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Ādažiem top jauns centrs!
Novembrī sākam Gaujas ielas rekonstrukciju!

No novembra otrās puses līdz nākamā gada
maija beigām satiksmei būs slēgts posms
no Pirmās ielas līdz
vecajai domes ēkai, iebrauktuvei uz Gaujas
ielu 25, korpuss 2
Gaujas ielas A pārbūves
pirmais posms 350m garumā būs no Pirmās ielas
līdz vecajai domes ēkai,
iebrauktuvei uz Gaujas
ielu 25, korpuss 2. Šajā
posmā visas ielas platumā izbūvēs jaunas inženierkomunikācijas
un
pārbūvēs arī esošās.

Apbraucamie ceļi pa
Pirmo, Draudzības un
Attekas ielu
Atbilstoši satiksmes organizācijas shēmai Gaujas ielas A slēgto 1.posmu
varēs apbraukt pa Pirmo
ielu, Draudzības ielu un
Attekas ielu. Nokļūšanu
pie Ādažu novada slimnīcas nodrošinās būvnieks,
uzlabojot un uzturot
Attekas ielas grants ceļa
posmu no Pirmās ielas 38
līdz iebrauktuvei uz Gaujas ielu 25, korpuss 2.

Foto – Laima Jātniece

MĒNESIS BILDĒS

 Apsveicam mūsu jaunos basketbolistus
ar iegūto 1. vietu turnīrā Igaunijā U14
grupā!

 Prieks! Ādažu pašvaldība saņem
balvu par progresīvu ieguldījumu
uzņēmējdarbības vides attīstībā.

Foto – Laima Jātniece

Foto – Latvijas Pašvaldību savienība

Foto – no komandas arhīva

 Sirsnīgi sveicam! Komponistam Gunāram Freidenfeldam – 75!

 Ādažu vidusskolas 1. klašu skolēni dāvā
skolai spēka simbolu – ozolu, kuru kopīgi ar
12.klašu skolēniem un skolas vadību iestādīja
skolas teritorijā.
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 Pirmo vietu Pierīgas novadu skolēnu sporta
spēļu basketbola turnīrā B vecuma grupā
puišiem (2000./01. g.dz.) izcīnījusi Ādažu
vidusskolas komanda.

Foto – Laima Jātniece

 Jauno uzbrauktuvi pie Ādažu pirmsskolas
iestādes sarīkojumu un sporta zāles iemēģina
arī audzēkņa Hugo Liepiņa māmiņa un brālītis.
Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros ĀdažiVelo
noorganizēja skaistu svētdienas veloizbraukumu. Ādažu dižkoku ekspedīcijā devās mazi un
lieli velo draugi.



 Ādažu vidusskola
saņem balvu “Draudzīgs velosipēdistam 2016” par ieguldījumu velokultūras
veicināšanā.

Foto – ĀdažiVelo arhīvs

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

Foto – no komandas arhīva


Spītējot neregulārajam lietum, mazie ādažnieki
svin Olimpisko dienu!
Foto – Laima Jātniece, Diāna Taube
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Šeit un citviet lapā foto – Laima Jātniece

Atklāj jauno sarīkojumu un sporta zāli Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē

Šā gada 30. septembrī Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādē tika atklāta jaunā
sporta un sarīkojumu zāle,
kas iestādes audzēkņiem un
pedagogiem bija īsti svētki.
Pirms 33 gadiem uzbūvētajam bērnudārzam tagad līdzās slejas arī vairāk nekā
astoņus gadus gaidītā jaunā piebūve – sarīkojumu
un sporta zāle.
“Ir prieka un svētku sajūta, līdzīgi kā
pirmajā septembrī, jo līdz ar jauno telpu
sākas arī jauns posms bērnudārza dzīvē,”
jaunās zāles atklāšanā teica domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
“Ļoti ticēju šim projektam, bet tad nāca

krīzes gadi, kad šo projektu apturēja. Šo
zāli gaidīja ļoti daudzi. Gan bijušie, gan
esošie audzēkņi. Līdz šim svētkus svinējām mazā aktu zālītē, kurā visiem bija
jāietilpst un kur nodarbības bija saplā-

Jaunās piebūves
kopējā platība 440,4m²

notas pa sekundēm – gan dejošanai,
gan dziedāšanai, gan sportam. Tagad varēsim uzlabot mācību
kvalitāti, jo bērni vienlaicīgi varēs darboties abās
zālēs,” atzīst bērnudārza vadītāja Sandra
Breidaka.
Pirmie jauno sarīkojumu un sporta zāli, kurā
iebūvēta arī neliela skatuvīte,
iemēģināja mazie
vingrotāji un dejotāji, ļaujot
klātesošajiem apjaust, cik
daudzpusīga aug jaunā ādažnieku paaudze.
“Sadarbosimies ar Sociālo
dienestu, lai arī bērni ar īpašām vajadzībām varētu darboties šajā zālē,” stāsta Sandra
Breidaka.
Īstenot sen gaidīto un mazajiem ādažniekiem tik ļoti nepieciešamo projektu nebija nemaz tik vienkārši, jo laikā, kad
tika izstrādāts projekts, bērnu pirmsskolas
iestādē bija daudz mazāk, tādēļ nācās krietni nopūlēties, lai to pārstrādātu atbilstoši
šodienas prasībām.
“Jaunajā bērnudārza piebūvē, kuras kopējā platība ir 440,4m², ir ne tikai jauna
sarīkojumu un sporta zāle, kas ir uz pusi
lielāka nekā esošā zāle, bet arī ģērbtuves,
tualetes, dušas telpas, medmāsas kabinets un arī sporta inventāra telpas,” akcentē šā projekta vadītājs Artis Brūvers.
Plānots, ka ārpus bērnudārza darba laika
jaunajā zālē varēs darboties arī citi Ādažu
pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, kā arī
bērni ar īpašām vajadzībām.
Pēc LTV ziņām

Skaidrojums par bērnudārza rindu un pašvaldības līdzfinansējumu
Ādažu novada dome septembrī daudziem
vecākiem izsūtīja vēstules par bērnu izslēgšanu no pirmsskolas izglītības iestāžu
rindas reģistra. Atbilstoši 27.05.2014. pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju
un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs” gan Ādažu, gan arī Kadagas pirmsskolas izglītības
iestāde vasarā rakstiski informēja vecākus
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par iespēju uzņemt bērnu iestādē, savukārt
vecākiem bija pienākums informēt iestādes
vadītājus par savu lēmumu 10 darba dienu
laikā. Saistošajos noteikumos arī noteikts, ka
lēmuma nesaņemšanas gadījumā bērns tiek
izslēgts no reģistra. Ja no reģistra izslēgtajam bērnam iepriekš bija piešķirts pašvaldības līdzfinansējums privātās pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējumam, tas tiek
saglabāts arī turpmāk. Gadījumā, ja situā-

cija mainās un ģimenei rodas nepieciešamība pēc vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bērna vecākiem ir tiesības
iesniegt jaunu pieteikumu par bērna uzņemšanu rindā uz pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādi. Šajā gadījumā bērns rindā
tiks uzņemts no jauna. Jautājumu gadījumā
zvanīt izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei, tālr. 67895700
Ināra Briede
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Ādažu pašvaldība piedalās Mobilitātes nedēļā
pārvietoties ar šiem videi draudzīgajiem
transporta veidiem. Rīta agrumā Gaujas
un Attekas ielas krustojumā riteņbraucēji un citi videi draudzīgo transporta
līdzekļu īpašnieki, mūzikai skanot, tika
sagaidīti un lutināti ar našķiem un siltiem dzērieniem. Tāpat
visiem bija iespēja fotogrāfēties pie Mobilitātes dienas lielā plakāta.
Bija liels prieks par tiem,
kas uzklausīja uzsaukumu un tiešām šajā dienā
atstāja auto mājās un devās uz darbu ar velosipēdu vai kājām. Bija lieliska iespēja redzēt
un saprast, ka ir diezgan daudz ādažnieku, kas ikdienā izmanto velosipēdu un
ka ir nepieciešams attīstīt un pilnveidot
veloinfrastruktūru mūsu novadā.

Mobi l it āte s
nedēļas pasākumos
piedalījās arī
Ādažu pašvaldība. Mobilitātes nedēļas atklāšanas dienā, 16.
septembrī, ādažnieki pievienojās akcijai
“Ar velo uz darbu”, kurā visi tika aicināti ikdienas gaitās doties ar velosipēdu,
skūteri, skrituļsslidām, skrituļdēli kā
arī mudināt kolēģus, draugus un radus

Foto – Linda Lancmane

No 16. līdz 22.
septembrim Eiropā
atzīmēja
mobilitātes nedēļu. Šis bija pirmais gads, kad

Iveta Grīviņa

Teju 150 novada bērnu piedalījušies domes organizētajās vasaras radošajās darbnīcās
Aizgājusī vasara gandrīz pusotram simtam mūsu novada bērnu un jauniešu
saistās ar darbošanos radošajās darbnīcās, kas pirmo reizi novada vēsturē tika
organizētas kā alternatīva vasaras dienas
nometnēm.

Foto – Darbnīcu organizatoru foto

smīgi tika galā. Īpašs prieks par
septiņgadīgajiem
bērniem,
kuru drošības sajūta un patstāvīgums, pretstatā pirmās dienas biklumam un
nedrošībai, pieauga no
dienas dienā, un radošo darbnīcu noslēguma
pasākumā gandarījums
bija dubults! Piedaloties
radošajās darbnīcās, bērni
guva priekšstatu par orientēšanās sportu, sagatavojot marķēto
distanci un to izskrienot. Iemācījās, kā atrast vajadzīgo
adresi un orientēties kartē. Apmeklēja Latvijas
Nacionālo bibliotēku, devās
ekskursijā uz
Siguldu, piedalījās orientēšanās
spēlē “Tūkstošgades stāsts”, gatavoja grāmatzīmes no izlietotā samaltā papīra. Tāpat

Neskatoties uz to,
ka vairums bērnu
savstarpēji bija pazīstami kā skolasbiedri vai kaimiņi,
tieši
darbošanās
komandā un sacensību prieka attīstīšana bija
lielākie izaicinājumi, ar ko visi bērni veik-

bērni atsvaidzināja zināšanas par
Ādažu novada vēsturi, ciemojās siernīcā “Soira”, pārtikas
ražotnē “Rūdolfs”, apmeklēja angāru, kurā būvē
lidmašīnas, devās pārgājienā uz Alderu zirgu
staļļiem, apmeklēja veterināro klīniku “Purni”,
ciemojās pie keramiķiem
Ingas un Mārtiņa Pērkoniem Kadagā un pārliecinājās,
cik daudz talantu ir radošo profesiju
pārstāvjiem. Bērni varēja dejot mūzikas pavadībā, meklēt apslēptos dārgumus, iegūt iemaņas darbā ar polimērmālu, kas vienlaikus
nodarbina pirkstus un attīsta sīko motoriku;
iegūt zināšanas darbā ar auduma krāsām un
to apstrādi. Tāpat bērni un jaunieši aktīvi
atpūtās, iemācījās jaunas spēles, caur kurām
uzlaboja komunikācijas prasmes.
Paldies radošo darbnīcu vadītājām par ieguldīto darbu! Uz tikšanos 2017. gada radošajās darbnīcās!
Ināra Briede

Foto – Laima Jātniece

Ūdensrožu parkā uzstādīts jauns rotaļu elements

Latvijas pašvaldības iepriekšējo gadu Meža
dienu projektos veiksmīgi turpināja aiz4

sākto tradīciju - darīja Latviju krāšņāku ar
koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīja jaunas aktīva dzīvesveida
veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Arī šajā gadā Latvijas Pašvaldību
savienība izsludināja pašvaldībām pieteikšanos Mežu dienas projektam laika periodā
no 2016.-2018. gadam, šo Meža dienu moto:
“Kopā nākotnes mežam”. Ādažos turpinājām jau pagājušajā gadā Meža dienu projektā uzsākto Kadagas Ūdensrožu parka labie-

kārtošanu, kad tika uzstādīti pirmie koka
rotaļu iekārtu elementi. Šajā gadā darbi tiek
turpināti, lai Ūdensrožu parku veidotu par
patīkamu atpūtas vietu. Jau Lielās talkas laikā apkārtējie iedzīvotāji tika aicināti uz talku, kuras laikā kopā ar NBS karavīriem tika
tīrīts pamežs un atvērts skats uz Līņu ezeru.
Septembrī taka ar bērnu rotaļu elementiem
tika papildināta ar vēl vienu iekārtu, kurā
bērniem ir iespēja gan kāpt, gan vingrot,
gan pārbaudīt savas līdzsvara spējas.
Iveta Grīviņa
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Projektēs Attekas ielas turpinājumu

