam, 
savā ģimenē es tādu saņemu. 

Vismaz divus mājdzīvniekus!
Kādām īpašībām jāpiemīt veteri-

nārārstam?
Jābūt aukstasinīgam. Tas 

nozīmē, ka nedrīkst 
ļauties emocijām. Ir 

jābūt stratēģim – kā 
kara laukā, kur ie-
naidnieka pusē ir 
slimība, un tev ir 
“jāizštuko” efek-
tīgākais ceļš, kā 
to sakaut! Ne-
pieciešamas arī 
tādas īpašības kā 

ātra reakcija, spēja 
mobilizēties, labas 

psihologa iemaņas. 
Savus pārdzīvojumus 

mēs nesam uz mājām, bet 
klīnikā nerādām. 

Bieži saskaroties ar dzīvnieku 
aiziešanu, ar to var aprast?

Esmu pieradusi, uztveru to kā loģis-
ku dzīves cikla nobeigumu. Kā es saku 
– mums visiem pienāks pēdējā pietura. 
Citādāk ir, ja mirst jauni dzīvnieki, pie 
tā vēl jāpierod, bet diemžēl tāda tenden-
ce pastāv. Arī dzīvnieki, tāpat kā cilvēki, 
no paaudzes uz paaudzi paliek slimīgā-
ki, nīkulīgāki, katram otrajam uz kaut 
ko ir alerģija! Ārkārtīgi daudziem (un 
nu jau arī pavisam jauniem dzīvnie-

Prāts
un jūtīgums

Prāts
un jūtīgums

MŪSU CILVĒKS



Izjūti, ka Ziemassvētku 
laikā cilvēki kļūst labestī-
gāki? 
Katru gadu Ziemassvētkus 
(pat šajā vecumā) gaidu kā 
tādu lielu brīnumu. Jā, var-
būt tādēļ, ka šis ir tāds la-
bestības laiks. Varbūt tāpēc, 
ka cilvēkiem ir priecīgāks 
prāts. Esam atvērtāki labām 
emocijām – gan tās saņe-
mot, gan nežēlojot citiem. 
Šajā laikā vairāk dzīvē sa-
skatām pozitīvo, arī varbūt 
sarežģītākās vai pat bezcerī-
gākās situācijās. To es gribē-
tu novēlēt apkārtējiem šajos 
svētkos – neskopoties ar la-
biem vārdiem un uzslavām, 
vairāk smaidīt! Šķiet savā-
di, ka nevaram vairs viens 
otram pateikt ikdienišķas 
lietas sarunā aci pret aci, bet 
tikai, izmantojot planšetes 
un aifonus. Gribētu mudi-
nāt ieraudzīt, ka apkārt ir 
ļoti daudz labu cilvēku un 

arī tādi, kuriem varbūt ļoti vajadzīga 
līdzcilvēku palīdzība. Vēlos pateikt pal-
dies saviem lieliskajiem, brīnišķīgajiem 
kaimiņiem, kuri mani ir ļoti atbalstījuši. 
Man ir superīga ģimenīte, kolosāli kai-
miņi, ļoti labs darba kolektīvs, profesija, 
kurā varu būt noderīga citiem un kas 
man sniedz gandarījumu! Novēlu, lai 
katrs par savu dzīvi varētu teikt tāpat! 
Dzīve paskrien ātri, tāpēc tā jācenšas 
nodzīvot godam!

Monika Griezne
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kiem) ir onkoloģiskas saslimšanas. Tas 
viss saistīts ar to, ko ēdam, dzeram, el-
pojam, cik stresainu dzīvi dzīvojam (tas 
īpaši attiecas uz dzīvniekiem). Arī dzīv-
nieki bieži jūtas vientuļi, un arī viņi cieš 
no depresijas, tāpēc cilvēkiem iesaku – ja 
ir tāda iespēja, turiet vismaz divus māj-
dzīvniekus! 
Vai un kādi mīluļi ir Jūsu ģimenē?
Mēs esam "kaķenieki". Mums ir divi lieli 
runči – Buncis un Beisiks (viens no pat-
versmes, otrs, ko izbarojām ar pudelīti). 
Ar viņiem dzīvoklī ir pilnīgi pietieka-
mi! Man bail pat iedomāties, kas būtu, 
ja mēs dzīvotu privātmājā... Droši vien 
– zooloģiskā dārza �liāle! Zosis būtu 
noteikti!

Laimīte, Cepums,
Ipolits un citi
Vai darbā bijuši kādi kuriozi?
Reiz no kāda suņa saimnieka saņēmu 
aizrādījumu, ka, redz, kāpēc es zāles pret 
sāpēm špricēju suņa labajā kājā, nevis 
kreisajā, kas sāp! Tātad sanāk – ja sāp 
auss, tad jāšpricē ausī, ja galva, tad galvā... 
Pēkšņās dzimuma maiņas arī ir ikdiena, 
kad cilvēki 10 gadus no runča gaida ka-
ķēnus. Dažkārt kuriozi ir vārdi, kuros 
dzīvnieki nosaukti. Piemēram, Kadagā 
dzīvo kāmis, vārdā Islāms, ir runčuks, 
vārdā Sprindžuks (mūsu priekšniekam 
acīmredzot ir ļoti spēcīgs fanu klubs), 
sesks Pikselis, runcis Breivīks. Tramps 
Ādažos jau sen ir bijis aktuāls. Zinu la-
bradoru gados, kam ir tāds vārds. Pati 
vienam no saviem audžu kaķiem esmu 
devusi vārdu Ipolits, jo pēc sejas – iz-
spļauts Ipolits! Cik zinu, šo vārdu viņš 
saglabāja arī jaunajās mājās. Ir arī mīlīgi 
vārdi-Laimīte, Cepums, Pumpurs! Svei-
ciens viņiem! Bet vislabāk atmiņā, pro-
tams, paliek gadījumi, kad izdodas glābt 
bezcerīgus pacientus, kuriem no medicī-
niskā viedokļa cerību izdzīvot nav. Tad tā 
ir ārkārtīga liela gandarījuma sajūta, un 
veterinārija svin uzvaru. Protams, ir arī 
gadījumi, kad pacientiem ar labu prog-
nozi organismā kaut kas noiet greizi ne-
izprotamu iemeslu dēļ, un sekas var būt 
visai bēdīgas.

Sēņošana, 
piparkūku cepšana un cope
Ir kādi vaļasprieki, kas palīdz aizmirst 
darbu?
Maniem hobijiem vairāk ir sezonāls rak-
sturs: rudenī tā noteikti ir sēņošana, zie-
mā – piparkūku cepšana, adventes vaina-
gu veidošana un cita radoša izpaušanās. 
Vēl man ļoti patīk makšķerēt – gan uz 
ledus, gan bez tā! Ar to mani "saslimdi-
nāja" mans dzīvesbiedrs. Agrāk, braucot 

copēt, mēs pat saderējām, kurš izvilks 
pirmo zivi. Es vienmēr vinnēju, tādēļ 
dzīvesbiedra entuziasms mani ņemt līdz 
uz copi ātri vien noplaka. 
Apbalvojums “Gada ādažnieks” bija 
pārsteigums?
Jā, ārkārtīgi liels un patīkams pārstei-
gums. Šis gads ir bijis smags un nesis 
man ļoti lielu personīgu zaudējumu, 
tāpēc tagad, gada nogalē, šī ziņa par sa-
ņemto atzinību bija kā tāds eliksīrs dvē-
selei! Esmu ļoti pateicīga līdzcilvēkiem 
par šo darba novērtējumu!

Bērnībā kopā ar suni Džeku.

MŪSU CILVĒKS
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NOVADĀ

Darbi 2016
✓ Ādažu novada dome noslēgusi �nanšu 
stabilizāciju. Šā gada jūnijā Finanšu mi-
nistrija, novērtējot Ādažu novada paš-
valdības stabilitāti budžeta ieņēmumos, 
piesardzību izdevumos, kā arī veiktās 
reformas izpildvarā, noņēma stabilizēja-
mās pašvaldības statusu. 

✓ Atklāta sarīkojumu un sporta zāle 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē.

✓ Skolas jaunās ēkas būvprojektam iz-
sniegta būvatļauja ar nosacījumiem.  Plā-
nots, ka būvprojekts kopumā tiks izstrā-
dāts līdz 2017. gada vasarai.
✓ Izbūvēta pirmā vakuuma kanalizācijas 
sistēma Latvijā, kanalizācijas tīkli 44km 
garumā un 20 kanalizācijas sūkņu stacijas. 

✓ Uzsākta Muižas ielas pārbūves projek-
ta vērtēšana. Pēc projekta izvērtēšanas 
un saskaņošanas Centrālajā �nanšu un 
līgumu aģentūrā tiks uzsākta Muižas ie-
las brauktuves pārbūve,  izbūvējot  gājē-
ju/ velosipēdistu ceļu, jaunu apgaismoju-
mu, lietus ūdens kanalizāciju, paplašinot   
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. 
✓ Izbūvēti ātrumvaļņi Baltezera, Pirma-
jā, Austrumu un Priežu ielās. 

✓ Atjaunots Draudzības ielas posms no 
Rīgas gatves līdz krustojumam ar Saules 
ielu. 

✓ Izstrādāts būvprojekts Laveru ceļam, 
ko būvvalde akceptējusi 2016. gada 24. 
novembrī. 
✓ Atjaunota asfaltbetona seguma vir-
skārta Kanāla ielas posmā no Māras ielas 
līdz Dores ielai un abās ielas pusēs izvei-
dotas nomales ar stingru grants seguma 
pamatni 0,5m platumā.
✓ Izbūvēta Saules iela no Attekas ielas 
līdz Draudzības ielai 510m garumā. 

✓ Izbūvēts jauns grants segums Depo, 
Bērzu, Pļavu, Dārza, Druvas, Ķiršu, Čie-
kuru, Nūrnieku, Priežu, Krūkļu, Grau-
du, Nostūrīšu, Mālnieku ielām. 
✓ Izbūvēts jauns grants segums Virpnie-
ku, Bukultu un Upmalu ceļiem. 
✓ Baltezera ielā atjaunots asfaltbetona 
segums 4000m² platībā no Baltezera ka-
piem līdz Baltezera ielai 23, ceļu nomalēs 
un iebrauktuvēs ieklāts grants šķembu 
maisījums.
✓ Atjaunota asfaltbetona seguma vir-

skārta Alderu ielā pie Baltezera sūkņu 
stacijas abās ielas pusēs un izveidotas no-
males ar stingru grants seguma pamatni 
0.5m platumā.
✓ Sakopti novada ceļiem piegulošie 
grāvji Ziedu, Bērzu, Jaunkūlu ielās un 
Vectiltiņu ceļā. 
✓ Ādažu un Carnikavas kopprojektā 

Ādažu novada teritorijā atjaunoti grāv-
ji teju 8 km garumā. Projekta ietvaros 
Ādažu novada teritorijā atjaunoti grāvji 
ar kopējo garumu 7,72 km, veikti gult-
nes rakšanas darbi vairāk nekā 14 tūkst. 
m3 apjomā. Novākts apaugums aptuveni 
4ha platībā, nozāģēti 12 koki un novāk-

tas 30 kritalas, atjaunotas 96 drenu izte-
kas. Nojaukti bebru aizsprosti, atjauno-
tas caurtekas ar diam. 800 – 1000 mm, 
kopējais garums 146 m. Pārējie labiekār-
tošanas darbi tiks veikti 2017. gadā. 

✓ Pie Ataru ceļa iztīrīta �ltraka un sare-
montēta caurtekas atbalstsiena. 

✓ Izstrādāti ezeru zivsaimnieciskās eks-
pluatācijas noteikumi Ādažu novada 
ūdenstilpnēm. 
✓ Atjaunoti Laveru poldera Garciema 
ceļa novadgrāvji teju 3km garumā. 

✓ Vējupē uzstādīta strūklaka, kas āda-
žniekus priecē vasaras sezonā, bet līdz 
pavasarim tā ziemo noliktavā. 

✓ Turpmāk likumpārkāpējus varēs no-
ķert vēl ātrāk, Ādažu pašvaldības polici-
jai – savs kvadracikls! 

✓ Pabeigts laukuma pie Ādažu Kultūras 
centra pamatnes sagatavošanas posms. 
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NOVADĀ

✓ Atjaunots asfaltbetona segums ceļam 
pie Ādažu vidusskolas (no Gaujas ielas 
līdz iebrauktuvei uz Ādažu Sporta centru). 

✓ Atjaunots asfaltbetona segums Kada-
gas ceļa posmam aiz Gaujas tilta 93 met-
ru garumā. 

✓ Vējupē iestādītas ūdensrozes, Ādažu 
novada simbols! Paldies dāvinātājam 
Gundaram Subočam! 

✓ Jaunas puķu dobes pie Kadagas daudz-
dzīvokļu mājām un dīķa apkārtnē Depo 
ielā pie policijas. 

✓ Jauni soliņi un puķu dobes Vējupes 
krastmalā Attekas ielā. 

✓ Alderu pludmale attīrīta no ūdenszā-
lēm un uzstādīta laipa. 

✓ Sakopts Kadagas parks. 

✓ Izbruģēts laukums, renovētas cen-
trālās ieejas kāpnes pie Ādažu vidus-
skolas. 

✓ Nojaukti grausti Ādažu centrā. 

✓ Lai atbrīvotu vietu skolas būvniecībai, 
nojauktas garāžas Attekas ielā 16.

