Foto – Pēteris Balzāns

Foto – Monika Griezne

RUBRIKA BILDĒS
MĒNESIS

 Ielīgošanas pasākumā Līgo laukumā
skanīgi un drosmīgi uzstājas grupa
“Rakari”.

Foto – Aija Valtmane

 Ādažu vidusskolas Atbalsta biedrības
vadītājs Aigars Bāliņš un Ādažu
vidusskolas skolotāja Sarma Jēkabsone
svinīgi atklāj āra trenažierus, ko vēro
arī Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Pēteris Balzāns, Sporta daļas
vadītājs Pēteris Sluka, Ādažu vidusskolas
Vecāku padomes priekšsēdētāja Indra
Garā un citi.

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks atvedis satiksmes
ministru Anriju Matīsu uz vietu, kur
ādažnieki regulāri pārkāpj ceļu satiksmes
noteikumus, šķērsojot autoceļu A1
neatļautā, bet viņiem visērtākajā vietā,
lai gūtu atbalstu idejai, ka šajā vietā
nepieciešams gājēju tilts vai tunelis.

Foto – Jurģis Ozols

Foto – Monika Griezne

 Uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdi Baltezera kapos ieradušies arī tie,
kuriem šo dienu atcerēties īpaši sāpīgi, – politiski represētās personas.

Foto – Laima Birziņa

Foto – Ojārs Jansons

 20. jūnijā jautri aizritēja Līgo
ielīgošanas pasākums Ādažu bērnudārzā
deju skolotājas Intas Virzas vadībā.

 Ādažu novada
domes Sporta daļas
organizētajā nometnē
tās dalībnieki pārbauda
savus spēkus Siguldas
šķēršļu trasē “Tarzāns”.
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Foto – Anita Milanceja

 Izlaidumu laiks
Ādažu vidusskolas 9. un
12. klašu skolēniem.

 Foto grāmata “Fotografēts Ādažos”
tagad arī jaunajā Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ēkā “Gaismas pilī”.

Foto – Latvijas armija

Foto – Evita Kronberga

 Dejas solis dažus centimetrus virs
zemes Ādažu Kultūras centra deju
kolektīva “Draugi” izpildījumā Ielīgošanas
pasākumā.

 Ādažu poligonā no ASV transporta
lidmašīnām “C-130” desantējas Latvijā
izvietotās ASV 173. kājnieku brigādes,
Latvijas karavīri un mācībās “Saber
Strike 2014” iesaistītie Kanādas karavīri
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Dieva balss mūzikā
Vijolniece un komponiste, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagoģe Anitra
Tumševica šā gada pavasarī saņēma laikraksta Diena Gada balvu kultūrā par kamersimfoniju Die Stimme, kas savu pirmatskaņojumu piedzīvoja kamerorķestra
Sinfonietta Rīga un diriģenta Normunda Šnē izpildījumā. Mūziķe ir starptautiskā operu un skatuves darbu konkursa uzvarētāja Norvēģijas pilsētā Bodø, kā
arī komponista Tālivalža Ķeniņa balvas un Jāzepa Vītola stipendijas ieguvēja.
Anitra Tumševica komponē kopš 2000. gada, viņas radošajā biogrāfijā ir ap 60
skaņdarbu.
Jau vairākus gadus esat Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas skolotāja.
Vai bez tā, ka šeit strādājat, izdevies iepazīt arī Ādažus?
Pavisam nedaudz, diemžēl tikai nedaudz savas darba dienas ritmā paspēju
virspusēji aplūkot skaistos Ādažus, kas
manās acīs izskatās kā kūrorta pilsēta,
kur varētu uzcelt jaunu, labi apskaņotu
koncertzāli un attīstīt tūrismu. Te patiešām ir ļoti, ļoti skaisti.
Vai ir kādas atmiņas no Ādažiem
pirms šeit sākāt strādāt?
Visu laiku pirmais iespaids šķiet tas
noturīgākais. Tā mēdz teikt par cilvēkiem, un to droši var attiecināt arī uz
vidi. Pirmais iespaids bija tik ļoti patīkams, skandināviski romantiskā mūzikas skolas ēka ar sakopto vidi manī
radīja mākslinieciskus impulsus. Ādažu
Mūzikas skola manās acīs ir skaistākā,
direktore mums ir labākā visās jomās,
un darba kolektīvā strādā brīnišķīgi un
atsaucīgi cilvēki. Esmu pagodināta, ka
varu strādāt te un radoši iedvesmoties
saviem jaunajiem mūzikas opusiem.
Jau trešo gadu Jūs esat žūrijas locekle kolēģes Annas Veismanes veidotajā
komponēšanas talantu konkursā. Vai
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nav grūti izvērtēt bērna dvēseles darbu – kurš tad ir tas labākais?
Ir iespējams novērtēt, jo cilvēks, kurš
šajā jomā ir ilgi mācījies un sevi skolojis, ir ieguvis maņu uztvert radošumu,
to labo, kas jāveicina un jāattīsta. Auss
ir pietiekami labi trenēta, lai to uzķertu.
Profesionālis var sajust un dot norādes.
Tā ir gudrība, kas iemantota ilgākā laika
posmā. Atrasties mazo talantu vidū un

Foto – no privātā arhīva

PERSONĪBA
aktivitāti gan toreiz bērnībā, gan tagad.
Ik paaudzi mūzika mūsu ģimenē bijusi
svarīga – tēta tēvs spēlēja klarneti, vijoli
un akordeonu. Bērnudārza muzikālā audzinātāja ieteica doties uz mūzikas skolu,
kur mani ievēroja skolotājs Romāns Šnē.
Paldies viņam par ieguldīto darbu un
paldies arī mammai par uzņēmību mani
laist mūzikas pasaulē.
Vai Jūsu bērni arī saistīti ar mūziku?
Vecāko meitu uz mūzikas skolu vedu
līdz trešajai klasei, tagad viņa dejo. Priecājos, ka ar savām ambīcijām neapturēju
viņas dvēseles talanta izpausmes, viņas
ceļu. Jaunākā meita spēlē klarneti. Mājās
notiek arī kompozīcijas privātstundas
nepiespiestā atmosfērā.
Atskaņot mūziku un to rakstīt ir divas atšķirīgas nodarbes. Kā sākāt komponēt?
Atskaņot mūziku labā kvalitātē bez
garīguma apziņas, manuprāt, ir neiespējami. Manā dzīvē šīs abas mākslinieciskās izpausmes ir it kā savijušās.
Mācoties Emīla Dārziņa speciālajā
mūzikas vidusskolā, studējot mūzikas literatūras stundās komponistu biogrāfijas
un daiļradi, īpaši par komponistu Franci
Šūbertu, prātoju, kā tas var būt, ka cilvēks komponē. No kurienes viņā ienāk
mūzika? Kādā veidā tā atnāk pie viņa?
Kā to pieraksta? Mana komponēšanas
atklāsme kā personīgs piedzīvojums un
garīga atklāsme vienlaicīgi sākās dienā,
kad mamma mani aizveda uz kādu dievkalpojumu Mežaparkā. Kopš tās dienas
ļoti daudz kas manī mainījās – kā raksturā, tā dzīves uztverē. Es pieņēmu Dievu
savā sirdī un dāvanā saņēmu īpašu dzirdi – sāku saklausīt mūziku. Atlika tikai
mācīties pierakstīt notis. Tā iemesla dēļ
iestājos konservatorijā un cītīgi studēju
kompozīcijas un notācijas noslēpumus.

Lielākie mākslinieki vienmēr ir ļoti vienkārši un
sirsnīgi cilvēki.
palīdzēt viņiem – tas bija patiesi liels pagodinājums. Cerēsim, ka nākamajā gadā
dzirdēsim vēl daudz vairāk jauno talantu. Taču visvairāk par visu es gribu uzteikt Annu par viņas lielisko ideju, darba
spējām un talantu organizēt un apvienot
tik daudzas radošas personības. Es lepojos ar Annas veikumu.
Kad mūzikas pasaule sāka Jūs uzrunāt?
Pirmo reizi brīnumainā satikšanās
ar mūziku notika četru gadu vecumā –
operā. Šī skatuviskās mūzikas pasaule mani apbūra. Mamma mani virzīja
mūzikā un atbalstīja katru muzikālo

