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IZZINĀM ALDERU VĒSTURI

BŪT ATBILDĪGAM

19. gs. vidū Aldermuižas galvenais ienākumu avots bija alus darītava. Vēlāk
Alderi piedzīvoja brangus plostnieku
laikus, 20. gs. 30. gados tur viesojās ministru prezidents Kārlis Ulmanis, ārvalstu diplomāti un citas ekselences.

Rūpes un atbildību par dzīvu
būtni ādažniece Meldra Tuliša
uzņēmās jau 14 gadu vecumā,
kad nolēma pie sevis ņemt zirdziņu Vendi, kurš tolaik vēl bija
mazs un pavisam savārdzis.

10. lpp.

3. lpp.

Foto – Laima Jātniece, Dainis Popovs un Pēteris Sluka

Ādažnieki triumfē Latvijas pašvaldību
darbinieku sporta spēlēs

9. augustā Ādažos tika aizvadītas Latvijas pašvaldību darbinieku sporta spēles,
kurās piedalījās 22 pašvaldību darbinieku komandas, no tām – trīs pilsētu domes – Jūrmalas, Jelgavas un Rēzeknes,
19 novadu pašvaldību darbinieku komandas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības komanda. Lai piedalītos Latvijas
pašvaldības darbinieku Veselības, sporta

un zināšanu dienā, ceļu uz Ādažiem mēroja pašvaldību darbinieki no Varakļānu,
Līvānu, Aizkraukles, Rēzeknes, Engures,
Dobeles, Gulbenes, Olaines, Sējas, Pļaviņu, Ķekavas, Garkalnes, Carnikavas, Jēkabpils, Bauskas, Kārsavas un Nīcas novadiem. Latvijas pašvaldību darbinieku
Sporta dienā dalībnieki sacentās 10 dažādos sporta veidos: strītbolā, pludmales

volejbolā, mini futbolā, skriešanā, svara
bumbas celšanā, virves vilkšanā, priekšsēdētāju sporta aktivitātēs, šautriņu mešanā, basketbola soda metienos un stafetes skrējienā. Sporta spēļu kopvērtējumā
uzvarēja Ādažu novada domes darbinieku komanda, aiz sevis otrajā vietā atstājot
Ķekavas novada un trešajā – Pļaviņu novada domes darbinieku komandas.

 ASV Gaisa spēku
Nacionālās gvardes
militārie inženieri
kopā ar Latvijas
militārajiem
inženieriem Ādažu
vidusskolas žoga
būvniecības
atklāšanas
pasākumā.

Foto – Kristīne Berķe

Foto – Laima Jātniece

RUBRIKA BILDĒS
MĒNESIS

Foto – Jānis Tiļčiks

 Ādažu
novada domes
Saimniecības
daļa kopā ar
būvvaldi, domes
priekšsēdētāju
Māri Sprindžuku
un viņa vietnieku
Arti Brūveru
sarīkojuši talku,
lai veiktu atpūtas
zonas sakopšanu
pie Mazā Baltezera
Alderu krastmalā.

 Ādažu pašvaldības policija tagad
patrulēs arī novada ezeros! Par to
gandarīts ne tikai Ādažu pašvaldības
policijas priekšnieks Oskards Feldmanis
un inspektors Jānis Šteins, bet arī
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks un viņa vietnieks
Artis Brūvers.

Foto – Monika Griezne

Foto – Krišjānis Grantiņš

 Līgo parka soliņi atguvuši savu
izteiksmīgo sarkankoka toni, kas ikvienu
aicina apsēsties un baudīt mierīgu atpūtas
brīdi Ādažu centrā.

Foto – Māra Rugaine-Murāne

Foto – Monika Griezne

 Ādažu novada domes vadība tiekas
ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas parlamentāro
sekretāru Eināru Cilinski,
lai pārrunātu iespēju būvēt
aizsargdambi Ādažu novada
ciematā “Upmalas”.

 Sportiskā komanda, kas uzvar: Māris
Sprindžuks, Artis Brūvers, Karina Sprūde,
Ilze Pētersone, Gundars Leonovičs,
Liene Krūze, Artūrs Šmaukstelis,
Gints Dzirkalis, Ingus Salcevičs, Ivars
Grīnbergs, Vasīlijs Naumovs, Ieva Ješkina
un komandas izveidotājs Pēteris Sluka.

Foto – Māra Rugaine-Murāne

 Mazie ādažnieki trenējas futbolā
ārvalstu treneru Pola Ašvorta, Rikardo
Lundsteda Moreiras un Fabio de Silva
Fereiras vadībā.

Foto – Laima Jātniece

Foto – Vasīlijs Naumovs

 Ādažu novada domes Sociālā
dienesta vadītāja Ieva Roze un domes
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks dodas
apciemot ģimeni, kurai dome iegādājusies
invalīdu pacēlāju.

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks tiekas ar Loka ielas
iedzīvotājiem, lai risinātu gadiem ieilgušo
jautājumu par kanalizācijas kolektora un
maģistrālās ūdensapgādes izbūvi šajā
ielā, kā arī plānoto gājēju un velo celiņu
izbūvi no Gaujas ielas krustojuma ar
Dadzīšu ielu līdz Ādažu vidusskolai.

Foto – Māra Rugaine-Murāne

 Vējupes pludmalē – tagad
arī divvietīga ģērbtuve.
 Pašvaldības organizētās
nometnes “Mēs – svaigā
gaisā” dalībniekiem 10.
jūlijā zinātniskā institūta
“BIOR” pārstāve Sandra
Kuļša uzticēja sarūpēt
ūdens paraugu no Vējupes
ūdenskrātuves.
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Uzņemties
atbildību

Laikmetā, kura viena no spilgtākajām iezīmēm ir vienaldzība, Meldra
Tuliša ir izņēmums. Rūpes un atbildību par citu dzīvu būtni viņa vēlējās
uzņemties jau tad, kad pārējie vienaudži tikai sapņoja par bumbas mētāšanu
pagalmā un citām izklaidēm. Meldrai
bija tikai 14 gadi, kad viņa nolēma
ņemt pie sevis zirdziņu Vendi, kurš tolaik vēl bija mazs un pavisam savārdzis.
Meldras Tulišas draugi mēdzot jokot,
ka nemaz nav jādodas uz zoodārzu, var
iet ciemos pie Meldras. Dzimtas mājās,
kur Meldra dzīvo kopā ar saviem vecākiem un vecvecākiem, mīt ne tikai dzīvnieki, kuri klasiski iederas lauku saimniecībā – gotiņas, cūciņas, vistas, suņi
un kaķi, bet arī dažu ekstravagantāku
sugu pārstāvji – smilšu pele, mājas sesks,
Muskus pīles un Indijas skrējējpīles, kā
arī krabis un zivtiņas.
Izrādās, ka Meldra sapņojusi tikt pie
zirga jau tad, kad bija vēl pavisam maza.
Piecu gadu vecumā viņa vecākiem to paziņojusi, bet, lai meiteni atrunātu no šīs
trakās idejas, vecāki un vecvecāki stāstījuši, ka zirgu uz mājām nav iespējams atvest, jo pat autobuss tam būšot par mazu.
Meldra atceras kādu gadījumu no bērnības: “Kad mēs ar ģimeni bijām kapusvētkos Madonā, es esot ieraudzījusi zirgu
un visu laiku pie viņa arī palikusi, nemaz
neejot pie radiem, bet pēc tam lūgusi, lai
auto iemainām pret šo zirdziņu. Vectēvs
solīja, ja salasīšu spaini ar liepziediem,
tad man būšot zirgs. Kāpu pat uz kūts
jumta, lai tiktu pie liepas un lasīju ziedus. Vecāki ilgi mani nelaida trenēties uz
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jātnieku klubu. Laikam baidoties no tā,
ka jāšanas sports ir visai traumatisks. Tomēr mēs ar draudzeni gājām tik un tā –
ne tikai trenējāmies, bet arī barojām un
kopām zirgus. Ne visos staļļos zirgiem
spēj nodrošināt izcilus dzīves apstākļus,
darba ir ļoti daudz, tādēļ palīgi nepieciešami vienmēr.”