✓ Atjaunots Kadagas pirmsskolas iz-
glītības iestādes jumts, četrām rotaļu 
nojumēm un katlu mājai atjaunotas koka 
elementu fasādes un to krāsojums.  
✓ Remontdarbi Ādažu pirmsskolas iz-
glītības iestādē: 
• Ēdamzālē ieklāta jauna grīda 60,70 m2 
platībā.
• Mūzikas klasē atjaunots parketa grīdas 
segums.
• Koridoros iekārti jauni griesti 332 m2 
platībā. 
• Izbūvēti jauni LED gaismekļi.
• Kāpņu telpā veikts kosmētiskais re-
monts, atjaunots sienu un griestu krāso-
jums. 
• Izremontētas jauno grupiņu telpas 1. 
un 2. stāvā. Ieklātas jaunas grīdas, izbū-
vētas jaunas starpsienas, jaunas griestu 
konstrukcijas ar jauniem gaismekļiem.
• 1. stāva grupiņā izbūvēta atsevišķa vir-
tuve un dušas telpas ar tualeti, otrā stāva 
grupiņā izbūvēta jauna, plaša grupiņa ar 
tualeti un izlietnēm. 

• 1. stāva jaunajā grupiņā ieklāta apsildā-
mā grīda un izbūvēta atsevišķa ieeja no 
ārpuses ar atjaunotu betonbruģakmens 
segumu. 
✓ Jauna datorikas klase Ādažu vidusskolā. 

✓ Ādažu vidusskolas virtuvē labiekārto-
ta atsevišķa telpa, lai sagatavotu ēdienu 
skolēniem, kuri cieš no celiakijas.
✓ Jauna garderobe, sānu ieejas durvis un citi 
nozīmīgi remontdarbi Ādažu vidusskolā. 

✓ Ādažu vidusskolā veikti nozīmīgi re-
montdarbi par kopējo summu 185000 
EUR:
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• Nomainītas sānu ieejas durvis. 

• 1100 m2 apjomā nolakota grīda.
• Atjaunoti 15 mācību kabineti, kuros 
veikti krāsošanas un lakošanas darbi, 
nomainītas mēbeles – galdi, krēsli, sek-
cijas. 
• Nolakotas grīdas 1500 m2 apjomā
• Nokrāsotas sienas 1200m2 apjomā
✓ Personai, sasniedzot 100 gadu vecumu, 
pabalsts 300 euro apmērā.
✓ Par trešdaļu pieaugusi platība, ko pļauj 
pašvaldība. 

✓ Sakopta Rīgas gatves zaļās zonas starp 
gājēju ietvi un Rīgas gatves braucamo 
daļu posmā no Parka ielas līdz pagrie-
zienam uz Muižas ielu, kā arī posmā no 
Gaujas ielas līdz Jaunkūlas ielai.
✓ Veikti remontdarbi tiltam pār Gauju. 
✓ Izveidoti divi jauni rotaļu laukumi Vē-
jupes pludmalē un Kadagā.

✓ Atjaunots gājēju tiltiņš pār Vējupi.  

✓ Jauns asfalta segums stāvlaukumā pie 
Ādažu vidusskolas. 
✓ Sakopta vide pie Vējupes strūklakas. 

✓ Ūdensrožu parkā uzstādīts jauns rota-
ļu elements. 

✓ Atjaunoti horizontālie apzīmējumi 
novada maģistrālajās ielās un ceļos.
✓ Novadā atjaunotas esošās un uzstādī-
tas jaunas ielu un ceļu norādes.
✓ Ādažu novada ezeros ielaisti 40 000 
zivju mazuļu. 
✓ Teju 150 novada bērnu piedalījušies 
domes organizētajās vasaras radošajās 
darbnīcās.
✓ Nojaukta nelikumīgā būve “Nūrnieku 
pirts”  Čiekuru ielā. 
✓ Basketbola – volejbola laukumā pie Āda-
žu vidusskolas – jauns sintētiskais segums!

✓ Jauni basketbola grozi Ādažu Sporta 
centra sporta zālē. Ādažu Sporta centra  
sporta zālē uzstādīti divi jauni basketbo-
la grozi, kas regulējami 5 augstumos. 

✓ Nozīmīgi remontdarbi Ādažu Sporta 
centrā: 
• Ādažu Sporta centra sporta zālē – jauns 
apgaismojums ar jaunām LED lampām.
• Lietus ūdens novadīšanas trase pie ie-
ejas Ādažu Sporta centrā.
• Jauna īžu grīda Ādažu Sporta centra 
peldbaseina vīriešu ģērbtuvēs. 
• Par 70% nomainīts apgaismojums Āda-
žu Sporta centra baseina telpā. 

• Jauni piekarināmie griesti centra uz-
gaidāmajā telpā. 
Jaunas tradīcijas, kas aizsāktas 2016. gadā!
✓ 2016. gadā Ādažu pašvaldība pirmo rei-
zi piedalījās Eiropas Mobilitātes nedēļā. 

✓ Pirmo reizi Ādažu dome organizēja jau-
no uzņēmēju konkursu, lai veicinātu jauno 
komersantu darbību Ādažu novadā. Kon-
kursā pirmo vietu ieguva pretendents, kurš 
plāno darināt augļu un ogu mājas vīnu.  
✓ Ādažu Kultūras centrā jauna tradīci-
ja – latviešu kino vakari. Katra mēneša 
pēdējā otrdienā. 
✓ Zemnieku un amatnieku tirdziņi Āda-
žu centrā. 

✓ Pirmo reizi Ādažu novadā apbalvoti 
izcilākie skolēni un audzēkņi.
✓ Ādažu bibliotēka iedibināja jaunu tra-
dīciju – brīvdabas grāmatu plauktu Gau-
jas svētku laikā. 
✓ Svētku gājiens – jauna tradīcija Gaujas 
svētku ietvaros, kas aizsākās šogad, vie-
nojot gan pašvaldības iestādes, gan pri-
vātā sektora pārstāvjus. 

✓ Pirmo reizi Gaujas svētku laikā – ie-
spēja iepazīties ar Ādažu Bērnu un jau-
natnes sporta skolas audzēkņu paraugde-
monstrējumiem dažādos sporta veidos. 
✓ Biedrība “Ādažu uzņēmēji” aizsāka 
jaunu tradīciju – “Uzņēmēju brokastis”, 
kurās satiekas novada uzņēmēji, lai iepa-
zītu viens otra darbu un apspriestu noza-
rē svarīgus jautājumus.
✓ Pirmo reizi Ādažu novadā tika organi-
zēts jauniešu forums. 
✓ Ādažu novada pašvaldība pievienojusies 
Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam.

NOVADĀ
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Skolas jaunās ēkas projektētāji iepazīstas ar vienu no labākajām Igaunijas skolām

Jaunās skolas ēkas būvprojekts minimā-
lā sastāvā š.g. 17. novembrī tika iesniegts 
būvvaldē un 9. decembrī tika saņemta 
būvatļauja ar nosacījumiem. Būvprojekts 
minimālā sastāvā stingri nosaka jaunās 
skolas ēkas apbūves laukumu un būves 
apjomu, bet visu pārējo būvprojekta 

kopumu tiek turpināts iz-
strādāt. Piemēram, tiek pa-
redzēts jaunajā skolas ēkā 
skolēnu ēdināšanai ieviest 
pašapkalpošanās principu, 
kuru ilglaicīgi un plaši iz-
manto Skandināvijas un 
Somijas skolās, bet Baltijas 
reģiona skolās šo principu 
tikai sāk ieviest. Ar mērķi 
izpētīt, kā tiek organizēta 
sākumskolas skolēnu ēdi-
nāšana pēc šī principa, š.g. 
29. novembrī SIA “Nams” 

un Ādažu novada domes pārstāvji devās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz vienu 
no labākajām Igaunijas skolām – Rocca 
al Mare skolu, kura atrodas Tallinā un 
kurā ēdināšanas pakalpojumu nodroši-
na tas pats uzņēmums, kurš šobrīd ēdi-
na skolēnus Ādažu vidusskolā – Baltic 

Restaurants. Šīs vizītes rezultātā izdevās 
veikt nepieciešamos precizējumus vir-
tuves un ēdamzāles plānojumā. Līgums 
ar SIA “Nams” paredz, ka būvprojekts 
visā kopumā tiks izstrādāts līdz 2017.g. 
vasarai.

Normunds Masaļskis

Uzsākta Muižas ielas pārbūves projekta vērtēšana

Ādažu novada dome šī gada 30. novem-
brī iesniedza Centrālā �nanšu un līgumu 
aģentūrā projekta (CFLA) “Muižas ielas 
industriālās teritorijas  infrastruktūras 
sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības 
un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

Ādažu novadā” 
pieteikumu Ei-
ropas Reģionālā 
attīstības fonda 
3.3.1.specifiskā 
mērķa “Palieli-

nāt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” trešā projektu 

iesniegumu atlases kārtā. Pēc projekta 
izvērtēšanas un saskaņošanas CFLA tiks 
uzsākta Muižas ielas brauktuves pārbūve,  
izbūvējot  gājēju/ velosipēdistu ceļu, jaunu 
apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju 
un paplašinot   ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklus. Publiskās infrastruktūras 
sakārtošana projekta teritorijā  ir svarīgs 
priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo ko-
mersantu darbības efektivitāti un veicinā-
tu jaunu uzņēmumu veidošanos.

Gunta Dundure

Projekts “Teātris bērnu priekam” kļūst par 2016. gada labāko projektu atbalsta konkursā 
iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”!

Jau novembra mēneša laikrakstā “Ādažu 
Vēstis” informējām par 18 daudzveidī-
giem un interesantiem projektiem, kas 

tika īstenoti Ādažu nova-
da domes rīkotajā atbal-
sta konkursā iedzīvotāju 
iniciatīvām “Sabiedrība ar 
dvēseli”. Lai gan konkursa 
vērtēšanas komisijai nebija 
viegli noteikt labāko 2016. 
gada projektu, jo visi īste-
notie projekti ir unikāli un 
daudzveidīgi, kā arī dod 

i e g u ld ī ju-
mu kopējā 
novada at-
tīstībā, tomēr pēc ilgām 
diskusijām komisija par 
labāko 2016. gada projektu 
atzina nereģistrētas iedzī-
votāju grupas “Audzītes” 
īstenotu projektu “Teātris 
bērnu priekam” (projekta 
vadītāja Linda Cintiņa). 
Projektam “Teātris bērnu 
priekam” tika piešķirta 

balva – dāvanu karte 100 eiro vērtībā un 
būs iespēja pretendēt uz Latvijas Pašval-
dību nodibinājuma “Sabiedrība ar dvē-
seli – Latvija” Pierīgas reģiona labākā 
projekta balvas iegūšanu, kā arī uz Na-
cionālās balvas ieguvēja statusu!
Paldies visām projektu grupām par ie-
guldīto darbu un laiku, īstenojot kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektus!

Inita Henilane
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PERSONĪBA

Vai tā būtu Pepija Garzeķe, vai Zigrīda 
izrādē “Priekuliene”, Karlsons vai rūķu 
meitene, mazā raganiņa vai pirātu mei-
tene, visās lomās viņa ir par 100%. “Ne-
drīkst tēlot. Ir jājūt un jābūt tam, kas 
esi,” atzīst amatierteātra “Kontakts” 
aktrise, Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes audzinātāja, bērnu pasākumu 
un rotaļu organizatore Linda Cintiņa, 
kura brīvajā laikā režisē izrādes, lai tās 
rādītu saviem audzēkņiem un ieprie-
cinātu arī bērnunama bērnus. Radoša, 
enerģiska un atraktīva, un, kā atzīst vi-
ņas audzēkņi, arī ļoti mīļa! Brīvajā laikā 
Linda paspēj īstenot dažādus projektus, 
kuros iesaista arī savus kolēģus! Tā, pie-
mēram, Lindas vadītais projekts “Teāt-
ris bērnu priekam” uzvarējis konkursā 
“Sabiedrība ar dvēseli”! Lindai, šķiet, ir 
tik daudz enerģijas, par kādu citi varētu 
tikai sapņot.