Paredzot izveidot Ādažu centram atbilstošu autotransporta, gājēju un velosipēdistu
kustības infrastruktūru, dome šā gada
jūlijā lēma par Attekas ielas turpinājuma
izbūves projektēšanu. Ar šo lēmumu Attekas ielas turpinājumu paredzēts veidot
divās kārtās. 1. kārtā Attekas ielas turpinājums tiks veidots posmā no Gaujas ielas
krustojuma līdz katlu mājai Attekas ielā
43A, kur, sakārtojot vienvirziena savienojošo ielu, tiks nodrošināta nokļūšana no
Attekas ielas uz Pirmo ielu. 1. kārtā projektējamā posmā ir atrisināts pašvaldības
īpašuma jautājums un ir spēkā esošais
teritorijas detālplānojums, kas paredz ielas koridoru, kā arī ir noteiktas ielas sarkanās līnijas, kas ļauj sākt projektēt ielu
jau šogad. Savukārt, lai varētu realizēt
Attekas ielas turpinājuma 2. kārtu, savienojot Ādažu centru ar Muižas ielu, tika
pieņemts lēmums iekļaut Attekas ielas 2.
kārtas attīstības uzdevumu pašvaldības
Ceļu attīstības programmā. Paredzēts, ka

Attekas ielas turpinājums būs divvirzienu
maģistrālā iela ar gājēju ceļu un veloceļu,
savukārt Attekas un Pirmās ielas savienojošā iela (kurai nav nosaukuma) būs vienvirziena iela ar gājēju ceļu un veloceļu.
Šobrīd izveidota projekta tehniskā speci-

fikācija, un šā gada oktobrī paredzēts izsludināt būvprojekta izstrādes iepirkumu.
Plānots, ka būvprojekts tiks izstrādāts
līdz 2017. gada jūnijam. Turpināsim informēt par aktualitātēm projekta virzībā.
Normunds Masaļskis

investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specialiozācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Projekta ietvaros ir
izstrādāts būvprojekts “Muižas ielas pārbūve”, kas iesniegts būvvaldē šā gada septembrī. Par tālāko projekta virzību informēsim
nākamajā “Ādažu Vēstis” numurā.

Ādažu novada dome gatavo projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas
pieejamības un uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai Ādažu novadā” pieteikumu
iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu
aģentūrā Eiropas Reģionālā attīstības fonda
3.3.1. specifiskā mērķa “Palielināt privāto

Gunta Dundure

Foto – Gunta Dundure

Izstrādāts Muižas ielas pārbūves būvprojekts

Foto – Elita Survilo

Noskaidroti fotokonkursa “Mans Ādažu fotostāsts” balvu ieguvēji

No pavasara līdz septembrim aicinājām
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ādažniekus piedalīties fotokonkursā “Mans
Ādažu fotostāsts”. Paldies visiem, kas atsūtīja savas Ādažu novadā tapušās fotogrāfijas!
Kopumā konkursam tika pieteikti 36 foto,
un konkursa komisija izvēlējās 3 labākās
fotogrāfijas, kas saņems balvas. Par pirmās
vietas ieguvēju atzīta fotogrāfija “Avotiņš
vasarā” (120 punkti), autore Elita Survilo,
otrās vietas ieguvēja – tās pašas autores
Elitas Survilo fotogrāfija “Aizsalstot” (117
punkti), savukārt trešo vietu saņem foto ar

pavasarīgu noskaņu “Pavasaris nāk!”(112
punkti), autore Jevgēnija Sviridenkova. Par
balvu iegūšanu sazināsimies ar uzvarētājiem personīgi! Apsveicam uzvarētājus!
Tos, kas nepaguva vai kautrējās iesūtīt
savas fotogrāfijas, aicinām laicīgi gatavoties un turpināt visos gadalaikos fotografēt novadu, cilvēkus un notikumus
novadā, lai varētu piedalīties konkursā
citu gadu!
Laima Jātniece
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Ādažos plāno darināt vīnu, ražot adītus apģērbus un apģērbu piederumus!
Noslēdzies jauno uzņēmēju konkurss.
Ādažu novada dome šogad pirmo reizi organizēja Ādažu novada jauno uzņēmēju
konkursu, kura mērķis ir veicināt jauno
komersantu darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16. augustā,
un tā ietvaros tika iesniegti trīs projektu
pieteikumi. 26. septembrī konkursa projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par visu trīs projektu apstiprināšanu
un līdzfinansējuma piešķiršanu 1. vietas
ieguvējam – 2000 eiro apmērā, 2. vietas ie-

guvējam – 1000 eiro apmērā, 3. vietas ieguvējam – 1000 eiro apmērā. Jaunie komersanti plāno uzsākt komercdarbību dažādās
jomās: augļu un ogu mājas vīna darināšanā; apģērbu un aksesuāru mašīnadīšanā
un realizācijā; apģērbu piederumu (identifikācijas lentu) ražošanā. Apstiprināto
projektu iesniedzējiem 60 dienu laikā no
konkursa projektu vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas dienas jāreģistrējas kā
saimnieciskās darbības veicējiem vai komersantiem. Līgumi par projekta īstenošanu tiks slēgti pēc reģistrācijas apliecības/

lēmuma par
reģistrāciju
kopijas un
citu nepieciešamo
dokumentu
iesniegšanas domē.
Par tālāku projektu virzību informēsim
nākamajos rakstos. Ceram, ka šis konkurss
ir tikai sākums jaunu uzņēmumu attīstībai
mūsu novadā un motivēs arī tos, kuri tikai
domā par uzņēmējdarbības uzsākšanu!
Inita Henilane

Ādažu pašvaldība saņem balvu par progresīvu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) Latvijas Pašvaldību savienības
domes sēdes laikā pasniedza “Publisko pakalpojumu gada balvu 2016”. Pilsētu kate-

gorijā to saņēma Liepāja, savukārt no lielo
pašvaldību vidus – Cēsis, bet no mazajiem
novadiem – Rauna. Pilsētu kategorijā otro
vietu ieguva Rīga, bet trešo Jūrmala. Lielo
novadu vidū otro vietu izcīnīja Ādaži, trešo
– Ķekava, savukārt no mazajiem novadiem
goda rakstus saņēma Amata un Rundāle.
Jau ierasti gada balva pēc LTRK organizētā uzņēmējdarbības vides novērtējuma tiek
pasniegta pašvaldībai, kura pierādījusi sevi
ar progresīvu ieguldījumu uzņēmējdarbības
vides attīstībā, kā arī ar augstu servisa līmeni
un atvērtību pret sava reģiona biznesu. “Latvija ir ļoti maza valsts, un tautsaimniecības

konkurētspēja no resursu pieejamības viedokļa ir zema. Mijiedarbība ar pašvaldībām
uzņēmējiem ir kritiska. Gan pašvaldības, gan
uzņēmēji rūpējas par labvēlīgu vidi un konkurētspēju. Panākt, lai kopā sadarbojamies,
nevis pretdarbojamies, nav vienkārši, jo dzīve uzliek savas korekcijas. Tomēr tikai tie var
izdzīvot un attīstīties, kas spēj pielāgoties
strauji mainīgajai videi un to darīs sadarbībā.
Tāpēc mēs cildinām tās pašvaldības, kas ir
vērstas uz sadarbību,” sacīja LTRK pakalpojumu padomes priekšsēdētājs Aldis Gulbis.
Pēc Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras ziņām

Biedrība “Gaujas Partnerība” arī šogad
pieteicās Ādažu novada domes izsludinātajā atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” un iesniedza
tajā projekta “Atpūtas vietu ar fotorāmjiem
izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta” pieteikumu. Tas tika apstiprināts un
biedrības pārstāvji vasarā darbojās, lai no
koka brusiņām izveidotu vienotus elementus atpūtas vietām pie Gaujas tilta pretī
Ādažu vidusskolas autostāvvietai un pie
Baltezera kanāla. Katrā no minētajām vietām tika uzstādīts galds, 2 soli, atkritumu
urna, informācijas stends, kā arī Ādažu

novadā vēl nebijis vides objekts – fotorāmis, pie kura var bildēties gan daži cilvēki,
gan vairāku cilvēku grupas. Projekta vispārīgais mērķis bija uzlabot atpūtas iespējas pie ūdensobjektiem Ādažu novadā un
sekmēt novada atpazīstamību. Mērķis tika sasniegts
pilnībā: abās izvēlētajās vietās tika
ierīkotas
jaunas
atpūtas vietas, bet,
lai sekmētu novada atpazīstamību,
informācijas stendā
tika publicēta vispārīga informācija gan par Ādažu novadu,
gan par ūdensobjektiem novadā, kā arī uz
fotorāmja izvietota plāksnīte ar mājasla-

Foto – Jānis Pērkons

Biedrība “Gaujas Partnerība” izveidojusi
atpūtas vietu ar fotorāmjiem pie Gaujas tilta un Baltezera kanāla

pas adresi, kur var iegūt
visplašāko informāciju par
novadu.
Aicinām apmeklēt jaunizveidotās atpūtas vietas, lai
atpūstos un nobildētos pie fotorāmjiem
pie Gaujas vai Mazā Baltezera!
“Gaujas Partnerība”

Foto – rus.db.lv

Bērnu rotaļu un sporta laukumu gumijas segumu rūpnīcā Ādažos investēti 1,15 miljoni eiro
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Latvijas uzņēmuma SIA “Rubrig” rūpnīca Ādažos ir sākusi
bērnu rotaļu un sporta laukumu gumijas segumu ražošanu,
rūpnīcas izveidē investējot
1,15 miljonus eiro, informē
“Rubrig” valdes priekšsēdētājs
Dainis Bonda. Jaunās ražotnes
jauda ir 100 000 kvadrātmetru

segumu gadā, kas desmit reizes pārsniedz Latvijas tirgus apjomu. Jaunā ražotne 1115 kvadrātmetru platībā paredzēta strauji
augošajam pieprasījumam pēc krišanai drošu, antivibrācijas un
skaņas slāpēšanas seguma un klājuma, kas izgatavoti no otrreizējām izejvielām – nolietotu, samaltu riepu smalknes. “Mūsu
mērķa tirgus ir Skandināvijas tirgus, kura pieauguma tempi ir
25% gadā, un tie krietni pārsniedz pasaules tirgus pieaugumu,
kas ir 7% gadā,” norāda Bonda.
BNS
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Foto – Laima Jātniece

Atjauno horizontālos apzīmējumus novada maģistrālajās ielās un ceļos

Foto – Laima Jātniece

Uzstāda ielu un ceļu norādes

Novadā uzstādītas ielu un
ceļu norādes Āņu, Baldoņu,
Bākšas, Boķu, Brīdagu, Cielaviņu, Eimuru, Garciema,
Iļķenes, Irāju, Intlapu, Jaunspriešļu, Jāņkalnu, Jaunceriņu, Kadagas, Krāču, Ledoņu, Lībiešu, Mežaparka,

Niedru, Ošlauku, Ozolu, Piparu, Puskas, Putraimkalna, Ronīšu,
Smilgas, Stempju, Strautnieku, Smilškalnu, Teiku, Utupurva, Vārpiņu, Vārpu, Vectiltiņu, Vecvārnu, Vecštāles, Virpnieku un Zaraines ceļos, kā arī Āķu, Alderu, Austrumu, Baltezera, Ceriņu, Cīruļu, Dadzīšu, Depo, Druvas, Dūņezera, Ezera, Gaujas, Gaujmalas,
Indrānu, Kanāla, Ķiršu, Meža, Ozolu, Piesaules, Pirmā, Saules,
Skolas, Stirnu, Ūbeļu, Zelta, Ziedu, Ziemeļbullas un Zīļu ielās.
Saimniecības un infrastruktūras daļa

Ādažu novads kļūst aizvien sakoptāks

Foto – Saimniecības un infrastruktūras daļa

Veikti sakopšanas darbi Rīgas gatvē posmā no Parka līdz Muižas ielai.