Laimīgā sastapšanās
Vendi, ko pilnajā vārdā dēvē par Vendeto, Meldra satika netālajā stallī Gaujā,
kurā trenējās no 11 gadu vecuma. Vieta,
uz kuru Vendis tika atvests, viņam īsti
nepatika. “Ja citi zirgi izlauza aploku un
aizskrēja, tad Vendis gaidīja, kamēr atnākšu viņam pakaļ. Pārējie zirgi Vendi
neatzina, jo viņš barā bija jauniņais. Katru reizi, kad Vendis mani ieraudzīja, viņš
zviedza. Vendis
bija kaulains, nomākts, vārgs, flegmatisks, nekāds.
Sapratu, ka viņš
jāņem pie sevis
un viss. Nolēmu,
ka nevienam no
ģimenes to neteikšu, jo baidījos, ka
neatļaus. Vienīgais, kurš zināja,
bija tētis. Ar viņu
sarunāju, ka iedos naudu, lai no
staļļa atvestu Vendi uz mājām. Pa
dienu izlaidu viņu
piemājas
pļavā,
bet vakarā, kamēr

Lēciens
Meldra stāsta, ka aizvadītajā vasarā
satraumējusi muguru, tādēļ turpmāk
kopā ar zirgu lēkt vairs nedrīkst. “Mēs ar
Vendi apmetām kūleni. Tas pielika pēdējo punktu. Vendis sāka auļot pa pļavu,
jo sabijās. Bija bedre, Vendis paklupa,
un mēs nogāzāmies. Viņš piezemējās
uz muguras, un es ar galvu pa priekšu
ietriecos zemē. Satraumēju muguru vēl
vairāk. Ikdienā mugura ir stīva un mēdz
sāpēt, bet, ja jāju ar zirgu, tā lokās. Ārsti
minēja, ka vispār vairs nekad nedrīkstu
jāt, bet es pateicu, ka tā nebūs. Sports
ir sports, un bez traumām neiztikt. Kā
nekā zirgs ir vairākus simtus kilogramu
smaga, neatkarīgi domājoša būtne ar
savu prātu, un ne vienmēr zirga domas
saskan ar jātnieka domām par to, kas jādara treniņā...” Paralēli tam, ka jau kopš
pusaudžu gadiem uzņēmās rūpes par
Vendi, pēc diviem gadiem Meldra savās
mājās un sirdī pieņēma vēl vienu zirgu –
Grāfu.

Foto – no privātā arhīva

Foto – A. Popova

neviens neredz, ievedu kūtī. Tā kā Vendis ir raibs, un toreiz bija mazs, domāju,
ka tumsā var sajaukt ar gotiņu vai teliņu.
Vecmāmiņa viņu ieraudzīja pašā vakarā.
Viņa teica, ka mana seja esot bijusi tik
bāla un es izskatījusies tik nobijusies, ka
viņa par šo jauno atradumu tomēr nolēma man neko neteikt,” atceras Meldra. Vendi Meldra pie sevis paņēma, kad
viņam bija tikai pusgads, bet zirgus sāk
iejāt no trīs gadu vecuma. Vendim bija
jāizaug. Tagad, labi aprūpēts un barots,
Vendis ir nopietns, astoņus gadus vecs
vezumnieks, kurš sver apmēram 900 kg.
Vendis ir pat tik cienīgs, ka viņam grūti
atrast sedlus, jo ir ļoti plats un smagnējs.
Ar masīvu kaklu un kājām.
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Melns, stalts un slaids Meldras ģimenes pagalmā stāv deviņgadīgais Grāfs,
īstajā vārdā Grafologs. Abus zirgus
Meldra gan ikdienā sauc īsākos un mīlīgākos vārdos, nekā ierakstīti pasē. Grāfā
rit angļu auļotāja asinis – viņš ir ātrs un
spēcīgs sporta zirgs. Kamēr Vendis ēd
sienu, Grāfs pagriež viņam pēcpusi un
stingri lūkojas uz priekšu. Izrādās, abiem
zirgiem mēdz uznākt greizsirdības lēkmes. Ja Meldra glauda vienu zirgu, otrs
kļūst greizsirdīgs. Abi vēlas būt samīļoti,
neviens no viņiem nevēlas palikt otrajā vietā. Lai gan Grāfs ir Meldras otrais
zirgs, viņš iekarojis daudzu simpātijas
ar savu skaisto stāvu un pašapzinīgo iznesību. Pirms tikšanās ar Meldru Grāfs
atradās Jelgavā, piemājas stallī. Meldrai
Grāfs iepaticies, ieraugot viņu sludinājumā. Aizbraucot uz Jelgavu un satiekot
arī dzīvē, Meldra sapratusi, ka Grāfs ir
īstais zirgs un – tas jāpērk. Daudz darba
ieguldīts Grāfu trenējot, jo laikā, kad tika
nopirkts, viņš bija apmācīts tikai atbilstoši vecumam. Tagad Grāfs ir trenēts un
piedalās sacensībās. Vajadzētu biežāk,
bet finanses neļauj. Tādēļ cītīgi jatrenejās mājās, lai sacensībās varētu sevi pēc
iespējas labāk parādīt.

Foto – no privātā arhīva

Melnais skaistulis Grāfs

Kurš mīlīgāks?

Foto – no privātā arhīva

Jo vairāk dara,
jo vairāk var izdarīt

ar Grāfu jāt. Paralēli rūpēm par diviem
skaistiem brašuļiem, Meldra mācās, ieguvusi bakalaura grādu tūrisma uzņēmējdarbības vadībā, strādā zoo veikalā

Foto – A. Popova

Vai nav sapnis par savu zirgu stalli?
“Šo domu esmu atmetusi, jo tikt galā jau
ar diviem zirgiem nav viegli. Vienmēr ar
viņiem jārēķinās, par viņiem jādomā. Ja
kaut kur gribu aizbraukt, jāsarunā, kurš
par viņiem parūpēsies – pabaros, aizvedīs uz pļavu, viņiem ir arī jātrenējas.
Apzinos, ka nedrīkstu noslogot savus
tuviniekus, jo es biju tā, kura šos zirgus
gribēja, es apņēmos par viņiem rūpēties,”

un palīdz vecākiem un vecvecākiem darbos saimniecībā. Uzturēt zirgus ir ļoti
dārgs prieks – tikai pakavu uzlikšana
vien maksā 50 eiro, tad vēl inventārs, vetārsta pakalpojumi un pa retam – starti sacensībās. Piedaloties tajās, pašiem
jāmaksā arī dalības maksa. Sacensībās
Grāfs startējis ar 110 cm augstiem šķēršļiem, bet mājas treniņu laukumā viņš
uzstādījis savu rekordu – pārlecis pat
150 cm augstām barjerām.

atzīst Meldra. Ilgu laiku trenēties un rūpēties par Grāfu palīdzējusi arī Meldras draudzene Evija Roķe. Tas tādēļ, ka
muguras vainu dēļ Meldra nemaz nevar
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Ikdienā abi mīluļi mielojas ar sienu,
burkāniem un kāpostiem, bet īpašais
kārums ir cukurgrauds. Grāfam mīļākie
kārumi ir zapte, saldējums, kā arī sūkājamā konfekte “Chupa Chups”. To, ka
Grāfs ir kārs pēc gardumiem var manīt
arī intervijas laikā, jo viņš uzstājīgi cenšas
nogaršot diktofonu, uzskatot to par kādu
īpaši viņam atnestu našķi. Tā kā zirgi ir
zālēdāji, nevis plēsēji, nav nikni. Meldra
stāsta, ja kāds zirdziņš metas virsū cilvēkam, tas iespējams tikai gadījumā, ja
pieredzējis cilvēku nežēlību. Ja saimnieks
bijis dzērājs, nav rūpējies vai sitis dzīvnieciņu, jo patiesībā zirgs ir ļoti labsirdīgs
un uzticīgi kalpo cilvēkam. Reiz, ejot ar
Grāfu gar ceļa malu, kāds mazulis ratiņos
izrādījis neviltotu interesi iepazīties. Kad
Grāfs pieliecis galvu, mazais viņa degunā stūķējis savas mazās roķeles, bet Grāfs
par to nemaz neesot apvainojies, un abi
šķīrušies kā draugi. Kāda būtu Meldra, ja
nebūtu satikusi savus abus zirgus? “Droši
vien dzīve būtu līdzīga, aizvadīta tuvējā
stallī, esot kopā ar zirgiem, bet tad nebūtu
bijuši šie gadi kopā ar saviem mīluļiem,
būtu citādākas atmiņas. Esmu laimīga, ka
man ir Vendis un Grāfs, jo, lai cik grūti
arī nebūtu, aizejot pie viņiem, pazūd visas raizes, un iestājās miers. Zirgi iemāca
pacietību, daudz pacietības, gribasspēku
un galvenais – drosmi piecelties pēc kritiena, lai arī cik smags tas būtu.”
Monika Griezne
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Eiropas jaunatnes forums
EYE 2014