Taču nevaru to noliegt, ka manai mūzikas komponēšanai, lielajam kompozīciju
skaitam un izteiksmes veidam ir tieša
saikne ar manām garīgajām aktivitātēm.
Es mūziku saņemu no augšienes, pēc
manām personiskajām lūgšanām. Daudzi mani skaņdarbi, arī opera Sarkans,
kā arī jau uzrakstītā, bet vēl pagaidām
neatskaņotā opera-balets Valters – nākuši šo ceļu. Ir daudz komponistu, kuri, lai
kļūtu populāri, raugās, kas ir ejošs, raksta publikai. Es katru noti rakstu Dievam,
jo visas lielākās dāvanas mums dod Viņš.
Vai pirms šī dievkalpojuma nekomponējāt?
ĀDAŽU VĒSTIS 15. JŪLIJS (165) 2014
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Labdarības tenisa turnīrs “Rotari Open 2014”
Atbalstot Bērnu Paliatīvās aprūpes biedrību, 21. un 22. jūnijā
Ādažu tenisa centrā norisinājās tenisa turnīrs senioriem “Rotary
Open”, kuru organizēja Rīgas Rīdzenes Rotari klubs sadarbībā ar
Ādažu tenisa centru. Labdarībai tika saziedoti 1200 eiro ar mērķi
palīdzēt Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai segt degvielas izdevumus, kas rodas, speciālistiem dodoties mājas vizītēs pie smagi slimu
bērnu ģimenēm. Bērnu Paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja, daktere Anda Jansone stāsta: “Mēs esam patiesi gandarīti
par šādu Rīgas Rīdzenes Rotari kluba iniciatīvu un ļoti priecājamies
par katru ziedojumu, kas palīdz nodrošināt kvalitatīvu aprūpi ģimenēm, kurās ir bērni ar neizārstējamām slimībām. Domājot par
to, lai bērni, kuri cīnās ar smagu slimību uzliktajiem ierobežojumiem, varētu dzīvot savās mājās kopā ar vecākiem, brāļiem, māsām
un citiem tuviniekiem, nevis ilgstoši uzturēties stacionārā, biedrība
ir izveidojusi pakalpojumu – aprūpe mājās, kura ietvaros medicīnas
darbinieki un medicīnas atbalsta personāls sniedz konsultācijas ģimenei tās dzīves vietā, taču, lai to spētu nodrošināt, mums ir nemitīgi jādomā par līdzekļu piesaisti dažādu izdevumu segšanai. Rīgas
Rīdzenes Rotari kluba ziedojums palīdzēs 100 Latvijas ģimenēm
būt kopā ar savām atvasītēm smagas bērna slimības laikā, vienlaikus saņemot kvalitatīvu speciālistu palīdzību mājās.”
Rotari ir tik nozīmīga kustība visā pasaulē, ka tās darbības jēga
un palīdzības apjoms gūst atzinību visos pasaules kontinentos. Rotari ir kļuvis par pasaules mēroga humanitāru spēku, kas ar savu
darbības stilu apliecina tādas cilvēciskās vērtības kā sabiedriskā
aktivitāte, labestība, palīdzība, uzmundrinājums un tamlīdzīgi.
Latvijā ir 22 Rotari klubi.
“Rotary Open 2014” turnīrs bija pirmais šāda veida pasākums
Latvijā, un tam pieteicās 41 dalībnieks, tostarp arī 4 spēlētāji no
Igaunijas. Uzvarētājus noskaidroja četrās vecuma grupās vīriešiem
un trijās vecuma grupās sievietēm, kā arī vīriešu un sieviešu dubultspēļu uzvarētājus.
Sieviešu grupā 35+ pirmo vietu ieguva Diāna Albīne, otro – Irēna Jurisone, trešo – Adžela Gelmane. Ieva Ozolanta triumfēja sieviešu grupā 40+, kurā kā otrā palika Baiba Ertnere, bet trešā – Irina
Graubiņa. Sieviešu grupā 50 + uzvaras laurus plūca Inese Jegorova,
aiz sevis atstājot Ingu Rēboku un Ingrīdu Latimiru. Vīriešu grupā
35+ uzvarēja Jānis Jenzis, otrais – Gints Turlajs, bet trešais – Ilmārs
Vekteris. Vīriešu grupā 45+ pirmo vietu ieguva Ģirts Ģederts, otro
Edgars Šķenderis, bet trešo Andris Ungurs. Vīriešu grupā 50+ pirmais Armands Broks, otrais – Vello Kuhi, trešais – Andris Upmiņš.
Atis Sausnītis uzvarēja vīriešu grupā 55+, aiz sevis atstājot Kalju
Aigro un Kārli Bicānu. Sieviešu dubultspēlēs pirmās bija Ieva Liepkalne un Ieva Ozolanta, otrās – Irēna Jurisone un Andžela Gelmane, trešajā vietā – Marika Ģederte un Ilona Kuļibaba. Ģirt Ģederts
un Andris Upmiņš vīriešu dubultspēlēs ierindojās pirmajā vietā,
Vello Kuhi un Kalju Aigro – otrajā, bet Valmārs Rauds (Valmar
Raud) un Tarmo Tomsons (Tarmo Thomson) – trešajā.
Marika Ģederte
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Aizvadītas strītbola sacensības
Ādažos aizvadītas ielu basketbola sacensības, tautā
dēvētas par strītbolu. Turnīram kopumā pieteicās 10
komandas. Tā kā sieviešu un jauniešu grupā pieteicās
tikai pa vienai komandai, tad šīm abām komandām nācās cīnīties kopā ar 8 vīriešu komandām. Priekšsacīkstēs
komandas tika sadalītas divās grupā katrā grupā pa 5 komandām. A grupā tika ielozētas komandas “Ādažu Sporta centrs”, “Tīģeri”, “Skaupelis”, “Asnāte” un “Carnikava”,
bet B grupā sacentās “On-cool-īši”, “Kas par banāniem”,
“Ādaži”, “Off-Tantiņas” un “Bekons”. Grupās aizritēja ļoti
spraigas un interesantas spēles, kur noskaidrojās arī galējais vietu sadalījums un tika noskaidroti turpmākie pāri
jau izslēgšanas spēlēs. Pēc grupu rezultātiem varēja secināt, ka pie favorītiem pieskaitāmas trīs komandas “Ādažu Sporta centrs”, “Kas par banāniem” un “Carnikava”,
kuras cīnīsies par galveno balvu – kausu! Tā arī notika.
Visas trīs komandas nokļuva līdz pusfināliem, kur tiem
pievienojās komanda “Tīģeri”. Pirmajā pusfinālā savā
starpā tikās komandas “Ādažu Sporta centrs” un “Tīģeri”,
kur pārāki izrādījās “Ādažu Sporta centrs” , kas uzvarēja ar 11:3, un kā pirmie iekļuva finālā un gaidīja savus
pretiniekus. Otrajā pusfinālā jau spraigākā cīņā starp
“Carnikavu” un “Kas par banāniem” tika noskaidroti
otri finālisti, par kuriem šoreiz kļuva komanda “Kas par
banāniem”, kuri uzvarēji ar 11:9. Pirms
fināla tika aizvadīta
spēle par trešo vietu, kur “Carnikava”
uzvarēja “Tīģerus” ar
11:4 un ieguva bronzas medaļas. Pēc šīs
spēles sekoja arī šīs
dienas pēdējā spēle par zelta medaļu.
Fināls nelika vilties,
un aizraujošā spēlē
tikai ar divu punktu
pārsvaru 11:9 par
čempioniem kļuva
komanda
“Ādažu
Sporta centrs”, bet
“Kas par banāniem”
ieguva sudraba medaļu! Visu sacensības laiku norisinājās
arī dažādi konkursi. Komandu “Ādažu Sporta centrs” pārstāvēja Vasīlijs
Naumovs, Māris un Jānis Umbraško un Pāvels Mozulis.
Komandas “Kas par banāniem” sastāvā – Ģirts Arnīts,
Nauris Eglītis, Māris Vāverāns, Artis Arnītis. Komandu
“Carnikava” pārstāvēja Edgars Švarcbahs, Ojārs Lipsbergs, Rolands Dovgjalo un Jānis Ābols, bet sieviešu
grupā “Off-Tantiņas” spēlēja Aija Valtmane, Solvita Vaivode, Una Līce un Līga Zariņa. Jauniešu grupā “Ādaži”
startēja Edijs Endijs Eglītis, Valters Dāvis Mazburšs, Artūrs Valtmanis un Rihards Vāvers, bet grupā 35+ savus
spēkus rādīja Jānis Dundurs, Ivars Grīnbergs, Māris Vāvers un Kārlis Paukšs.
Foto – Aija Valtmane

Foto – Ādažu tenisa centra publicitātes foto

SPORTS

Edgars Krūze
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NOVADĀ

Foto –Evita Kronberga

Aizvadīta bērnu dienas nometne
11. jūlijā noslēdzās Ādažu novada domes organizēta bērnu dienas nometne “Mēs – svaigā gaisā”. Nometnes laikā bērni devās
pārgājienos, pārvarēja dažādus šķēršļus, peldējās sporta spēlēs,
devās ekskursijās uz Siguldu, kā arī Rundāles pili, lai iepazītu
ne tikai dabu, bet arī apzinātu kultūras vērtības. Bērni piedalījās arī dažādās komandu sacensībās, atklājot sevī jaunas īpašības un spējas. Nometne tika veidota ar mērķi nodrošināt bērniem tādas atpūtas iespējas, kas attīsta gan viņu koncentrēšanās
spējas, orientēšanos un līdzsvara izjūtu, gan arī vairo sadarbības prasmes un stiprina vispārējo imunitāti. Nākamā nometne
notiks no 11. līdz 22. augustam.
Monika Griezne

16. jūnijā Ādažu Sporta centra baseinā
ar svinīgu jauno sportistu godināšanu
noslēdzās peldēšanas sacensības/seriāls “Ūdensroze”, kas pulcēja sportistus
no Ādažiem, Rīgas, Garkalnes, Carnikavas un Baltezera. Dalībnieki sešas
pirmdienas mēroja ceļu uz baseinu, lai
piedalītos un krātu punktus kopvērtējumam. Sacensības prasīja ne tikai
prasmes peldēšanā, bet arī izturību un
pacietību startēt sešos posmos. Kopvērtējumā labākie un čaklākie peldētāji –
(2005.–2006.g. dz.) 1. vieta – R. Butāns
un L. Matjuhina, otrā – E.Želubovskis
un E. Deglava, trešā – M. Strelčekovs
un K. Goldtmane. (2003.–2004. g.dz.)
1. vieta – P. Legzdiņš un A. Zbitkovska,
otrā – R.Līcis–Līcītis un B. Leonoviča,
trešā – E. Jaunbērziņš un K. Zeļonka.
(2001.–2002. g. dz.) 1. vieta – D. Popovs

Foto – Alina Popova

Noslēgušās peldēšanas
sacensības «Ūdensroze»

un E. Zvīgule, otrā – M. Rubenis un
A. Paukšte, trešā – V. Belovs. (1999.–
2000. g. dz.) 1. vieta – R. Bronka, 2. vieta – N. Zeļonka, 3. vieta – E. Vilnis. Paldies par dalību visiem dalībniekiem un

viņu vecākiem, kā arī projekta “Ūdensroze” atbalstītājiem – Ādažu novada domes Sporta daļai un Pierīgas Bērnu un
jaunatnes sporta skolai.

Alise Timermane

Foto – Kate Nītiņa

Pierīgas pašvaldību darbinieki sacenšas sporta spēlēs
Gadskārtējās Pierīgas novadu pašvaldību
darbinieku vasaras sporta spēles, kas notika
Mārupē, pulcēja 14 novadu pārstāvjus. Dalībnieki sacentās gan tradicionālos sporta
veidos, gan īpaši šim pasākumam sarūpētās
disciplīnās. Labākie izrādījās Mārupes pašvaldības pārstāvji. Labāko trijniekā iekļuva arī Baldones un Saulkrastu pašvaldības
darbinieki. Tālākās vietas ieņēma Babītes,

Carnikavas, Ķekavas, Salaspils, Krimuldas,
Ropažu, Mālpils, Ādažu, Stopiņu, Olaines
un Inčukalna novadi. Pierīgas novadu sporta
spēļu kopvērtējumā pēc pašvaldību darbinieku sacensībām līderpozīcijas saglabā Babītes
novads, kuram seko Mārupe, Baldone, Salaspils, Ropaži, Mālpils un Saulkrasti.
Ivo Jirgens

Zelta medaļas džudo censoņiem
17. un 18 maijā Rīgā norisinājas III
Starptautiskais KYODAJ džudo turnīrs,
kurā šogad startēja 38 sportistu komandas no 7 valstīm: Nīderlandes, Krievijas,
Polijas, Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas. Dažu vecumu sportistiem
šis turnīrs bija arī nozīmīgs kā reitinga
8

turnīrs – trešais Rīgas Brīvostas balvu
izcīņas posms. Nenogurstošā trenera
Leonīda Kuzņecova iedvesmoti, Pierīgas
Bērnu un jaunatnes sporta skolu sportisti
smagā konkurencē ar lielāka sastāva komandām izcīnīja 1. vietu kopvērtējumā.
Par čempioniem, izcīnot zelta medaļas,

kļuva 9 sportisti: Andrejs Rižovs, Jānis
Edgars Štrauss, Aleksandra Nazarova,
Andra Nika, Kristaps Nartišs, Helēna
Erenpreisa, Valdemars Gerke un Sofija
Vlasova. 4 sportisti izcīnīja sudraba un
6 – bronzas medaļas.
Ilona Nazarova
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IEPAZĪSTAM DEPUTĀTUS