Pirms sakopšanas…

Pēc sakopšanas…

Izstrādās satiksmes organizācijas plānu Podnieku dzīvojamajam masīvam
Ādažu novada domes uzdevumā ceļu projektētāji izstrādās jaunu satiksmes organizācijas
shēmu Podnieku masīvā, iekļaujot gan stāvvietu, gan ātrumvaļņu risinājumus. “Ūbeļu
ielā tiks organizēta divvirzienu kustība, kā rezultātā tiks likvidēta iespēja atstāt auto stāvēšanai uz ielas brauktuves. Tas neattieksies uz
auto stāvvietu kabatām. Izņēmums ir posms
no Ūbeļu ielas 13 stāvvietas līdz Ūbeļu ielai 5.
Tur ielas ārmalā (gar dīķi, virzienā no Ūbeļu
13 stāvvietas uz Ūbeļu 5) varēs novietot auto
stāvēšanai. “Tādā veidā nodrošināsim gan
drošu satiksmi, gan arī spectransporta (Neat-

liekamā medicīniskā palīdzība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) un uzturēšanas darbu veicēju (sniega mašīnas, kas veic
pretslīdes materiālu iestrādi Ūbeļu ielā u.c.)
netraucētu piekļūšanu pie daudzstāvu ēkām,”
stāsta Ādažu novada domes ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins. Pašreizējais ielas platums vidēji ir 6m. “Ja automašīna tiek
novietota stāvēšanai ielas malā, tad brīvā telpa
paliek 3,5m. Smagā auto platums kopā ar sniega vērstuvi pārsniedz 3,5m, kā arī automašīnu
stāvvietām (kabatām) nepieciešamā brauktuves brīvtelpa veido 5,5m. Šo aspektu dēļ nepie-

Foto – Mārīte Šketika

Lai uzlabotu ceļu pārredzamību,
no apauguma attīrītas ceļu nomales

Ādažu novada dome

Uzstāda telemetrijas
aprīkojumu domes katlu mājās

Lai apsaimniekotu un uzlabotu redzamību, nopļauta zāle un izcirsti krūmi šādos
ceļos – Alderu iela, Kanāla iela, Pērles iela,
Inču iela, Eimuru ceļš, Baldoņu ceļš, Vecvārnu ceļš, Piparu ceļš, Stempju ceļš, Kastaņu iela, Smilškalnu ceļš, Mālnieku iela,
Draudzības iela.
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ciešams atbrīvot brauktuvi no vieglajām automašīnām,” skaidro Pēteris Sabļins. Oktobra
sākumā norisinājās sanāksme par satiksmes
organizāciju ciematā Podnieki. Sapulcē piedalījās Podnieku iedzīvotāji, Ādažu novada domes atbildīgie darbinieki, Podnieku māju un
to apsaimniekotāju pārstāvji, lai runātu par
problēmsituācijām, kā arī iespējamajiem ilgtermiņa risinājumiem. Sanāksmes dalībnieki
vienojās, ka izstrādātais satiksmes risinājums
pirms tā realizēšanas dzīvē tiks saskaņots ar
Podnieku dzīvojamo māju pārstāvjiem.

Mārīte Šketika

Uzsākta telemetrijas aprīkojuma uzstādīšana Ādažu
novada domes katlu mājās (Kultūras centrā, Gaujas
ielā 33A, Ādažu vidusskolā, Gaujas ielā 30, Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” un Ādažu
pašvaldības policijā, Depo ielā 2) dabas gāzes patēriņa
uzskaitei, operatīvās un analītiskās informācijas saņemšanai.
Anrijs Zēbergs
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Noslēdzies iepirkums par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju Ādažu vidusskolā

Foto – no privātā arhīva

Pēc kādiem kritērijiem tiek veidota
ēdienkarte skolas audzēkņiem?
G.Bredovskis: Mūsu uzņēmumam ir
izstrādāti standarti, pēc kādiem
kritērijiem notiek
ēdienkartes izveidošana un ēdienu
pagatavošana. Tie
izstrādāti, balstoties uz vairāku
gadu
pieredzi,
konsu ltējoties
ar dietologiem,
uztura speciālistiem, ievērojot Latvijas
Republikas likumdošanu un Ministru
kabineta (MK) noteikumus. Uzņēmuma
vīzija, pie kuras strādājam katru dienu –
“ikvienam pieejamas veselīgas pusdienas
katru dienu”. Kad Veselības ministrija
izstrādāja noteikumus, kas regulē bērnu
uzturu, mēs jau strādājām ar augstākiem
standartiem, pagatavojot ēdienu dabisku,
no svaigiem produktiem, bez mākslīgām
piedevām, buljona koncentrātiem vai
daudziem tik mīļo “Vegetu”.
Viens no veselīga uztura pamatprincipiem ir daudzveidība.
Kā to nodrošināt?
G.B.: Liela daļa bērnu, it
sevišķi mazākie, ir diezgan
konservatīvi – ja nepazīst,
kas uz šķīvja, neēd. Tāpēc
ieviest daudzveidību bērnu
uzturā ir smags darbs, bet
paveicams. Lai ēdienkarte
būtu bagātīgāka un iepa8

kokteiļi, kas ir ideāls produkts veselīgam
uzturam. Tie ir pieejami katru dienu, un
bērni tiek motivēti izvēlēties tieši šos produktus, ja vēlās kādu našķi. Katru dienu
ir pieejami svaigi sagriezti dārzeņi un
augļi, kurus bērni arvien vairāk izvēlas
kā uzkodu izsalkuma remdināšanai. Mēs
motivējam bērnus izvēlēties ēdienu, augļus un dārzeņus, lai uzturs būtu veselīgs
un bagāts ar uzturvielām.

Foto – Laima Jātniece

Ikvienam pieejamas veselīgas
pusdienas katru dienu

zīstinātu bērnus ar jauniem ēdieniem,
regulāri rīkojam tematiskās dienas. Itāļu, Franču, Vitamīnu, Zaļās, Ungāru un
daudzas citas. Esam paspējuši veiksmīgi
sarīkot Itāļu dienas – gan bērni, gan skolas personāls tās novērtēja labi. Arī turpmāk ikdienas ēdienkartē ietversim vairākus itāļu virtuves ēdienus. Gādājam, lai
ēdienkartē būtu ietverti sezonā pieejamie
dārzeņi, augļi un ogas, jo sezonas izejvielas vienmēr ir ar augstāku
uzturvērtību. Izejvielu iegādē priekšroka tiek dota
kvalitātei un vietējo ražotāju produkcijai, taču,
lai uzturs būtu daudzveidīgāks, neiztikt arī bez
citu valstu izejvielām.
Esam uzsākuši ilgtermiņa projektu, kad ēdienu
gatavošanā izmantojamās
izejvielas aizvietojam ar
izejvielām ar augstāku
uzturvērtību vai labākām īpašībām. Piemērs, mums visiem
zināmos konservētos zaļos zirnīšus aizvietojam ar svaigiem, notvaikotiem virtuvē, pēc mūsu pasūtījuma tiek gatavota
majonēze ar nepārmērīgu tauku saturu.
Tāpat – katrā skolā ir izveidojušās savas
tradīcijas un paražas, kuras ēdinātājs
nedrīkst ignorēt. Ja skola ir nolēmusi ko
ēdienkartē neiekļaut, vai pēc pieredzes ir
kāds ēdiens, kas nav labi ēsts, mums tas
jāņem vērā un pamata ēdienkarte tiek
pamainīta, vadoties no norādēm. Protams, izejvielu piegādātāju izvēle ir viens
no kritiskajiem punktiem, šajā jautājumā
jābūt 100% pārliecībai, ka piegādātājs ir
spējīgs ilgtermiņā piegādāt ne tikai gardas un skaistas izejvielas, bet arī drošas.
Izejvielām jābūt ražotām labos apstākļos.
Ar skolas saskaņojumu piedāvājam arī
it kā līdz šim ne tik populārus ēdienus,
tā papildinot ēdienu daudzveidību. Un
pieredze rāda, ka bērni sāk ēst gan zivju kotletes, gan sautējumus, gan svaigus
salātus. Kafejnīcas sortimentā ir regulāri pieejami augļu, ogu, piena produktu

Katra recepte – vairākkārtīgi
pārbaudīta virtuvē, veselīgs
uzturs bērniem ar diētām
Vai pavārs, gatavojot ēdienu skolas ēdnīcai, var radoši izpausties?
G.B.: Pavāri strādā, vadoties pēc ēdienu receptūrām un kalkulācijām, kuras
izstrādājuši speciālisti, katra recepte ir
vairākkārtīgi pārbaudīta virtuvē. Receptes nav vienkāršs teorētisks produktu sakopojums, lai izpildītu MK 172 noteikumus, bet gan pārbaudīts, testēts ēdiens ar
labām garšas īpašībām. Skolas pavāram ir
jābūt daudz izglītotākam nekā restorāna,
jo bez ikdienas ēdienkartes nodrošinām
veselīgu uzturu arī bērniem ar diētām.
Kvalificēts un motivēts pavārs ir priekšnosacījums, lai ēdiens būtu baudāms.
Pavāriem tiek mācīts, kā pareizi gatavot
veselīgu uzturu, kā izmantot iekārtas,
kas ir labs palīgs, lai pagatavotu gardu un
veselīgu uzturu. Virtuves tiek nodrošinātas ar labām iekārtām un inventāru, kas
palīdz pavāriem sasniegt labus kvalitātes
rezultātus.
Kādi plāni tālākai attīstībai?
G.B.: Turpmākajā attīstībā vēl vairāk akcentēsim
daudzveidīga un veselīga
uztura nozīmi skolēna ikdienā. Gan ar ēdienu piedāvājumu ikdienā, gan ar
tematiskām dienām un skolēnu izglītošanu, lai radītu
izpratni, kas ir veselīgs uzturs.
Foto – SIA “Baltic Restaurants Latvia”

Noslēdzies iepirkums par ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēju Ādažu vidusskolā. Kā jau vēstīts iepriekš, domi neapmierināja ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēja SIA “Trojans” pielīgto saistību izpildes kvalitāte Ādažu vidusskolā,
tādēļ tika veikta iepirkuma procedūra
jauna ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai. Konkursā uzvarēja SIA “Baltic
Restaurants Latvia”. Galvenie pretendenta vērtēšanas kritēriji bija – piedāvātās ēdienkartes daudzveidība, sezonas
produkti, produktu piegādes attālumi
un paredzamās izmaksas. Lai uzzinātu
vairāk par to, kā tiek veidota ēdienkarte
Ādažu vidusskolas audzēkņiem, Jautājam konkursa uzvarētāja – SIA “Baltic
Restaurants Latvia” – pārstāvim, uzņēmuma valdes loceklim, servisa un iepirkumu direktoram Guntim Bredovskim.
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Foto – Laima Jātniece

Pašvaldība īsteno saimniecības reformu. Pirmais tās posms realizēts veiksmīgi

Sakopta teritorija pie Vējupes strūklakas, izbūvēti ātrumvaļņi, atjaunots
gājēju tiltiņš pār Vējupi, atjaunots
Kadagas bērnudārza jumts, izbruģēts
laukums pie Ādažu vidusskolas, par
trešdaļu pieaugusi platība, ko pļauj
pašvaldība – šie ir tikai daži no darbiem novadā, kurus ādažnieki noteikti
jau būs pamanījuši. Kāpēc nepieciešama šāda reforma? Jautājam domes
priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam
un Saimniecības daļas vadītājam Valdim Ligeram.
Māris Sprindžuks: Novada sakopšana
un uzturēšana ir viens no pašvaldības pamatuzdevumiem.
Lai uzlabotu pašvaldības
rīcībspēju, dome 2016. gada
sākumā pieņēma lēmumu
– īstenot Saimniecības un
infrastruktūras daļas ierosināto saimniecības reformu. Šobrīd jau ar
gandarījumu varam secināt, ka deputātu izšķiršanās, kas nebija viegla, ir bijusi
pamatota un pareiza.
Kā radās ideja par saimniecības reformu Ādažu pašvaldībā?
Valdis Ligers: Laiks steidzas ļoti ātri,
un šī gada decembrī apritēs divi gadi
kopš sāku darbu domes Saimniecības
un infrastruktūras daļas vadītāja amatā. Uzsākot darbu, veicu sākotnējo daļas
funkciju izpēti un analīzi. Tas deva man
skaidru vīziju, ka līdzšinējais darbības
modelis nav pietiekami efektīvs un, iespējams, jāveic zināmas izmaiņas, jānosprauž mērķi, jādefinē prioritātes un
uzdevumi, kā arī metodes, ar kurām panāksim nepieciešamo rezultātu. Kopā ar
daļas kolēģiem, konsultējoties ar domes
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vadību un citu daļu darbiniekiem, kā arī,
veicot Saimniecības un infrastruktūras
daļas (SID) iekšējo funkciju auditu, sapratām, ka esošo modeli varētu būtiski
uzlabot, kur galvenie primārie virzieni
būtu:
• projektu vadības funkcijas pārkārtošana;
• vairāku funkciju jeb darbu apjomu nodošanu SID daļas darbinieku tiešā pārziņā;
• daļas iekšējā resursa stiprināšana gan
darbaspēka, gan tehniskā aprīkojuma
ziņā.
Protams, ka nekad nekas nav jādara tikai
izmaiņu dēļ. Jebkurām izmaiņām vienmēr nepieciešams nopietns pamatojums.
Iepriekš saimniecības darbs nebija tik
efektīvs?
V.Ligers: Identificēju divas problēmas,
ar kādām saskarāmies, kad
visus darbus veica ārpakalpojuma sniedzējs:
1) reakcijas ātrums nebija pietiekams,
2) pakalpojumus bieži
vien saņēmām par dārgāku cenu, nekā mēs spētu sniegt, izmantojot domes resursus. Piemērs – ārpakalpojumu sniedzējam nevar lūgt tīrīt
sniegu ik pēc divām stundām, ja darbs
jau šodien ticis paveikts. Ja 7.00 no rīta
sniega tīrīšana ir pabeigta, tad nākamā reize, kad šo darbu ārpakalpojuma
sniedzējs atkal ir gatavs veikt, būs tikai
esošās dienas vakars. Tomēr ziemā ir
dienas, kad darbs jādara praktiski nepārtraukti, nevis tikai no rīta un vakarā. Ārpakalpojuma sniedzējs darbojas
iepriekš plānotu maiņu režīmā, tam zināms laiks un resursi ir nepieciešami arī