Foto – kluba “Māja” foto arhīvs

Foto – kluba “Māja” foto arhīvs

Eiropas kluba prezidents Haralds Miķelsons un eksprezidents
Mārtiņš Olšteins kopā ar vēl 18
dalībniekiem no trijiem Eiropas
klubiem un kluba “Māja” devās
ceļojumā Berlīne – Strasbūra.
Ceļojuma galvenais mērķis bija
piedalīties Eiropas jaunatnes forumā – EYE 2014 (European Youth Event 2014), kas noritēja Strasbūrā.
Apmeklējot dažādus muzejus un
runājoties ar vietējiem iedzīvotājiem, tika pētīta Vācijas kultūra. Kā
viens no pirmajiem tika apskatīts
slavenais Berlīnes televīzijas tornis
un Reihstāgs. Lai gan diena bija apmākusies, tas netraucēja izbaudīt
šo pilsētu pilnā krāšņumā. Dienas
beigās jaunieši turpināja ceļojumu
uz Strasbūru. No rīta Latvijas grupa
ieradās Eiropas Parlamentā un pēc
reģistrēšanās devās uz EYE 2014 foruma atklāšanu.
Eiropas Parlaments (EP) Strasbūrā bija kļuvis par daudzu jauniešu pulcēšanās centru. Pēc atklāšanas ceremonijas, kurā uzrunu teica
ievērojami Eiropas deputāti, mazu
koncertu sniedza a capella grupa.
Ar mērķi apkopot jauniešu idejas
un ieteikumus tika organizētas izglītojošas lekcijas, spraigas diskusijas un atraktīvas meistarklases.
Jaunieši jau iepriekš bija izvēlējušies
dalību dažādās pasākuma aktivitātēs. Šajā forumā tika apspriestas
piecas galvenās tēmas: jauniešu bezdarbs, digitālā revolūcija, ilgtspējība, Eiropas vērtības un ES nākotne.
Četriem dalībniekiem no Latvijas
pirmā aktivitāte bija diskusiju grupā par tēmu “Kāda nākotne ir Eiropai?” Visi Latvijas pārstāvji aktīvi

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
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piedalījās diskusijā un izteica savu
viedokli par konkrētajām problēmām, kas tika apspriestas diskusijas
laikā. Tas bija izcils veids, kā pateikt
savas domas un komunicēt ar citiem Eiropas Savienības dalībniekiem angļu valodā.
Eiropas Parlamenta ārpusē bija
izvietoti daudzi dažādu jaunatnes
organizāciju stendi, kas popularizēja daudzveidīgas iniciatīvas.
Foruma darbību papildināja simtiem izstādes, izrādes un koncerti,
kas norisinājās gan Eiropas Parlamenta ēkā, gan ārpus tās. Mūzikas
platformās tikās klasiskās mūzikas
zvaigznes un pop mūzikas mākslinieki.
Jaunatnes foruma ietvaros kluba
“Māja” dalībnieki piedalījās ar savu
performanci, kuras mērķis bija parādīt, cik nozīmīgs ir katrs Eiropas
Parlamentā pieņemtais lēmums un
kā tas ietekmē ES dalībvalstis.
Jauniešu festivālu EYE 2014 noslēdza ar svinīgu uzrunu un pateicību visiem dalībniekiem, kuru skaits
pārsniedza pat 5000 dalībnieku no
visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Atlikušajā laika periodā tika iepazīta Strasbūra un novērtēta tās
vēsturiskā vērtība. Atpakaļceļā Latvijas delegācija atkal pabija Berlīnē
un tad turpinājām ceļu mājup uz
Latviju.
Šī ceļojuma laikā tika iegūti
daudz jaunu draugu un pieredze nākotnei, nostiprinātas zināšanas par
Eiropu, tās kultūru.
Haralds Miķelsons

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada
22. jūlija sēdes lēmumu Nr. 171 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Ādažu ciemā “Sūnas” ir
uzsākta lokālplānojumu izstrāde teritorijā ar
mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no
tehniskās apbūves zonas uz rūpniecības objektu
apbūves zonu. 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.
Paziņojums par detālplānojuma publisko
apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada
22. jūlijā lēmumu Nr. 165 publiskajai apspriešanai tiek nodots nekustamā īpašuma “Mākoņi”
(kad.apz. 8044 008 0396) detālplānojuma projekts, kas atrodas Ādažu novada Ādažu ciemā.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 18.
augusta līdz 8. septembrim. Ar detālplānojuma
projektu var iepazīties SIA “M un M risinājumi”
telpās darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00,
Struktoru ielā 14a-207a, Rīgā LV-1039, kā arī
Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10.0013.00; 13.45-18.00, ceturtdienās plkst 8.0013.00; 13.45-17.00. Sabiedriskās apspriešanas
sanāksme tiks organizēta 2014. gada 4. septembrī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 16.00.
UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu
Vēstis” (Nr. 166) izdots informatīvs pielikums,
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr. 12 (30.06.2014.) “Grozījumi Ādažu novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 8 “Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā””.
Nr.15 (22.07.2014.) “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 Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada sociālajā dienestā Gaujas ielā
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā
16 un Ādažu novada domes bibliotēkā Gaujas
ielā 30.
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Ādažu pašvaldības policija tagad patrulēs arī novada ezeros

Foto – Krišjānis Grantiņš

Ādažu pašvaldības policija turpmāk
kārtību novada ezeros varēs nodrošināt ar jauna ūdens satiksmes transporta

palīdzību. Pašvaldības policija no sava
budžeta līdzekļiem iegādājusies divas
laivas – vienu, kuru izmantos tikai nepieciešamības gadījumā, – akūtās situācijās –
plūdu seku mazināšanai un citiem gadījumiem, otru – lielāku, kuru izmantos
regulāri plānveida reidos, lai uzraudzītu,
vai ūdens satiksmes transporta lietotāji
novadā ievēro kuģošanas noteikumus,
mēģinās notvert malu zvejniekus, kā
arī varēs apturēt iedzērušus vai agresīvus ūdens satiksmes transporta līdzekļu
vadītājus, kuri traucē peldētāju iespēju

izmantot ūdenstilpni. “Bieži saņemam
zvanus no satrauktiem novada iedzīvotājiem par to, ka iedzēruši ūdens transporta
līdzekļu vadītāji traucē atpūtnieku mieru,
skaļi braukājot pa ezeru, kā arī apdraudot peldētāju dzīvību, braucot neatļautās
vietās,” stāsta Ādažu pašvaldības policijas
priekšnieks Oskars Feldmanis. Pašvaldības policijas darbinieki uzraudzīs arī
to, vai ūdens transporta vadītāji izmanto
glābšanas vestes, kā arī to, vai tiek ievēroti
Ādažu novada domes saistošie noteikumi.
Monika Griezne

Ādažos tiks veikta videonovērošana

Foto – Monika Griezne

vietas izpildītājs Artūrs Šmaukstelis. Kameru rādiuss ir gandrīz 360 grādi. Ādažu
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
ieradās Ādažu pašvaldības policijā, lai iztaujātu policijas pārstāvjus, kā arī aplūkotu, kādi Ādaži izskatās no policijas kamerās redzamā skatu punkta. Kameras ļaus
fiksēt dažāda veida likumpārkāpumus
daudz ātrāk un efektīvāk.