Cilvēkam
vajag mežu
Ādažu novada domes deputāts, Ropažu meža iecirkņa vadītājs, mežsaimniecības inženieris Jānis Ruks aizvadītajā mēnesī saņēmis AS “Latvijas Valsts meži”
gada balvu “Pumpurs” par izciliem sasniegumiem darbā komandā. Šajā gadā,
izvērtējot pretendentus, žūrija īpaši ņēma vērā dzīvesprieka, sadarbības un draudzīguma vērtību. Kā vēsta balvas idejas autori, “Pumpurs” ir apbalvojums tiem,
kuri spēj turēt mežam līdzi, jo mežs strādā bez brīvdienām. Katru pavasari mežā
dzimst, plaukst, kalst un zaļo no jauna, augi un kustoņi ne mirkli nepārstāj gādāt,
lai pasaulē viss notiek, kā vajag – lai katrai dzīvībai uz zemes ir, ko elpot.
Kā Jūsu dzīvē ienākusi aizraušanās ar
mežu?
Mežsaimnieks esmu jau trešajā paaudzē. Vecmāmiņa bija vecākā mežsardze,
bet vecaistēvs – mežsargs, arī tēvs visu
mūžu strādāja meža nozarē un ņēma mani
līdzi mežā kopš brīža, kad varēju noturēt
mērlentes otru galu. Tajā laikā uzmērīšanas darbus vēl veica ar metāla mērlentēm.
Vasarās mežā ir karsti, vēl dunduri, odi.
Nevarētu teikt, ka tas bija ļoti patīkami,
bet, kad atmiņas par grūtumu aizmirsās,
viss likās forši. Tāpat – jau kopš bērnības
man vienmēr ļoti patikušas medības. Liela
daļa mežsaimnieku ir arī mednieki. Tagad
mežsaimniecībā darbojas jau arī divi dēli.
Viņiem vēl jāmācās un jāpierāda sevi. Viss
ir viņu pašu rokās.
Ar ko skaidrojat Jūsu dzimtas aizraušanos ar mežu?
Mežā ir ārkārtīgi daudz pozitīvā. Ir milzīga atbildības izjūta – paņemot kaut ko no
meža šodien, jādara viss iespējamais, lai
nākamajām paaudzēm atdotu to tādā pašā
līmenī un kvalitātē vai pat – vēl labākā.
Mežsaimniecības pamatā ir koksnes ražošana, bet ne tikai – arī vides aizsardzība, sabiedrības izglītošana. Ja sabiedrībā nevarēsim radīt priekšstatu par to, ka koks ir labs
izejmateriāls, ka koka skapis ir labāks par
jebkuru citu, tad varam arī neaudzēt, koks
nebūs vajadzīgs. Tā ir tāda gara ķēde. Tagad
tā iegājies, ka koku atzīst par labu būvmateriālu, bet bija laiks, kad mēbelēs bija populāri izmantot plastmasu.
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Ar ko īpašs darbs mežsaimniecībā?
Mežsaimniekam jāspēj savienot cilvēka
un dabas intereses. Vienā pusē ir zaļie, kas
redz tikai to, ka neko nedrīkst aiztikt, otrā –
ražotāji, kuri grib pēc iespējas vairāk izejmateriālu. Mežsaimnieks ir pa vidu un mēģina
strādāt tā, lai gan vieni, gan otri būtu apmierināti. Laiks vidi ir ļoti pārveidojis. Latvija
šobrīd ir labākā stāvoklī, jo mums nav bijusi tik agresīva pieeja dabai kā, piemēram,
Latīņamerikā, kur, izcērtot kokus milzīgās
platībās, augsne degradējas un pakļaujas
vēja un ūdens erozijai. Latvijā tā nav. Tas ir
mantojums, ko esam saņēmuši. Mums jābūt
pietiekami gudriem un viediem nākotnē, lai
mēs to nesabojātu. Mana darba specifika ir
tāda, ka bieži strādāju viens. Tas nav darbs
no zvana līdz zvanam, jo, esot mežā, darbs ir
jāpadara. Tas nozīmē, ka jāspēj sevi disciplinēt. Ja līst lietus, jāsēž pie datora, ja nē – jāiet

lieta – darbojoties ar kādu tehniku un redzot, ka tā kokmateriālu kaudzīte, ko pats
esi pievedis pie ceļa, ir trīs reižu mazāka par
to, ko paveicis profesionālis, saproti, ka nevajag profesionāļiem traucēt strādāt.
Kāda ir bijusi Jūsu karjera mežu apsaimniekošanā?
Mans pirmais amats bija koku detaļu
montētājs. Skolas gados taras cehā naglojām
kastītes un pelnījām skolas naudu. Toreiz tā
bija MRS sistēma, kas tagad transformējusies līdz akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts
meži”. Vēlāk strādāju medību saimniecībā
par jēgeru. Manā atbildībā bija meža medību infrastruktūra, medību torņu būvniecība,
barotavu un piebarošanas lauciņu ierīkošana un apsaimniekošana. Ļoti daudz laika
paņem dzīvnieku novērošana, viņu populācijas veselības un kvalitātes stāvokļa uzraudzīšana. Jāsaprot, kuri dzīvnieki jāizņem no
populācijas, jānomedī, un kuri ir atstājami
populācijas uzlabošanai. Divus gadus esmu
strādājis par mežsargu. Mainījās varas, 1992.
gadā, pārņemot tā laika Ādažu militāro poligonu ar bufera joslas teritoriju, izveidojās
Lilastes mežniecība, kur mani uzaicināja
strādāt par mežzini. 1999. gadā mežu sistēmā bija reforma, kur uzraugošo struktūru –
Meža dienestu atdalīja no saimnieciskās.
Sapratu, ka negribu būt par policistu, vairāk
saista praktiskā darbība mežā, tādēļ piedalījos konkursā un kļuvu par meža iecirkņa
vadītāju “Latvijas Valsts mežos”.
Ropažu iecirkņa pārvaldīšana – cik
daudz tas sevī ietver?
Ropažu meža iecirknī ietilpst Saulkrastu, Carnikavas, Ādažu, Garkalnes, Ropažu,
Salaspils, Sējas un Inčukalna novados esošās valsts mežu platības. Kopumā jāpārvalda 26 000 hektāru. Ar mežizstrādi, cirsmu
plānošanu, ceļu būvniecību nodarbojas
kolēģi, bet manā pārziņā ir sadarbība un
komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem
un interešu grupām, īpašumu uzraudzība,
mežsaimniecība – augsnes gatavošana izcirtumos, stādīšana un kopšana līdz pirmajai cirsmai, kad iegūst likvido koksni.

Zināšanas ver acis vaļā. Pamazām
ieraugi mežu pavisam citādāk.
mežā. Un tad vairs nav svarīgi, vai tās ir astoņas stundas, vai vairāk. Atgriezties vēlreiz
tajā pašā vietā – tas būtu nepareizs un nelietderīgs laika patēriņš. Tas būtu nekorekti
ne tikai pret sava darba, bet arī dzīves laiku.
Strādājot par Ropažu meža iecirkņa
vadītāju, fiziski pašam mežā nav jāstrādā?
Zāģi rokās varu paņemt, man ir visas
atļaujas, bet, ja darīšu ko tādu, cietīs kas
cits, piemēram, darba organizācija. Līdz
ar to – kopējā virzība kļūs lēnāka. Otra

Ko tas nozīmē?
Tā ir pirmā malka, papīrmalka (celulozes
izejmateriāls), ko cilvēks nozāģē un nepamet mežā. Līdz tam kociņus zāģē kopšanas
nolūkā, retinot vienas sugas kokus vai atstājamos kokus atbrīvojot no konkurentiem,
tā iegūstot paliekošajiem kociņiem augšanas telpu, kas savukārt veicina to augšanu
ar plašu vainagu un spēcīgu, resnu stumbru. Nozāģētos kociņus atstāj jaunaudzē
satrūdēšanai, augsnes uzlabošanai. Rūpīgi
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jāskatās, kādu koku sugu atbilstoši augsnes
auglībai un hidrorežīmam konkrētā vietā
audzēt un kas nākotnē dos vislabāko rezultātu. Tas, ko šodien Eiropa prasa, ir neizjaukt koku sugu balansu. Tas nozīmē, ja
šodien ir zināms daudzums egļu, priežu,
bērzu un apšu audžu hektāru, tad pēc 100
gadiem proporcijai jābūt identiskai vai ļoti
tuvu tai. Tad rūpnieki zinās, ka ilgā laika periodā viņi iegūs atbilstošas sugas un diametra kokmateriālu, un viņu bizness būs stabils.
Vieni ražos dēļus, otri – mēbeles, citi – granulas, un šis process būs ilgtspējīgs.
Mežsaimnieki aktīvi iejaucas Dieva radītajā kārtībā...
Jā, tā kaut kādā mēra ir. Mežam cilvēku
nevajag. Cilvēkam vajag mežu. Mūsu gudrība ir nedarīt pāri mazākajiem brāļiem un
mēģināt sadzīvot ar visiem.
Jūsu darbs ir iejaukties dabas procesos, tomēr, vai daba nav pietiekami gudra, lai regulētu visu pati?

plānots galvenā cirtē izstrādāt cirsmas 173
ha platībā. Izstrādātās platības apmežojam
mākslīgi, tas ir, stādot vai atstājam uz dabisko atjaunošanos. Mērķis ir izaudzēt koku, no
kura veidotos tādas augstas klases apaļkoku
sortimenti kā finieris, zāģbaļķis, nevis tikai
papīrmalka un malka. Katrai augsnei ir sava
kapacitāte, ko var piepildīt. Tādēļ arī konkrētām augsnēm izvēlas noteiktas koku sugas. Mežsaimniecībai ir vairāk kā 300 gadu
vēsture. Ir vairākas mežu apsaimniekošanas
vēsturiskās izpratnes, piemēram, krievu,
vācu un skandināvu mežsaimniecība.
Šīs sistēmas būtiski atšķiras viena no
otras?
To, kādu sistēmu izmantot, lielā mērā
nosaka klimats. Arī infrastruktūra. Piemēram, Latvijā izvest koku no meža un dabūt
līdz zāģētavai var visu cauru gadu, Krievijā
tā nevar, jo nav mazo ceļu. Ir ziema, šoseja,
bet ziemas laikā koks kaut kā jādabū līdz
šosejas malai. Skandināviem ir citādāk, jo

Vai mežsaimniecībā praktiskās zināšanas ir svarīgākas par teorētiskajām?
Nevar ne bez viena, ne otra. Teorētiskās
zināšanas ļauj ieraudzīt daudz vairāk un dziļāk. Piemēram, ar ko jums asociējas mežs?
Pirmkārt, ar tā īpašo meža elpu,
smaržu...
Man atkal vairāk ar sēņošanu, ogošanu un medībām. Pēc pirmā kursa ievēroju
mežā daudz vairāk nekā agrāk – ķērpjus,
sūnas, kukainīšus, dažādus ziedus. Šīs mācības, zināšanas ver acis vaļā. Pamazām
ieraugi mežu pavisam citādāk. Skaties, kādēļ tajā vietā bērzs aug kopā ar priedi, sāc
ievērot kaut kādas kļūdas. To redz tikai ar
zināšanām. Protams, pārbaudījums ir iemācīties visas sugas latīņu valodā. Tik smagi kā ārstiem mums nav, bet arī – tā nekas.
Šobrīd Gaujas Nacionālā parka iedzīvotāji sašutuši par kontrolēto mežu dedzināšanu, lai atjaunotu meža biotopus. Vai
tā ir ļoti ierasta prakse mežsaimniecībā?