Vai pirmo reizi iesaistījāties konkursā 
“Sabiedrība ar dvēseli”? 
Šis ir jau trešais projekts. Iepriekš uztai-
sījām dabas stūrīšus – katrā gaitenī vienā 
grupā tāds ir, kā arī, kad darbojos skolas 
vecāku padomē, Ādažu vidusskolā izvei-

dojām rotaļu 
istabu. Man 
jau miera nav, 
visur kur ie-
kuļos. Vienī-
gais, par ko 
tagad nedaudz 
pārdzīvoju, ka 
ar šo projektu 
arī citām kolē-
ģēm sagādāju 
darbu atvaļi-
nājuma laikā. 
No kurienes 
šī neizsīksto-
šā enerģija? 
No ģimenes. 
Uzskatu, ka 
par to, kas 
mēs esam, 
pirmkārt, jā-
pateicas ģi-
menei. Mana 
vecmā m i ņa , 
ejot un darbus 
darot, vien-
mēr pie sevis 
kaut ko dzied,  
un dziedāša-
na mums vi-
siem ģimenē 
ir asinīs, var 
pateikt vie-
nu vārdu, un 
mēs jau varam 

izdomāt dziesmu, kurā ir šis vārds. Vec-
māmiņa ir ļoti enerģiska, vienmēr ir vak-
tējusi un pabarojusi pat kaimiņu bērnus, 
arī tagad, savos 83 gados, viņas lielākais 
prieks ir, ja viņa var kādu pabarot, pacie-
nāt. Viņa ir īsts mājas labais gariņš! No 
mammas mantojumā ir radošums, 
kā saka, mēs no nekā varam uz-
taisīt kaut ko... Un tā ālēšanās 
pa ballītēm arī no ģime-
nes, jo jau no mazām 
dienām vecāki ņēma 
līdzi uz visādiem 
pasākumiem, ejot 
kūjiniekos, rīkojot 
karnevālus mājās. 
Vēlāk pati rīko-
ju Māmiņdienas 
koncertus kopā ar 
kaimiņu bērniem, 
aicinājām visas 
kaimiņu mammas. 
Ja nebūtu arī vīra 
vecāku atbalsta, kas 
bērnus pieskata un mā-

jas darbus apdara, es jau nekur netiktu un 
neko nevarētu padarīt. Man ģimene ir ļoti 
svarīga, jāpateicas arī vīram un bērniem, 
kas mani atbalsta visās trakajās idejās. 
Kā sākās aizraušanās ar teātri?
Viss sākās ar rūķiem. Ādažu vidusskolas 
skolotāja, amatierteātra “Kontakts” reži-
sore Vaira Baltgaile Ziemassvētkos mūs ar 
draudzeni paaicināja spēlēt rūķus. Darbo-
jāmies arī skolas teātrī, bet pēc vidusskolas 
aizgāju mācīties par svētku režisori, kas ir 
mana pirmā profesija. Daudz mācījos, ko 
tas patiesībā nozīmē – būt uz skatuves – 
un sapratu, ka profesionāli ar aktiermāks-
lu tomēr negribētu nodarboties. 
Kāpēc? 
Aktieri bieži nevar iziet no tēla, cieš no 
depresijas, mani vairāk saista gaišie, prie-
cīgie tēli, bet labam aktierim jāspēlē viss. 
Turklāt man agri izveidojās ģimene, likās, 
ka nevarēšu to apvienot. Tad teātris ir ļoti 
jāmīl. Esmu ļoti apmierināta, ka teātris ir 
mans vaļasprieks, varu ar to nodarboties 
brīvajā laikā. Aktierim nav izvēles iespē-
jas. Man patīk, ja varu izvēlēties tēlus, 
kurus atveidot. Reizēm vecāki jautā, vai 
nevarētu būt Vinnijs Pūks. Vinnija Pūka 
tērpā ar bērniem varētu tikai fotografē-
ties, bet svarīgi ir kopā piedzīvot kādu pie-
dzīvojumu, iet rotaļās, darboties. Pufīgos 
tērpos ir grūti pārvietoties, vienīgi var va-
dīt koncertu. Lai gan, pat vadot koncertu, 
vienreiz uzskrēju pati savam bērnam vir-
sū. Man bija kaķa kostīms ar milzīgu kaķa 
galvu, acīs spīdēja prožektoru gaisma, 
neko neredzēju. Tā gan bija vienīgā reize, 
kad man bija tik ļoti liela galva.
Kāda bijusi mīļākā loma no teātrī spēlē-
tajām?
Zigrīda “Priekulenē”. Tā ir loma, kuru 

 Visa ģimene kopā ar izpalī-
dzīgajiem rūķīšiem – vīra vecā-
kiem.
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visilgāk pati veidoju. Šajā izrādē visas 
lomas bija pašu veidotas. Pēdējā izrādē 
(“Krustmāte Jūle no Tūles”) mainījāmies 
tēliem, lai pašiem būtu interesantāk. Li-
kās, ka veceņu loma man ir kā radīta, bet 
šajā – pēdējā izrādē – esmu dāma. 
Ar savu ģimeni piedalījāties arī projektā 
“Dziedošās ģimenes”…
Mēs tikām līdz pirmajam atlases koncer-
tam, bija viens priekšnesums. Mums pie-
trūka kā laika, tā pieredzes, lai turpinātu 
šovu un sagatavotu priekšnesumus. Kopu-
mā tas bija lielisks piedzīvojums, tikšanās 
ar interesantiem cilvēkiem, iepazināmies 
arī ar �lmēšanas aizkulisēm. 
Kā nonācāt līdz bērnu pasākumu vadī-
šanai?
Kultūras skolā, mācoties par svētku re-
žisori, mūs ar draudzeni uzaicināja va-
dīt bērnu rītus “Lido”. 2001. gadā sāka 
veidoties dažādi bērnu centri. Vēlāk jau 
strādāju kompānijā, kas pirmā Latvijā 
veidoja bērnu ballītes. Vadīt gan bērnu, 
gan arī masu pasākumus, bija liela skola. 
Šajā jomā nostrādāju četrus gadus. Tā kā 
man jau pašai bija bērns un ģimene, sa-
pratu, ka nevēlos visas brīvdienas pavadīt, 
veidojot svētkus tikai citiem. Tā arī pama-
zām nonācu līdz bērnudārzam. Divus ga-
dus strādāju bērnudārzā Rīgā, pēc tam – 
Ādažos. Darbs ar bērniem 
man tomēr ir vistuvākais. 
Kādam jābūt cilvēkam, lai 
varētu likt bērniem smie-
ties? Bērni ir ļoti patiesi, 
viņus nevar piemānīt. 
Jā, tur jau tā lieta, nedrīkst 
tēlot. Ir jājūt un jābūt tam, 
kas esi. Arī man pašai tie-
šām jājūtas kā princesei, ja 
kā princese dodos pie bēr-
niem. Es jau sāku pārdo-
māt, cik ilgi vēl varēšu būt 
princese. Ļoti jāsataisās, lai 
pati tam noticētu. (Smejas.) 
Mazliet žēl, ka Pepiju aiz-
vien retāk aicina uz bērnu 
pasākumiem. Tagad topā ir 
spaidermeni, monstri, ve-
cāki saka – jā, bērni Pepiju 
nezina, mēs arī nezinām. 
Pepija ir mans mīļākais 
tēls. 
Kāpēc? 
Laikam esam līdzīgas! Ar 
savu fantazēšanu un spon-
tanitāti. Pēkšņi varu ko 
traku izdomāt un iesaistīt 
tajā arī pārējos. Es tā daž-
reiz domāju – ja pieaudzis, 
prātīgs cilvēks uz mani no 
malas skatās, nez, ko viņš 
domā. Bet, ja smaida, tad 

laikam viss ir kārtībā! Piemēram, mēs ar 
bērniem kopā rāpojam pa grīdu, saucot: 
“Meklējam Kukarambu!” Un viņi man 
rāpo līdzi, un mēs meklējam Kukaram-
bu visādās šķirbās un malās. Tad jautā-
ju: “Bērni, jūs zināt, kas ir Kukaramba?” 
“Nē!” Pepija jau pati arī nezina, tikai to, 

ka tai ir lieli zobi, viņa kož. Ja es pati ticu, 
ka tur ir tā Kukaramba, arī bērni tic! Un 
mēs aizrautīgi kopā dodamies to meklēt! 
Vai ik dienas, esot kopā ar tik daudz ma-
ziem bērniem, vakarā, pārnākot mājās, 
paliek spēka kam citam? 
Dažādi. Ja dienas laikā izdevies izdarīt 

to, kas saplānots, tad jā. 
Tad esmu nogurusi, bet 
gandarīta. Bet reizēm visas 
dienas garumā ir tik daudz 
runāts, ka nav spēka. Es 
gan nevaru nerunāt, jo 
bērni mājās. 
Diendienā esot kopā ar 
maziem bērniem, nevar 
pazaudēt jauneklīgumu, 
vai ne?
Jā, redzot, kā bērns, mēli 
izbāzis, sakoncentrējies 
zīmē vai līmē… Tas ir tāds 
prieks. Man liekas, ka mēs, 
bērnudārza audzinātājas, 
uz pasauli skatāmies ar 
bērna acīm, protot priecā-
ties par brīnumiem. Kāds 
bērns atnāk un saka: “Es 
tevi mīlu” vai “Tu esi ļoti 
mīļa.” Tā viņi dara. Sanāk 
dzīvot tādā pozitīvismā. 
Ziņas neskatos. Šeit, bēr-
nudārzā, ir tāda kā pilnīgi 
cita realitāte. Bērnības pa-
saule. Tāpēc mēs laikam 
arī esam laimīgas. Es strā-
dāju darbu, kas ir arī mans 
hobijs! Man ir ļoti pavei-
cies, ka varu darīt to, kas 
man sagādā prieku.  

Monika Griezne

PERSONĪBA

Fotosesija šovā  “Latvijas dziedošās ğimenes”.
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Cilvēki – Ādažu novada lielākā vērtība!
Kas gan būtu Ādaži bez ādažniekiem – labestīgiem, izpalīdzīgiem, strādīgiem, uzņēmīgiem, gudriem, ra-
došiem, īstiem sirds cilvēkiem! Cilvēki ir Ādažu novada lielākā vērtība! Un kā ik gadu, arī šogad ādažnieki 
Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā  pulcējās, lai svinīgā gaisotnē atskatītos uz paveiktajiem darbiem, 
iegūto pieredzi un kopīgi no sirds priecātos par ikvienu labu darbu, kas darīts nesavtīgi, no visas sirds un 
ar mīlestību. Ādaži būs tik grezni, cik greznus tos darīs katrs no mums. Ar savu enerģiju, pūlēm un izdomu. 
Nesavtību. Ar gandarījumu varam teikt – paldies visiem, kas darīja! Katram paldies! Kā rakstīja kāds no 
laureātu pieteicējiem Ādažu novada domes apbalvojumam, “nav jālido kosmosā un nav jānodzīvo saules 
mūžs, lai pateiktu paldies cilvēkiem, kuri dara daudz vietā, kurā mēs dzīvojam!”
Lepojamies ar:
GUNĀRU FREIDENFELDU, apbalvojuma “Goda ādažnieks” lau-
reātu, mūziķi, komponistu. 

Gunāra Freidenfelda devums latviešu populārajā mūzikā ir plašs 
un daudzpusīgs – viņa komponētās dziesmas iegājušas žanra zel-
ta repertuārā; praktiskai muzicēšanai kā trompetists mūziķis no-
devies orķestrī “Armatūra”, karavīru ansamblī “Zvaigznīte”, “Rīgas 
estrādes orķestrī”. Gunārs Freidenfelds vadījis vairākus ansam-
bļus un kopš 80. gadiem Latvijas radio mūzikas redaktora darbā 
daudz darījis popmūzikas izpētē un popularizēšanā. Pašlaik mūzi-
ķis vada Ādažu vīru vokālo ansambli, ar kuru koncertē.

INTU KOKINU, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureāti nominā-
cijā “Sabiedriskā darbība”, veterinārās klīnikas SIA “Purni” vete-
rinārārsti. 

Inta Kokina ik dienas rūpējas par mūsu mīļdzīvnieku veselību un 
labsajūtu. Šis ir darbs diennakts garumā, nežēlojot sevi un savu 
laiku. Intas sirdī vietu atrod arī tie četrkājainie draugi, kuri ci-
tiem nav bijuši vajadzīgi, ārstējot un rodot viņiem pagaidu vietu 
savās mājās, līdz sameklēti jauni saimnieki. Bez Intas palīdzības 
pamestie un nevienam nevajadzīgie ielas minkas būtu aizgājuši 
bojā. Intas ikdiena ir mīlestība un pacietība, un lieliska prasme 
kontaktēties. Dāvājot jaunu dzīvi nelaimē nonākušajiem mīluļiem, 
Inta apliecina, ka ikviena dzīvība ir liela vērtība.

DAINU GRŪNVALDI, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureāti 
nominācijā “Izglītība”, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Mākslas 
nodaļas vadītāju. 

Jau 30 gadu garumā augsti profesionālā un sirdsgudrā pedagoģe 
Daina Grūnvalde strādā pēc savas izstrādātās mācību program-
mas, mācot apzināties mūsu tautas kultūras vērtības. Skolotājai 
vienmēr izdodas atrast audzēkņos viņu stiprās puses, veidojot 
savstarpēju uzticību. Audzēkņi Dainas nodarbības apmeklē ne ti-
kai, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus ieskaitēs un skatēs, 
gatavotos konkursiem un izstādēm, bet lai vienkārši gūtu iedves-
mu, mieru un ticību savām spējām. Daina Grūnvalde – eleganta, 
smalkjūtīga un radoša sieviete, kura mākslas pasaulē prot iedves-
mot ne tikai audzēkņus, bet arī savus kolēģus.JĀNI KAĻIŅIČU, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureātu nomi-

nācijā “Novada popularizēšana”. 

Ādažnieks Jānis Kaļiņičs ar savu entuziasmu un par saviem per-
sonīgajiem līdzekļiem izveidoja unikālu projektu – “Dzīvo sapņu 
dārzu”, kas atdzīvināja Ādažu centru, pulcējot tajā gan lielus, gan 
mazus ādažniekus un viņu viesus. Īsā laikā “Dzīvo sapņu dārzs” 
kļuva par iemīļotāko pulcēšanās vietu ģimenēm. Daudziem bēr-
niem tā bija pirmā reize mūžā iepazīt mājdzīvniekus, pabarot tos, 
kā arī pašiem kļūt par palīgiem šajā lauku sētā. Viens cilvēks tik 
lielai sabiedrības daļai spēja sagādāt prieku, iespēju komunicēt 
ar dzīvo radību un rūpēties par to! “Dzīvo sapņu dārzs” izraisīja 
interesi arī plašākā apkārtnē - Jāņa lolojums tika atspoguļots gan 
presē, gan TV raidījumos. Jānis pozitīvā gaismā licis izskanēt Āda-
žu vārdam visā Latvijā!
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SANDRU BREIDAKU, apbalvojuma “Goda raksts” laureāti, Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. 