Ādažu pašvaldības policija ekspluatācijā pieņēmusi astoņas kameras, kas izvietotas dažādās vietās Ādažos. “Visas kameras ir grozāmas un ar ļoti lielu izšķirtspēju,
kas ļauj piefiksēt pat transportlīdzekļu
numurus, kā arī kontrolēt vietas, kas atrodas 50 – 100 metru attālumā no videokameru uzstādīšanas vietas. Visas kameras strādā 24 stundas diennaktī,” informē
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka

Monika Griezne

Domes darbinieki sakopj aktīvo atpūtas zonu Alderos
Lai iedzīvinātu ideju par skaistām
un sakoptām atpūtas zonām pie novadu ezeriem, domes Saimniecības daļa
kopā ar būvvaldi, domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku un viņa vietnieku

Arti Brūveru sarīkoja talku, lai veiktu
atpūtas zonas sakopšanu pie Mazā Baltezera Alderu krastmalā. Pirmos sakopšanas darbus saimniecības daļa veica
jau iepriekš – izraka vecos celmus un
krūmus, uzstādīja tualeti, kā arī
savāca stikla taru un izveidoja
platformu, uz kuras vēlāk uzbūvēt atpūtnieku ģērbtuvi. 25. jūlija
talkā domes vadība un darbinieki
no smiltīm attīrīja stikla šķembas
un veidoja smilšu uzbērumu, lai
ar grunti nostiprinātu jauno laivu
ielaišanas vietu, kā arī no dūņām
attīrīja ieeju ezerā.
Foto – Jānis Tiļčiks

“Lai gan Ādažu novadā ir daudz ezeru, ir maz sakārtotu aktīvo atpūtas zonu
pie tiem, mums trūkst publisko pludmaļu. Daudziem ezeriem nav publiskās piekļuves. Tieši tādēļ dome pēdējā sēdē nolēma piešķirt līdz 90% nekustamā
īpašuma nodokļu atlaidi tiem
zemes īpašniekiem, kuri daļu
sava privātā īpašuma iegulda sabiedrības labā. Tas attiecas arī uz
tiem, kuru zeme atrodas pie ezera. Ja īpašnieki labiekārto pieeju
ezeram, saņem nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā,” stāsta Ādažu novada domes
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Monika Griezne

Būt vai nebūt veloceliņam Ādažos?

Foto – Monika Griezne

24. jūlijā Ādažu novada domes
priekšsēdētājs
Māris
Sprindžuks
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organizēja tikšanos ar Loka ielas iedzīvotājiem, lai risinātu gadiem ieilgušo
jautājumu par kanalizācijas kolektora
un maģistrālās ūdensapgādes izbūvi šajā
ielā, kā arī plānoto gājēju un velo celiņu izbūvi no Gaujas ielas krustojuma ar
Dadzīšu ielu līdz Ādažu vidusskolai. Sanāksmē piedalījās Loka ielas iedzīvotāji, “Ādažu Ūdens” valdes priekšsēdētājs
Aivars Dundurs, Ādažu novada domes
projektu vadītāja Gunta Dundure, “Ādažu Ūdens” tehniskais direktors Jānis

Neilands un jurists Jānis Veinbergs. Pēc
karstām debatēm Loka ielas iedzīvotāji
piekrita kanalizācijas izbūvei, kas labotu
ciemata attīstītāja pieļautās kļūdas, taču
iebilda gājēju un velo celiņa izbūves projektam, jo uzskata, ka esošais projekts
nerisina problēmas, ko sagādā pārgalvīgi auto braucēji. Ādažu novada dome
apņēmās meklēt risinājumus satiksmes
drošības uzlabošanā, lai gājēju kustība
būtu droša.
Monika Griezne
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Godātie ādažnieki!

Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks, izpilddirektors Guntis
Porietis un Attīstības komitejas priekšsēdētājs Jānis Ruks šajā jautājumā tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentāro sekretāru Eināru Cilinski. Tikšanā laikā tika pārrunāti
varianti par aizsargdambja būvniecību Ādažu novada ciematā “Upmalas”.
VARAM ir gatava uzņemties aizsargdambja izbūves finansēšanas jautājuma izskatīšanai un virzīšanai Finanšu ministrijai un
Ministru kabineta līmenī ar nosacījumu, ka
dome sagatavo un iesniedz izvērstu skaidrojumu par projekta ieceres priekšvēsturi (saistību ar Gaujas dambja rekonstrukciju), esošās
situācijas aprakstu, tehniskā risinājuma iespējas, grafiskos materiālus, provizorisko rīcības
plānu un nepieciešamā finansējuma apjomu
un pašvaldības līdzfinansējuma iespējas.

Pēdējos gados Ādažu novadā pieredzēti vairāki postoši
ugunsgrēki. Novērojumi liecina, ka Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD)
ierodas novēloti – apmēram
30 – 40 minūtes pēc izsaukuma, tādēļ visbiežāk ēkas glābt
vairs nav iespējams. Diemžēl
līdzšinējās pārrunas ar VUGD
liecina, ka valsts tuvākajā laikā
Ādažos nevarēs izveidot iecirkni, tādēļ Ādažu novada dome
plāno veidot savu tehnisko dienestu ar aprīkojumu, lai varētu
ātrāk ierasties notikuma vietā
un veikt ugunsdzēsības darbus
līdz ierodas VUGD ekipāžas no
Rīgas vai Saulkrastiem. Deputātiem nepieciešams izzināt sabiedrības viedokli gala lēmuma
pieņemšanai domē un sarunām
ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pamatotu pašvaldības finansējuma piešķiršanu
šim mērķim, tādēļ tā organizē
sabiedrisko apspriešanu par
ugunsdzēsības problēmu Ādažu
novadā un aicina Jūs paust savu
viedokli par šādu jautājumu:

Foto – Karīna Miķelsone

Mēģina rast risinājumu dambja būvniecībai ciematā “Upmalas”

Septembra sākumā VARAM ir gatava
organizēt izbraukuma sanāksmi Ādažos
par Pierīgas pašvaldību valdījumā nodoto
valsts publisko ūdeņu apsaimniekošanas
praktiskajiem jautājumiem (vides saglabāšanas nosacījumi, saimnieciskās un tūrisma darbības veidi un to ierobežojumi,
ūdenstilpju uzturēšanas nosacījumi un ierobežojumi u.c.).
Guntis Porietis

Ādažu vidusskola sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā
un Ādažu novada domi īsteno Ādažu vidusskolas teritorijas
iežogošanas projektu

Foto – Kristīne Berķe

drošu vidi vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem,
kā arī uzsvēra, ka žogs nav
tikai teritorijas ierobežošana,
bet arī aizsardzība. “Ādažu
vidusskola ir dibināta 1986.
gadā, un tās teritorija vēl nekad nav bijusi iežogota,” atzina Dace Dumpe.
M. Sprindžuks arī uzsvēra,
ka sadarbība starp Latvijas un ASV militārajiem inženieriem stiprina gan projektā
iesaistīto cilvēku profesionālās pieredzes
apmaiņu, gan ļauj labāk iepazīt abu valstu
kultūras.
Noslēdzot svinīgo pasākumu, pulkvežleitnants Filips Antekaijers minēja, ka šis
projekts ne vien garantēs drošākus apstākļus
skolas audzēkņiem un skolotājiem, bet arī
sniegs iespēju ASV un Latvijas karavīriem
paaugstināt profesionālās spējas un gūt pieredzi sadarbībā ar ārvalstu militārajiem
spēkiem. “Esmu pagodināts, ka Amerikas
Savienotās Valstis, ASV vēstniecība Latvijā un ASV virspavēlniecība Eiropā var sadarboties ar Latviju, īpaši ar Ādažu novada
pašvaldību, palīdzot veidot labāku nākotni,”
uzsvēra pulkvežleitnants Antekaijers.
Ādažu vidusskolas teritorijas iežogošanas projektā piedalīsies apmēram 30 ASV
un 10 militārie inženieri no Latvijas. Tiek
plānots, ka žoga būvniecības darbi tiks pabeigti līdz 2014. gada 30. augustam.

Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un
Ādažu novada pašvaldību, ASV Bruņoto
spēku virspavēlniecība Eiropā 5. augustā
uzsāka civili-militārās sadarbības projektu
Ādažu vidusskolā. ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes militārie inženieri ikgadējo
militāro apmācību ietvaros kopā ar Latvijas
militārajiem inženieriem veiks žoga uzstādīšanu vidusskolas teritorijā. ASV Bruņoto
spēku virspavēlniecība Eiropā piešķīrusi 92
470 ASV dolāru Ādažu novada pašvaldības
projekta realizēsanai.
2014. gada 5. augustā Ādažu vidusskolā
notika svinīgs projekta uzsākšanas pasākums, kurā piedalījās Ādažu vidusskolas
un domes vadība, kā arī pulkvežleitnants
Filips Antekaijers, ASV vēstniecības Latvijā militārāis atašejs, Majors Ēriks Svansons,
ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes 113.
inženieru vienības komandieris un Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Vilis
Bauska.
Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe pateicās par sniegto iespēju izveidot
ĀDAŽU VĒSTIS 15. AUGUSTS (166) 2014

Kristīne Berķe

Vai vēlaties, lai pašvaldība
uzņemas valsts funkciju un
daļēji nodrošina ugunsdzēsības pakalpojumus Ādažu
novadā (sākotnējās operatīvās darbības ugunsgrēka
vietā)?

JĀ
NĒ
Lūgums veikt atzīmi pretī
Jūsu izvēlētajai atbildei.
Paldies Jums!
Savu atbildi varat paust mājas
lapā internetā sadaļā “Jautājums
par ugunsdrošību” vai ievietot
atbildi aptaujas anketu urnās šādās vietās novadā: domes Klientu apkalpošanas centrā, kafejnīcā “Četri krasti” (Gaujas ielā
33A), “Ādažu Namsaimnieks”
un SIA “Ādažu Ūdens” (Gaujas ielā 16), Sociālajā dienestā
(Gaujas ielā 13/15), Alderos –
veikalā, Baltezera picērijā.
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Mazie ādažnieki trenējas ārvalstu treneru vadībā

Foto – Vasīlijs Naumovs

Jūlijs. Tveice kā Brazīlijā. Tieši šajā laikā notiek nometne jaunajiem futbolistiem
Upesciemā un Ādažos. Lai iemācītu spēles gudrības, pie mums jau otro gadu ieradās Pols Ašvorts un Rikardo Lundsteds

Moreira, bet pirmo – Fabio de Silva Ferreira. Kopā ar viņiem treniņus vadīja arī
mūsu treneri Edgars un Jānis. Slodze pamatīga, karstums nežēloja nevienu, sviedri
tecēja ne tikai futbolistiem, bet arī treneriem un mūsu viesiem. Tāpēc vēl jo lielāks
gandarījums par to, ka abās nometnēs ir
tik daudz spēlēt gribētāju. Izturīgākie pēc
pirmās nometnes Upesciemā pieteicās arī
uz Ādažiem. Tā kā šāda nometne notiek
jau otro gadu, uz to bija ieradušies jaunie futbolisti, kas pie mums netrenējas,
bet vasaras brīvlaiku pavada Latvijā, jo
pagājušā nometne bija ļoti patikusi. Arī
bērni šogad bija ieradušies no dažādām
valstīm – Spānijas, Anglijas un Vācijas.
Lai gan lielākā daļa dalībnieku bija mūsu

audzēkņu, bijām ļoti pārsteigti, ka šogad
pieteicās daudz jauno futbolistu no citiem klubiem, kas deva iespēju ne tikai
iegūt jaunus draugus, bet salīdzināt savas
prasmes ar vienaudžiem. Par savām sporta gaitām, par to, ko nozīmē profesionāls
futbols, nometnē pastāstīt bija ieradušies
Kristaps Blanks un Raivis Hščanovičs.
Nometne pagājusi. Lielais nogurums
pārgājis, arī kājas vairs nesāp, taču pats
svarīgākais ir tas, ka ikviens nometnes
dalībnieks var justies gandarīts par to, ka
padarīts darbs, iegūtas jaunas prasmes,
neskatoties uz to, cik grūti un karsti bija,
tāpēc visiem nometnes dalībniekiem gribam teikt – jūs esat lieli malači!
“Ādažu Rakari”

Ādažu jauno basketbolistu dubultpanākums
Heat” spēlētāji: Mārtiņš Bumbieris, Mārcis Osis, Rihards Vāvers,
Artūrs Valtmanis. Pēc veiksmīgi
aizvadītām cīņām apakšgrupu
turnīros abas Ādažu komandas
tikās finālā. Spraigā un emocijām bagātā cīņā uzvaru izcīnīja
“Ā banda”, kļūstot par 2014. gada
Latvijas čempioniem un nosargājot 2013. gadā izcīnīto titulu.

Foto – Solvita Briede

No otrā līdz trešajam augustam Rīgā, Brīvības pieminekļa
pakājē, notika Trešais Latvijas
čempionāts FIBA 3x3 basketbolā. Šajā turnīrā U11 vecuma zēnu
grupā piedalījās divas komandas no Ādažiem – “Ā banda” un
“Ādažu Heat”. “Ā bandas” spēlētāju komandā: Valters Briedis,
Klāvs Gailītis, Haralds Mārtiņsons, Gundars Gulbis, “Ādažu

Juris Mārtiņsons

Aizvadīts aerobikas un deju pasākums
pasākumiem – pirmais “Zumba fitness”
pludmales maratons Latvijā, vienuviet
pulcējot 11 labākās “Zumba
fitness” instruktores no visas
Latvijas, kā arī šī aerobikas
un dejas veida atbalstītājus un
piekritējus. Īpaši ritmisku atmosfēru radīja perkusionists
Alberts Mednis, kas pasākuma
apmeklētājus un dalībniekus
priecēja ar bungu inprovizācijām “Zumba fitness” deju laikā.
Šīs aerobikas un dejas veida
Foto – “Zumba fitness ar Diānu” publicitātes foto

Vējupes pludmalē Ādažos aizvadīts
viens no šā gada vērienīgākajiem fitnesa

pamatprincips ir momentāna kustību
atkārtošana jeb koordinācijas treniņš,
vienlaicīgi nodarbinot visas muskuļu
grupas, tai skaitā arī pašu svarīgāko –
sirdi. Aerobikas un deju apvienojumu
“Zumba fitness” 1990. gadā izdomāja
amerikāņu dejotājs un horeogrāfs Alberto Perezs no Kolumbijas Republikas.
Pasākuma muzikālo pavadījumu nodrošināja mūziķis Kristaps Gulbis, perkusionists Alberts Mednis un grupa “Mārtiņš un draugi”.
Diāna Gžibovska

Ūdens kvalitāte novada ūdenstilpēs
Ādažu novada dome sadarbībā ar institūtu “BIOR” jau trešo gadu veic ūdens monitoringu novada aktīvākajās publiskajās
pludmalēs. Pateicoties Eiropas Savienības
līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ādažos”, pakāpeniski tiek novērstas vides piesārņošanas iespējas no individuālajām notekūdeņu sistēmām, samazinot videi kaitīgo vielu izplūdi
virszemes ūdeņos, jo iedzīvotāji veiksmīgi
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ir uzsākuši savu mājsaimniecību pieslēgšanu pie izbūvētajiem centralizētiem kanalizācijas tīkliem.
Vietas, kur novadā tiek veikts ūdens
kvalitātes monitorings un saskaņā ar tā
rezultātiem peldēties atļauts:
l Kadagas ezera pludmalē,
l Dūņezera pludmalē,
l Mazā Batezera krastā Alderu pludmalē,

l
l
l
l

Mazā Batezera krastā Pie Lielā un
Mazā Baltezera kanāla,
Lielā Baltezera krastā Baltezera
pludmalē,
Vējupes ūdenskrātuves krastmalā
Ādažu centrā,
Vējupes ūdenskrātuves krastmalā
Krastupes ielā.
Karīna Miķelsone
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“Sprigulis” un “Sprigulītis” folkloras festivālā Ungārijā

Foto – deju kolektīvu publicitātes foto

Pateicoties Ādažu novada domes atbalstam, vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Sprigulis” un jauniešu deju kolektīvs

muzikālais pavadījums – baznīcas zvani.
Tie jo īpaši pastiprināja dejas cēlo un svinīgo raksturu, atstājot dejotājiem neaizmirstamas atmiņas.
Festivālā piedalījās arī dalībnieki no
Spānijas, Polijas, Slovākijas un Turcijas,
līdz ar to bija iespēja iepazīt un baudīt arī
citu tautu dejas un mūziku.
Ungārijas brauciens bija lielisks šā
gada sezonas noslēgums, tas bija enerģijas lādiņš jaunajai deju sezonai, kuru
uzsāksim septembra vidū.