Ja bērns pēc gadiem atgriezīsies un redzēs, ka vietā, kur kādreiz iestādījis kociņu, tagad
aug varena priede, tad varbūt nemetīs zemē papīru, nelauzīs, nedzīs stumbrā naglu.
Dabā – stiprākie uzvarēs, vājākie – ies
bojā. Mums jānodrošina gan ražošana, gan
jārūpējas par dabas aizsardzību. Visa mežkopju darbība ir balstīta uz zināšanām. Ir
monitoringi par aizsargājamajiem augiem,
putniem, dzīvniekiem, sapratne par to, kas
Latvijā ir daudz, kas – maz, kas būtu jāsargā. Teritorijās, kurās ir aizsargājamas dabas
vērtības, tiek veidoti liegumi, izstrādāti dabas aizsardzības plāni. Zinot, ko drīkst, ko
nedrīkst, var atbilstoši rīkoties. Piemēram,
Piejūras dabas parks Carnikavā. Ādažu
militārajā teritorijā ir programma “Natura
2000”. Garkalnē un Ādažos ir divas zaļo
vārnu populācijas, lielākās Eiropā.
Kāds izskatītos Latvijas mežs, ja mežsaimnieki tajā nemaz neiejauktos?
Tas atkarīgs no augsnes ūdens un mitruma režīma. Tur, kur ir nabadzīga augsne, tur
būs priedes, kur bagātīga – platlapju un egļu
audzes. Ar osi šobrīd ir katastrofāla situācija.
Tas dažu desmitu gadu laikā varētu izzust.
Kāpēc?
Tā ir kāda nenoskaidrota slimība. Pavasarī lapas ir, bet pēc tam nokalst un viss. Es
neesmu lasījis zinātnisku skaidrojumu, kas
pamatotu, kāpēc tā šobrīd notiek.
Cik koku jūs katru gadu iestādāt apgabalā, par kuru esat atbildīgs?
Šā gada pavasarī iestādījām 530 tūkstošus priežu sējeņus un egļu stādus.
Cik koku izcirsts šajā teritorijā šā gada
laikā?
Grūti pateikt, tad jāskatās ne pēc kociņu
skaita, bet platībām. Cirtmeta vecumā ir
aptuveni 400 koku uz hektāru. 2014. gadā
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ir vēsāks, koki aug lēnāk, gadskārtas ir blīvākas, koksnes kvalitāte pēc būtības ir labāka, augsnes ir klinšainas. Skandināvi var
saimniekot lielākās teritorijās. Latvijā ir izcili apstākļi – mums joprojām ir ļoti augstas
kvalitātes koksne un ir pietiekami silti, lai
varētu izaudzēt lielu masu.
Pēc kādas mežsaimniecības sistēmas
Latvijā strādā?
No krievu sistēmas pārejam uz skandināvu. Ja kādreiz koku no meža vajadzēja
vilkt ārā ar zirgu, tad tagad stumbru jau
mežā varam sagriezt tādos nogriežņos, kas
der konkrētam ražotājam. Tam, kas koku
līmēs, griežam no 10 cm diametrā līdz 26,
kas grib izzāģēt brusu – no 26 cm uz augšu.
Galvenais, lai būtu minimāli atgriezumi –
zaudējumi. Šāda – vairāku sortimentu sistēma – aizsākusies Skandināvijā, savukārt
Vācijā mežu audzē plašākiem rūpnieciskiem mērķiem, iegūstot gan tievu dimensiju kokmateriālus, gan arī resnu dimensiju zāģbaļķus, no kuriem var izzāģēt lielu
izmēru monolītas brusas, ko var izmantot
senu ēku, piļu restaurācijas darbiem.

Piemēram, ciedru priede atjaunojas tikai
no sēklas, kam pāri gājis meža ugunsgrēks.
Sibīrijā iesper zibens, teritorija izdeg, un
tajā skaisti izaug ciedru priede. Ir konkrētas
sugas, kuras citādi nemaz nevar izaugt. Latvijā tā gluži nav, bet ir tādas kukaiņu sugas,
kas dzīvo tikai degumā. Negribu attaisnot
vai apgalvot, ka visas dedzināšanas ir labas.
Tur jāpaskatās, kādas naudiņas nāk un – no
kurienes. Svarīgi, lai nauda neietekmē zināšanas. Nav jau nekādu problēmu paņemt
Valsts meža dienesta statistiku, noskaidrot
tās vietas, kuras Latvijā ik gadu izdeg nelaimes gadījumos. No defekta jāuztaisa efekts.
Kāpēc jādedzina vēl? Piemēram, mūsu iecirknī šogad bija trīs ugunsgrēki. Varbūt,
ka nodega ne tai vietā, kur vajadzēja, bet
tāpēc jau ir kaut kādi kritēriji šo platību
izvēlē. Valdorfa skolas bērni tieši šā gada
pavasarī atjaunoja degumu. Parasti “Meža
dienās” iesaistās daudz skolēnu. Piemēram,
2011. gada pavasarī Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas audzēkņi mežā pie Lilastes
iestādīja 3300 priežu stādu. Šogad bija Rīgas 3. ģimnāzija ar 200 bērniem, Vangažu
bērnudārzs un citi.
Kāpēc ik gadu koku stādīšanas procesā
iesaistāt skolēnus?
Ja bērns pēc gadiem atgriezīsies un redzēs, ka vietā, kur kādreiz iestādījis kociņu,
tagad aug varena priede, tad varbūt nemetīs
zemē papīru, nelauzīs, nedzīs stumbrā naglu. Iespējams, viņi izjutīs lepnumu par paveikto, par mežu, par mežiem bagāto valsti.
Arī tas ir patriotisms.
Kāpēc nolēmāt iesaistīties politikā?
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Vienā brīdī bija sajūta, ka visu laiku
esmu darījis tikai sev, savai ģimenei, bet
neko neesmu izdarījis citiem, sabiedrībai.
Tā vienkārši – par velti. Ir zināšanas, izpratne. Tas vienīgais ceļš jau arī ir caur
šejieni, pretējā gadījumā jāiet prom no
darba, kuru mīli. Bija sajūta, ka gribu
vairāk dot citiem. Normunds Breidaks
teica – nāc. Un tā es šeit esmu jau ceturto
sasaukumu. Ar finansiālo pusi viss manā
dzīvē ir kārtībā, vienīgais, ko vēlos, lai
vide, kurā dzīvoju un kurā dzīvos mani
bērni, attīstītos virzienā, kas būtu manai
izpratnei pieņemams. Mani vienmēr ļoti
interesējuši attīstības jautājumi. Piemēram, cik cilvēku Ādažos drīkst dzīvot? Ir
zināma kapacitāte, pie kuras sākas spiediens uz vidi. Degradējas sociālā vide.
Mums ir iespējas plānot un virzīt procesu.
Tas, ka Ādažiem arī krīzes laikā pieauga
godos jaunu iedzīvotāju skaits, ir pareizas

plānošanas rezultāts. Ādažos dzimst bērni, ieplūst nodokļi, infrastruktūra attīstās, vienīgi tagad ir cita cīņa – cik procenti iedzīvotāju strādā ārpus Ādažiem?
Jāsaprot, cik gribam, varbūt 30 % varētu
strādāt tepat, Ādažos. Ja cauri Ādažiem
ietu ātrgaitas vilciens, mēs iegūtu trīs jaunus tiltus – divu, trīs līmeņu. Tādus tiltus, ko mēs paši nekad neuzbūvētu, un tas
noteikti paātrinātu rūpniecības un pakalpojumu sfērās attīstību ap Tallinas šoseju,
tātad – darba vietas. Ja citi to neredz, tad
jāver acis vaļā, jārod deputātu vidū domubiedrus, komandu, kas saka – jā, mēs
tā darīsim. Būs Gaujas ielas rekonstrukcija, būs ātrgaitas dzelzceļš, mēs uz to strādājam. Kāpēc? Tādēļ, lai 30% ādažnieku
darbs būtu uz vietas. Tas nozīmē, ka vēl
vairāk jaunu cilvēku varētu ienākt Ādažos, bet tas prasa atbildību un plānošanu. No vienas puses – jāiet prom, lai nāk

pavisam jauni. No otras – gribas redzēt,
ka virzība saglabājas. Ja politikā nespēj
ieklausīties citos, tad dzīvo mucā, bet,
esot sabiedrībā, jādzird arī apkārtējie.
Jāspēj ieklausīties otra viedoklī. Ja mēs
to spētu, tad jau būtu krietni stiprāki. Cilvēks ir domājoša būtne, tādēļ jāsaprot, ka
kaut ko panākt var tikai komandā. Mūsu
sabiedriskie veidojumi – valsts – tikai tā
var kaut kur tikt. Valsts ir cilvēku grupa,
kuriem ir līdzīga dzīves uztvere, kultūras
iezīmes, valstiskuma izpratne, kuri redz attīstību kopā, nevis atsevišķi. Dabā arī ir aprite, kaut konkurē, bet viens otru papildina.
Jūsuprāt labs politiķis spēj pieņemt arī
viedokli, kas neatbilst paša domām?
Novadā pēc būtības politikas nav. Tikai
tik, cik paši gribam spēlēt politiķus. Pēc būtības – ir tehniski rādītāji, kas jāņem vērā.
Nevar būvēt tiltu vai ielu, ja tā paredzēta 10
cilvēkiem, tas jādara vietā, kur būs 10 000
cilvēku. Kopējo naudu nevar pagriezt citā
virzienā. Tas vienkārši nav loģiski. Gadu
viens ar otru strīdējās, bet nedarīja to, kas
jādara, nesaprata, kur jāpalielina kapacitāte.
Nav vērts tērēt savu laiku un enerģiju tukšos
strīdos un savstarpējos apvainojumos. Rezultātu var panākt tikai ar metodisku, plānveidīgu, pārdomātu un sistemātisku darbu.
Monika Griezne