Sandriņa – tā savu vadītāju mīļi sauc viņas vadītās iestādes darbi-
nieki un arī bērni. Viņa vienmēr katram piemeklē īpašus vārdus un 
cenšas padomāt par ikvienu cilvēku kā īpašu. Tieši tāpat viņa at-
tiecas pret katru bērnu, nepārtraukti cenšoties uzlabot apstākļus 
savā iestādē, savā kolektīvā. 90. gados, kad viss “juka un bruka”, 
Sandra Breidaka 17 skolotāju bērniem vienlaikus bija gan audzi-
nātāja, gan auklīte, gan muzikālā audzinātāja, gan veļas pārzine, 
pulcinot ap sevi kopā domubiedrus un bijušos bērnudārza darbi-
niekus. Tā izveidojās Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, kurā 
tagad ir jau 15 grupas un vairāk nekā 350 bērnu. Atjaunoti abi 
baseini, ziemas dārzs, uzbūvēta sporta un sarīkojumu zāle, bet 
attiecības ar saviem darbiniekiem, bērniem un bērnu vecākiem ir 
palikušas tādas pašas: siltas, mīļas, ģimeniskas un uzmundrino-
šas. Katrs, kurš reiz runājis ar Sandriņu, jūtas īpašs, novērtēts, 
sāk mirdzēt, kā dzirdējis eņģeļu spārnus švīkstam.

JĀNI GRASI, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātu, Ādažu 
vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāju.
Jānis Grasis Ādažu vidusskolas dzīvē iesaistās jau astoņus gadus, 
trīs no tiem – kā skolas vecāku padomes priekšsēdētājs. Kopš 
iesaistīšanās Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībā, aktīvi darbo-
jas un piedalās biedrības projektos ne tikai ar padomu, bet arī 
ar savu darbu brīvajā laikā, ņemot rokās špakteles lāpstiņu un 
krāsas otas, lai atjaunotu skolas observatoriju. Jānis Grasis ir ap-
vienojis vecākus, skolēnus un skolotājus, meklējot īstos risinā-
jumus sarežģītām situācijām. Viņš atradis ceļus, pa kuriem ejot, 
var sadzirdēt dažādus viedokļus un tomēr atrast kopīgo, lai skolas 
dzīvi padarītu saprotamāku arī citiem. Jānis Grasis nekad neskaita 
iztērēto laiku, piedaloties un uzrunājot Ādažu vidusskolas pasāku-
mu un projektu dalībniekus, kā arī nenogurst, meklējot risināju-
mus un diskutējot ar Ādažu novada domi par dažādiem izglītības 
jautājumiem.

SANDU SĪLI, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureāti, SIA 
“LAIK” pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība” metodiķi 
un pedagoģi. 

Sanda Sīle strādā ar patiesu mīlestību, un viņas  radošumam nav 
robežu. Bērnos viņa rada patiesu interesi izzināt jauno. Sanda 
veido izglītojošas filmas bērniem par Latvijas skaistākajām vie-
tām, dabas norisēm, sakoptu vidi un cilvēku neapdomīgās rīcības 
sekām, sižetos reportieru un skolotāju lomās iejūtas bērni paši. 
Sanda ap sevi pulcē arī citus pirmsskolas pedagogus, organizējot 
izglītojošus seminārus, lai kopīgi apzinātu bērnu talantus, spētu 
attīstīt viņu prasmes un iemaņas, un veidotu mazo cilvēku par 
dzīvi mīlošu, darbīgu un radošu personību.

VALĒRIJU BULĀNU, apbalvojuma “Gada ādažnieks” laureātu 
nominācijā “Mecenātisms”, SIA “Emerald Baltic” valdes locekli. 

Valērijs Bulāns kā uzņēmējs finansiāli atbalsta novada iedzīvotā-
jiem domātos kultūras, izglītības, sporta un dažādus sabiedriskā 
labuma pasākumus.  Viņa vadītais uzņēmums jau vairākus gadus 
atbalsta arī basketbola kluba “Emerald” komandas darbību. Patei-
coties šim materiālajam atbalstam, kluba spēlētāji, kas pārstāv 
vairākus Ādažu novada ciemus, var aktīvi pavadīt savu brīvo lai-
ku, kā arī pārstāvēt Ādažu novadu savas līgas ietvaros nacionālā 
līmenī. Valērijs Bulāns ir ļoti atsaucīgs – pat īsā laikā, atkārtoti 
jautāts pēc atbalsta, viņš vienmēr pārliecinās, vai ar prasīto būs 
gana un vai ir vēl kādas iespējas, kā viņš varētu palīdzēt.

GITU BUKINU, apbalvojuma “Pateicības raksts” laureāti, SIA 
“LAIK” pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība” saimnie-
cības vadītāju un pavāri. 

Savā darba vietā viņa rada patiesu mājīguma izjūtu ar savu smai-
du, humoru, gādību un rūpēm. Viņas dzīvesprieks iedvesmo un 
liek pasmaidīt par nedienām, ienesot prieku bērnu un kolēģu 
sirdīs, izstarojot patiesu sirsnību, nekad neatsakot palīdzību un 
atbalstot. Gita Bukina ir cilvēks, kas uzlādē un arī nomierina ik-
dienas raizēs. Atradums, kurš no maza pumpura pārvērties ziedā 
un kas savā skaistumā dalās ar apkārtējiem. Gita pieņem jau-
nus izaicinājumus, pilnveido savu profesionalitāti un zināšanas, 
lai bērniem iemācītu veselīga uztura pamatprincipus, patstāvību 
un jaunas prasmes, gatavojot kopīgas maltītes. Šis Gitas ieguldī-
jums – pozitīvā attieksme, sirds siltums, gādība un apgūtās jau-
nās prasmes ir pamats, uz kura tiks būvēta arī šo mazo cilvēku 
turpmākā dzīve, kad viņi dosies tālāk – jau skolas gaitās.

NOVADĀ
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Ziemas periodā Gaujas ielas remontdarbi notiks, neslēdzot satiksmi!

Atjaunota caurteka
uz Ataru ceļa
2016. gada novembrī saremontē-
ta caurteka uz Ataru ceļa, veicot 
caurtekas atbalstsienu remontu un 
�ltrakas tīrīšanu. 

Mārīte Šketika

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem
Zelta medaļa un atzinības Taivānā

Pasaules bērnu zīmējumu konkurss Ķī-
nas Republikā (Taivānā) tiek rīkots jau 
47. reizi, kur radošie darbi tika saņemti 
no vairāk nekā 50 valstīm. Bērni no Lat-

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis” 
(Nr.192) izdots informatīvs pielikums, kurā publicē-
ti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.28/2016 (25.10.2016.) ““Grozījumi Ādažu nova-
da domes saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie 
noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbal-
stu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošinā-
šanai.””
Nr.29/2016 (25.10.2016.) “Saistošie noteikumi par 
aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību 
Ādažu novada pašvaldībā.”
Nr.33/2016 (22.11.2016.) “Grozījumi Ādažu novada 
domes 2011. gada 24. maija saistošajos noteikumos 
Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalpoju-
mu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā.””
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.

PAZIŅOJUMS PAR ĀDAŽU NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA PROJEKTA 
UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA
PUBLISKO APSPRIEŠANU

2016. gada 22. novembrī Ādažu novada dome pie-
ņēma lēmumu Nr.222 “Par Ādažu novada teritori-
jas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projek-
ta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas 
termiņš - no 2016. gada 29. decembra līdz 2017. 
gada 9. februārim. Publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 2017. gada 16. janvārī plkst. 18.00 
Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas 
Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A.
Ar izstrādāto projektu var iepazīties Ādažu nova-
da Būvvaldē Gaujas ielā 33A, kā arī Ādažu novada 
interneta vietnē www.adazi.lv un portālā geolatvi-
ja.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par iz-
strādāto projektu lūdzam iesniegt Ādažu novada 
domē, Gaujas ielā 33A vai sūtīt uz e-pasta adresi 
silvis.grinbergs@adazi.lv vai Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.
lv/geo/tapis3, līdz 2017. gada 9. februārim.

PAZIŅOJUMS PAR
DETĀLPLĀNOJUMA ATCELŠANU
Ādažu novada domes 2016. gada 22. novembra sēdē 
ir atcelts detālplānojums zemes vienībām “Zeduļi”, 
“Vilsoni” un “Oliņi”, Kadaga, Ādažu novadā, (sē-
des lēmums Nr.218).

Ādažu un Carnikavas kopprojektā Ādažu novada
teritorijā atjaunoti grāvji teju 8 km garumā 
2016. gada decembrī noslēgts Ādažu 
novada domes un Carnikavas nova-
da domes kopprojekta “Carnikavas un 
Ādažu novada meliorācijas sistēmu at-
jaunošana” projekts. Projekta ietvaros 
Ādažu novada teritorijā atjaunoti grāvji 
ar kopējo garumu 7,72 km, veikti gultnes 
rakšanas darbi vairāk nekā 14 tūkst. m3 
apjomā. Novākts apaugums aptuveni 
4ha platībā, nozāģēti 12 koki un novāk-
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vijas arī šogad aktīvi piedalījās kon-
kursā, iesūtot vairākus darbus. No 
tiem Taivānas žūrija apbalvojumus 
piešķīra 73 Latvijas bērnu darbiem 
vecumā no 6-15 gadiem, kuru skai-
tā arī viena zelta, divas sudraba un 
divas bronzas godalgas. Ļoti lepoja-
mies ar vienīgo zelta medaļu Latvijā, 
kuru nopelnīja mūsu audzēknis Jā-
nis Oto Veismanis, uzzīmējot darbu 
“Mana istaba manā somā”. Evija Ju-
dina un Dita Bērziņa izpelnījās žūri-
jas atzinības. Paldies skolēniem par 
skaistajiem darbiem un skolotājām 
Katrīnai Sabulei un Barbarai Iltne-
rei par atbalstu!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

tas 30 kritalas, atjaunotas 96 drenu 
iztekas. Nojaukti bebru aizsprosti, 
atjaunotas caurtekas ar diam. 800 
– 1000mm, kopējais garums 146m. 
Ņemot vērā laikapstākļus, labiekār-
tošanas darbi (atbērtnes labiekārto-
šana, diskošana, izlīdzināšana, at-
vašu pļaušana) tiks veikti nākamajā 
gadā. 

Mārīte Šketika
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Ziemas periodā Gaujas ielā notiks 
inženierkomunikāciju izbūve, kas 
neprasīs ielas slēgšanu un satik-
smes pārorganizēšanu. Iedzīvotāji 

varēs droši pārvietoties savās ikdie-
nas gaitās bez būtiskiem ierobežoju-
miem. 
Uzsākoties ceļa seguma izbūvei pavasa-
rī, spēkā stāsies satiksmes ierobežoju-
mi, par kuriem informējām iepriekšē-

Ja ir kādi jautājumi par Gaujas ielas pro-
jektu, lūdzam zvanīt pa tālr. 67996265 
vai rakstīt dome@adazi.lv.
Kā vēstījām iepriekš, projekta “Gaujas ie-

las A pārbūve Ādažos” ietvaros tiks izbūvēti 
divi rotācijas apļi – Pirmās un Attekas ielas 
krustojumos ar Gaujas ielu, tā rezultātā tiks 
pārbūvēta arī Attekas ielas pieslēguma vieta 
Gaujas ielai. 

Ādažu novada dome

jos “Ādažu Vēstis” numuros. 
Par precīzu datumu, kad stāsies 
spēkā satiksmes ierobežojumi, zi-
ņosim nākamajos “Ādažu Vēstis” 
numuros, interneta vietnē www.
adazi.lv, Ādažu novada domes 
Twitter kontā: twitter.com@Ada-
zu_novads un Ādažu novada do-
mes Facebook kontā: www.facebo-
ok.com/adazilv.



15ĀDAŽU VĒSTIS   15. DECEMBRIS (192) 2016

NOVADĀ

Kamēr ādažnieki vēl guļ, rūķi jau strādā!

Ir nakts. Sniegs snieg un pārklāj zemi. 
No rīta par to vispriecīgākie būs bērni. 
Viņi nebeigs lēkāt un ķert sniegpārslas. 
Pieaugušie, ieraugot sniegu, sapīks – 
būs slidens, sastrēgumi un, iespējams, 
pat nokavēts darbs. Taču kamēr vai-
rums vēl tikai guļ, daži jau strādā. Un 
tie ir mūsu sētnieki, kuri rūpējas par 
to, lai visas takas un ceļš būtu notīrīts 
no sniega, lai, ejot uz darbu, kājas ne-
slīdētu, un mēs varētu priecāties par 
uzsnigušo sniegu, nepukojoties par 
apgrūtināto pārvietošanos. Daudzi no 
mūsu sētniekiem ir tik čakli, ka sau-
cam viņus par čaklajiem darba rūķiem. 
Viens no šādiem rūķiem ir arī sētniece 
Baiba Samlaja, kura strādā Kadagā. 

Ko sētniekam nozīmē ziema?
Baiba Samlaja: Darba laiks ir nenormēts 
un jāraujas “melnās miesās”. Cilvēki ir 
pieraduši, ka 8.00 no rīta, ejot ārā no mā-
jām, ceļš ir tīrs.
Cik agri no rītiem sākat tīrīt sniegu?
B.S.: Vismaz no pieciem rītā. Ziemā jābūt 
modram – nokavēts brīdis pēc tam var 
nozīmēt smagāku darbu. Tāpēc vienmēr 
ievēroju – kā sāk snigt, tā lāpsta – rokā, 
un aiziet! Jo vairāk sasnidzis un lielāka 
teritorija jānotīra, jo agrāk jāceļas. Kad 
sniegs notīrīts, nokaisu ceļu ar pretslīdes 
līdzekļiem. 
Kādreiz sāls vietā ceļus kaisīja ar smil-
ti, vai nebija pareizāk?
B.S.: Cilvēki bieži aizrāda, sakot – vajag 
atkal kaisīt smilti, kā vecos laikos. Pēc 
pieredzes varu teikt, ka smilts, kad to 
uzkaisa, tā arī mētājas ledum pa virsu. 
Kamēr sāls – kā uzber, noēd sniegu līdz 
asfaltam. Kārtīgam sētniekam teritorijai 
jābūt tā notīrītai, ka asfaltu var redzēt. 