“Sprigulītis” devās braucienā uz Ungāriju 41 dalībnieka sastāvā, lai no 22.28. jūlijam piedalītos ceļojošā folkloras
festivālā. Dejot vajadzēja dažādās pilsētās, un katra uzstāšanās reize saistās ar
patīkamām atmiņām un emocijām.
Pēc koncerta “Cserkeszolo” akvaparkā
abu deju kolektīvu dalībnieki atvēsinājās
un atjaunoja spēkus termālajos baseinos
un peldvietās. Tas ļoti noderēja, jo gaisa temperatūra bija +32 grādi. Savukārt
koncertā Csongrad pilsētā “Gatves dejas”
laikā to pēkšņi sāka papildināt negaidīts

Līga Lancmane

Radiovadāmo auto sacensības Ādažos
modelīti, lai katrā nākamajā braucienā
startētu labāk nekā iepriekšējā. Pēdējos
gadus sacensību čempions ir Ēvalds Butāns, kurš atzīst, ka veiksme slēpjas nepārtrauktā vēlmē izzināt jaunievedumus
šajā jomā, kā arī stabilitātē, iemaņās un
esošajās zināšanās. Viņš pats šajā jomā
apmāca arī jaunos censoņus. Butāna
auto modelim gan fināla braucienā motors nodega pavisam, tādēļ šoreiz par
uzvarētāju kļuva Jānis Ērglis, aiz sevis
otrajā vietā atstājot Raimondu Vilni un
Mārtiņu Tauriņu. 2014. gada kopvērtējumā radio vadāmo šosejas auto modeļu
1:10 sacensībās “Parma Touring” labāko rezultātu sniedzis Raimonds Vilnis,

Foto – Monika Griezne

Spītējot saules svelmei un vēlāk arī –
vēja brāzmām un negaisa tuvumam, 20.
jūlijā Ādažos noslēdzās 6. etaps radio vadāmības šosejas auto modeļu sacensībās.
Karstajā dienā tās bija pulcējušas visdažādākā vecuma automodeļu meistarus no
visas Latvijas. Vecākajam dalībniekam ir
68 gadi, bet jaunākajam – tikai 10. Uldim
Švalbem automodelēšanā ir 46 gadu pieredze, viņš sācis ar šo vaļasprieku aizrauties vēl padomju laikā – 1968. gadā. Pēc
katra brauciena dalībnieki veica modeļu
apkopi – mainīja un tīrīja riepas un veica
citus uzlabojumus. Sacensības noritēja draudzīgajā gaisotnē, vienam ar otru
daloties padomos, kā uzlabot savu auto

Ēvalds Butāns un Agris Kiršteins. Lai
noskaidrotu labāko šajā gadā, jāpiedalās
vēl četros sacensību posmos. Gada laikā
tie kopumā ir 10.

Monika Griezne

Aizvadīta starptautiskā suņu izstāde
pasākuma dienā bija iespēja redzēt ap
1200 dalībnieku, bet otrajā – ap 900.

Foto – Monika Griezne

26. un 27. jūlijā pirmo reizi Ādažos pie Ādažu vidusskolas norisinājās
starptautiska suņu izstāde, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 dalībnieku no
10 valstīm. Izstādē bija lieliska iespēja
redzēt 203 dažādu šķirņu suņus. Otrajā dienā notika arī piecas specializētās
izstādes – kurtu, medību suņu – putnu un dzinēju, bulterjeru un kavaliera
kinga Čārlza spanielu izstāde. Izstādē
četrkājainos skaistuļus vērtēja starptautiska žūrija 14 cilvēku sastāvā. Pirmajā

Izstādi veidoja 14 ringi, kur katrā devās 90 suņi. Suņukiem bija jāprot gan
skriet, gan solīdi iet blakus savam saimniekam, kā arī jāmāk labi uzvesties, jo
par agresiju un sliktu uzvedību tos varēja diskvalificēt no piedalīšanās vērtēšanā. Paralēli izstādei un piecām specializētajām izstādēm notika arī konkurss
“Bērns un suns”, kur jauno saimnieku
suņuki demonstrēja savas spējas klausīt
savu saimnieku.
Monika Griezne

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi līdz 90% par ieguldījumu sabiedrības labā
Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk NĪN) atvieglojumi no taksācijas
gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas par zemi, dzīvojamo
māju (tās daļu) un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas
zemes gabalam, var tikt piešķirti šādām
nodokļu maksātāju kategorijām šādos
apmēros: juridiskām un fiziskām personām, kuras par saviem finanšu līdzekļiem
ĀDAŽU VĒSTIS 15. AUGUSTS (166) 2014

Ādažu novada administratīvajā teritorijā
izbūvējušas pašvaldībai vai privātpersonai piederošas maģistrālās koplietošanas
inženierbūves (ūdensvadi, kanalizācijas
tīkli, ielas (ielas daļa), ielu apgaismojums,
gājēju celiņš, meliorācijas sistēmas u.tml.)
sabiedriskajām vajadzībām vai kuras investējušas līdzekļus jaunu sabiedriskās
nozīmes infrastruktūras objektu izbūvē, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot

attiecīgu līgumu ar pašvaldību – 90% apmērā. Sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekti šo noteikumu izpratnē ir spēļu
un sporta laukumi, publiskas pludmales
labiekārtošana un tml. objekti, kas netiek
izmantoti komerciālos nolūkos. Nodokļu
atvieglojums ir piešķirams pēc attiecīgā
objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem objekta nodošana ekspluatācijā ir nepieciešama.
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Aldermuižas
spožums un
posts
Kuģīšu satiksme pa Gaujas – Daugavas kanālu Ādažu pagastā 1935. gadā.

No kādreizējās Aldermuižas godības šobrīd Mazā Baltezera
krastā slejas vien krogus ēka, bet 19. gadsimta vidū Ādažu pagasts Rīgas ziemeļu pievārtē bija viens no lielākajiem Latvijā.
Bez Ādažu muižas, kas piederēja baronam Kampenhauzenam,
tajā atradās vēl vairākas citas muižas – Bukultu, Sužu, Remberģes, Berģu, Garkalnes, Carnikavas un Alderu.
lderu muiža (agrāk saukta “Hol lershof ”) nebija liela, tikai ap 200
hektāru. Tās ienākumu galvenais avots
nebija lauksaimniecība, bet gan – alus
darītava. Alderos ražotais alus bija augstas kvalitātes, Rīgā tas spēja konkurēt
pat ar vienu otru lielo vācu alus darītavu
produkciju. Alus darītavas ēkas bija celtas no sarkaniem ķieģeļiem un atradās
uzkalnā, tās divi augstie dūmeņi, līdzīgi
kā Ādažu baznīcas tornis, bija tālu saredzami visā plašā apkārtnē. Un, starp citu,
netālu esošajā Utaiņu kalnā uzkāpjot,
skaidrā laikā varēja redzēt Rīgas baznīcas torņus un samanīt jūras tālo zilgmi.

kurš tajos laikos bijis amats ar labu algu
un izcilu sociālo stāvokli. Gandrīz līdzīgi kā muižas pārvaldniekam. Tikai
retais latvietis tajos laikos varēja ieņemt
amatus, jo muižnieki par šādiem speciālistiem nolīga vienīgi vāciešus. Tostarp

jaunais aldarmeistars Mārcis Cielēns
ieskatījās glītajā Ādažu muižas stārasta
Kalniņa meitā Amandā, apprecējās, un
visa viņa turpmākā dzīve aizritēja Mazā
Baltezera krastā. Tā savās atmiņās par vecākiem, neaizmirstamajiem bērnības un
skolas gadiem, stāsta Alderu muižā dzimušais un uzaugušais, vēlākais ievērojamais latviešu sabiedriskais darbinieks un
rakstnieks Fēlikss Cielēns (1888–1964).
Rakstnieks atstājis patiešām burvīgus
tēlojumus par apkārtni, ļaujot ar patiesu
lepnumu mums paraudzīties uz vietu,
kur dzīvojam: “Es nevaru pietiekami dziļi jūsmīgi stāstīt par Mazā Baltezera daiļumu. Nē! Neviens ezers visā pasaulē nav
tik daiļš! Es esmu redzējis dažādus skaistumā slavenus ezerus – Ženēvas, Četru
kantonu, Svētā Morica, Komo, Lugano
un Madžiore ezerus, ko visas pasaules
bagāti tūristi brauc apbrīnot, un visi tie,
kaut paši par sevi ir brīnišķi jauki, tomēr
Mazā Baltezera priekšā pazūd... neviens
nav tik košs kā mans paša Mazais Baltezers. Manās acīs tikai vēl divi ezeri kaut
cik savā daiļumā var tuvoties Mazajam
Baltezeram – Lielais Baltezers, kur ir brīnišķīgas saliņas, un Sidraba ezeriņš meža
biezoknī...”