25. jūnijā Ādažu novada domes vadība
tikās ar Satiksmes ministrijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un VAS
“Latvijas Valsts ceļi” amatpersonām, lai
pārrunātu iespējamos satiksmes uzlabojumus uz autoceļa A1 Rīga-Ainaži, ceļa
posmā no krustojuma ar autoceļu V30
(pagrieziens uz kokaudzētavu “Baltezers”)
līdz krustojumam ar autoceļu P1 (pagrieziens uz Carnikavu). Sanāksmē piedalījās
arī Carnikavas novada domes priekšsēdētāja un domes administrācijas darbinieki.
“Ļoti daudz iedzīvotāju ir neapmierināti, pašlaik notiekošais uz autoceļa A1
ir problēma numur viens. Mums ir nepieciešami gan ātri risinājumi, gan arī
plānošana ilgtermiņā. Šobrīd ļoti gaidām
Gaujas ielas pārņemšanu no Satiksmes
ministrijas, lai to beidzot saremontētu,”
atzīmēja Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
Pēc Māra Sprindžuka ierosinājuma,
satiksmes ministrs aicināja VAS “Latvijas Valsts ceļi” izskatīt un izvērtēt iespēju
izveidot gājēju tiltu vai tuneli pie lielveikala “Maxima” Ādažos, tai skaitā īpašumu tiesību un provizorisko izmaksu jautājumus. M. Sprindžuks aktualizēja arī
ĀDAŽU VĒSTIS 15. JŪLIJS (165) 2014

jautājumu par Gaujas
ielas
sākumposma
nodošanu pašvaldības
īpašumā, uz ko saņēma ministra atbildi,
ka jautājums atrodas
pozitīva noslēguma
stadijā un ir sagatavots izskatīšanai un
lēmumu pieņemšanai
Ministru kabinetā.
CSDD
pārstāvji
uzskata, ka jālikvidē pagaidu un nesankcionētie pieslēgumi pie autoceļa A1, jo
tie būtiski apdraud ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Tāpat CSDD minēja
satiksmes drošības audita rezultātā izstrādātos priekšlikumus par autoceļa A1
brauktuves marķējumiem un papildus
ceļa zīmēm, lai vienkāršotu un organizētu pārskatāmu satiksmes plūsmu problemātiskajos ceļa posmos. Paredzams,
ka ātruma ierobežojums 70 km/h, visticamāk, saglabāsies vien ceļa posmā no
pagrieziena pie Muižas ielas līdz pagriezienam uz autoceļu P1.
Satiksmes ministrs ierosināja jūlijā organizēt tikšanos ar Satiksmes ministrijas

Foto – Monika Griezne

Diskutē par satiksmi uz autoceļa A1

nozaru speciālistiem, ieinteresēto pašvaldību pārstāvjiem, tai skaitā Rīgas domes amatpersonām, un Rīgas plānošanas
reģiona pārstāvjiem jautājumos, kas skar
Satiksmes ministrijas ilgtermiņa ieceres
satiksmes infrastruktūras jautājumos un
pašvaldību attīstības plānos paredzēto
novadu teritoriju attīstību.
“Kopumā sanāksme bija lietišķa,
konstruktīva un informatīva. To var uzskatīt par produktīvu sākumu aktuālo
problēmu risinājumiem satiksmes organizācijas un drošības jautājumos,” atzina
Ādažu novada domes izpilddirektors
Guntis Porietis.
Monika Griezne
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APTAUJA
APTAUJAS ANKETA

Godātie ādažnieki!

Ādažu novada dome veic aptauju, lai noskaidrotu Jūsu aktuālākās vajadzības un plānotu pašvaldības darbu Jūsu
priekšlikumu ieviešanai, Jūsu dzīvesvietas apstākļu un pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Lūdzam atbildēt uz dažiem jautājumiem! Aptauja ir anonīma!
Aizpildītās anketas varat ievietot speciāli tam paredzētās aptaujas urnās, kas atrodas Ādažos: Gaujas ielā 33A (Ādažu
novada domē Klientu apkalpošanas centrā, Kultūras centrā un kafejnīcā "Četri krasti"), Gaujas ielā 16 (SIA „Ādažu
Namsaimnieks” un SIA „Ādažu Ūdens”), Gaujas ielā 13/15 (Sociālajā dienestā); Alderos – veikalā un Baltezera picērijā.
Atbildēt uz anketas jautājumiem var arī elektroniski – anketa pieejama Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv.
Aptauja notiek no 2014. gada 21. jūlija līdz 15. oktobrim. Aptaujas atbildes tiks apkopotas un ietvertas Ādažu
novada domes Attīstības programmas (2011 – 2017) Rīcības programmas aktualizēšanā, kas būs pieejama Ādažu
novada domes mājas lapā www.adazi.lv.
1.

2.
3.
4.

Kurā Ādažu novada ciemā Jūs dzīvojat?
Ādaži
Kadaga
Divezeri
Baltezers
Stapriņi
Garkalne
Jūsu dzimums?
Jūsu vecums?
Atzīmējiet, kur Jūs:

sieviete
līdz 18 gadiem

Iļķene
Eimuri

vīrietis
19-24 gadi

strādājat algotu darbu
mācāties
Jūsu bērns/-i apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi

Āņi
Atari

25-34 gadi

Ādažu novadā Rīgā

35-49 gadi

Birznieki
Alderi
Nezinu, kurā ciemā
50-59 gadi

Citur Nedaru to

60 un vairāk

Paskaidrojumi

5.

Sniedziet informāciju par sabiedriskā transporta izmantošanu līdz šim.
Izmantoju ikdienā Izmantošu reti Neizmantoju
Piezīmes, paskaidrojumi
sabiedriskais transports pieaugušo
vajadzībām
sabiedriskais transports ____ (cik?)
bērnu nokļūšanai uz Ādažu vidusskolu
6. Sniedziet informāciju par sabiedriskā transporta izmantošanu nākotnē.
Izmantošu Izmantošu Neizmantošu Izmantošu, Neizmantošu, Piezīmes, paskaidrojumi
ja būs tāda pat ja būs tāda
ikdienā
reti
iespēja
iespēja
sabiedriskais transports pieaugušo
vajadzībām
sabiedriskais transports ____ (cik?)
bērnu nokļūšanai uz Ādažu vidusskolu
7. Cik apmierināts/-a savā ciemā Jūs esat ar katru no šādām jomām?
Ļoti
Drīzāk
Drīzāk
Ļoti
Grūti
Piezīmes, paskaidrojumi
apmierina apmierina neapmierina neapmierina pateikt
tīrība ciemā
zaļo zonu sakoptība, apstādījumu daudzums
ciemā
veikali, iespēja iepirkties ciemā
mājokļu apbūves attīstība ciemā
mājokļu tehniskais stāvoklis ciemā
ekoloģiskās vides situācija
neattīrīto notekūdeņu novadīšana vidē
dzeramā ūdens kvalitāte
ielu apgaismojums
trokšņu līmenis
ielu/ ceļu tehniskais stāvoklis ciemā
komunālo pakalpojumu nodrošinājums ciemā:
SIA "Ādažu Ūdens"
SIA "Ādažu Namsaimnieks"
SIA "Eco Baltia vide"
sabiedriskā drošība ciemā
ĀDAŽU VĒSTIS 15. JŪLIJS (165) 2014
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Ļoti
Drīzāk
Drīzāk
Ļoti
Grūti
Piezīmes, paskaidrojumi
apmierina apmierina neapmierina neapmierina pateikt
klaiņojoši suņi un kaķi ciemā
iespēja nodarboties ar sportu, aktīvo atpūtu ciemā
iespēja pavadīt brīvo laiku ciemā
kultūras, izklaides pasākumu daudzums ciemā
bērnu rotaļu laukumi ciemā
labiekārtotas vietas sportam ciemā
labiekārtotas atpūtas vietas ciemā
iespējas atrast darbu Ādažu novadā
ciemā pieejamā informācija par pašvaldības darbu
pašvaldības un tās iestāžu darba laiks
pašvaldības mājas lapa (informācijas izvietojums,
informācijas daudzums, izskats, darbības ātrums)
laikrakstsa "Ādažu Vēstis" izskats un saturs
laikraksta "Ādažu Vēstis" saņemšana
iespēja piedalīties pašvaldības lēmumu
pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli
klientu apkalpošana Ādažu novada domē
pašvaldības darbinieku atsaucība
8.

Cik apmierināts/-a novadā Jūs esat ar katru no šādām jomām?
Ļoti
Drīzāk
Drīzāk
Ļoti
Grūti
apmierina apmierina neapmierina neapmierina pateikt

Piezīmes, paskaidrojumi

vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
veselības aprūpe
sociālā palīdzība
9. Nosauciet trīs pasākumus, kas būtu jāīsteno Jūsu ciemā tuvākā gada laikā?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
10. Kuru no iedzīvotājiem Jūs izvirzītu kā sava ciema vecāko (norādiet vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju)?
____________________________________________________________________________________________________________
11. Cik reizes pēdējā gada laikā Jūs esat vērsušies pašvaldībā savu jautājumu risināšanai?
nevienu reizi
1-3 reizes
4-5 reizes
vismaz 6 reizes
12. Kā Jūs parasti sazināties ar pašvaldību (iespējams norādīt vairākas atbildes)?
zvanot uz Klientu apkalpošanas centru (67997350)
zvanot konkrētam speciālistam, amatpersonai
apmeklējot speciālistu, amatpersonu pašvaldībā
rakstot vēstules pa pastu
rakstot e-pasta vēstules

to nedaru

13. Kāds norēķinu veids Jums būtu ērtāks par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem?
veicot bezskaidras naudas norēķinus
veicot skaidras naudas norēķinus
14. Kur Jums būtu ērtāk norēķināties par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem?
domes Klientu apkalpošanas centrā izmantojot karti
LV pasta nodaļā ar skaidru naudu
izmantojot internetbanku
aizpildot speciāli izveidotus maksāšanas laukus pašvaldības mājas lapā
lielveikalā
cita atbilde ______________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
15. Kas Jums visvairāk nepatīk pašvaldības darbā?
birokrātija
darba organizācija
darbinieku kvalifikācija
izmantotās tehnoloģijas
klientu apkalpošana
sadarbība ar iedzīvotājiem
cita atbilde ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
16. Citi ieteikumi pašvaldībai:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Pateicamies par piedalīšanos aptaujā!
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NOVADĀ

No 7. jūlija Ādažu novada domes kase –
Klientu apkalpošanas centrā

nodokli, apmaksu par būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem, kapu apsaimniekošanas pakalpojumiem, Dzimtsarakstu
nodaļas pakalpojumiem, zemes nomu,
iespējams apmaksāt bērnudārzu,
Sporta skolas un Ādažu Mākslas
13.45 – 18.00
un mūzikas skolas rēķinus, kā arī
13.45 – 18.00
veikt maksājumus par dzīvesvietas
13.45 – 17.00
deklarēšanu, telpu nomu, domes
dokumentu saņemšanu un pašvar veikt valdību nodevas (t. sk., par dzīvnieku tuīpašuma rēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās).