Tad skaidrs, ka darbs izdarīts, un arī ie-
dzīvotāji to novērtē.
Ziemā vairāk darba nekā vasarā?
B.S.: Vienādi. Vasarā atkal citi kavēkļi un 
traucēkļi, kas ziemā nav. Tas pats arī ru-
denī – jātiek galā ar lapām, dubļiem. 
Kā saprotaties ar apkārtējo māju iedzī-
votājiem?
B.S.: Reizēm sanāk kašķis, bet ne par 
darbu. Es aizstāvu un rūpējos par pames-
tajiem kaķīšiem. Dažiem tas nepatīk. Tad 
reizēm sanāk vārdu apmaiņa. Par darbu 
gan nekad nav sanākušas nesaskaņas. 
Drīzāk otrādi. Mani atbalsta. Piemēram, 
Kadagas 11. mājas iedzīvotāji pagājušā 
gadā paši tīrīja sniegu savās autostāvvie-
tās un vienmēr novērtēja arī manu darbu. 
Kadagas 5. mājā, kur tīru kāpņu telpas, 
iedzīvotāji ļoti novērtē to, ko daru, un ik 
pa laikam mutiski izsaka pateicību par 
laicīgi un labi padarītu darbu.
Protams, ir gadījumi, kad teritorija tiek 
apzināti piegružota – gan ar dažādiem 
atkritumiem, gan pārberot uz manis no-
tīrīto teritoriju sniegu no savām mašī-
nām. Bet es neturu ļaunu prātu uz cilvē-
kiem. Ir jādomā labas domas, un tad jau 
viss būs labi!
Kā pavadāt savu brīvo laiku?
B.S.: Lielu daļu mana laika tomēr aizņem 
darbs. Jo to uztveru ne tikai kā pienāku-
mu. Man sāp sirds, ja arī blakus teritorija, 
kas man nebūtu jāuzkopj, ir piegružota ar 
lapām vai kā citādi… Tad pavadu vairāk 
laika pa āru, uzkopjot arī papildu teritori-
ju. Toties pēc tam ir gandarījums par labi 
padarītu darbu. Brīvajā laikā klausos mū-
ziku, īpaši patīk grupa “Klaidonis”. Labi, 
ka nepārtraukti parādās arī jauni mūziķi, 
kuri rada jaunas dziesmas šajā žanrā. At-
karībā no garastāvokļa saista gan jautra, 

gan arī sentimentāla mūzika. Esmu arī 
dzīvnieku mīļotāja. 
Tuvojas Ziemassvētki. Kā izjūtat šo 
laiku?
B.S.: Ziemassvētku tuvošanās, īpašā 
svētku izjūta jau ir jūtama. Pie visām 
mūsu daudzdzīvokļu mājām jau ir Zie-
massvētku rotājumi. Gribētos, lai arī sir-
dī būtu vairāk prieka. Lai nav tik daudz 
jānoņemas ar ikdienas rūpēm un problē-
mām, lai iztikšana būtu vieglāka. Un vēl 
gribētos, lai māju iedzīvotāji arī vairāk 
priecātos par Ziemassvētku noformēju-
mu, nevis censtos to nopostīt. Reizēm 
kāda roka tomēr pastiepjas, tad man nā-
kas salasīt sabojātos dekorus. Tad gan ir 
rūgtums par līdzcilvēku rīcību.
Kādas vēl ir Jūsu intereses?
B.S.: Politika. Sekoju līdzi politiskajām 
norisēm, kas notiek mūsu valstī, nova-
dā. Kad sirds ir pilna un gribas izteikties 
arī publiski, tad rakstu savu viedokli par 
notiekošo politiskajā vidē. Tādās reizēs 
man ir arī daudz piekritēju, kā rezultātā 
izraisās interesanta diskusija. Man liekas 
tā – galvenais, lai mūsu valstsvīri vis-
pirms mierīgi padomā, visu apsver un ti-
kai tad pieņem nozīmīgus lēmumus. Bez 
steigas. Bet, protams, pats galvenais, lai 
pie mums nebūtu kara un būtu miers…
Cik ilgi dzīvojat Ādažos?
B.S.: Ādažos esmu jau no 2004. gada. Tā 
ka ducis jau būs apkārt. Pa šiem gadiem 
daudz kas ir mainījies. Centrā aizvien 
vairāk tiek sakopts. Ir izbūvēts skaists 
Līgo laukums, kur Jāņos var sanākt 
kopā. Vasarā bija burvīgs “Dzīvo sapņu 
dārzs”, kur varēja apskatīt dažādus dzīv-
niekus – kaziņas, trušus, pīles. Uzbūvēta 
skaista domes ēka. 
Par ko sāp sirds?
Atkritumu izgāšana. Vēl aizvien daudzi 
uzskata, ka Kadaga ir tā vieta, kur var 
vest savus atkritumus – riepas, vecos le-
dusskapjus un citas nevajadzīgas lietas, 
nomest tos, kur pagadās, bet mums, Ka-
dagā dzīvojošajiem, uz to visu jānoska-
tās. Mums šajā vidē ir jādzīvo. Gribētos, 
lai cilvēki nākamajā gadā kļūtu apzinīgā-
ki, un atkritumus, tai skaitā sev nevaja-
dzīgās lietas, izmestu tikai tam speciāli 
paredzētajās vietās.
Bet kopumā esmu lepna, ka tagad esmu 
Ādažu iedzīvotāja. Mums ir skaista daba, 
burvīgi dabas skati, upe, kur vasarā at-
pūsties, kā arī jauki cilvēki visapkārt! 
Ko vēlētu citiem ādažniekiem svētkos?
B.S.: Lai būtu miers un lai cilvēki būtu 
labestīgāki. Lai atbalstītu viens otru un, 
galvenais, lai nebūtu īgni, bet priecātos 
par to, ko dzīve mums dod. 

Maira Leščevica, Ādažu Namsaimnieks



APTAUJA Kas Jūs pēdējā gada laikā Ādažu novadā iepriecinājis?

Patika Gaujas svētki, patīk doties uz Kada-
gas mežu sēņot. Bieži braucu ar veļuku šajā 
apkārtnē un ievēroju, ka Ādažu novadā ir 
labāki grunts ceļi nekā Carnikavā. Līdzko 
pārbraucu Ādažu novada robežu, jutu, ka 
ceļš ir bedraināks. Patīk, ka nav jābrauc ie-
pirkties uz Rīgu, ir tik daudz veikalu.

Jānis
Šogad mani visvairāk iepriecināja Dzīvo sapņu dārzs 
Ādažu centrā, kur dzīvnieciņus varēja paglaudīt, samīļot, 
pabarot, daudziem bērni, kuriem nav lauku, šī bija lieliska 
iespēja iepazīt lauku sētas iemītniekus. Ļoti patika arī jau-
nā strūklaka. Katru rītu eju pastaigā gar Vējupi, tā man ir 
kā meditācija. Patīk, ka Ādažos ir tik daudz veikalu, visi 
pārdevēji ir ļoti laipni.

Antoņina
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Valsts prezidents pateicas uzņēmējiem par ieguldījumu valsts attīstībā,
tai skaitā Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai 

“Mūsu valsts budžetu veido nevis poli-
tiķi, bet gan uzņēmēji un nodokļu mak-
sātāji,” Latvijas proklamēšanas 98. gada-

dienai veltītajā pieņemšanā uzņēmējiem 
un pašvaldību vadītājiem teica prezidents 
Raimonds Vējonis. Valsts prezidents uz-

svēra uzņēmēju nozīmīgo ieguldījumu 
kopējā valsts attīstībā, kā arī pašvaldību 
lomu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides 
veidošanā. Viņš uzsvēra, ka varam būt 
lepni par savu uzņēmēju sasniegumiem 
un pašvaldību attīstību, vienlaikus ne-
pieciešams paveikt daudz mājas darbu, 
lai valsts pārvaldi padarītu efektīvāku. 
Valsts prezidents pagājušajā gadā aizsāka 
tradīciju valsts svētku laikā novembrī rī-
kot pieņemšanu pašvaldību vadītājiem un 
lielākajiem nacionālajiem uzņēmējiem, 
lai pateiktos par nozīmīgo darbu Latvijas 
labā. Šogad Ādažu novadu šajā pieņem-
šanā pie prezidenta pārstāvēja Ādažu Brī-
vās Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja 
Kerola Dāvidsone un pašvaldības priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks.

Pēc www.president.lv
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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uzsāk
projektu pieņemšanu 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā
Š.g. 1. decembrī sākas projektu pie-
ņemšana Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos 
biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī 
Rīgas Radošo industriju biznesa inku-
batorā. 
Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, 
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu ko-
mersantu izveidi un attīstību, nodrošināt 
�ziskas personas un komersantus ar uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei 
nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmā-
cībām un pasākumiem par vispārīgiem 
uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru 
atbalstu un grantu līdz�nansējumu. Jau-
najā inkubatoru programmā ir pieejama 
arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ie-

tvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa 
idejas un saņemt konsultācijas. Katrā 

biznesa inkubatorā ir izveidota koprades 
telpa jeb open-o�ce, kur gan pirmsin-
kubācijas procesā, gan arī pēc uzņem-
šanas inkubatorā var strādāt, tikties ar 
klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes 
apmaiņai. Inkubatorā uzņēmumi var sa-
ņemt visu nepieciešamo atbalstu un pa-

kalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. 
Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 
50% līdz�nansējums, proti, uzņēmu-
mam no pakalpojuma kopējās vērtības 
vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators 
attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vēr-
tības daļu. Projektus var pieteikt LIAA 
mājaslapā kādā no 15 biznesa inkubato-
riem kā arī, sūtot pa pastu uz LIAA cen-
trālo biroju Rīgā, Pērses ielā 2. Informā-
cija par pieteikšanās kārtību inkubatorā 
un cita informācija pieejama LIAA mājas 
lapā www.liaa.gov.lv. LIAA Biznesa inku-
batori tiek �nansēti projekta “Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošo industriju 
inkubators” ietvaros. 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Ādažos darbību uzsākusi endokrinologa privātprakse
Novembra beigās darbību uzsākusi endokrinoloģes dr. Ligitas Arnicānes privātprakse, kas atrodas “Ādažu slimnīcas” poliklī-
nikas 2. stāvā. Dr. Ligita Arnicāne specializējusies cukura diabēta, vairogdziedzera, virsnieru un hipofīzes dziedzeru slimību 
ārstēšanā. Izvērtē liekā svara un paaugstināta asinsspiediena iespējamo saistību ar endokrīnām saslimšanām. Ārstē osteoporozi 
un kalcija vielmaiņas traucējumus. Zinātniski pētnieciskās intereses saistītas ar augšanas hormona izraisītu slimību – akrome-
gāliju. Speciāliste praksi veidojusi, lai endokrinologa konsultācijas kļūtu pieejamākas – apmeklējums tiek nodrošināts pēc ie-
spējas ātrāk (tajā pašā vai dažu dienu laikā). Valsts apmaksātas konsultācijas endokrinoloģe Ligita Arnicāne arī turpmāk sniegs 
“Ādažu slimnīcā” pēc iepriekšēja pieraksta. Konsultācijām var pieteikties, zvanot pa tālruni 28347252. Plašāka informācija: 
endokrinologs.mozello.lv

UZŅĒMĒJDARBĪBA



APTAUJA

Man patika, ka bija tirdziņi, dzīvnieku parks 
Ādažu centrā, īpaša pateicība Sociālajam die-
nestam. Visi darbinieki Sociālajā dienestā ir ļoti 
laipni un atsaucīgi. Kad parunājos, vieglāk un 
gaišāk ap sirdi kļūst. Milzīga pateicība visiem 
šīs iestādes darbiniekiem. Patīk, ka Ādažos ir 
tik plašas iespējas iepirkties, tik daudz veikalu.

Aina
Ādažos esmu pusgadu. Dienu armijā. Patika Līgo pasākums 
Ādažu centrā. Arī Gaujas svētki, nevarēju gan palikt uz svēt-
ku vakara un nakts programmu, jo nākamajā dienā bija jā-
strādā. Labi, ka centrā ir Ziemassvētku egle. Biju arī uz �lmu 
“Melānijas hronika” Ādažu Kultūras centrā. Esmu ievērojis, 
ka kafejnīcā “MadCafe” notiek dažādi pasākumi. Gribētu, 
lai būtu vēl vairāk sporta aktivitātes novadā. Īpaši volejbolā.

Artis
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Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursā noslēgts pirmais projekta līgums!
Ādažu novada dome 
šogad pirmo reizi orga-
nizēja jauno uzņēmēju 
konkursu, kura mērķis 
ir veicināt jaunu ko-
mersantu darbību Āda-
žu novadā, sekmējot 

darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pa-

kalpojumu piedāvājumu. Konkursa ietvaros 
tika apstiprināti 3 projekti, atbalstot domes 
līdz�nansējuma summas  4000 eiro vērtī-
ba: 1. vietas ieguvējam – 2000 eiro, 2. vietas 
ieguvējam – 1000 eiro; 3. vietas ieguvējam – 
1000 eiro vērtībā. Š.g. novembra beigās tika 
noslēgts pirmais līgums par projekta ievie-
šanu ar jauno uzņēmēju. Jaunais uzņēmējs 

nodarbosies ar apģērbu identi�kācijas lentu 
ražošanu. Projekta ietvaros tiks veidota uz-
ņēmuma mājas lapa, kurā potenciālie klienti 
varēs konstruēt apģērbu identi�kācijas lentas 
pēc savām vajadzībām un vēlmēm, kā arī vei-
dot pasūtījumus. Par tālāku projektu virzību 
konkursā informēsim nākamos rakstos.