citu klientu apkalpošanai, un šī iemesla
dēļ tas pat ārkārtas situācijās nespēj reaģēt pietiekami ātri.
Rezultātā – nomainām dārgāku pakalpojumu pret lētāku, turklāt iegūstam
efektivitāti un operativitāti. Sākot ar
2016. gada otro pusi, teritorijas kopšanas darbi jau tika veikti par 90% – pašu
spēkiem un 2016./2017. gada ziemas sezonā sniega tīrīšana tiks uzticēta daļēji
gan ārpakalpojuma sniedzējam, gan arī
izmantosim SID resursus.
Kādi ir saimniecības reformas praktiskie ieguvumi?
V.Ligers: Ar tiem resursiem, ko ietaupām ekonomiskajā plāksnē, spēsim apsaimniekot lielākas teritorijas nekā līdz
šim. Apsaimniekošanas programmā iekļauta gan zāles pļaušana, gan ceļmalu
attīrīšana no krūmiem un zāles. Kopjamo teritoriju apjoms jau šajā 2016. gada
vasaras/rudens periodā pieaudzis par
vairāk nekā piektdaļu. Netiešais ieguvums – paši organizējam savu darbinieku darba laiku un uzdevumus, tādējādi
nodrošinot, ka darba laiks un citi domes
resursi tiek izmantoti daudz efektīvāk.
Saimniecības daļā ir 7 jauni darbinieki
un iepirkta tehnika par 120000 EUR. Šīs
reformas ietekme uz 2016. budžetu ieguldījumu ziņā ir papildu 68 000 EUR,
taču ar katru nākamo gadu domes kasē
ietaupīsim līdz 85000-100000 EUR, ko
plānojam ieguldīt teritorijas tālākajā
sakopšanā – ceļu remontos un citos darbos.

Pašvaldības iestāžu pārvaldības
un apsaimniekošanas
konsolidācija
V.Ligers: Sagrupējot visus domes Saimniecības daļas veicamos darbus, ir ļoti
daudz teritorijas sakopšanas funkciju.
Tādēļ pirmais posms, īstenojot saimniecības reformu, bija iegādāties jaunu
tehniku un pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Nākamais plānotais solis ir
pašvaldības iestāžu rīcībā nodoto nekustamo īpašumu (ēku un teritoriju) pārvaldības un apsaimniekošanas konsolidācija. Tas nozīmē, ka turpmāk pašvaldības
iestāžu saimnieciskā bloka darbinieki
būs pakļauti gan iestādes vadītājam, gan
arī domes Saimniecības un infrastruktūras daļai. Tādējādi šeit saskatām plašas resursu efektivizācijas metodes.
M.Sprindžuks: Paralēli ikdienā veicamajiem darbiem Saimniecības un infrastruktūras daļas speciālisti strādā pie
vairākiem stratēģiskiem plānošanas un
realizācijas dokumentiem:
1) Novada ielu un ceļu koncepcijas un
9
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šim VAS “Latvijas Valsts ceļi” tas ir bijis
koleģiāls lūgums, uz ko “Latvijas Valsts
ceļiem”, protams, nav pienākums reaģēt.
Viņiem ir savs apsaimniekošanas režīms.

Ādažu novada ezeros ielaisti
40 000 zivju mazuļu

Baltezera pagriezienā uz stādaudzētavu – jauns, moderns
apgaismojums

V.Ligers: Baltezera iebrauktuvē uz stādaudzētavu jau šobrīd ir izveidots jauns, moderns apgaismojums, kas ir mūsu
(domes un VAS “Latvijas Valsts ceļi”) sadarbības rezultāts. Kad Gaujas ielas projekts tiks realizēts, tas būs tuvu ideālam.
Arī Gaujas iela iepriekš piederēja valstij,
nevis pašvaldībai. Ceram, ka ar laiku arī
Rīgas gatvi izdosies savest kārtībā. Esam
gandarīti par šajā gadā paveikto novada
labā un plānojam jaunus darbus un aktivitātes. Sasniegtais ir visas domes komandas – vadības, struktūrvienību un
iestāžu vadītāju un darbinieku kopējā
darba rezultāts. Īpašu paldies gribu veltīt
saviem kolēģiem Saimniecības un infrastruktūras daļā, īpaši manam vietniekam
Ivo Bērziņam, ceļu inženierim Pēterim
Sabļinam, hidromeliorācijas inženierei
Mārītei Šketikai, būvinženierim Mārim
Arnavam, projektu vadītājam Jurim Antonovam, nekustamā īpašuma speciālistam Vollijam Kukam un mūsu tehniskā
dienesta vadītājam Ivaram Grīnbergam
ar komandu – Juriju Lukinu, Viktoru
Muižnieku, Kasparu Vilku, Laimoni
Deideru, Jāzepu Mateju, Aigaru Zeltiņu,
Zigmāru Rulli, Anatoliju Kaļēviču. Par
lielisku atbalstu ir kļuvuši mūsu komandas jaunākie darbinieki lietvede Linda
Naļivaiko un energopārvaldnieks Anrijs
Zēbergs. Paldies visiem, kuri mūs atbalsta un palīdz!
M.Sprindžuks: Nevienu reformu nevar
realizēt tikai ar sistēmu vai regulējumu
pārkārtojumiem. Visa pamatā ir cilvēks,
viņa misijas apziņa, motivācija un vēlme
panākt rezultātu. Organizācijas iekšējās
kultūras izmaiņas – iedzīvotāju vajadzību apzināšanās, darba efektīva organizācija, prasmīgas komandas izveide un visu
domes stuktūrvienību atbalsts bija faktori, kas pašvaldības saimniecisko dienestu
izveidojuši par spēcīgu un atsaucīgu komandu. Tas priecē un iedrošina turpmākajiem uzlabojumiem pašvaldības saimnieciskajā dzīvē.
Monika Griezne

AICINĀM PIEVIENOTIES KOMANDAI

labiekārtošanas strādnieku un traktortehnikas
vadītāju, lai veiktu teritorijas uzkopšanas un
labiekārtošanas darbus novadā!
Ādažu novada dome
Plašāka informācija www.adazi.lv,
sadaļā “Pašvaldība”, “Vakances”.

Foto – Laima Jātniece

2) Novada ielu un ceļu apgaismošanas
attīstības un uzturēšanas koncepcijas.
V.Ligers: Nobruģēta Saules iela, noasfaltēta Draudzības iela, ar speciālu škembu-grants maisījumu noklātas vairākas
ielas un ceļi novadā, procesā ir Gaujas
ielas rekonstrukcijas projekts, kurā būvnieki reālus būvniecības darbus uzsāks
jau novembra otrajā pusē, tie ir redzamie paveiktie darbi. Tāpat virkne citu šīs
grupas darbu tiek plānoti 2017. un turpmākajiem gadiem.
Līdz ar Gaujas ielas rekonstrukciju Ādažu centrā tiks ievilkti pilnīgi jauni kabeļi
un uzstādīti jauni kvalitatīvi apgaismes
stabi ar augstas klases energoefektīviem
LED gaismekļiem.
Ņemot vērā vēsturiski izveidojušos apgaismes sistēmas pazemes kabeļu kritisko stāvokli, kur 10km ir pilnīgā avārijas
stāvoklī esoši pazemes kabeļi, pamazām
plānojam pāriet uz apgaismojuma sistēmas attīstības programmu novadā, kurā
mēs nomainītu vismaz 1km pazemes kabeļu gadā. Pagaidām remontējam virszemes daļas. Plānojam, ka pakāpeniski sākot ar 2017. gadu – 10 gadu laikā varēsim
nomainīt visa publiskā apgaismojuma
kabeļu sistēmu. Tas gan prasa ievērojamas investīcijas, jo šādu darbu veikšanai
iepriekš ir jāsagatavo projekts, bet tikai
nākamajā gadā to var realizēt. Ar katru
gadu mēģināsim uzlabot situāciju ar nedegošajām lampām. Šo situāciju nevar
uzlabot īsā laikā, bet mēs to soli pa solim
sakārtosim.
Ko darīt ar neizgaismotajiem ceļiem,
kas pieder valstij, nevis pašvaldībai,
piemēram, tāda ir Rīgas gatve un Attekas iela no Draudzības līdz Gaujas ielai, Podnieku ceļš?
V.Ligers: Tā ir viena no valsts un pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas ēnas
pusēm. Mums nav pat juridisku tiesību tērēt līdzekļus valstij piederošu ceļu
apgaismošanai vai apgaismes objektu
remontam pat tad, ja nedeg kāds apgaismojuma elements. Mums nav tiesību aiztikt šos apgaismes stabus. Tas, ko varam
darīt, mudināt valsts akciju sabiedrību
“Latvijas Valsts ceļi” veikt savus pienākumus un nomainīt lampas. Tāpat – jāmeklē iespējas vienoties ar VAS “Latvijas
Valsts ceļi” par kādu īpašu režīmu, kā
apsaimniekojam šos ceļus. Tad ir jārisina jautājums par savstarpējo kompensēšanas modeli. Šobrīd ir divi šādi “sāpju
bērni” – Rīgas gatve un Attekas iela. Arī
šajās ielās ir jāpļauj zāle, jātīra sniegs.
Visvieglāk šos jautājumus būtu atrisināt,
pārņemot šos ceļus savā īpašumā. Protams, jārēķinās ar to, ka tas uzliek arī papildu slogu pašvaldības budžetam. Līdz

Ādažu novada divos
ezeros – Mazajā Baltezerā un Dūņezerā ielaisti ap 40 000 zivju
mazuļu. Ādažu novada pašvaldība martā
piedalījās Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā”. Zivju fonda padome atbalstīja domes iesniegtos projektus, piešķirot daļēju finansējumu 2945,45
EUR apmērā zivju mazuļu ielaišanai
Mazajā Baltezerā un 4909,09 EUR apmērā – Dūņezerā. Projekti par zivju resursu
pavairošanu Ādažu novada ezeros sniedza
iespēju ielaist 25 000 zandartu mazuļu
Dūņezerā un 15 000 – Mazajā Baltezerā.
Projektu kopējās izmaksas ir 8727,28 EUR,
no kurām Zivju fonda piešķirtie līdzekļi
ir 7854,54 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums - 872,74 EUR. “Baltezers
Pierīgā ir viens no populārākajiem ezeriem
makšķerēšanai. Ir liels skaits makšķerēšanas tūristu, kas zivis izķer. Līdz ar to nepieciešamība papildināt zivju krājumus aug,”
stāsta šā projekta vadītājs, priekšsēdētāja
otrais vietnieks Artis Brūvers (“Reģionu
alianse”). Pašvaldība plāno iesākto iniciatīvu turpināt un arī turpmāk pavairot
zivju mazuļus novada ūdenstilpēs. Notiek
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Kadagas ezeram un Vējupei.
“Tādējādi izpildīsim Valsts Zivju fonda
noteiktās prasības un centīsimies piesaistīt
fondu līdzekļus, tuvākajos gados papildinot zivju populāciju arī Kadagas ezerā un
Vējupē,” skaidro Artis Brūvers. Zivju mazuļu piegādi un ielaišanu ezeros veica zivju
audzētava Šmita IU “Rūķis”. Ādažu novadā esošos publiskos ūdeņus pašvaldība valdījumā no valsts pārņēma 2014. gadā.
Laima Jātniece
ĀDAŽU VĒSTIS 19. OKTOBRIS (190) 2016
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Ne nedēļas
bez starta