Pirmdienās:
10.00 – 13.00
Trešdienās:
8.00 – 13.00
Ceturtdienās: 8.00 – 13.00
Ādažu novada domes kasē
maksājumus par nekustamā

Foto – Monika Griezne

Domājot par iedzīvotāju ērtību, no 7.
jūlija Ādažu novada domes kase turpmāk
atradīsies Klientu apkalpošanas centrā. Kases darba laiks būs tāds, kā līdz šim:

Bērnu pieteikšana pašvaldības bērnudārzos – tagad Klientu apkalpošanas centrā
Plašāku informāciju par bērna reģistrēšanas kārtību varat iegūt, zvanot uz Klientu
apkalpošanas centru pa tālr. 67997350, kā
arī iepazīstoties ar pakalpojuma aprakstu
un pašvaldības 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs”.

Pieteikšanās uz vietu pašvaldības bērnudārzos – Ādažu PII un Kadagas PII
notiek Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33, Ādažos, 1. stāvā. Līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments un bērna
dzimšanas apliecība.
Lai bērns tiktu reģistrēts 1. pakāpes rindā, bērnam un vienam no vecākiem jābūt
deklarētiem Ādažu novadā.

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
P.
O.
T.
C.
P.

8.00 – 19.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
Klientu apkalpošanas centrs

Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2014”
“Ataru iedzīvotāju biedrība” paredz izveidot
sporta un atpūtas laukumu Ataros, grupa
“B/d “Pasaku valstība” pasakainie vecāki”
plāno paplašināt un labiekārtot bērnu rotaļu
laukumu, nomainīt bojāto žogu, ierīkot solus
un galdus, kā arī izveidot nojumi. Biedrība
“Ādažu Brīvā Valdorfa skola” plāno uzbūvēt telpisku, ģeometrisku figūru – dodekaedru, kas vienlaikus kalpotu gan kā rotaļu
konstrukcija, gan arī estētiski augstvērtīgs
mūsdienu dizaina objekts, kas tumšajā laikā
būtu izgaismots. Grupa „Ādažu bērnudārza

Ādažu novada domes organizētais atbalsta konkurss iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” tiek veidots ar mērķi uzlabot
dzīves kvalitāti Ādažu novadā. Šogad konkursam tika saņemti 9 projektu pieteikumi,
no kuriem konkursa vērtēšanas komisija apstiprināja septiņus. Grupa “Upmalieši” ciematā “Upmalas” par projektā piešķirtajiem
līdzekļiem plāno uzstādīt īpašuma norādes
ar šķērsielu numuriem un konkrētajā šķērs
ielā – ar esošo īpašumu numuriem, kā arī
norādi ar ciemata nosaukumu “Upmalas”.

vecāki” vēlas saglabāt un uzlabot koka parketa segumu Ādažu bērnudārza pirmajā un
sestajā grupiņās un koka segumu terasēs. Āra
terasēs plānots izveidot vienkāršas un krāsainas koka mēbeles mantu un piederumu glabāšanai. Grupa „Pasta ielā 4/2 Jaunie kaimiņi
apvienojas” plāno izremontēt kāpņu telpu
Pasta ielā 4/2 (dzīvokļi 19 – 24). Grupa “Ģimene – bērniem” paredz uzšūt Ādažu vidusskolas deju kolektīva “Rūta” 3. klašu grupai
autentiskus Vidzemes novada tautas tērpus.
Monika Griezne

Ādažu Kultūras centrā atvērta Butāna gleznu izstāde

Foto – Monika Griezne

Līdz 31. augustam Ādažu Kultūras centrā, izstāžu zālē apskatāma Rolanda Bruno
Butāna izstāde “Man viņa ir visskaistākā...”,
kas galvenokārt veltīta Vecrīgai – Latvijas
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galvaspilsētas senajai dvēselei. “Vecrīga ir
mana stihija,” reiz mākslas zinātniecei Diānai
Kaijakai atzinis pats izstādes autors. Kaijaka
uzskata, ka Butāna glezniecība ir savdabīga
fantāzija par Latvijas skaistumu, kur vairāk
par centieniem atainot pilsētas ainas ar objektīva precizitāti, viņš rada noskaņas un asociācijas, un pilsētas vide uz audekla veidojas
caur mākslinieka atmiņām un sajūtām.
Iztaujāts par gleznu rašanās procesu,
pats Butāns atzīst, ka, esot uz vietas Vecrīgā, viņš izveido dažas melnbaltas skices, bet
pilnestīgs darbs kopumā top jau viņa darbnīcā. No vienas puses – darbi ļoti precīzi
atspoguļo konkrētas ēkas Rīgā un Vecrīgā,
no otras – dažas detaļas ainavā (piemēram,
autobuss, luksofors, auto) ir tādas, kādas

dzīvē mūsdienās tur neatrast, jo atgādina,
iespējams, 60. gadu kultūrvides elementus.
Līdz ar to – Butāna darbi ir pārlaicīgi, necenšoties atspoguļot konkrētu laikmetu ar
precīzām sadzīves un kultūrvides detaļām.
Jaunā mākslas zinātniece Diāna Kaijaka arī
akcentē, ka Butāna daiļrades interesanta
parādība ir viņa izmantotā tehnika – pilsētas ainavas, kas gleznotas akrila tehnikā,
izmantojot tikai grafiskās melnā – baltā
attiecības. Krāsas reljefs rada telpiskuma
izjūtu, kas atkārtojas vairākos viņa darbos.
Izstāžu zāles darba laiks: darba dienās
no 10.00 – 19.00 un brīvdienās no 10.00. –
17.00.
Ieeja – brīva.
Monika Griezne
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (13.06.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 12 deputāti:
Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs
Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša,
Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks,
Māris Sprindžuks, Karina Sprūde. Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Juris
Antonovs, Ilze Pētersone, Edvīns Šēpers.
1. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Neatļaut E. Verneram savienot domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar SIA “Ādažu
Namsaimnieks” valdes locekļa amatu.
Balsojums: “pret” – 4 (A. Keiša,
E. Plūmīte, K. Sprūde, N. Zviedris),
“par” – 8 (P. Balzāns, A. Brūvers,
V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks,
L. Pumpure, J. Ruks, M. Sprindžuks),
“atturas” – 1 (A. Keiša).
2. Par neuzticības izteikšanu Ādažu novada domes priekšsēdētājam
N. Zviedrim.
Lēmums: Atbrīvot domes priekšsēdētāju N. Zviedri no amata.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone,

P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks), “pret” – 3 (A. Keiša,
E. Plūmīte, K. Sprūde), “atturas” – 1
(N. Zviedris).
3. Par M. Sprindžuka ievēlēšanu
par Ādažu novada domes priekšsēdētāju.
Balsojuma rezultāts: M. Sprindžuks
ir ievēlēts par Ādažu novada domes
priekšsēdētāju.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks), “pret” – 4 (A. Keiša,
E. Plūmīte, K. Sprūde, N. Zviedris),
“atturas” – nav.
4. Par neuzticības izteikšanu Ādažu novada domes priekšsēdētāja atbrīvotajai vietniecei K. Sprūdei.
Lēmums: Atbrīvot domes priekšsēdētāja vietnieci K. Sprūdi no amata.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks), “pret” – 3 (A. Keiša,

E. Plūmīte, N. Zviedris), “atturas” – 1
(K. Sprūde).
5. Par P. Balzāna ievēlēšanu par
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
atbrīvoto vietnieku.
Balsojuma rezultāts: P. Balzāns ir ievēlēts par Ādažu novada domes priekšsēdētāja atbrīvoto vietnieku.
Balsojums: “par” – 9 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks, N. Zviedris), “pret” – 3
(A. Keiša, E. Plūmīte, K. Sprūde), “atturas” – nav.
6. Par A. Brūvera ievēlēšanu par
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
neatbrīvoto vietnieku.
Balsojuma rezultāts: A. Brūvers ir ievēlēts par Ādažu novada domes priekšsēdētāja neatbrīvoto vietnieku.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks), “pret” – 4 (A. Keiša,
E. Plūmīte, K. Sprūde, N. Zviedris),
“atturas” – nav.

Ādažu novada domes kārtējā (30.06.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone,
Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds
Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Māris Sprindžuks, Karina
Sprūde. Nepiedalās (attaisnotu iemeslu
dēļ): Edvīns Šēpers.
1. Par plūdu risku samazināšanu
Ādažu novadā.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Plūdu
risku samazināšana Ādažu novadā” aktivitāšu palielināšanu ar “Upmalu” aizsargdambi. Nodrošināt līdzfinansējumu
projekta izmaksu pieaugumam saskaņā
ar tehnisko projektu un iepirkumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par grozījumiem nolikumā “Par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Ādažu novadā”.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr. 11
“Par grozījumiem nolikumā “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Ādažu
novadā””.
16

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu papildināšanai.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu ar mērķi papildināt
Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot,
ka tehniskās apbūves zonu pēc objekta likvidēšanas turpmāk drīkst izmatot nolūkos, kādi ir atļauti tehniskās
apbūves zonā vai nekustamajos īpašumos, kas robežojas ar likvidētā objekta īpašumu. Precizēt pieļaujamo ēku
augstumu rūpniecības objektu apbūves zonā. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādāšanai
Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu papildināšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav,
“atturas” – nav (A. Brūvers atstāja
sēdi).
4. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem

Stapriņu ciemā, “Katlā plauki”, “Augusti” un “Upmaļi”.
Lēmums: Uzsākt nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā, “Katlaplauki”,
“Augusti” un “Upmaļi” lokālplānojuma
izstrādāšanu ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no apstādījumu teritorijas uz apbūves teritoriju,
lokālplānojuma teritorijā iekļaujot arī
“Lejas Katlapas” un “Emsiņi”. Apstiprināt darba uzdevumu minēto nekustamo īpašumu lokālplānojuma izstrādāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par Birznieku ciema nekustamo
īpašumu “Sauleslejas” un “Augšnagaiņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Birznieku ciema nekustamo īpašumu “Sauleslejas” un “Augšnagaiņi” detālplānojuma
projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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6. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Ādažu ciemā,
Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7 ar
mērķi veikt zemesgabalu robežu pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā,
“Vizbules”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Ataru ciemā, “Vizbules” ar mērķi veikt
zemesgabala sadalīšanu, ielas veidojot
kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par nomas maksas samazināšanu.
Lēmums: Samazināt starp domi un
SIA “Nekustamo īpašumu sabiedrība
“TEMPS”” 06.01.2005. noslēgtajā zemes nomas līgumā noteikto nekustamā
īpašuma “Kadagas ezera sala” nomas
maksu un noteikt to saskaņā ar domes
25.10.2011. saistošajiem noteikumiem
Nr. 27. Veikt grozījumus līgumā, samazinot termiņu līdz 30 gadiem no tā spēkā stāšanās dienas un grozīt punktus,
kas piešķir nomniekam tiesības veikt
ēku/būvju kā patstāvīgu īpašuma objektu būvniecību zemesgabalā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par zemes vienību platību precizēšanu.
Lēmums: Precizēt ar domes 2007.
gada 23. oktobra Nr. 11 lēmumu un
domes 2009. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 242 noteikto platību zemes vienībai Jaunkūlu ielā (kad. nr. 8044 010
0207), nosakot to – 2,59 ha iepriekšējo
2,3 ha vietā, bet zemes vienībai Pasta
ielā (kad. nr. 8044 007 0500), nosakot
to – 0,66 ha iepriekšējo 0,62 ha vietā.
Noteikt, ka, izpildot robežu kadastrālo
uzmērīšanu, zemes vienības platība var
tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par zemes vienības atdalīšanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt Baltezera ciema nekustamo īpašumu “Lībieši”, atdalot no īpašuma zemes vienību 0,0413 ha
platībā, neizveidojot jaunu nekustamā
īpašuma objektu. Pēc darījuma līguma
noslēgšanas, minēto apbūvei neparedzēto zemes vienību (bez adreses) pievienot
nekustamajam īpašumam “Krastkalni”,
Baltezers.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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11. Par piekrišanu zemes iegūšanai
īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone J. A. iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma “Jāņkalnu ceļš 4”,
Alderi, Ādažu nov. zemesgabalu 0,1378
ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai
un 130/521 domājamo daļu no “Jāņkalnu ceļš A” zemesgabala 0,0521 ha platībā
satiksmes infrastruktūras uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone T. G. iegūst īpašumā nekustamā īpašuma “Ezerrozes”, Divezeri,
Ādažu nov. zemesgabalu 0,5 ha platībā
dzīvojamās mājas uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis A. K. iegūst īpašumā nekustamā īpašuma “Upmalas 27”,
Kadaga, Ādažu nov. zemesgabalu 0,06
ha platībā dārza mājas celtniecībai un
uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsonis J. M. iegūst īpašumā 1/3 domājamo
daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers zemesgabala 1,31 ha
platībā 1615/115610 domājamām daļām
dzīvokļa īpašuma Nr. 30 uzturēšanai un
113/27110 domājamo daļu no zemesgabala 27110/115610 domājamām daļām
autostāvvietas Nr. 80 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsonis M. M. iegūst īpašumā 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers zemesgabala 1,31
ha platībā 1615/115610 domājamām
daļām dzīvokļa īpašuma Nr. 30 uzturēšanai un 112/27110 domājamo daļu no
27110/115610 domājamām daļām autostāvvietas Nr. 80 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsonis I. M. iegūst īpašumā 1/3 domājamo
daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers zemesgabala 1,31 ha
platībā 1615/115610 domājamām daļām
dzīvokļa īpašuma Nr. 30 uzturēšanai un
113/27110 domājamo daļu no zemesgabala 27110/115610 domājamām daļām
autostāvvietas Nr. 80 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas
pilsonis D. Č. iegūst īpašumā 1/3

Paziņojums
par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu
papildināšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes
2014. gada 30. jūnija sēdes lēmumu
Nr. 142 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu
papildināšanai” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Ādažu novada teritorijā ar mērķi papildināt Ādažu novada
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus tehniskās apbūves zonā
(RT) un rūpniecības objektu apbūves
zonā (RR).
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ietei
kumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā, katru darba dienu
domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē:
silvis.grinbergs@adazi.lv.
Paziņojums
par detālplānojuma
publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes
2014. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 144
publiskajai apspriešanai tiek nodots
Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu “Sauleslejas” (kad. apz.
8044 004 0100) un “Augšnagaiņi” (kad.
apz. 8044 004 0102) detālplānojuma
projekts.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š. g. 21. jūlija līdz 11. augustam.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA “M un M risinājumi” telpās darba dienās no plkst. 09.00 līdz
plkst. 17.00 Struktoru ielā 14a-207a,
Rīgā, LV-1039, kā arī Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164, pirmdienās
plkst. 10.00–13.00; 13.45–18.00, ceturtdienās plkst. 08.00–13.00; 13.45–
17.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
tiks organizēta 2014. gada 7. augustā
Ādažu novada būvvaldes telpās plkst.
15.00.
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domājamo daļu no nekustamā īpašuma
“Čiekurkrasti”, Baltezers zemesgabala
1,31 ha platībā 1688/115610 domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr. 49
uzturēšanai un 112/27110 domājamo
daļu no zemesgabala 27110/115610 domājamām daļām autostāvvietas Nr. 29
uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsone I. Č. iegūst īpašumā 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers zemesgabala 1,31
ha platībā 1688/115610 domājamām
daļām dzīvokļa īpašuma Nr. 49 uzturēšanai un 113/27110 domājamo daļu
no zemesgabala 27110/115610 domājamām daļām autostāvvietas Nr. 29 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsonis A. Č iegūst īpašumā 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers zemesgabala 1,31
ha platībā 1688/115610 domājamām
daļām dzīvokļa īpašuma Nr. 49 uzturēšanai un 113/27110 domājamo daļu
no zemesgabala 27110/115610 domājamām daļām autostāvvietas Nr. 29 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A. A. iegūst īpašumā
867/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers
zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa
īpašuma Nr.3 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – 1 (E. Plūmīte).
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis M. S. iegūst īpašumā
748/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers
zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa
īpašuma Nr. 41 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – 1 (E. Plūmīte).
12. Par zemes starpgabalu noteikšanu.
Lēmums: Noteikt, ka mērniecības
kļūdu rezultātā radušies neapbūvētie
zemesgabali (kad. nr. 8044 004 0383 –
0,38 ha, kad. nr. 8044 005 0337 – 0,04
ha, kad. nr. 8044 010 0307 – 0,48 ha,
kad. nr. 8044 013 0150 – 0.004 ha, kad.
nr. 8044 010 0123 – 0.042 ha) ir zemes
starpgabali, kas nav izmantojami zemes
reformas pabeigšanai, tie piekrīt pašvaldībai un saskaņā ar likumu ir ierakstāmi
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zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Noteikt, ka, izpildot robežu kadastrālo
uzmērīšanu, zemes vienību platība var
tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Lēmums: Pieņemt no A. P. pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā)
nekustamo īpašumu “Dārtas”, kas sastāv
no zemes gabala 0,3119 ha platībā, publiskas ielas uzturēšanai, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot I.Z. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Pasta iela
2 piesaistītā zemes gabala (kadastra
Nr. 8044-007-0356) dzīvoklim Nr.11
(telpu grupas kadastra apzīmējums
Nr. 8044 007 0356 001 011) piekrītošās
5650/197010 domājamās daļas no ēkai
piesaistītā zemes gabala.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Lēmums: Atteikt SIA “Wesemann”
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus par nekustamo īpašumu – Ūbeļu ielā 4, kā arī nedzīvojamo
ēku (gāzes apkures katlu māju) Ūbeļu
ielā 2, Ādažos, pamatojoties uz domes
2011. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par ūdens un kanalizācijas tīklu
izbūvi.
Lēmums: Apstiprināt projekta komponentes un paredzamās izmaksas projektam “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Ādažos”.
Pilnvarot SIA “Ādažu Ūdens” organizēt un vadīt projekta realizāciju.
Apstiprināt projekta identifikatoru A–K1 un A–K3 realizāciju 2014.
gadā. Konceptuāli atbalstīt projekta
“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Ādažos” identifikatora A–UK2
realizāciju 2015. gadā un uzdot SIA
“Ādažu Ūdens” sagatavot un iesniegt
domei identifikatora tehniski-ekonomisko pamatojumu līdz 01.11.2014.
Atbalstīt pašvaldības budžeta finanšu
līdzekļu piešķiršanu ieguldījumam
SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā, ar
mērķi realizēt minētā projekta identifikatorus A–K1 un A–K3, nosakot
pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldījuma apjomu ar atsevišķu lēmumu,
saskaņā ar identifikatoru darbu izpildei organizēto iepirkumu procedūru
rezultātiem.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par grozījumiem pašvaldības
2014. gada budžetā.
Lēmums: Atbalstīt finansējuma piešķiršanu 20000 EUR apmērā gājēju celiņa bruģēšanai no Līgo laukuma līdz
Ādažu PII.
Balsojums: “par” – 7 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, P. Pultraks,
L. Pumpure, J. Ruks, M. Sprindžuks),
“pret” – 5 (J. Antonovs, A. Keiša, I. Pētersone, E. Plūmīte, K. Sprūde), “atturas” – nav (nebalso K. Dāvidsone;
N. Zviedris atstāja sēdi).
Lēmums: Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 1550 EUR apmērā vidējās paaudzes deju kolektīvam “Sprigulis”
un jauniešu deju kolektīvam “Sprigulītis” dalībai folkloras festivālā Ungārijā
š.g. 23. – 28.jūlijā.
Balsojums: “par” – 10 (J. Antonovs, P. Balzāns, A. Brūvers, K. Dāvidsone, I. Pētersone, E. Plūmīte,
P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks), “pret” – 2 (A. Keiša, K. Sprūde), “atturas” – nav (nebalso V. Bulāns; N. Zviedris atstāja
sēdi).
Lēmums: Atbalstīt grozījumus pašvaldības 2014. gada budžetā, papildinot
to ar 700 EUR uzbrauktuves ierīkošanai
L. R..
Balsojums: “par” – 13 “pret” – nav,
“atturas” – nav (N. Zviedris atstāja
sēdi).
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014.
gadā””.
Balsojums: “par” – 13 “pret” – nav,
“atturas” – nav (N. Zviedris atstāja
sēdi).
18. Par nekustamā īpašuma daļas
piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā SIA “TEHNIKA AZ” bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
“Kadagas centrs” daļu 0,178 ha platībā uz laiku līdz 2015. gada 30. jūlijam.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.
Balsojums: “par” – 12, “pret” –
nav, “atturas” – nav (K. Sprūde un
N. Zviedris atstāja sēdi).
19. Par nekustamā īpašuma daļas
piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt SIA “Ādažu Namsaimnieks” nomā līdz 2019. gada 30.
jūnijam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
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sadzīves atkritumu konteineru novietošanai pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar adresēm: Pirmā iela 25A (29,00
m2), Pasta iela 7 (20,00 m2), Gaujas iela
25B (15,00 m2), “Kadagas centrs”, Kadaga (23,00 m2 un 44,00 m2), Lazdu iela 3,
Garkalne (50,00 m2). Piešķirt SIA “Latvijas Namsaimnieks” nomā līdz 2019.
gada 30. jūnijam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteineru novietošanai pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar adresi Gaujas iela
7, Ādaži, daļu 40,00 m2 platībā. Noteikt,
ka nomas lietošanā piešķirtās zemes
vienības daļas tiek izmantotas tikai sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai.
Balsojums: “par” – 12, “pret” –
nav, “atturas” – nav (K. Sprūde un
N. Zviedris atstāja sēdi).
20. Par telpas piešķiršanu nomā.
Lēmums: Iznomāt Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzei pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu – ēkas
daļu Gaujas ielā 16, Ādaži, ar kopējo
platību 201,5 m², nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2014. Iznomāšanas laiks – katra otrā svētdiena no plkst.
16.30 līdz 18.30. Noteikt nomas maksu
EUR 10,00 stundā, neieskaitot PVN. Iznomāšanas mērķis – dievkalpojumu noturēšanai.
Balsojums: “par” – 12, “pret” –
nav, “atturas” – nav (K. Sprūde un
N. Zviedris atstāja sēdi).
21. Par 26.11.2013. lēmuma Nr. 299
grozīšanu.
Lēmums: Grozīt domes 2013. gada
26. novembra lēmumu Nr. 299 “Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi”, izslēdzot no
nolemjošās daļas 3. punkta 3.3. apakšpunktu.
Balsojums: “par” – 12, “pret” –
nav, “atturas” – nav (K. Sprūde un
N. Zviedris atstāja sēdi).
22. Par grozījumiem Ādažu novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 8
“Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”.
Lēmums: Pieņemt un saskaņot ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saistošos noteikumus
Nr. 12 “Grozījumi Ādažu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 8 “Saistošie
noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā””.
Balsojums: “par” – 12, “pret” –
nav, “atturas” – nav (K. Sprūde un
N. Zviedris atstāja sēdi).
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23. Par grozījumiem lēmumā par
transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2013. gada 26. novembra lēmumā
Nr. 294 “Par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”, precizējot PBJSS orientēšanās trenera amatam noteikto degvielas limitu no 250
litriem līdz 970 litriem gadā.
Balsojums: “par” – 12, “pret” –
nav, “atturas” – nav (K. Sprūde un
N. Zviedris atstāja sēdi).
24. Darbinieku novērtēšanas noteikumi.
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai noteikumus Nr. 4 “Darbinieku novērtēšanas noteikumi”.
Balsojums: “par” – 12, “pret” –
nav, “atturas” – nav (K. Sprūde un
N. Zviedris atstāja sēdi).
25. Par grozījumiem 27.05.2014. lēmumā Nr. 138.
Lēmums: Pamatojoties uz SIA “Latvijas namsaimnieks” papildus iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem,
veikt grozījumus domes 27.05.2014.
lēmumā Nr. 138 “Par finansējuma
piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai” un aizstāt lēmuma
1.2. punktā skaitli 1119,09 ar skaitli
1422,87.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav,
“atturas” – nav (N. Zviedris atstāja sēdi).
26. Par pašvaldības īpašumā esoša
transportlīdzekļa nodošanu domes
priekšsēdētājam.
Lēmums: Nodot pašvaldības īpašumā esošo transporta līdzekli Opel
Antara Enjoy, valsts Nr. JL 6365 domes
priekšsēdētāja individuālā lietošanā.
Noteikt transporta līdzekļa degvielas patēriņu 10,3 l uz 100 km. Noteikt
transporta līdzekļa stāvvietu ārpus domes noteiktā darba laika – “Doleskrasti”,
Salaspils novads.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone,
I. Pētersone, P. Pultraks, L. Pumpure,
J. Ruks), “pret” – 3 (A. Keiša, E. Plūmīte, K. Sprūde), “atturas” – 2 (J. Antonovs, M. Sprindžuks) (N. Zviedris
atstāja sēdi).
27. Par atteikumu uzņemt bērnu
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt M. G. Ādažu pirmskolas izglītības iestādē ārpus
rindas.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav,
“atturas” – nav (N. Zviedris atstāja
sēdi).