Inita Henilane

Uzstādīti jauni veloturētāji 
pie Sociālā dienesta,
kafejnīcas “Četri krasti”
un Gaujas ielā 33A 

Uzstādīts veloturētājs pie Ādažu novada 
Sociāla dienesta ieejas, kur apmeklētāji 
var atstāt savu divriteni. Otrs veloturē-
tājs uzstādīts pie ēkas Gaujas ielā 33A  
pagalma pusē. Šis veloturētājs dos iespē-
ju  pašvaldības un Kultūras centra darbi-
niekiem savus velosipēdus nenovietot pie 
ieejām no Gaujas ielas puses, tādējādi sa-
glabājot vietu apmeklētāju velosipēdiem. 
Tāpat arī kafejnīcas “4 krasti” apmeklē-
tājiem tagad būs iespēja velosipēdus stip-
rināt pie veloturētāja.

Iveta Grīviņa

Jauniešu forums Ādažu novadā!

Ādažu novada dome sadarbībā ar Latvijas 
Jaunatnes padomi 2.decembrī organizēja 
forumu “Jaunieši Ādažiem”, kurā bija ai-
cināti piedalīties Ādažos dzīvojoši jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas ar sa-
vām idejām un darbiem vēlas iesaistīties 
jauniešiem draudzīga novada veidošanā. 
Forumu atklāja domes priekšsēdētājs Mā-
ris Sprindžuks un izglītības darba un jau-
natnes lietu speciāliste Ināra Briede. Par 
neformālās izglītības piedāvājumu jau-

niešiem Latvijā 
un Eiropā, kā arī 
likumdošanu un 
praksi esošajā si-
tuācijā darbā ar 
jaunatni Latvijā 
stāstīja jaunat-
nes politikas ek-
sperte, Latvijas 
jaunatnes pado-
mes izpilddirek-
tore Inese Šu-
bēvica, jaunieši 
dalījās ar idejām 
un diskutēja par 
to, kāds būtu 

jauniešiem draudzīgs Ādažu novads, kā 
arī piedāvāja savus priekšlikumus pašval-
dībai jaunatnes stratēģijas izstrādei. Tā, 
piemēram, jaunieši izteica vēlēšanos vasa-
ras brīvlaikos strādāt kādā no Ādažu no-
vada uzņēmumiem, doties ekskursijās uz 
šiem uzņēmumiem, lai tos labāk iepazītu, 
kā arī iegūt jaunas prasmes un iemaņas iz-
dzīvošanai mežā, piedaloties pārgājienos 
vai nometnēs.  

Monika Griezne

Sakarā ar dabas resursu nodokļa palielinājumu,
paredzētas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā 
Saistībā ar Saeimas pieņemtajiem grozī-
jumiem “Dabas resursu nodokļa likumā” 
un dabas resursu nodokļa būtisku palieli-
nājumu (likme par vienas tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanu pieaugs no EUR 
12.00 uz EUR 25.00), uzņēmums “Eco 
Baltia vide” plāno palielināt sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu 
novadā par 0,56 EUR, no 2017. gada 1. jan-
vāra nosakot 6,40 EUR par 1m3 sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu, neieskaitot 
PVN. Jautājums par atkritumu apsaim-
niekošanas maksas pieaugumu tiks ska-
tīts domes decembra sēdē, un par tās pie-
ņemto lēmumu informēsim atsevišķi. Jau 
ziņojām, ka, pamatojoties uz atklāta kon-
kursa rezultātiem, 2014. gada 27. februārī 
Ādažu novada dome un SIA “Eco Baltia 
vide” noslēdza  līgumu par tiesībām veikt 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Ādažu novadā. Līgums paredz, ka uzņē-
mums var iesniegt priekšlikumu atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpojumu cenas 
paaugstināšanai ne vairāk kā 3 reizes līgu-
ma darbības laikā. Uzņēmums “Eco Baltia 
vide” jau 2 reizes šo iespēju ir izmatojis, tā-
dējādi, ja dome atbalstīs cenas palielināju-
mu, tā būs nemainīga līdz līguma darbības 
beigām – 2019. gada februārim.

Ādažu novada dome

NOVADĀ
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Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem –
panākumi džudo cīņas atklātajā čempionātā Somijā

Novembra beigās Somijā norisinājās at-
klātais Somijas čempionāts džudo cīņā  
U-13,15,18,21 grupām. Čempionātā pie-
dalījās sportisti no Somijas, Zviedrijas, 
Norvēģijas, Krievijas, Igaunijas un Latvi-
jas, kurā panākumus guva Jānis Štrauss  

– 1.vieta (U-15 -42kg), Valters Jenerts 
– 1.vieta (U-15 -50kg), Vineta Alksne 
– 1.vieta (U-15 -57kg), Andrejs Rižovs – 
1.vieta (U-18 -50kg), Artūrs Kiseļevskis 
– 2.vieta (U-13 -46kg), Dārta Smildziņa 
– 2.vieta (U-18 +63kg), Anita Bērziņa – 

2.vieta (U-21 -52kg), Gatis Leļevs – 3.vieta 
(U-18 -50kg), Nazarova Sera�ma – 3.vieta 
(U-21 -70kg), Nartišs Uldis – 5.vieta (U-18 
-60kg). Kopvērtējumā Ādažu BJSS izcīnīja 
1.vietu starp 70 komandām. Apsveicam!

ABJSS

SPORTS

Ādažu kausa izcīņā telpu futbolā triumfē ādažnieki!
Šā gada 3. decembrī Ādažu Sporta centrā 
notika Ādažu kausa izcīņas sacensības 
telpu futbolā, kurā piedalījās 6 koman-
das. Divas komandas no Ādažu novada, 
3 komandas no Rīgas un 1 komanda no 
Iecavas. Spraigā, interesantā cīņā pir-
mo vietu izcīnīja Ādažu novada futbola 

komanda “Kabanos”, kurā 
spēlēja K. Mardarenko, M. 
Batrakovs, M. Griščenko, 
E. Draška, V. Čamkins un 
A. Skolmeistars. Otro vie-
tu ieņēma futbola komanda 
“Partizāns” no Rīgas, bet  tre-

šo – futbola komanda “TFK 
LATS” no Iecavas. Rezultatī-
vākā spēlētāja balvu saņēma 
Ritvars Briedis no FK “Par-
tizāns” (Rīga). Apsveicam 

uzvarētājus!
Sporta daļa

Ādažnieces paliek nepārspētas Pierīgas skolu tautas bumbas turnīrā

Jau tradicionāli vienas no populārākajām 
sacensībām Pierīgas skolēnu sporta spēļu 

programmā ir tautas bumbas turnīri. Šo-
gad turnīrā Mārupes vidusskolā piedalījās 
vairāk nekā puse Pierīgas vidusskolu un 
pamatskolu. Lielajā �nālturnīrā uzvarēja 
ādažnieces, kuras ar 16:6 pārspēja Jaun-
mārupes komandu, ar 15:2 Babīti, ar 11:5 
Carnikavu un ar 9:8 Siguldu (pirmajā pos-
mā ar 16:4 arī Mārupi) un izcīnīja pirmo 
vietu. Ādažu vidusskolas komanda meite-
ņu tautas bumbas turnīrā uzvarējusi pēc 
viena gada pārtraukuma, turklāt vismaz 
pēdējos četrus gadus allaž ierindojusies 
labāko trijniekā. Šoreiz skolotāja Pāvela 
Murāna vadītās komandas sastāvā spē-

lēja Krista Kristiāna Kalve, Patrīcija Ro-
manceviča, Evelīna Runce, Laura Kristī-
ne Vāvere, Adrija Medne, Agate Barone, 
Laura Anna Matjuhina, Katrīna Trukšā-
ne, Marina Markina, Agnese Lukjanova 
un Dārta Mārtinsone. Sīvā cīņā par otro 
vietu Siguldas 1. pamatskolas skolniecēm 
izdevās apsteigt pagājušā gada Pierīgas 
čempioni Jaunmārupes pamatskolas ko-
mandu. Ceturto vietu ieņēma Carnikavas 
pamatskola, piektajā vietā ierindojās Babī-
tes vidusskola, bet labāko sešnieku noslē-
dza Mārupes vidusskola. 

www.aprinkis.lv

Ādažniekiem – 5 uzvaras 5 spēlēs Eiropas jaunatnes basket-
bola līgas 1. posmā U-14 puišu komandām! 

Aizvadīts Eiropas jaunatnes basket-
bola līgas (EYBL) 1. posms U-14 puišu 

komandām. Ādažu 
komanda veiksmīgi 
uzsākusi dalību šajā 
starptautiskajā tur-
nīrā, izcīnot piecas 
uzvaras piecās spēlēs. 
Apsveicam! Par tur-
nīra labāko spēlētāju 
atzīts Klāvs Gailītis. 
Nākamais Eiropas 
jaunatnes basketbola 
līgas posms notiks 26.-
29. janvārī Ādažos. 
Ciemos gaidīsim ko-
mandas no Lietuvas, 

Polijas, Krievijas, Somijas un Latvijas!
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Noskaidroti Ādažu kausa
izcīņas zolītē uzvarētāji

25. novembrī norisinājās Ādažu kausa 
izcīņa zolītē, kurā piedalījās 21 dalīb-
nieks. 1. vietu ieguva Mareks Rūsiņš no 
Ādažiem, 2. vietu –  Ivars Lapiņš no Āda-
žiem, aiz sevis atstājot 3. vietas ieguvēju 
Vilni Romanovski no Carnikavas. Ap-
sveicam uzvarētājus!

Sporta daļa
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Ādažu vidusskola piedalās Erasmus+ programmā “Child is a World”

Ādažu vidusskolas delegācija piedalījās Eras-

mus+ programmas (KA2) 
Stratēģiskās starpskolu 
partnerības projekta “Child 
is a World” ietvaros orga-
nizētajā pirmajā  starpna-
cionālā sanāksmē Itālijā. 
Katra dalībvalsts (Turcija, 
Vācija, Rumānija, Polija, 
Itālija, Bulgārija, Latvija) 
prezentēja savu skolu un 
izglītības sistēmu. Latviju 
šajā projektā pārstāv Zane 
Laizāne. Sanāksmes laikā 

apspriedām dažādus jautājumus saistībā ar 

projekta darbību, mācību aktivitāšu reali-
zēšanu un izvēlējāmies projekta logo. Tika 
apkopoti katras komandas ieteikumi, lai 
veiksmīgāk īstenotu projekta norisi. Pro-
jekta koordinatori vienojās par konkrētiem 
atlases kritērijiem, lai izvēlētos bērnus, kuri 
piedalīsies starptautiskajās mācību aktivitā-
tēs Rumānijā un Vācijā. “Child is a World” 
projekta sanāksmes laikā tika iepazīti sadar-
bības partneri, likti pamati pozitīvai un pro-
duktīvai turpmākajai sadarbībai, lai veik-
smīgi veiktu  projekta īstenošanu divu gadu 
garumā (01.09.2016. – 31.08.2018.).

Zane Laizāne

Ādažos aizvadīta Latvijas skolu Eiropas klubu konference “Veido līderi sevī!”

Ādažu vidusskolā aizvadīta piektā Latvijas 
skolu Eiropas klubu konference. To tradi-
cionāli rīko Ādažu Eiropas klubs “Mazie 

eiropieši” un Latvijas skolu Eiropas klu-
bu koordinatori, biedrība “Klubs “Māja” 
– jaunatne vienotai Eiropai”. Ādažos pul-
cējās 81 skolēns un skolotāji no 15 Eiropas 
klubiem, pārstāvot Ventspils, Kuldīgas, 
Jelgavas, Daugavpils un citas Latvijas pil-
sētas. Konferences tēma – “Veido līderi 
sevī!”, diskutējot par to, kā līderības uz-
ņemšanās un līdzdalība jaunatnes politikā 
var mainīt jauniešu dzīvi un tās kvalitāti. 
Latvijā projekts “Eiropas klubi skolās” tika 
uzsākts 2002. gadā, pārņemot piemēru no 
Portugāles, kur pirmie klubi tika izveidoti 

1986. gadā. Eiropas klubi ir interešu grupas 
skolās, kuru galvenais mērķis ir veicināt 
sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, 
sekmēt jauniešu zināšanas par Eiropas Sa-
vienību. Latvijā pašlaik aktīvi darbojas 22 
Eiropas klubi, to nacionālais koordinators 
kopš 2010. gada ir jaunatnes organizācija, 
biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai 
Eiropai”. Tā ir arī pirmā jauniešu organizā-
cija Latvijā, kuras pamatmērķis ir informēt 
jauniešus par iespējām Eiropas Savienībā.