“Man ir jādodas noņemt stress. Es
braucu uz mežu orientēties,” darba
dienas beigās pavēsta aktīvā dzīvesveida entuziasts un domes ilggadējais
darbinieks, nekustamā īpašuma speciālists Vollijs Kuks un dodas skriet
uz kādu no Pierīgas mežiem. Dažādos
orientēšanās sporta veidos 50 gadu
laikā Vollijs ir piedalījies vairāk nekā
3000 reižu. Veicot aprēķinus, vidēji
sanāk, ka nav tādas nedēļas, kuras šo
gadu laikā Vollijs nebūtu sportojis. Divas reizes Vollija un viņa sievas Rutas
vārdi iegravēti uz pasaules čempionāta
ceļojošās balvas rogainingā – bronzas
zābaka. Pēdējais gravējums tapis pavisam nesen – šogad, atgriežoties no
rogaininga pasaules čempionāta Austrālijā. Vollijs un Ruta bijuši arī Latvijas un PSRS izlasē orientēšanās sportā,
vairākkārtēji Latvijas un PSRS čempioni orientēšanās sportā. Divkārtēji
pasaules čempioni, Eiropas un Latvijas
čempioni, kā arī citu godalgotu vietu
ieguvēji rogainingā.
Sportista gars Vollijā mīt jau no agras
bērnības. Jau četru gadu vecumā sportiskā azarta dēļ viņš ļoti nopietni satrauca
savas ģimenes locekļus. Lietderīgi izmantojot jauno Ziemassvētku dāvanu –
mazās slēpītes, viņš aizslēpoja prom pa
ceļu. Mammai vajadzēja sniegputenī pēc
slēpju pēdām 2km attālumā no mājām
sameklēt mazo dēlēnu. Skolnieka gados
Vollijs kopā ar brāļiem un māsu katru
dienu devās uz skolu, kas atradās 3 km
no mājām. Reiz 9km bija jāslēpo līdz rajona slēpošanas sacensību vietai, kur pati
slēpošanas distance bija 3km gara. Pēc
sacensībām, protams, mājās varēja tikt
tikai slēpojot. Jaunībā Vollijs nodarbojās arī ar grieķu-romiešu cīņu, soļošanu,
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slēpošanu, vieglatlētiku, svarcelšanu, bet
orientēšanās tomēr saistīja vairāk. “Pēc
uzbūves galīgi neesmu piemērots cīņas
sporta veidam,” smejas Vollijs. Orientēšanās ir arī ļoti intelektuāls sporta veids,
vai ne? “Protams, ne velti orientieristi
mēdz teikt – jāskrien tik ātri, lai galva
tiktu līdzi. Jāizjūt apvidus, jāpiemīt telpiskajai domāšanai. Tas nāk ar laiku,
ar pieredzi.” Un pieredze Vollijam ir
liela. Vairāk nekā 3000 startu dažādos
orientēšanās sporta veidos. Pats savulaik veidojis orientēšanās sporta kartes.
29 gadus orientēšanās klubā “Kāpa” kā
organizators starptautiskajās sacensībās
bijis atbildīgs par distanču dienestu –
par kontrolpunktu izvietošanu. Pirmās
orientēšanās sacensības, kurās Vollijs
piedalījās, bija Tallinā, 1966. gada 30. aprīlī, distance – 9 km, 4 kontrolpunkti, izcīnīta 17. vieta. Tā sākās viņa aizraušanās
ar orientēšanās sportu.
Ar ko atšķiras orientēšanās sacensības
tagad un toreiz, pirms 50 gadiem, kad
sākāt orientēties?
Toreiz kartes bija visai primitīvas un neprecīzas, turklāt PSRS laikā kartes skaitījās slepenas, tādēļ tās dalībniekiem pēc
sacensībām atņēma. Kartes rotāja uzraksts – dļja služebnovo poļzovaņija, dienesta vajadzībām. Lai apietu šo aizliegumu, citreiz uz kartēm rakstījām – mācību
karte vai sporta karte. Paši arī zīmējām
jeb koriģējām apvidus kartes. Piemēram,
paņēmu baltu papīra lapu, kompasu un
devos mežā. Tā tās kartes tapa. Ar reljefu, stigām, ceļiem, purviem un citiem
dabas objektiem. Sākotnēji kartes bija
melnbaltas, vēlāk parādījās krāsainās.
Katra krāsa bija jāzīmē atsevišķi. Piemēram, ceļi – melnā krāsā, ūdeņi un purvi
– zilā. Pēc tam uzzīmēto nofotografēja,
uztaisīja klišejas un drukāja tipogrāfijās.

Mūsdienās tas viss notiek ar satelītu, lāzerskenēšanas un citu topogrāfisko uzmērījumu palīdzību. Šodien ir citas tehnoloģijas, līdz ar to – arī precizitāte. Ir
pat speciālas datorprogrammas, ar kuru
palīdzību veidot orientēšanās kartes un
plānot distances.
Cik daudz laika prasīja izveidot šādu
karti pašam?
Kā nu kuru, bet pamatā vairākas nedēļas.
Aktīvi kartes veidoju 60. gadu beigās līdz
70. gadu vidum. Toreiz vienu karti taisīju
kādas pāris nedēļas. Šodien kartes veido
izdevniecības un pat speciāli uzņēmumi.
Senāk pie katra kontrolpunkta atradās
citas krāsas zīmulis, ar to vajadzēja veikt
atzīmi kartē, beigās pārbaudīja, vai savāktas visas krāsas atzīmes. Tagad pārsvarā tiek izmantotas elektroniskas atzīmēšanas sistēmas.
Reizēm arī kontrolpunktus ielika nepareizās vietās, līdz pat 300-500m no norādītās vietas. Neviens nevarēja atrast
šādu kontrolpunktu. Pirms 50 gadiem
dalībnieku skaits bija ievērojami mazāks. Toreiz bija ap 100 dalībnieku, šodien – lielākajās sacensībās Latvijā ir ap
2000 dalībnieku un vairāk, bet pasaulē
– 25 000 un vairāk. Agrāk nebija vecuma iedalījuma – dalīja tikai sieviešu un
vīriešu grupās, šodien ir daudz vairāk
grupu – bērnu, junioru, veterānu. Tāpat
– mūsdienu kompass ir daudz stabilāks
par tūristu kompasu pirms 50 gadiem.
Kāpēc orientēšanās sports Jūsu dzīvē
ņēma virsroku pār citiem sporta veidiem?
Tā ir cīņa pašam ar sevi, nevis stadiona
vidū, ar pūļa iedvesmošanu. Katrs apvidus, kurā orientējies, neatkārtojas, tie
ir dažādi un interesanti. Vienmēr ir kas
jauns un nepieredzēts.
Piedzīvojuma gars?
Jā, īpašs izaicinājums ir orientēšanās
naktī, kad ar telpiskās iztēles palīdzību
jāsaprot, kur atrodies un kādi varētu
būt objekti, ar kuriem nāksies sastapties.
Ziemā tā ir orientēšanās slēpojot.
Spilgtākās sacensības, kas palikušas atmiņā?
Vienas no tādām ir pagājušā gada pasaules čempionāts rogainingā Somijā, Lapzemes tundrā. Atmiņā palicis, kā nakts
vidū, šķērsojot lielu purvu, kurā atradās
vērtīgs kontrolpunkts, Ruta bija līdz vidum iestigusi purvā un sauca mani palīgā, bet es pats tajā laikā purvā biju iestidzis līdz padusēm. Pēc pusotras stundas
kaut kā jau izķepurojāmies.
Orientēšanās ir arī dzīvībai bīstama…
Pirms katrām 24 stundu rogaininga sacensībām aizpildām apliecinājumu, ka
atbildam paši par savu veselību. Ekipē11
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Protams, šādās sacensībās ir arī emocionāli mirkļi, piemēram, ejot pa priežu mežu, gar klintīm, kur pavada vesels
bars ar ziemeļbriežiem. Daudzus skaistus
dabas skatus esmu redzējis sacensību apvidū. Piemēram, Kanāriju salās kontrolpunkts bija bijušajā vulkāna krāterī. Apvidi ir tik dažādi – Skandināvijā – klintis
un ezeri, Baltijā – brikšņainie meži un
purvi, Dienviddakotā – neskartā daba

jumā jābūt medicīnas pakai, svilpei, termoplēvei, vējjakai, mobilajam tālrunim,
kas ir izslēgts, hermētiski iesaiņots un
aizlīmēts. Citreiz starta brīžos gaisa temperatūra ir plus 20, bet naktī – mīnuss 3
grādi. Somijā reiz naktī bija pērkona negaiss. Samirkušiem bija jāiet tālāk 4km,
kur kalna augšā pie kontrolpunkta visa
zeme bija balta ar krusu.
Bet ir arī skaisti mirkļi…

ar daudz sakritušiem kokiem, kurus neviens nekad tur nav vācis. Austrālijas un
Pirenejas kalnu apvidi ir vienkārši fantastiski. Tos nav iespējams aprakstīt, tie
jāredz savām acīm.
Patīk aizvien jauni izaicinājumi, ja sākāt nodarboties ar rogainingu, kurā sacensību laiks ilgst vairākas stundas vai
pat diennakti?
Rogainings ir nesalīdzināmi grūtāks par
orientēšanas sacensībām ilguma dēļ. Ir
3, 6, 8, 12, 18 stundu, kā arī diennakts
rogaininga sacensības. Rogainingā daži
kontrolpunkti ievietoti daudz sarežģītākās vietās, kurām daudz grūtāk piekļūt.
Piemēram, kontrolpunkts var būt ielikts
arī purvā vai aizaugušā meža biezoknī. Jo
kontrolpunkts vērtīgāks, jo grūtāk tam
piekļūt.
Monika Griezne

Dzejas dienas kopā ar dzejnieku Arti Ostupu Ādažu bibliotēkā
Ādažu novada bibliotēka, noslēdzot Dzejas
dienu mēnesi, 29. septembrī viesos aicināja
dzejnieku Arti Ostupu, Ādažu vidusskolas
absolventu. Jaunais dzejnieks pazīstams kā
3 grāmatu autors, atdzejotājs, literatūrkritiķis. Dzejas krājumi izvirzīti Literatūras
gada balvām – Spilgtākā debija un Labākais dzejoļu krājums, kā arī saņēmis Ojāra
Vācieša prēmijas speciālbalvu. Artis Ostups ir laikmetīgās literatūras un filozofijas
interneta žurnāla Punctummagazine.lv galvenais redaktors, kā arī projektu kurators
Rakstniecības un mūzikas muzejā. Tikšanās laikā Artis Ostups pastāstīja par savu
dzīves gājumu, ka publicēties sācis pirms

Septembris jau vairāk nekā 50 gadus aicina svinēt Dzejas dienas, kuras šogad caurstrāvoja rotaļīgais moto “Dzeja pavedina”.

gadiem vienpadsmit, būdams vēl vidusskolnieks. 2010. gadā iznāca viņa pirmais
krājums “Biedrs Sniegs”, kam ar trīs gadu
pauzēm sekoja vēl divas grāmatas: “Fotogrāfija un šķēres” (2013) un tagad arī “Žesti”
(2016). Ar interesi visi klausījāmies dzejas lasījumos, īpaši jaunākajā dzejprozas
izdevumā “Žesti”, kurā autors lasītājiem
piedāvā oriģinālu redzējumu uz dažādām
lietām, urbāno vidi un sajūtām, kas raisa
pārdomas dzejas pazinējiem un arī citiem
atvērtiem, līdzdalībai gataviem prātiem.
Paldies dzejniekam par jauko Dzejas dienu
noslēgumu!
Ādažu bibliotēka

Uzziniet jaunāko, kas notiek mūsu novadā, ātrāk! Sekojiet Ādažu novada domes Facebook un Twitter kontiem:
twitter.com/Adazu_novads
www.facebook.com/adazilv

Atraktīvā veidā stāsta par domes Attīstības programmu (2016-2022)
Ādažu novada dome izdevusi bukletu-krāsojamo grāmatu par Ādažu novada Attīstības programmu (2016-2022) divās valodās (latviešu valodā un angļu valodā), lai vienkāršā un ilustratīvā veidā atgādinātu mūsu iedzīvotājiem par novada mērķiem un prioritātēm, kas veicami Ādažu novadā tuvākajos gados, lai tas attīstītos un būtu pievilcīgs
sabiedrībai, atraktīvs investoriem un arī vērstu uzmanību uz to, kas jau paveikts. Bukleta veidošanā izmantoti mūsu novada bērnu zīmējumi, kas tapuši 2015. gada konkursa “Mans sapņu novads – Ādaži” ietvaros. Bērni ar savu oriģinālo – bērna skatījumu ir
spējuši uzzīmēt savus sapņus un vēlmes par to, ko vēlētos redzēt savā novadā.
Inita Henilane