Nacionālās apziņas
veidošanās – arī Alderos
Fēliksa Cielēna vecāki – Mārcis un
Amanda – tostarp bijuši arī apkārtnes
latviski nacionālās apziņas uzturētāji.
Abi darbojušies Rīgas Latviešu biedrībā, kas, dzīvojot vāciskajā vidē, tomēr
bijis zināms izaicinājums. Līdzīgi kā
Cielēni, arī Alderu muižas pārvaldnieks,
mežzinis un draudzes skolas pārzinis

Foto – no Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijas krājuma

A

Foto – no Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijas krājuma

VĒSTURE

Galvenais ienākumu avots –
alus darītava
Pirms 130 gadiem kāds ienācējs no
Stalbes puses, saukts Mārcis Cielēns, pa
ceļam uz Rīgu darbu meklēdams, garāmejot iegriezies Alderu muižā pie sava
tēvoča, aldarmeistara, kurš, nebūdams
vairs tik jauns, pierunājis jaunekli te palikt un mācīties aldara arodu. Skaistā vieta ezera krastā puisi vilināt vilinājusi, un
pēc dažu gadu mācībām viņš kļuvis par
izcilu amata prasmes meistaru – aldari,
10

K.Ulmanis un diplomātiskais korpuss izkāpj krastā pie Aldermuižas
20. gs. 30. gados.
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19. gadsimta beigās bijuši nacionāli noskaņoti latvieši – vīri Alderos kopā nodibinājuši kvartetu, brīvajā laikā spēlējuši
labas “Tresselta” firmas klavieres, pēc
notīm dziedājuši un pārrunājuši jaunākos notikumus latviešu literatūrā un teātrī.

Muižas īpašnieks Daugulis

Diplomātu sievas braucienā pa Mazo Baltezeru uz Aldermuižu
20.gs. 30. gados.

Foto – no Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijas krājuma

19. gadsimta pirmajā pusē vācieši ar
savu saimniecisko un kultūras ietekmi
diemžēl pārvācoja desmitiem tūkstošu
latviešu. Izskatījās, ka toreizējais Alderu
muižas īpašnieks, vārdā Rihards Daugulis, arī bija “saslimis ar šo kaiti” – viņš izlicies, ka neprot runāt latviešu valodā un
sarunās tīši kropļojis vārdus. Par Alderu
muižas vadību diez ko neinteresējies, to
bija uzticējis pārvaldniekam un Alderos
ieradies tikai pēc naudas. Šādās reizēs

k o k m a t e r i ā l u
transp ort ēšanas
veids. Sarežģījumi
radās, nogādājot
kokus posmā no
Gaujas grīvas līdz
Rīgas ostai. Rezultātā Vidzemes
ūdensceļu uzlabošanas sabiedrība
koku pludināšanai realizēja vērienīgu projektu
(1899 – 1903),
kurā divas upes –
Gauju un Daugavu – savienoja ar
īpašu ūdensceļu.
Pirmais tika izbūvēts trīs kilometru

Foto – no Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijas krājuma

VĒSTURE

Latvijas ministru prezidents Kārlis Ulmanis (ar balto žokejcepuri)
brauc ar kuģīti uz Aldermuižu 1935. gadā.

miesās dūšīgais vecpuisis spēlējis lielkungu un gribējis, lai satiekot viņu, katrs
pretimnācējs, paceltu cepuri pa gabalu,
sauktu – “Guten tag, barona lielkungs!”
Ja kāds laikus nepaspējis to izdarīt, tad
dusmīgs kliedzis jau pa gabalu... Ik pa
laikam izdevis savādus rīkojumus, piemēram, visā muižā aizliedzis turēt vistas,
jo tās skaļi kladzinot. Citreiz atkal noliedzis turēt suņus, – kaut arī pašam bijis
liels un dusmīgs, nu gluži kā saimnieks,
suns – Rolfs. 1905.gada notikumi Aldermuižas īpašnieku pagalam sabiedējuši,
viņš muižu pārdevis un steigšus izceļojis
uz Vāciju.

Ūdensceļu būvniecība
19. un 20. gs. mijā no Vidzemes lejup pa Gauju tika intensīvi pludināts
kokmateriāls. Tas bija lēts un efektīvs
ĀDAŽU VĒSTIS 15. AUGUSTS (166) 2014

garais Gaujas—Baltezera kanāls, kas sākās pie Remberģu muižas un beidzās pie
Alderu muižas. Tālāk ūdensceļš turpat
sešu kilometru garumā veda pāri Mazajam un Lielajam Baltezeram, kurus savienoja Baltezera kanāls. Un Aldermuižā
sākās plostnieku laiki.

Plostnieku laiki
Riskantajam Gaujas plostnieka amatam bija sava romantika un piedzīvojumi – kaut arī smagais fiziskais darbs
mijās ar dzīvībai bīstamām situācijām.
Aldermuižas krogā “karavanščiku” (uzņēmējs – plosta sējējs), “korņiku” (stūrmanis jeb vecākais uz plosta) un “malaču” (mazāk pieredzējušie plostnieki)
īpašais humors un profesionālais slengs
gāja vaļā uz nebēdu! Jo labākas līkopu
vietas par krogu plostniekiem nebija.

Kad potenciālie kandidāti bija sasaukti
kopā, “karavanščiks” tiem uzlika “brandavu”, bet pēc tam noslēdza līgumus.
Darbs bija bīstams un atbildīgs, taču
maksa par to bija puišiem tīkama. Pēc
Gaujas – Daugavas ūdensceļa atklāšanas
plostu skaits gadā pārsniedza 1000, bet
1911. gadā garām Alderu muižai jau aizlīgoja vairāk par 2500 plostu. Vienā plostā bija līdz 200 kubikmetriem koksnes.
Un uz dzīvi Alderu muižas apkārtnē sāka
apmesties plostnieki – Štālbergi, Konrādi, Krēsliņi, Egles un viņu ģimenes. Arī
pēc kara, kad padomju vara pārņēma
visu, ko vien varēja, tai skaitā koku pludināšanu pa Gauju, smagajā darbā ļāva
strādāt arī tiem ļaudīm, kuriem diemžēl
nebija ļauts atgriezties savās dzimtajās
mājās pēc “garāka atvaļinājuma Sibīrijā”,
tai skaitā arī vienam otram ādažniekam.
Alderos plostnieku tradīcijas turpinājās
arī pēc kara.

Kārlis Ulmanis
un ārvalstu diplomāti
Aldermuižā
Daudz pieredzējusi mūsu Alderu muižas apkārtne. Arī spožus iznācienus savā
pastāvēšanas vēsturē – pagājušā gadsimta 30. gados mūsu valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vairākkārtējus izbraucienus
kuģīšos pa krāšņajiem Baltezeriem un
viesošanās reizes Aldermuižā. Te krastā
kāpuši neskaitāmi ārvalstu diplomātu
kungi un dāmas. Skaistā apkārtne tolaik
bijusi tūristu un viesu ļoti iecienīta. Māra
Rūce, kura jau gandrīz 40 gadus dzīvo
bijušā Alderu krogus ēkā, cauri gadiem
nosargājusi un saglabājusi Aldarmuižas
krogus ēkas senatnes liecības. No visas
sirds viņa jūlijā Ādažu Kultūras centra
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topošajai Vēstures un mākslas galerijai nesavtīgi dāvāja ļoti vērtīgu mūzikas
instrumentu – senas klavieres un senā
krogus iedzīves priekšmetus – mēbeles,
traukus, grāmatas, lietas, kas vēl atceras savu pēdējo saimnieku spožumu un
postu...