Sagatavots pēc biedrība “Klubs “Māja” –
jaunatne vienotai Eiropai” informācijas

Valsts prezidents vada mācību stundu Ādažu vidusskolā
21. novembrī Latvijā norisinājās akcija 
“Iedvesmo mācīties!”, kuras laikā 33 atzīti 
savas jomas profesionāļi devās uz dažā-
dām Latvijas skolām, lai iejustos skolotāja 
godā. Ādažu vidusskolas 8. klases skolē-
niem mācību stundu vadīja valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, ar skolēniem 
pārrunājot energoefektivitātes jautāju-
mus un iespējas ikvienam ikdienā rīkoties 
atbildīgi pret apkārtējo vidi.
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Starptautiskie projekti Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā
Starptautiskās debates Berlīnē

Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas debašu klubs 
apmeklēja ANO debašu simulāciju “Berlin 
Model United Nations” (Bermun) Berlī-
nē. Šī bija jau 6. konference, ko apmeklē-

ja skolas debašu komanda. Šī 
gada komandā: Mārtiņš Lī-
daks, Katrīna Lankrete, Gints 
Kristians Kuļikovskis, Kārlis 
Pauls Šēnhofs un Arnolds An-
dersons. Šoreiz ĀBVS uzde-
vums bija izpētīt un pārstāvēt 
Bangladešas pozīciju 6 komi-
tejās – 4 Ģenerālās Asemblejas 
komitejās, kā arī Ekonomikas 
un sociālo lietu padomē un 
Speciālajā konferencē. Tā kā 
“Bermun” šogad svin 25 gadu 
jubileju, skolēniem bija iespēja 

piedalīties darbnīcās ar dažādiem pasau-
lē zināmiem diplomātiem un ekspertiem, 
kā Kimberly Marteau Emerson, kas ir 
“Human Rights Watch” valdē un Celine 

Bardet – starptautisku tiesnesi, kura spe-
cializējusies kara noziegumu izskatīšanā. 
“Bermun 2016” pulcēja vairāk nekā 700 
dalībnieku no dažādām pasaules valstīm 
tadām kā Ķīna, Kipra, Polija, Apvienotā 
Karaliste, Bulgārija u.c. Bangladešas de-
legācija vērtē šo konferenci, kuras šī gada 
moto ir “Ending Human Su�ering – Reas-
sessing the United Nations’ Role in a Globa-
lized World”, kā ļoti veiksmīgu un augsta 
līmeņa. ĀBVS skolniekam Arnoldam bija 
uzticēts gods pārstāvēt skolas komandu kā 
Bangladešas delegācijas vēstniekam un at-
klāšanas ceremonijā sniegt runu. Skolēni 
pēc “Bermun 2016” ir ļoti entuziastiski un 
jau meklē nākamo konferenci, kur pieda-
līties.

Skolotāja Kristīne Upīte
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Atziņas par laiku Šveicē

Laikā no 17. oktobra līdz 3. novembrim 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 9. un 10. kla-
ses skolēniem bija iespēja mācīties Šveicē – 
Pestalozzi programmā Trogenā, kur kopā 
ar skolēnu grupu no Serbijas mācījās soci-
ālās zinības. Par piedzīvoto Šveicē stāsta 9. 
klases skolēns Eduards Ķīsis: “Šveicē pava-
dītais laiks, kas kopumā bija trīs nedēļas, 
bija lieliska un noderīga pieredze. Šveicē 
mums bija iespēja redzēt daudz skaistu 
dabas skatu, pilsētu arhitektūru un švei-

ciešu paradumus 
un ikdienu. Pesta-
lozzi ciemata skolā 
man visvairāk pa-
tika mūsu tikšanās 
un komunikācija 
ar serbiem. Neaiz-
mirstams piedzī-
vojums bija mūsu 
piedalīšanās radio 
tiešraidē, kas deva 
iespēju ģimenei 

Latvijā sadzirdēt manu stāstījumu latviešu 
un angļu valodā. Mācību laikā es uzzinā-
ju daudz jauna par serbu kultūru un Ser-
bijas iedzīvotāju uzvedību un tradīcijām. 
Serbi bija draudzīgi un enerģiski, dažreiz 
gan nedaudz kaitinoši skaļuma dēļ. Tomēr 
man ļoti patika ar viņiem kopā strādāt un 
sadarboties. Ļoti interesanti bija darboties 
ar segmentiem, kad mēs varējām diskutēt 
par modernām problēmām pasaulē, izteikt 
viedokli par tām. Kursa vadītājas mums 

ļāva brīvi izteikties, izskanēt pat visatšķirī-
gākajām domām. Tas mani ļoti iedvesmo-
ja un deva brīvību un drosmi izteikt savu 
viedokli. Kursu materiāls bija interesants 
– līdztiesība, tolerance, kultūru atšķirības, 
kolektīva veidošana u.c.; pasniedzēji bija 
atsaucīgi un draudzīgi. Mūsu skolotājas 
bija ļoti izpalīdzīgas un mūs atbalstīja, vi-
ņas uzmanīja mūs gan Pestalozzi ciemata 
robežās, gan ceļojumos uz vēsturiskajām 
vietām un pilsētām Šveicē – Lucernu, Dor-
nahu, Reinbahu, Apencelli, Cīrihi. Laiks 
Šveicē tika pavadīts lietderīgi, man bija 
lieliska iespēja apskatīt vienu no pasaules 
augstākā dzīves līmeņa valstīm, tās dabu 
un arhitektūru, gūt pieredzi, mācoties un 
sadarbojoties ar serbu jauniešiem, iepazīt 
savus klases biedrus citādākos apstāk-
ļos. Es būšu priecīgs par atkal atgriešanos 
Šveicē. Ceru, ka mūsu skolas skolēniem un 
skolotājiem atkal tiks dota iespēja mācīties 
Pestalozzi ciemata skolā.”

Eduards Ķīsis
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Septīto klašu Norvēģijas brauciens
Katra pusaudža sapnis ir doties piedzīvoju-
mā, kas aizrauj, iedvesmo un mazliet bai-
da. Tas ir laiks, par kuru pieaugušie saka: 
“Jūra līdz ceļiem”. Valdorfskolas mācību 
programmā 6. klases beigās vai 7. klases 
sākumā paredzēta kalnos kāpšana. Gan 
kā sevis pārvarēšana, gan klases kolektīva 
veidošana, gan ģeogrā�jas un mineralo-
ģijas zināšanu ieraudzīšana realitātē tiek 
apvienota ar ekstrēmu sajūtu iegūšanu un 
kopīga piedzīvojuma izbaudīšanu. Šī gada 
rudenī valdorfskolas abas 7. klases devās 
uz Norvēģiju, lai kāptu Norvēģijas cen-
trālajā kalnu grēdā. Sollegenas kalnu sko-
la netālu no maza ciemata Lomas uzņem 
valdorfskolēnus no visas pasaules un vei-
dota, pamatojoties uz valdorfskolās izstrā-
dāto mācību programmu. Instruktori un 
viņu uzticamākie pavadoņi – suņi – kļuva 

par septīt-
k la sn iek u 
u z t i c ī b a s 
personām, 
d r au g i e m 
un skolo-
tājiem. Ja 
mūsu sko-
lēniem kā-
piens Zie-
meļeiropas 
augstākajā 
v i r s o t n ē 
Galopigenā un gājiens pāri Eiropas bīs-
tamākajam ledājam bija pirmo reizi, tad 
suns Skots kopā ar skolēnu grupām tajā 
uzkāpa jau simto reizi. Piedzīvotais, izjus-
tais, redzētais pusaudžu pieredzē veido at-
ziņas, kuras stiprina un visiem kopā rada 

atmiņas: “Ja jūs kāpjat kalnos, paskatieties 
apkārt, – jūs ieraudzīsiet ļoti skaistus ska-
tus. Izbaudiet! Izmēģiniet visu, ko šis brau-
ciens jums sniedz, un atcerieties, jūs varat 
izdarīt tik daudz!” (Tīna Kalniņa, 7. klase).

Inga Zemīte

Sadarbība ar itāļiem 
Pirms vairākām sezonām Vācijā, Pasau-
les valdorfskolotāju seminārā Kāselē iz-
veidojās sadarbība ar Ziemeļitāliju – vie-
tu, kur ir daudz biodinamisku zemnieku 
saimniecību, kas ieinteresēja Latvijas 
valdorfskolas. Pirms tam vairākus gadus 
vidusskolēni devās pieredzes braucienos 
uz Anglijas vidieni – camphill Botton, 
kur bez biodinamiskās lauksaimniecības 
bija iespējams iegūt vēl kādu īpašu pie-
redzi – strādāt kopā cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Skola Itālijā – Cogneliano 
valdorfskola ir tieši tikpat veca, cik mūsu 
– 23 gadus. Arī skolēnu skaits – nedaudz 
pāri 300 – ir līdzīgs. Viņu interese par 
sadarbību ar latviešiem bija tikpat liela, 

cik mūsējā – ar Itāliju. Tālākie notikumi 
risinājās strauji – pagājušā mācību gada 
nogalē Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 10. 
klases skolēni devās mācību braucienā uz 
Itālijas Conegliano valdorfskolu Venēci-
jas pievārtē, kur kopā ar itāļu skolēniem 
apguva ķīmiju, gleznoja, vērpa, krāsoja 
audumus ar dabīgām krāsvielām, dar-

bojās ar koku, mācījās itāļu dziesmas un 
Venēcijas vēsturi, kā arī piedalījās akti-
vitātēs, kas paplašināja viņu redzesloku, 
dodot neaizmirstamu pieredzi, papildinot 
zināšanas un attīstot sadarbības un so-
ciālās prasmes. Savukārt šī gada oktobrī 
nu jau 11. klase uzņēma skolā Coneglia-
no valdorfskolas skolēnus, kopā mācoties 
bioloģiju, veidošanu mālā, dziedāšanu, 
dejojot latviešu tautas dejas. Ekskursijās 
un piedzīvojumos gūtā pieredze, uzņemot 
pie sevis itāļus, ne vien uzlaboja skolēnu 
angļu valodas prasmes, bet arī vainagojās 
ar dziļāku izpratni par kultūru un menta-
litāšu niansēm. 

11. klases skolotāja Agita Berkmane
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Palīdzi radīt Ziemassvētku 
noskaņu Ādažu novadā! 

Piedalies konkursā
“Ziemassvētku nofor-

mējums 2016”
un balvā iegūsti kādu no 

dāvanu kartēm!

KONKURSS

Ziemassvētki ir gaišuma un 
brīnuma gaidīšanas laiks. Lai 
kopā radītu īpašu svētku no-
skaņojumu mūsu novadā un 
pilnveidotu novada vizuālo 
tēlu, aicinām iedzīvotājus un 
uzņēmumus piedalīties paš-
valdības organizētajā kon-
kursā “Ziemassvētku nofor-
mējums 2016”, piesakot savu 
namu, pagalmu, veikalu vai 
iestāžu skatlogu svētku rotu. 
Konkurss norisināsies no 27. 
novembra līdz 30. decem-
brim. Rakstiskus pieteiku-
mus gaidīsim līdz 23. decem-
brim Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpoša-
nas centrā Gaujas ielā 33A, 
Ādažos vai elektroniski, sū-
tot: dome@adazi.lv. Pirmo 
trīs vietu ieguvējiem ‒ bal-
vas! Plašāk par konkursu lasi 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.adazi.lv, sadaļā Pašval-
dība/Konkursi. 

Laima Jātniece

Ādažu pašvaldības policija
Mazajā Baltezerā noķer zemūdens medniekus

Lai noķertu zemūdens medniekus, Āda-
žu pašvaldības policija ierīkoja slēpni un 
novēroja aizdomīgās personas. Ādažu 
pašvaldības policijas inspektori pamanīja, 
ka zem ūdens ar lukturīti krastam tuvo-
jas kāda persona. Sagaidot vīrieti krastā, 
tika noskaidrots, ka viņam rokās atrodas 
pleznas, lukturis un harpūnas šautene, 
kas liecināja, ka vīrietis ir nodarbojies ar 
zemūdens medībām vietā, kur tas nav at-
ļauts. Vīrietis arī nevarēja uzrādīt derīgu 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību karti, kā arī dokumentu, kas ļautu 
identi�cēt personu. Minētai personai lomā 
zivis gan netika konstatētas. Apmēram pēc 
desmit minūtēm viens no policijas inspek-
toriem pēc gaismas stariem pamanīja, ka 
krastam tuvojas vēl viena persona. Arī tai 

rokās bija pleznas, lukturis un pielādēta 
harpūnas šautene. Inspektors nekavējo-
ties deva rīkojumu veikt harpūnas šaute-
nes izlādi, ko vīrietis arī izdarīja. Arī viņš 
nevarēja uzrādīt derīgu makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību karti. Pēc 
vēl aptuveni desmit minūtēm gaismas stari 
liecināja, ka krastam tuvojas vēl viena per-
sona. Izkāpjot krastā, arī šim vīrietim ro-
kās bija pleznas, lukturis un pielādēta har-
pūnas šautene, bet pie jostas piestiprināts 
tā saucamais “kukans”, uz kura atradās 
piecas zivis. Zivis bija cauršautas un bez 
dzīvības pazīmēm. Vīrietis uzrādīja derīgu 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību karti. Lomā vīrietim bija divi asa-
ri, divas līdakas un viens zandarts. 1967., 
1987. un 1997. gadā dzimušajām personām 
policijas darbinieki izskaidroja pārkāpu-
ma būtību un sastādīja administratīvā pār-
kāpuma protokolus. Lietas materiāli nodo-
ti Valsts vides dienesta amatpersonām.

Ādažu pašvaldības policija

Ādažnieki pārstāv Latviju Kauņā

Laikā no 25. līdz 27. novembrim Kauņā 
notika pasākumu cikls, kas bija veltīts Lat-
vijas neatkarības gadadienai. Latviju šajos 
pasākumos pārstāvēja Latvijas vēstnieks 
Lietuvā Einars Semanis un mūsu novads 
ar senioru deju kolektīvu “DĒKA” un vīru 
vokālo ansambli. Mūsu delegāciju uzņēma 
Kauņas Staša Lazoraita senioru akadēmija 
un galvenā tēma, kas caurvija mūsu senio-
ru tikšanos ar šīs akadēmijas studentiem 
(tā viņi dēvē savus biedrus), bija lietuvie-
šu un latviešu sadarbības veicināšana, lai 
saglabātu šo atlikušo divu Baltu tautu va-
lodas un tradīcijas cilvēces nākamajām pa-
audzēm. Kauņu var uzskatīt par šīs sadar-
bības veicināšanas līderi, jo šeit 11 gadus 
atpakaļ abu valstu prezidentu aizbildnībā 
tika dibināts Lietuvas-Latvijas forums, 
kura uzdevums ir analizēt un pilnveidot 

šo sadarbību. Foruma vadības centrs vēl 
arvien atrodas Kauņā, jo to vada Kauņas 
Vītauta Dižā universitātes Letonikas cen-
tra vadītājs  Alvīds Butkus. Viņš aicināja 
Latviju parūpēties ne tikai par tirdzniecī-
bas vai pakalpojumu tīkla attīstīšanu Lie-
tuvā, bet arī par latviešu valodas un kul-
tūras eksportu un atteikties no vispārīgas 
sazināšanās ar lietuviešiem krievu valodā, 
bet pamazām pāriet pie skandināvu mode-
ļa, kad radniecīgu valodu pārstāvji, zinot 
kaimiņu valodas pamatus, runā katrs savā 
valodā un saprot viens otru. Ādažniekiem 
labi izdevās atsaukties šim aicinājumam, 
kad piepildītā Kauņas kultūras centra lie-
lajā zālē sniedza svētku koncertu ar latvie-
šu tautas dejām un Goda ādažnieka Gunā-
ra Freidenfelda dziesmām.