Foto – “Pasaku valstība” arhīvs

Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena privātajā pirmsskolā “Pasaku valstība”
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Šogad krāsaino rudeni privātajā pirmsskolā “Pasaku valstība” bērni sagaidīja, iepriecinot vecmāmiņas un vectētiņus svētku pēcpusdienā ar jaukiem svētkiem, kuriem
bērni gatavojās ar patiesu mīlestību.
Vecmāmiņas un vectētiņi klausījās dažādu pasaku fragmentus, kas bija ietīti pasaku
kamoliņā, kurš uzminēja pasakas nosaukumu, dāvanā saņēma rudens rūķa dāvanu
– grāmatu. Bērni dziedāja sirsnīgas dziesmas, skaitīja dzejoļus, gāja rotaļās un dejoja.
Pēc svētku koncerta bērni, vecmāmiņas un vectētiņus paņēmuši aiz rokas, veda uz
savu grupiņu, kur norisinājās kopīga radošā darbošanās.
Mīlēsim un rūpēsimies par saviem vecvecākiem! Un neaizmirsīsim, ka ne vienmēr ir
vajadzīgi svētki, lai iepriecinātu mīļos cilvēkus.
Sanda Sīle
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Foto – Ojārs Jansons

KULTŪRA
Likteņupe Gauja iedvesmojusi daudzus Latvijas māksliniekus, arī mūsu Goda ādažnieces, tēlnieces Ēvī Upenieces
daiļradi. Viņa upei Gaujai veltījusi vairākus darbus. Vienu no tiem – alegorisko tēlu “Upe Gauja” (izgatavots 1995.
gadā) – meiteni savērptām tērpa krokām un matiem kā ūdenszāles, tēlniece patiesā sirsnībā dāvājusi ādažniekiem, lai tas kļūtu par vienu no mūsu novada simboliskajiem tēliem. “Skulptūrai nepieciešama vēl ceturtā dimensija, un tā ir dvēsele,” uzsver tēlniece Ēvī Upeniece. “Es ticu, ka Ādaži, kam vārdu devusi upe Gauja, kuras krastos
20km garumā šobrīd dzīvo ādažnieki, ar mīlestību pieņems manu veidoto meitenes tēlu – “Upi Gauju””. Plānots,
ka tēlnieces radītais tēls kā izcils cieņas apliecinājums bronzas statujas (20cm x 12cm) izskatā turpmāk tiks pasniegts kā apbalvojums par sevišķiem nopelniem Ādažu novada labā. Paldies cienījamajai tēlniecības vecmeistarei
Ēvī Upeniecei par dotajām ekskluzīvajām tiesībām mums vienīgajiem izmantot viņas Gaujai veltīto autordarbu kā
vienu no mūsu novada simboliskajiem tēliem.

Ē. Upeniece pie diviem saviem upei Gaujai veltītajiem darbiem. 2016. gada septembrī. Foto no mākslinieces privātā arhīva.

Teiksma par UPI GAUJU
Tas notika tālajos aizlaikos, pašā vasaras
viducī, saules siltuma un smaržu pielietā
gada laikā, kad dabā viss ir tā vērts, lai
uz brīdi apstātos un sirdī iemūžinātu šo
pasakaino brīdi. Siltums atmodināja arī
tūkstošiem gadu garumā dusošo Lielo Ledāju, kas strauji kusa, un spēcīgas ūdens
straumes sāka lauzt ceļu uz jūru. Tā radās
Upe. Taču Upei bija viltīga daba, Viņa vēlējās plūst uz vienu, te atkal – otru pusi,
ieskatīties, kas notiek vienā un te atkal –
otrā vietā. Dievam tas nebija pa prātam.
Lai nepastāvīgā straume nesabojātu Viņa
radīto dabas brīnumu, Dievs nolēma Upei
iedot sargu – Upes Dvēseli. Viņš vērīgi
palūkojās apkārt un pamanīja ūdenī vientuļi šūpojošos baltu puķi. “Skaista gan!
Laikam jau pats esmu to radījis. Būs labs
materiāls upes Dvēselei,” Dievs nosprieda
un no baltās ūdenspuķes izveidoja būtni –
Upes Dvēseli daiļas meitenes izskatā.
“Labdien!” izkāpusi no ūdens, enerģiski
purinot mirdzošās ūdens pērles no matiem kā ūdenszāles, Meitene sveicināja
Dievu. “Kas es esmu?” acis samiegusi spožajā saulē Meitene brīnījās.
“Tu būsi Upes Dvēsele,” Dievs pārsteigts
par savu radīto daiļumu smaidīja pretim.
“Ko dara Upes Dvēsele?” Meitene vaicāja.
“Mīl Upi!” Dievs nebeidza smaidīt.
“Vai varu ar Upi rīkoties pēc sava prāta?”
šķelmīgi turpināja daiļā būtne.
“Vari,” Dievs atbildēja, “bet Tev būs jārūpējas, lai Upei neviens nedarītu pāri.
Visgrūtāk būs ar ļaudīm. Upe viņiem dos
darbu un iztikšanu, bet Tev būs jāiemāca cilvēkiem Upi cienīt un mīlēt, tāpat kā
to dara visa pārējā manis radītā dzīvība.
Tu varēsi labos ļaudis apbalvot. Ar pārējiem jeb citādi domājošajiem es tikšu galā
pats,” Dievs smaidot atvadījās.
Un Meitene apskurbusi no laimes ļāva
vaļu savai fantāzijai – lika Upei mest līkumu līkumus un loku lokus simtu simtiem
kilometru garumā, draiskodamās Viņa
lūdza straumei raut savu tecējumu krietni atpakaļ, te atkal mainīties un griezties
turpinājumā uz jūru. Līkumodama starp
smilšu sērēm un stāvos krastus grauzdama, temperamentīgā skaistule Upe ar
savu uzdevumu bija ļoti apmierināta.
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Upes šaudīšanās un neizprotamā līkumošanās sāka uztraukt krastos dzīvojošos
ļaudis. Viņi sarosījās rakstīt sūdzību Dievam. Te Upes Dvēsele sabijās: “Ak, laikam
būšu pāršāvusi pār strīpu,” un steidzās
Upi sabremzēt. “Mīļā Upe, lūdzu apstājies
un sāc veidot savos krastos mierīgus līcīšus, klusas attekas un vecupītes. Es padarīšu pārējo!” garajiem ūdenszāļu matiem
plīvojot, Upes Dvēsele viegliem soļiem
pārskrēja pāri ūdeņiem. Meitenes pēdiņas atstāja krāšņas, baltas ūdenspuķes,
tieši tādas, no kādas Dievs viņu pašu bija
radījis. Baltie ziedi dienas vidū atvērās,
dzeltenās actiņas viducī smaidīja, un zaļajās kauslapās patvērušies krāšņie brīnumi
rāmi šūpojās ūdenī, līdz, laikam apmācoties uz lietu, ziedlapiņas jūtīgi sakļāvās.
“Ak, tik greznas var būt tikai rozes!” priecīgi sauca ļaudis un brīnījās par neparasti
skaisto balto ziedu klājienu starp zaļajām
sirdsveida lapām. Un nosauca puķes par
baltajām ūdensrozēm.
Upe nu bija izlocīta līkumu līkumiem un
kļuvusi tik skaista ar savām sērēm, balto
smilšu atsegumiem, ūdensrožu pilnajiem
līčiem, klusajām attekām un vecupītēm.
“Ja ļaudīm patīk, tad jau arī Dievam patiks”, Upes Dvēsele bija apmierināta ar
padarīto un sāka prātot, kādu skaistumu
vēl mīļajai Upei varētu dot.
Domāja, domāja, līdz viņas acis pēkšņi
atdūrās Upes dzelmē. Te smiltīs gandrīz
nekustīgas gulēja Upes gliemenes. “Sveikas, draudzenes! Ja ielikšu mazu smilšu
graudiņu jūsu čauliņā, vai palīdzēsiet
izaudzēt pērles?” Upes Dvēsele mīļi uzsmaidīja gliemenēm, un uzrunātās Upes
radības priecīgi sakustējās. Nu Upes gliemenes parastās kļuva par Upes pērlenēm
brīnumdarēm, un mazie smilšu graudiņi
čauliņā dienu no dienas rūpīgi tika pārklāti ar perlamutra spīdumiņu ilgu gadu
garumā. Pienāca diena, kad pērlenes
atvēra savas čauliņas un parādīja Upes
Dvēselei veikumu. “Mīļās draudzenes,
jūs esat radījušas brīnumu! Tās ir visskaistākās pērles, kādas jebkad redzētas!”
Meitene pārsteigumā sasita plaukstas.
Viņa bija tik lepna par gliemeņu-pērleņu
lielisko veikumu, ka dega nepacietībā kā-

dam to parādīt!
Tai brīdī pie
Upes pienāca Cilvēks, apsēdās krastā nokārtu galvu. Sēdēja ilgi.
Meitenei bēdīgā kļuva
neizsakāmi žēl. Viņa
iedomāja, ka zina, kā
iepriecināt noskumušo, steidzās uz dzelmi
un palūdza dažām pērļu gliemenēm uz mirkli
uzpeldēt un atvērties
Upes krastā. Tā arī notika. Upmalas saulītē
pērļu gliemenes atvēra čauliņas un rādīja
savu veikumu. Katrā čauliņā koši laistījās
žilbinoši balta pērle. Tas bija neizsakāmi
skaists brīnums. Krastā sēdošais piecēlās
un tuvojās, Meitene aiz prieka aizturēja
elpu, taču pēkšņi notika kas savāds – Cilvēks pacēla vienu čauliņu, brīdi aplūkoja
to, tad izrāva pērli, sadauzīja gliemenes
vāku un ātrā solī devās prom. Pēc brīža
atgriezies skaļā ļaužu pulkā, nira Upē,
zvejoja pērlenes, sita tās pušu un neatrazdams kāroto, dusmīgi plēsa vaļā nākamās… “Mans, Dievs! Ko Cilvēks dara?”
Meitene – Upes Dvēsele raudāja, “es gribēju tikai labu…”
“Atstāj to manā ziņā,” pie Upes nemanot
bija pienācis Dievs. Viņš noglāstīja Meitenes matus un teica: “Tava mīlestība Upi
izlīkumoja skaistu jo skaistu, tādas otras
nav nekur plašajā apkārtnē! Tu Upes ūdeņus mīlēji un devi tiem atpūtu klusos atteku līčos, kur iedēstīji baltas ūdensrozes.
Tu ļāvi ļaudīm priecāties un būt lepniem
par skaistāko Upi pasaulē. Cilvēki aizlaikos Upes krastos runāja dažādās valodās,
un Tavu mīlestības Upi sauca dažādos
vārdos. Mūžības garumā Tu esi mīlējusi
un sargājusi Upi, paliec šeit arī turpmāk,”
Dievs smaidot atvadījās.
Un gadu no gada vasaras krāšņumā rāmi
baltām ūdensrozēm pilni snauduļo Gaujas līči, attekas un vecupītes, ūdeņi nenoguruši tek savu gaitu un Meitene – Upes
Dvēsele sargā Upi vēl šodien.
Elita Pētersone
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Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apkalpo aizvien vairāk klientu

Foto – Monika Griezne

vienotais klientu apkalpošanas centrs Ādažos kopumā apkalpojis 3130 klientu.
Vislielākais skaits klientu
saņēmuši pašvaldības pakalpojumus (1265 jeb 40%),
1198 jeb 38% klientu vērsušies kasē, 519 jeb 17% klientu izmantojuši valsts pakalpojumus, 93 jeb 3% klientu
saņēmuši pašvaldības iestāžu pakalpojumus, bet 2%
klientu izmantojuši īpašas
klientu grupas pakalpojumus. Pieprasītākie valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi

No šā gada sākuma līdz vasaras beigām
(31. augustam) Valsts un pašvaldības

ir: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (622 iesniegumi), Valsts ieņēmumu
dienesta (415 iesniegumi), Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (17 dzīvesvietas deklarēšanas gadījumi), Nodarbinātības valsts aģentūras (12 konsultācijas)
pakalpojumi. Mutiskas un telefoniskas
konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem sniegtas 185 reizes.
Kanceleja