Paziņojums par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes
2014. gada 30. jūnija sēdes lēmumu
Nr. 143 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ādažu
novadā, Stapriņu ciemā “Katlaplauki”,
“Augusti” un “Upmaļi”” ir uzsākta lokālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot
funkcionālā zonējuma maiņu no apstādījumu teritorijas uz apbūves teritoriju.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei
lūdzam iesniegt Ādažu novada domē
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.
Peldūdens kvalitāte Ādažu novadā
Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcija 12. jūnijā paņēma ūdens paraugus no piecām
neoficiālām peldvietām Ādažu novadā
(Alderu pludmalē Mazā Baltezera krastā, pie Lielā un Mazā Baltezera kanāla
Mazā Baltezera peldvietā, Lielā Baltezera peldvietā un Vējupes krastmalā
Ādažu centrā, kā arī Vējupes peldvietā
Krastupes ielā.
Ūdens analīžu rezultāti apliecina,
ka šajās piecās vietās atļauts peldēties.
Ūdens paraugi netika ņemti Kadagas
ezera pludmalē un Dūņezera peldvietā.
UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam
“Ādažu Vēstis” (Nr.165) izdots informatīvs pielikums, kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.13 (30.06.2014.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.3 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014. gadā.””
Šie saistošie noteikumi publicēti
arī Ādažu novada domes mājas lapā
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem
var iepazīties Ādažu novada domes
Klientu apkalpošanas centrā Gaujas
ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada domes Sociālajā dienestā Gaujas ielā
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks”
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada domes bibliotēkā Gaujas ielā 30.
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BEZMAKSAS LIELGABARĪTA UN SADZĪVES ATKRITUMU
IZVEŠANA 27. JŪLIJĀ

2014. gada 27. jūlijā Ādažu novada dome piedāvā nodot līdz 100 kg nevajadzīgos
LIELGABARĪTA UN SADZĪVES ATKRITUMUS (mēbeles un elektropreces) SIA “Eco Baltia vide”
atkritumu savākšanas vietās:
1. UPMALĀS (pie iebrauktuves ciematā)
8.00–9.00
2. KADAGĀ (vecais veikals)	  9.30–10.30
3. ĀDAŽU centra katlu mājā Attekas ielā 43
11.00–12.00
4. KRASTUPES ielā pie mājas Nr.8
12.30–13.30
5. GARKALNĒ Lazdu ielā 3 (pie atkritumu konteineriem)
14.00–15.00
6. ALDEROS (pie veikala)
15.30–16.30
7. BALTEZERĀ (pie kapsētas centrālās ieejas)
17.00–18.00
8. LUKSTOS (Viršu-Īvju ielu krustojums)
18.30–19.00
9. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojumā
19.15–20.00

SIA “Eco Baltia vide” nodrošina arī šķiroto atkritumu savākšanu

Daudzdzīvokļu māju apkārtnē ir pieejami atkritumu šķirošanas konteineri (stiklam paredzēti zaļie
konteineri; PET pudelēm dzeltenie), bet privātmāju rajonos iedzīvotājiem ir jāizmanto speciālie
maisi.
Speciālajos šķiroto atkritumu maisos kopā drīkst vākt papīru, plastmasu un dzērienu skārda bun‑
džas, bet atsevišķā maisā – stiklu.
Sašķiroto atkritumu speciālie maisi 2014. gadā tiks izvesti pēc šāda grafika:
Šķiroto atkritumu izvešanas grafiks ĀDAŽU NOVADĀ 2014. gadā
KADAGA, DIVEZERI,
ALDERI, ĀŅI, BALTEZERS,
ATARI, BIRZNIEKI,
ĀDAŽI
GARKALNE, JAUNKŪLAS,
GAUJA, IĻĶENE,
EIMURI, STAPRIŅI
PODNIEKI
UPMALAS
Pirmdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
4. augusts
6. augusts
7. augusts
8. augusts
1. septembris
3. septembris
4. septembris
5. septembris
6. oktobris
8. oktobris
9. oktobris
10. oktobris
3. novembris
5. novembris
6. novembris
7. novembris
1. decembris
3. decembris
4. decembris
5. decembris
Lūdzam iedzīvotājus nodrošināt šķiroto atkritumu maisu pieejamību to iztukšošanai attiecīgajā
datumā no plkst.8.00. Šķiroto atkritumu maisi tiks izvesti pēc klientu pieteikuma, kas ir jāpiesaka vismaz vienu darba dienu iepriekš līdz plkst.14.00, zvanot pa tālruni: 67799999 vai rakstot
e‑pastu uz adazi@vide.ecobaltia.lv.
Speciālie šķiroto atkritumu maisi ir vienreizlietojami, un arī tie tiks nodoti pārstrādei. Turpmāk šķiroto atkritumi maisi būs pieejami Ādažu novada “Latvijas Pasta” nodaļā Gaujas ielā 11.

No sirds sveicam
seniorus jubilejā!
Aldoniju Kliederi 70 g.
Kārli Rutki 70 g.
Jāni Strautu 70 g.
Mārīti Taubi 70 g.
Maigoni Arnoldu Bērziņu 80 g.
Ninilu Kušneruku 80 g.
Feliku Oleninu 80 g.
Raisu Kļevcovu 85 g.
Ritu Odīti 90 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Korektore Maija Drunka. Maketētāji Guntars Reveliņš, Diāna Aumeistere.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “McĀbols Poligrāfija”. Tirāža 4000 eksemplāri.
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AUTO MODEĻU SACENSĪBAS
20. jūlijā plkst. 9.00–15.00
Stadionā pie Ādažu vidusskolas

SUŅU IZSTĀDE

26., 27. jūlijā
Ādažu Sporta centra āra teritorijā

LATVIJAS PAŠVALDĪBU
DARBINIEKU SPORTA SPĒLES
l
l
l
l
l
l
l
l

9. augustā plkst. 11.00
Komandu sacensības
Strītbols
Virves vilkšana
Jautrības kombinētā stafete
Minifutbols
Individuālās sacensības
Šautriņu mešana
Svaru bumbas celšana
Basketbola soda metieni
Skrējiens pa stadionu

MARIJAS NAUMOVAS
KONCERTS
“PUSNAKTS PARĪZĒ”

21. augustā plkst.19.00
Ādažu Kultūras centrā
Īpašais viesis no Francijas
pasaulē pazīstamais akordeonists
Frānsiss Parisi
Biļešu rezervācija un uzziņas
pa tālr. 67996230

PATEICĪBA
Ādažu novada domes Sporta daļai par
iespēju bērniem piedalīties dienas nometnē
“Mēs – svaigā gaisā!”
Vislielākā pateicība diviem nometnes sarg‑
eņģeļiem Žaklīnai un Evitai, kā arī dalībnieku
komandai par dāvāto mīlestību, laimīgiem
bērniem un nometnes laikā brīnišķīgi kopā
pavadīto laiku!
Nometnes dalībnieki un vecāki

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS

20. augustā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Programmā –
filma “Padomju stāsts”
Tikšanās ar vēstures zinātņu doktoru
Edvīnu Šnori
Pensionāru padome

KAPUSVĒTKI

24. augustā plkst. 15.00
Garkalnes kapos

LĪDZJŪTĪBA
Izsakām līdzjūtību mūsu labajam
draugam un ilggadējam kolēģim
Renāram Avetisjanam, vecmāmiņu
Mariju Kuzminu
mūžībā aizvadot.
Draugi, esošie un bijušie kolēģi,
Ādažu Glābšanas dienesta kolektīvs,
Pašvaldības policijas kolektīvs.
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