Osvalds Krūze

NOVADĀ
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PAZIŅOJUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (8.11.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Kei-
ša (neatkarīgā deputāte), J.Neilands (RA), I.Pē-
tersone-Jezupenoka (V), P.Pultraks (RA), E.Šē-
pers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par apbalvojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt apbalvojumus “Goda raksts”, 
“Gada ādažnieks” un “Goda ādažnieks” par no-

zīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, kā arī no-
zīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu valsts, 
pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā 
darbā.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – nav, “atturas” 
– nav, “nebalso” – 1 (V.Bulāns (RA)).
2. Par zemes sūcēja novietošanu Vējupes iete-
kā pie Gaujas.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA “Ādažu hidro-

mehanizācija” no š.g. 15.novembra līdz 2017.
gada 15.aprīlim pašvaldībai piekritīgās mākslī-
gās ūdenstilpes “Ūdenskrātuve “Vējupe”” daļu 
500 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis – zemes sūcēja novietošanai.
Balsojums: “par” – 7, “pret” – 4 (A.Keiša (ne-
atkarīgā deputāte), I.Pētersone-Jezupenoka 
(V), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), “attu-
ras” – 1 (J.Antonovs (S)).

Ādažu novada domes ārkārtas (17.11.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 9 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Nei-
lands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA).

1. Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu 
īpašumā.
Lēmums: Pārņemt pašvaldības īpašumā valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma - autoceļa V46 

(Attekas iela, Ādažos) daļu 77m garumā, vir-
zienā no Gaujas ielas līdz nekustamā īpašuma 
“Attekas iela 6” sākuma robežai.
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (22.11.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(neatkarīgā deputāte), J.Neilands (RA), I.Pēterso-
ne-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks 
(RA), L.Pumpure (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers 
(ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par detālplānojuma atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2006.gada 27.jūnija lēmu-
mu Nr.51 par nekustamo īpašumu “Zeduļi”, “Vil-
soni” un “Oliņi” detālplānojuma apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu Nr.16 izdošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Smilškalni-1”, Divezeru 
ciemā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem “Mežlejas” un Lāceņu 
ielā 19, Kadagas ciemā, ar mērķi pamatot zemesga-
balu savstarpējo robežu pārkārtošanu un īpašuma 
“Mežlejas” sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Zeduļi”, Kadagas cie-
mā, ar mērķi pamatot kopīpašumā esošā zemesga-
bala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma re-
dakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un insti-
tūciju atzinumu saņemšanai Ādažu novada terito-
rijas plānojuma redakciju un Vides pārskata pro-
jektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne 

īsāku par četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par �nansējuma piešķiršanu.
Lēmums: Atbalstīt biedrības “Ādažu jauniešiem” 
pieredzes apmaiņas braucienu uz Bausku, ar brau-
cienu saistītos izdevumus (pasažieru pārvadājumi) 
apmaksājot no Ādažu Kultūras centra budžeta lī-
dzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2019.gada 31.decem-
brim garāžu īpašnieku kooperatīvam “Kadaga 2” 
pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu “Kadaga 2”, 
Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2019.gada 31.decem-
brim garāžu īpašnieku kooperatīvam “Jaguārs Ā” 
pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu Elīzes ielā 7, 
Kadaga, un Elīzes ielā 7A, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par dūņu komposta lauku izbūvi.
Lēmums: Atbalstīt projektu par komposta lauka 
sistēmas drenāžas izbūvi, noslēdzot trīspusējo 
līgumu par projekta realizāciju starp domi, SIA 
“Ādažu Ūdens” un SIA “UVK Pakalpojumi”.
Balsojums: “par” – 11, “pret” – 3 (I.Pētersone-Je-
zupenoka (V), K.Sprūde (S), N.Zviedris (V)), “at-
turas” – 1 (A.Keiša (neatkarīgā deputāte)).
10. Par dalību Erasmus+ programmas projektā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiro-
pas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadar-
bības projektā “HANDS ON MEDIA LITERACY”. 
Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt pašvaldības 
līdz�nansējumu 20% jeb 4 974,00 EUR līdz projek-
ta noslēguma maksājuma saņemšanai no projekta 
koordinatora.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par zemes piešķiršanu nomā.

Lēmums: Pagarināt līdz 2021.gada 31.decembrim 
starp domi un SIA “Promobius” noslēgto zemes no-
mas līgumu ūdenssporta nodarbību organizēšanai.
Balsojums: “par” – 8, “pret” – 6 (A.Keiša (neat-
karīgā deputāte), I.Pētersone-Jezupenoka (V), 
E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), 
N.Zviedris (V)), “atturas” – 1 (J.Antonovs (S)).
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu.
Lēmums: Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parā-
dus: E.S. - 166,84 EUR apmērā, A.K. - 151,95 EUR 
apmērā, O.K. - 151.67 EUR apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par izmaiņām pašvaldību iestādes nolikumā.
Lēmums: Izdarīt izmaņas pašvaldību iestādes “Pie-
rīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” no-
likumā. Izteikt nolikuma 5.sadaļas 2.punktu šādā 
redakcijā: “2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma 
daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto ie-
dzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes datiem uz esošā kalendāra gada 1.no-
vembri pēc principa: 2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 
– 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir EURO 
1.85 (viens euro 85 centi) par deklarēto personu; 
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, 
maksājuma apmērs ir EURO 1.56 (viens euro 56 
centi) par deklarēto personu”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par Projektu uzraudzības komisijas izveido-
šanu.
Lēmums: Izveidot Projektu uzraudzības komisiju 
un apstiprināt komisijas nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2009.gada 24.novembra 
saistošos noteikumus Nr.30 “Saistošie noteikumi 
par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu 
Ādažu novada teritorijā”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017. gada 
31. janvārī plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mu-
tiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpa-
šumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājama-
jām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 
8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 
8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu nova-

dā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 
25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017. 
gada 24. janvārim plkst. 17.00, Ādažu novada do-
mes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 
2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldī-
bas kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts ka-
ses norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, 
B/C kods TRELLV22, ar norādi “Nodrošinājuma 

nauda izsoles objektam “Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 
5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesnieg-
šanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.
adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada 
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2. 
stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 
67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš.

Paziņojums par izsoli

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu: 05.12.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/16/281, adresē Puķu iela 18, Ādaži, Ādažu 
novadā, Igoram Arsobam (dzim. 02.02.1990.), 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas li-
kuma 12. panta pirmās daļas otro punktu. Pilns 
lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, 
pieejams Ādažu novada domes 232.kab., un tās lē-

mumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu 
komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 
LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba 
dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
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AICINĀM ZIEDOT
Ādažu novada dome kopā ar Sociālo dienestu aicina 
Jūs arī šogad pievienoties Ziemassvētku labdarības 
akcijai, ziedojot savas �rmas produkciju vai naudas 
līdzekļus, lai ar pārtikas paciņām un dāvanām ie-
priecinātu bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzī-
bām, bērnus bāreņus, riska ģimeņu bērnus, I grupas 
invalīdus, vientuļos pensionārus, novada trūcīgos 

iedzīvotājus. 
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze

(mob. 29451628, tālr. 67997977)
Ziemassvētku labdarības akcijai

Ādažu novada dome, 
Gaujas iela 33A, LV-2164

REĢ.Nr. 90000048472
Valsts Kase

Konts: LV23TREL9802419022000

No sirds sveicam
decembra jubilārus!
Hariju Dakšu 70 g.
Tatianu Ivanovu70 g.
Irisu Krāģi 70 g.
Aleksandru Samoiļenko 70 g.
Jāni Smilgu 70 g.
Raisa Tarnopoļsku 70 g. 
Sarmīti Briedi 75 g.
Vitāliju Ivanovu 75 g.
Lūciju Liberti 75 g.
Ivaru Muzikantu 75 g.
Marijanu Sprindžuku 75 g.
Skaidrīti Gulbi 80 g.
Renāti Mitriķi 80 g.
Ilgu Simakinu 80 g.
Ņinu Daņilovu 85 g.
Jāni Stradiņu 85 g.
Teklu Černovsku 90 g.
Annu Delveri 95 g.
Antonu Sējānu 95 g.
 
Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Gaujas ielā 16

21. decembrī plkst. 13.00
Ziemassvētku ieskandināšana ar 

Valdorfskolas orķestra Ziemassvētku koncertu

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Gaujas ielā 16 

18. janvārī plkst. 13.00 
Pensionāru padome

ZIEMASSVĒTKU SARĪKOJUMS SENIORIEM
Kultūras centrā Gaujas ielā 33A 

27. decembrī plkst. 16.00
Koncerts, balle

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 
GARKALNES BAZNĪCĀ

24. decembrī plkst. 17.00 un 19.00
25. decembrī plkst. 15.00

DIEVKALPOJUMI GAUJAS IELĀ 16, 
VECAJĀ DOMES ĒKĀ

Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes diev-
kalpojumi:

18. decembrī plkst. 15.30
24. decembrī plkst. 15.30

Jēzus Kristus dzimšanas dievkalpojums

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 
ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ 

KADAGĀ
Ziemassvētku vakars - Ganiņu sv. Mise

Sestdien, 24. decembrī plkst. 15.30
Ērģelniece Aina Dzene

Kristus dzimšanas sv. Mise bērniem un ģimenēm
Svētdien, 25. decembrī plkst. 15.00 Draudzes eglīte

Svētdien, 1. janvārī plkst. 15.00
Draudzes kopīgi saliktā sv. Mise par dzīvajiem

un mirušajiem 
Svētdien, 8. janvārī plkst. 15.00

Kunga epifānijas svētki - Zvaigznes diena un 
Kunga kristīšanas svētki

Tiks svētīts krīts, vīraks, zelta un sudraba rotaslietas
Piedalās Ādažu Kultūras centra vīru vokālais 

ansamblis Gunāra Freidenfelda vadībā un senioru 
vokālais ansamblis "Gaujmalas lakstīgalas". Vadītāja 

Elžbeta Bukovska, koncertmeistars Ivars Kraucis.

Tie, kuri vēlas kristīties, laulāties un sagatavo-
ties sakramentu pieņemšanai, var pieteikties 

pie priestera Ilmāra Kravaļa t. 25909060                                                                                 
Katru trešdienu 16.00 notiek

Svētdienas skolas nodarbības bērniem
Kapelā var saņemt oblātes

Ziemassvētku svētvakara galdam.
Pirms katras sv. Mises 14.00 Rožukronis un

Grēksūdzes sakraments
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments

Tuvāka informācija: tālr. 26434830

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
BALTEZERA BAZNĪCĀ

4. decembrī plkst. 11.00
OTRĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS

11. decembrī plkst.11.00
TREŠĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS

18. decembrī plkst. 11.00
CETURTĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS

24. decembrī
ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARS

plkst. 18.00 vārda dievkalpojums
plkst. 20.00 dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu

25. decembrī plkst. 11.00
PIRMO ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

31. decembrī plkst. 23.00
JAUNGADA SAGAIDĪŠANA

(Tezē lūgšanas kopā ar jauniešiem no citām valstīm, 
kopīga jaunā gada sagaidīšana un sadraudzība)

1. janvārī plkst. 11.00
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS

ZIEMASSVĒTKU AKCIJA SOCIĀLĀ 
DIENESTA KLIENTIEM 19. DECEMBRĪ 

Sociālā dienesta rīkotajā Ziemassvētku labdarības 
akcijā Ziemassvētku pārtikas paku šogad saņems: 

• personas ar I grupas invaliditāti
• personas ar II grupas invaliditāti, kuriem nav
  Civillikumā noteikto apgādnieku
• vientuļie pensionāri
• ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu
• ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošu bērnu, 
• trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem
• sociālā riska ģimenes ar bērniem

19. decembrī aicinām būt mājās, lai sagaidītu 
Ziemassvētku vecīti! Pārliecinieties, ka mājas ārdurvis 

vai vārtiņi nav aizslēgti.

PAREIZTICĪGO DIEVKALPOJUMI
24. decembra dievkalpojums pārcelts uz

18. decembri plkst. 11.00

No 4. novembra līdz 4. decembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Adele Marta, Sintija, 

Keitija, Arīna, Kristīne, Paula, Alise 
Anna, Elizabete Elīza;

zēni – Edvards, Roberts, Regnārs, 
Vladimirs, Gļebs. 

Apsveicam jaunos vecākus!

Labas pārvaldības princips paredz no valsts 
pārvaldes arī tādu rīcību, kas likumos nav 
tieši noteikta. Iestādei jānodrošina pretim-
nākoša attieksme, lai veicinātu personas 
tiesību ievērošanu. Tāpēc – valsts un paš-
valdības iestādei tās rīcība vai pieņemtais 
lēmums cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar “liku-
ma burtu”, bet arī atbilstoši katras personas 
uztverei un izpratnei. Savukārt cilvēkam ir 
tiesības prasīt, lai iestāde saprotami izskaid-
ro pieņemto lēmumu.

ESI  PRETIMNĀKOŠS!