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Lai noskaidrotu, kāds ir process, līdz
mājas īpašnieki noslēdz pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas līgumu par savas
mājas uzturēšanu, uz sarunu aicinājām
“Ādažu Namsaimnieka” Apsaimniekošanas daļas vadītāju Ivetu Puķīti.
Vai Jūs bieži konstatējat, ka daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašniekiem/māju iedzīvotājiem ir grūti pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas pakalpojumu pirkšanu?
Tas ir viens no dzīvokļu īpašnieku svarīgākajiem lēmumiem, kas saistīts ar sava mājokļa uzturēšanu – izvēlēties piemērotāko
pārvaldīšanas formu un līdz ar to – arī šī
pakalpojuma izpildītāju – mājas pārvaldnieku. Ādažu iedzīvotāju pieredze liecina,
ka dzīvokļu īpašnieki nespēj nodrošināt visas ēkas tehniskā stāvokļa pilnvērtīgu uzturēšanu. Atsevišķi īpašnieki nespēj kopīgi
piesaistīt finansējumu. Tā rezultātā nenotiek kopīga lēmumu pieņemšana par savas
mājas likteni.
Vai cilvēki domā, ka darīt pašiem ir izdevīgāk, nekā piesaistīt profesionāļus?
Iepriekš cilvēki organizējās pa kāpņu telpām, vācot līdzekļus remontdarbu veikšanai. Bet vienmēr bija kāds, kurš pēdējā brīdī atteicās tos apmaksāt. Līdz ar to pazuda
vienlīdzības princips, maksātāji maksāja
arī par nemaksātājiem, bet labumu guva
un izmantoja visi.
Attiecībā uz pakalpojumu nodrošināšanu,
cilvēki organizēja grafikus kāpņu telpu
uzkopšanai, kas daudzās mājās notiek vēl
šodien. Dežūrveida tīrīšana noved pie tā,
ka kāpņu telpas bieži nav iztīrītas, jo attiecīgais iedzīvotājs vai nu aizmirsis, vai vienkārši nav vēlējies veikt šo darbu. Šādas situācijas un attieksmes demonstrēšana nav
retums. Profesionāļi darbu nevar atļauties
neizdarīt, jo par to ir noslēgts līgums/vienošanās.
Kas ir nepieciešams no daudzdzīvokļu
māju īpašniekiem, lai vienotos ar mājas
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pārvaldnieku?
Īpašniekiem ir jāsanāk kopā,
jāapspriež plānojamie darbi un esošo pakalpojumu
piedāvājumi un kopīgi jāpieņem lēmums. Daudzdzīvokļu mājās jāveic diezgan
daudz atjaunošanas darbu,
piemēram, logu, durvju
nomaiņa, jumta seguma
nomaiņa vai remonts, cauruļvadu pārbūve, apkures
sistēmas modernizēšana un
citi darbi. Piemēram, šobrīd notiek aktīvs darbs pie
dzīvojamo māju renovācijas projektu attīstības dokumentu sagatavošanas un to
iesniegšanas ALTUM atzinuma saņemšanai, kas saistīts ar ES līdzfinansējuma
piesaisti. Visi šie darbi prasa virsvadību.
Ne vienmēr atrodas brīvprātīgie, kuri var
uzņemties darbu organizāciju un vadību. Tāpēc ieteicamāk noslēgt līgumu ar
pārvaldnieku, kurš īpašnieku vārdā slēdz
līgumus ar darbu izpildītājiem, uzrauga
darbu kvalitāti un nodrošina laicīgu veikto darbu apmaksu.
Ko Jūs teiktu tiem daudzdzīvokļu māju
īpašniekiem, kuri vēl nav izlēmuši, kā risināt apsaimniekošanas jautājumus?
Šobrīd Ādažos lielākajai daļai daudzdzīvokļu māju ir pārvaldnieki. Bez pārvaldnieka palikušas tikai atsevišķas nelielas
mājas ārpus Ādažu centra.
Par pārvaldīšanas pakalpojuma nepieciešamību interesi izteica Carnikavas novada
dzīvokļu īpašnieki. No šā gada 3.oktobra
esam noslēguši līgumu ar māju Jūras ielā
8, Carnikavā. Šī procesa sākums meklējams apstāklī, ka Carnikavas pašvaldības
uzņēmums “Carnikavas Komunālserviss”
aicina īpašniekus pašus uzņemties mājas
pārvaldīšanu. Konkrētās mājas dzīvokļu
īpašnieki nolēma sameklēt potenciālo pārvaldnieku ārpus Carnikavas robežām.

Foto – “Ādažu Namsaimnieks” arhīvs

Namu pārvaldīšanas pakalpojumu pieejamība un attīstība

Sagatavojām divus dažādus piedāvājumus
ar atšķirīgu pakalpojumu grozu. Pēc savstarpējām diskusijām, kā arī pieaicinot
mūs kā potenciālos pārvaldniekus, īpašnieki pieņēma lēmumu slēgt līgumu, no
savas puses ievēlot mājas vecāko.
Mājas vecākā galvenā funkcija ir pārstāvēt īpašniekus attiecībās ar pārvaldnieku
īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas, kā arī īpašuma atjaunošanas darbu
jomā īpašnieku kopsapulču starplaikā, tajā
skaitā kontrolēt pārvaldnieka darbību īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
un atjaunošanas darbu jomā, pieprasīt un
saņemt no pārvaldnieka dokumentus, kas
saistīti ar līguma izpildi, kā arī iepazīties
ar šiem dokumentiem pie pārvaldnieka,
pieņemt pārvaldnieka veiktos remonta
un citus darbus, sastādot atbilstošu aktu,
izskatīt īpašnieku iesniegumus īpašuma
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, kopā ar pārvaldnieku izskatīt
iespējas darba uzlabošanai un informēt
īpašniekus par veicamajiem pasākumiem.
Šāda sadarbības modeļa darbība nodrošina aktīvāku atgriezenisko saiti starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem. Tā
rezultātā mājoklis pakāpeniski tiek sakārtots, un īpašnieku vēlmes tiek izpildītas.
Maira Leščevica
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SPORTS

24.-25. septembrī Varšavā, Polijā norisinājās starptautisks džudo turnīrs “Warsawa Judo Open 2016” U-15, U-17, U-20 vecuma grupām. Turnīrā piedalījās 1500 sportisti no 30 valstīm, tajā
skaitā no Brazīlijas un ASV. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolu pārstāvēja komanda 7 cilvēku sastāvā un ieguva 8. vietu
starp 246 komandām un 1. vietu starp Latvijas klubiem, izcīnot
2 zelta medaļas! Apsveicam!
Ādažu BJSS sportistu rezultāti: Andrejs Rižovs – 1. vieta, Elīza
Marija Jevstignejeva –1. vieta, Dārta Smildziņa – 5. vieta, Vineta
Alksne – 7. vieta., Ralfs Alksnis – 9. vieta! Apsveicam!
ABJSS

Ingus Jēkabsons – Baltijas valstu čempions driftā!

Foto – no privātā arhīva

Septembrī Lietuvā norisinājās sezonas “Baltic Drift Championshift” noslēdzošais posms, kurā ādažnieks Ingus Jēkabsons
kopvērtējumā kļuva par Baltijas valstu čempionu 60 profesionālu autosportistu konkurencē, kā arī apsteidza konkurentus
Latvijas ieskaitē. Apsveicam!

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola izcīna
1. vietu starptautiskajā džudo turnīrā
“II Gaujas Gulivera kauss 2016”
17. – 18. septembrī Inčukalnā notika
starptautiskais džudo turnīrs “II Gaujas
Gulivera kauss 2016” U-10, U-12, U-14,
U-16 grupām.
Sacensībās piedalījās sportisti no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas
un Latvijas.
Kopvērtējumā starp 25 komandām
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
izcīnīja 1. vietu!

Foto – ABJSS arhīvs

Foto – ABJSS arhīvs

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi
izcīna zelta medaļas starptautiskā džudo turnīrā Polijā

ABJSS

Foto – Laima Jātniece

Ādažu novada Sporta diena aizvadīta jautrā un atraktīvā atmosfērā, piedaloties sacensībās ielu
basketbolā, pludmales volejbolā, šautriņu mešanā, spēka divcīņā un veloorientēšanās sacensībās!
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SPORTS

“Rakaru” otrais tituls!

Foto – “Rakari” arhīvs

pats augstākais iespējamais sasniegums, jo šajā vecuma grupā Latvijas
meistarsacīkstes
vēl nenotiek. Par
sīvo konkurenci
un spēļu spraigumu liecina tas, ka
priekšsacīkstes risinājās visu vasaru
Vidzemes Austrumu un Rietumu
zonās un tikai 4
labākās komandas
no katras zonas divos fināla sabraukumos
augusta beigās noskaidroja titula ieguvēju. Lai iegūtu Vidzemes čempiona kausu,
mums bija nepieciešama uzvara un izšķirošā cīņā tā arī tika izcīnīta ar rezultātu 2:1
pret “Smiltenes BJSS”!

Vecāki

Foto – Laima Jātniece

2007. gadā dzimušo zēnu (U9) futbola komanda “Rakari” izcīnījusi Vidzemes čempionu titulu! Ņemot vērā to, ka pavasarī
puiši uzvarēja arī ziemas čempionātā telpās,
tad šogad tas ir jau otrais Vidzemes čempionu kauss. Uzvarēt vasaras čempionātā ir

Sportā nejaušības notiek, bet parasti tomēr
uzvar tie, kas vairāk strādā, vairāk grib un
ziedo sevi rezultātam. Četri treniņi nedēļā jebkuros laika apstākļos, zilumi un nobrāzumi, treniņnometnes, noguruma un
slinkuma pārvarēšana laikā, kad citi bērni
bauda vasaras priekus, devuši labu rezultātu. Īpašs paldies trenerim Jānim Klibus,
kurš ir 2007. gadā dzimušo “Rakaru” audzinātājs un, protams, futbola skolai, kas
apvieno spēlētājus no Ādažiem, Baltezera,
Langstiņiem, Upesciema, Ropažiem, Mālpils, Carnikavas un citiem apkārtējiem novadiem.
Sveicam ar uzvaru visu komandu “Rakari” un tajā spēlējošos Ādažu vidusskolas 3.
klašu audzēkņus – Martinu Danci un Raimondu Grietiņu no 3.c klases un Rihardu
Bukovski, Justu Jēkabsonu, Sandi Siliņu un
Robertu Švarcbahu no 3.g klases.

Foto mirkļi no Rudens krosa apkārt Vējupei!

Kāds ir Tavs Gada sportists/sportiste Ādažos? Piesaki viņus konkursam “Ādažu sporta laureāts 2016”
Lai godinātu mūsu novada labākos sportistus, trenerus, komandas, notikumus,
skolotājus, uzlecošās zvaigznes sportā, aicinām pieteikt savus pretendentus
sporta laureāta balvai līdz 2. decembrim!
Pasākumā “Ādažu sporta laureāts 2016”
16. decembrī pasniegsim balvas nominācijās: Ādažu labākais sportists; Ādažu
labākā sportiste; Labākā jaunā sportiste;
Labākais jaunais sportists; Ādažu labākā
komanda; Ādažu labākais treneris; Uz-

lecošā zvaigzne sportā; Gada notikums
sportā; Gada sporta skolotājs; Gada sporta atbalstītājs; Aktīvākais sporta klubs.
Sportistu svinīgā godināšanas notiks
pasākumā “Ādažu sporta laureāts 2016”
Ādažu Kultūras centrā 16. decembrī.
Pieteikumi jāiesniedz Ādažu novada domes Sporta daļā, Gaujas iela 30, Ādažos,
Ādažu Bērnu jaunatnes sporta skolā,
Gaujas iela 30, Ādažos, vai elektroniski:
peteris.sluka@adazi.lv, sporta.skola@inbox.lv

vienā eksemplārā, slēgtā aploksnē ar norādi – “Konkursam “Ādažu sporta laureāts 2016””. Foto vai videomateriālus var
nosūtīt uz e-pastu: peteris.sluka@adazi.lv
vai sporta.skola@inbox.lv.
Plašāka informācija un konkursa nolikums – Ādažu novada mājaslapā
www.adazi.lv sadaļā “Sports”, “Ādažu
sporta laureāts 2016” un pie ziņas par
konkursu.
Domes Sporta daļa

Dome aicina pieteikt pretendentus naudas balvu saņemšanai sportā!
Ādažu novada domes Sporta daļa atgādina – līdz 1. novembrim Ādažu novada
sportisti, sporta klubi un iedzīvotāji aicināti iesniegt Sporta daļā pretendentu sarakstu naudas balvu saņemšanai sportā
atbilstoši nolikumam “Par Ādažu novada
iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un
naudas balvām”. Naudas balvas piešķir,
lai godinātu sportistus un trenerus par
16

izciliem sasniegumiem oficiālās sporta
sacensībās iepriekšējā gada laikā. Nolikumu meklējiet Ādažu novada domes
mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”/“Dokumenti”/“Nolikumi un noteikumi”, kā arī sadaļā “Sports” pie ziņas
par pretendu pieteikšanu naudas balvu
saņemšanai sportā. Tāpat arī aicinām
iesniegt priekšlikumus 2017. gadam par

finansiālo atbalstu dalībai sacensībās un
par līdzfinansējumu sacensību rīkošanai novadā. Finansiālais atbalsts dalībai
sporta sacensībās paredzēts transporta
izdevumiem, dalības maksai, treniņnometnēm, telpu nomai, apdrošināšanai
un citiem ar dalību sporta sacensībās
saistītiem izdevumiem.

Sporta daļa
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PAZIŅOJUMI

KULTŪRA
ESI ATKLĀTS!

No sirds sveicam
oktobra jubilārus!

Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas
nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādei
pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai
būtu pieejama informācija, kura ir iestādes
rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt.
Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba
rezultātiem, iestādē nodarbināto personu
skaitu, atalgojumu u.c. Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts
pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo
labu pārvaldību.
Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt
informāciju par citu cilvēku datiem.

Jāni Eduardu Dzeni 70 g.
Margaritu Freidenfeldi 70 g.
Vladimiru Gelvanu 70 g.
Zaigu Renckulbergu 70 g.
Nikolaju Uvarovu 70 g.
Dainu Ozoliņu 75 g.
Sarmīti Skaļķi 75 g.
Daini Sprindžuku 75 g.
Valentīnu Melderi 85 g.
Viktoriju Siliņšmiti 90 g.
Mariju Šeļegovu 90 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

KĀRTĒJIE IKMĒNEŠA SENIORU SAIETI

22. OKTOBRĪ LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA
Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGABARĪTA
SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 kg personai)
2016. gada 22. oktobrī SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā)
KADAGA (vecais veikals)
ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43)
KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8)
GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem)
ALDERI (pie veikala)
BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas)
LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums

Nākamais saiets 16. novembrī Gaujas ielā 16.
Pensionāru padome

09.00 – 09.30
10.00 – 10.30
10.45 – 12.00
12.15 – 12.45
13.00 – 13.30
13.45 – 14.15
14.30 – 15.00
15.15 – 15.45

No 6. augusta līdz 3. septembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Elizabete, Karlīna;
zēni – Edvards, Teodors, Kristaps,
Viesturs, Jēkabs Augusts, Roberts.

Apsveicam jaunos vecākus!
! Kļūdas labojums. 2016. gada septembra izdevumā “Ādažu Vēstis”
kļūdaini publicēts jaundzimušās
Dženijas Elisas vārds.
Atvainojamies cien. Dženijas Elisas
vecākiem!

Lūgums palīdzēt! Pensionārs vēlas īrēt istabu Ādažos līdz 100 EUR mēnesī. Tālr. 28705019.

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS GAUJAS IELĀ 33A, uzsākot jauno 2015./2016. gada sezonu, aicina amatiermākslas kolektīvus, kā arī uzņem jaunus dalībniekus
KOLEKTĪVS
Jauktajā korī "JUMIS"
Jauniešu korī "MUNDUS"
Tautas deju ansamblī "SPRIGULĪTIS"
Vidējās paaudzes deju kopā "SPRIGULIS"
Senioru deju kopā "SPRIGULIS"
Vidējās paaudzes deju kolektīvā "SĀNSOLĪTIS"
Senioru deju kolektīvā "DĒKA"
Vokālajā ansamblī
"MĒS TIKĀMIES MARTĀ"
Senioru vokālajā ansamblī
"GAUJMALAS LAKSTĪGALAS"
Vīru vokālajā ansamblī
Tradīciju kopā "ĀBOLS"
Amatierteātrī "KONTAKTS"
Senioru līnijdeju grupā "VARAVĪKSNE"

VADĪTĀJI
Imants Kalniņš (tālr. 26510593) im.kalnins@gmail.com
Oskars Jeske (tālr. 25225712) oskars.jeske@gmail.com
Andra Blumberga (tālr. 29837898) abbandra@gmail.com
Didzis Soste ( tālr. 29138168) dzji-dzji-lv@inbox.lv
Liene Kļaviņa (tālr. 29399109) lienei.klavinai@inbox.lv
Līga Lancmane (tālr. 29388183) lixens@inbox.lv
Līga Lancmane (tālr. 29388183) lixens@inbox.lv
Rasma Graudīte (tālr. 22349941) rasma.prieks@gmail.com
Liene Gailāne (tālr. 29187242) liene.gailane@inbox.lv
Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Ilze Kalniņa (tālr. 29786519) ilze-kalnina-riga@inbox.lv
Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000) bukovska@inbox.lv
Gunārs Freidenfelds (tālr. 26411718) fgunars@inbox.lv
Inese Krūze (tālr. 29289859) inese@1080.lv
Anda Ābele (tālr. 26117005)
Artūrs Breidaks (tālr. 26418722) breidaks@inbox.lv
Lilita Lēruma (tālr. 22011793) janaups@inbox.lv

Trešdienās

NODARBĪBU LAIKI
plkst. 19.00 - 22.00

Otrdienās

plkst. 19.00 - 21.30

Svētdienās
Pimdienās
Trešdienās
Otrdienās
Otrdienās, ceturtdienās
Nodarbības notiek Gaujas ielā 16
Otrdienās

plkst. 18.00 - 22.00
plkst. 19.30 - 22.00
plkst. 19.30 - 22.00
plkst. 19.15 - 22.15
plkst. 19.00 - 21.30

Pirmdienās, trešdienās

plkst. 13.00 - 15.00

Otrdienās, ceturtdienās
Pirmdienās

plkst. 11.00 - 13.00
plkst. 17.00 - 20.00

Trešdienās
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās

plkst. 19.00 - 22.00
plkst. 09.00 - 12.00

plkst. 19.00 - 21.30

Citi kolektīvi un interešu kopas Ādažu Kultūras centrā
Plašāka informācija par maksas kolektīviem un interešu kopām, kas darbojas Ādažu Kultūras centrā, pie nodarbību vadītājiem. Bērnu popgrupa “Rakari” (Žanete Jansone, tālr. 29246157,
zanetejansone@tvnet.lv), Hip hop nodarbības (Liene Bauere, tālr. 26514423, lienebauere@inbox.lv), Zumba fitness (Diāna Gžibovska, tālr. 20446638, digzibau@gmail.com).

Info pa tālruni 67997171
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Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts

Institūcija

Pakalpojums

Lauku atbal- Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un
sta dienests atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izNodarbinātības valsts
aģentūra

Pilsonības
un migrācijas lietu
pārvalde

Uzņēmumu
reģistrs
Valsts
ieņēmumu
dienests

Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra

18

mantošanā.
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana.
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
3. Informatīvās dienas e-versija.
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
5. Profilēšana.
6. Karjeras pakalpojumi.
7. Apmācību monitorings.
8. Darba tirgus prognozes.
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas
ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4. Manā īpašumā deklarētās personas.
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
Valsts zemes
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai dienests
nav ziņu par personas nāvi.
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas
ārvalstīs.
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
13. Šengenas vīzas pieteikums.
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.
1. Iesniegumu pieņemšana par:
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli
EDS lietošanai.
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu
sniegšanā.
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts.
2. Bezdarbnieka pabalsts.
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4. Bērna kopšanas pabalsts.
5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7. Ģimenes valsts pabalsts.
8. Invaliditātes pensija.
9. Maternitātes pabalsts.
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam,
kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
12. Paternitātes pabalsts.
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
14. Slimības pabalsts.
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu
pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.

17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.
līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.
29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka
reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/
pabalsta/atlīdzības.
32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.
33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības izmaksa.
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no
VZD arhīva dokumentiem.
3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
ar apsekošanu apvidū.
4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata.
5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).
7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).
8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.
9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana
Kadastra informācijas sistēmā.
10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).
11. “Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un
e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).
12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
(e-pakalpojums).
13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
14. Kadastra informācija mantojuma lietai.
15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums).
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra
objektu.
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un
sastāvs).
19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums).
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu
formātā (pieejams e-pakalpojums).
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24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
(e-pakalpojums).
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums).
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).
Valsts
darba
inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
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Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
3. Iesniegums Darba inspekcijai un atbildes saņemšana.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu
nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.
9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes
gadījumā darbā.
3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.
4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.

Ādažu novada domes kārtējā (27.09.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone
(RA), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), V.Klebeko (S),
J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par aizņēmumu pašvaldības jaunas izglītības iestādes projektēšanas un ar to saistīto inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumu finansēšanai.
Lēmums: Noteikt, ka projekta izmaksas ir līdz EUR
357 567,11, kas EUR 341 860 apmērā tiek segtas no aizņēmuma līdzekļiem.
Balsojums: “par” – 9, “pret” – 4 (A.Keiša (neatkarīgā deputāte), V.Klebeko (S), I.Pētersone-Jezupenoka
(V), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
2. Par nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Noteikt multifunkcionālās zāles, Pirmā iela
26A, telpu nomas maksu 12.40 EUR (bez PVN) par
zāli (285 kv.m.) ar 2 ģērbtuvēm un dušas telpām, ja
telpas iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai vai privāto
tiesību subjektam.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīkotāja J.B. 30.08.2016.
parakstīto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Skolas ielā 24 un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par jaunās skolas ēkai pieguļošā dzīvojamo ēku
kvartāla attīstību.
Lēmums: Atbalstīt jaunās skolas kvartāla attīstību, lai
veicinātu Ādažu ciema revitalizāciju un tā teritorijas
efektīvu sociālekonomisko izmantošanu.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – 3 (A.Keiša (neatkarīgā deputāte), I.Pētersone-Jezupenoka (V), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
5. Par projekta īstenošanu.
Lēmums: Līdz 31.10.2016. iesniegt Centrālā finanšu un
līgumu aģentūrā kā sadarbības iestādē, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana
ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai Ādažu novadā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 2016.gada 1.oktobri likvidēt Ādažu Kultūras centrā amatu “Kultūras projekta vadītājs” un ap-
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stiprināt jaunu amatu “Vadītāja vietnieks”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Lēmums: Nodot sabiedriskā labuma organizācijai –
biedrībai “BMX Ādaži” bezatlīdzības lietošanā ar apbūves tiesībām, pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas attīrīšanas ietaises” zemes vienības daļu
1,3684 ha platībā un būvi. Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. Noteikt biedrībai “BMX Ādaži” pienākumus izveidot BMX parku trīs kārtās (no 2016. līdz 2022. gadam).
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Lēmums: Pēc objektu nodošanas ekspluatācijā nodot
SIA “Eco Baltia vide” bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas attīrīšanas
ietaises” zemes vienības daļu 0,0723 ha platībā un būvi.
Noteikt laukuma lietošanas mērķi – lielo sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkts.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora
projektā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību ES Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā “Everything begins with the first step”. Projekta īstenošanas
gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20% jeb
4 889,00 EUR līdz projekta noslēguma maksājuma saņemšanai no VIAA.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 1 (V.Klebeko (S)), “atturas” – nav.
10. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu izglītības
sektora projektā.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības
projektā “A Child is a World”. Projekta īstenošanas
gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20% jeb
4 240,00 EUR līdz projekta noslēguma maksājuma saņemšanai no VIAA.
Balsojums: “par” – 12 “pret” – 1 (V.Klebeko (S)), “atturas” – nav.
11. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ādažu Bērnu
un jaunatnes sporta skolas budžetā.
Lēmums: Piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 9240
apmērā ĀBJSS budžetā ar mērķi – Basketbola nodaļas

audzēkņu izdevumu apmaksai dalībai Eiropas Jaunatnes basketbola līgas spēlēs 2016./2017.gada sezonā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par grozījumiem domes 23.08.2016. lēmumā Nr.170.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 23.08.2016. lēmumā
Nr.170 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”, izsakot tā pielikumu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst I.J., P.A.J, E.J un R.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu kopsummā 397.63 EUR par nekustamo īpašumu – zemi, Druvas iela X, par laika periodu
no 2004.gada 15.augusta līdz 2009.gada 17.novembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst P.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 52.27 EUR par nekustamo īpašumu – zemi un
mājokli Lazdu iela X-X, Garkalne.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst D.A. un E.Z.-S. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 39.96 EUR apmērā par nekustamā īpašuma zemi “d/s Upmalas X”, Kadaga, par laika periodu
no 2009.gada 31.marta līdz 2009.gada 17.novembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
16. Par grozījumiem lēmumā par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2015.gada 25.marta
lēmumā Nr. 60 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu
Kultūras centra telpām”, svītrojot lēmuma 2. punktu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
17. Par maksas noteikšanu kultūras pasākumu nodrošināšanā Ādažu Kultūras centrā.
Lēmums: Noteikt šādu maksu par kultūras pasākumu
(koncerti, teātra izrādes u.c.) nodrošināšanu, ja tiek tirgotas pasākuma rīkotāja ieejas biļetes: 15% no pasākuma ieņēmumiem Skatītāju zālē (400 sēdvietu) un 15%
no pasākuma ieņēmumiem Ceriņu zālē (100 sēdvietu).
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
18. Par īres līguma pārslēgšanu.
Lēmums: Pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar N.Ķ..
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par iztikas minimumu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lēmums: Noteikt iztikas minimumu vienam iedzīvotājam pašvaldības administratīvajā teritorijā – 291,42
EUR mēnesī.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
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