Alderu krogus
pēdējais īpašnieks Treijs

par savu krodzinieka darbu, stāstījis, kā
diplomātiski bijis jāmāk sadzert ar dažādiem kungiem dažādos laikos. Ļoti skumis par savu pāragri aizsaulē aizgājušo
sieviņu Hertu, par kuru runājis ar lielu
mīlestību un cieņu, vienmēr skaisti sakot – “mans dzīves draugs”.
Kā stāsta Māra Rūce, 1949. gadā padomju varas līdzskrējēju skaudīgās rokas
ilgi meklējušas abas noslēpušās – Treija
kunga sievu un mazo meitiņu, līdz atradušas kaimiņu pagastā un, līdzīgi kā
daudzus citus ādažniekus, izsūtīja uz
Sibīriju. Par laimi, Treija kungam pašam
izdevās paslēpties, un pēc Staļina nāves
dzīvas mājup sagaidīt abas savas visdārgākās mūža sievietes. Sibīrija bija darījusi savu, diemžēl saskanīgajam pārim
ilgi nebija lemts atkal būt kopā. Pēc sievas nāves bijušais krodzinieks turpinājis
dzīvot viens Alderu krogus ēkas
istabiņā. Sagaidījis
Latvijas Trešās atmodas laiku, ļoti
precīzi paredzējis,
kāda būs turpmākā
politiskā
situācija Latvijā,
teikdams “diemžēl tas ir tikai karogs un himna,

Foto - Monika Griezne

Kad Māras kundze 70. gadu sākumā
iepazinās ar Alderu krogus pēdējo īpašnieku Kārli Treiju, kuram pirmskara gados bijis tas gods cienāt gan plostniekus,
gan valsts prezidentus un diplomātus,
viņu pārsteigusi sirmā krodzinieka atziņu bagātība un vispusīgās zināšanas.
Treija kungs savos 90 gados vēl joprojām
bijis ārkārtīgi šarmants, darbīgs un gaišu
prātu apveltīts kungs. Dalījies atmiņās

Krogus ēka Alderos 2014. gada jūlijā.

Māra Rūce Ādažu Vēstures un mākslas galerijai dāvā senas
klavieres un senā krogus iedzīves priekšmetus – mēbeles,
traukus, grāmatas un citas lietas, kas vēl atceras savu pēdējo
saimnieku spožumu un postu...
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tā nebūs Latvija”. “Treija paredzējums
vēlāk skaudri piepildījās, jo viņš ar savu
dzīvesgudrību, atšķirībā no daudziem citiem, pa īstam sajuta mūsu Latviju. Mūža
nogalē krodzinieks pārcēlās dzīvot pie
meitas ģimenes Salacgrīvā, kur arī aizgāja aizsaulē,” stāsta Māra Rūce.

Foto - Monika Griezne

Alderu iedzīvotāja Māra Rūce topošajai Ādažu Kultūras centra
Vēstures un Mākslas galerijai dāvina senas klavieres.

Foto - Monika Griezne

Foto - Monika Griezne

VĒSTURE

Māra Rūce, kura dzīvo bijušajā krogus
ēkā Alderos, uztic savas atmiņas Ādažu
muzeja projekta vadītāja Elitai Pētersonei.

Aldermuižas stāsts –
ar laimīgām beigām?
No Aldermuižas kādreizējās godības
vien krogus ēka šobrīd slejas Mazā Baltezera krastā. “Man patīk vēsture,” Māras
kundze smaida, “tajā ir tik daudz kas no
pasakām. Un reizēm ar laimīgām beigām.”
Paldies Māras kundzei par vērtīgo
dāvinājumu un cerēsim, ka visdrīzākajā
laikā ieraudzīsim topošajā Ādažu Vēstures un mākslas galerijā viņas dāvāto liecību
jauno dzīvi – interaktīvā veidā atdzīvinātu,
papildinātu ar mūsdienīgiem informācijas nesējiem. Lai Aldermuižas stāsts būtu
ar laimīgām beigām.
Elita Pētersone
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā (22.07.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Juris
Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija
Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks,
Karina Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds
Zviedris, Māris Sprindžuks.
1. Informatīvs ziņojums par Ādažu
novada siltumapgādes sistēmas tehnisko
un finansiālo izpēti.
Lēmums: Pieņemt informāciju par
Ādažu novada siltumapgādes sistēmas
tehnisko un finansiālo izpēti zināšanai.
Domes Kancelejai elektroniski nosūtīt
deputātiem Ādažu novada siltumapgādes
sistēmas tehniskās un finansiālās izpētes
projektu. Deputātiem līdz š. g. 4. augustam
nosūtīt elektroniski domes Saimniecības
un infrastruktūras daļas vadītājam D. Popovam komentārus un priekšlikumus par
Projektu. Turpināt izskatīt jautājumu par
siltumapgādes sistēmas attīstību novadā
Attīstības komitejas sēdēs, ja nepieciešams,
izveidojot darba grupu (no deputātiem un
domes Administrācijas darbiniekiem) siltumenerģijas ražošanas jautājumu risināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par dalību projektā “Vieglatlētikas
inventāra iegāde Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolai”.
Lēmums: Izstrādāt projektu “Vieglatlētikas inventāra iegāde Pierīgas Bērnu un
jaunatnes sporta skolai” lauku attīstības
programmas ietvaros. Iesniegt projekta
iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība”
izsludinātajā 8. kārtas atklātajā konkursā
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai. Piedalīties projekta īstenošanā,
kura plānotā summa ir 10191,75 EUR bez
PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par dalību projektā “Lego Education komplektu iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei”.
Lēmums: Izstrādāt projektu “Lego Education komplektu iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei” lauku attīstības
programmas ietvaros. Iesniegt projekta
iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība”
izsludinātajā 8. kārtas atklātajā konkursā
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai. Piedalīties projekta īstenošanā, kura plānotā summa ir 3800 EUR bez
PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā
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nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par dalību projektā “Videoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu kultūras
centra Ceriņu zālei”.
Lēmums: Piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā atklātajā
konkursā un izstrādāt projektu “Videoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu
kultūras centra Ceriņu zālei” lauku attīstības programmas ietvaros. Iesniegt
projekta iesniegumu biedrības “Gaujas
Partnerība” izsludinātajā 8. kārtas atklātajā konkursā apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Piedalīties
projekta īstenošanā, kura plānotā kopējā
summa ir 2600 EUR ieskaitot PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu kopējās summas
apmērā, kā arī nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
(10% apmērā no attiecināmām izmaksām un PVN).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par dalību projektā “Skārienjūtīgo
monitoru, sienas stiprinājumu un mikro
datoru iegāde Ādažu Muzejam”.
Lēmums: Piedalīties biedrības “Gaujas
Partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā un izstrādāt projektu “Skārienjūtīgo monitoru, sienas stiprinājumu un micro datoru iegāde Ādažu Muzejam” lauku attīstības
programmas ietvaros. Iesniegt projekta
iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība”
izsludinātajā 8. kārtas atklātajā konkursā
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai. Piedalīties projekta īstenošanā,
kura plānotā summa ir 8160 EUR ar PVN.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu kopējās summas
apmērā, kā arī nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu (10
% apmērā no attiecināmām izmaksām un
PVN).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ādažu ciema
nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

7. Par Ādažu novada domes
27.05.2014. lēmuma Nr.135 “Par zemes
ierīcības projekta Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem
“Vizmas 1”, “Vizmas 2”, “Ezerlīči” un
“Ezerviļņi” apstiprināšanu” precizēšanu.
Lēmums: Precizēt novada domes
27.05.2014. lēmuma Nr.135 “Par zemes
ierīcības projekta Ādažu novada Baltezera
ciema nekustamajiem īpašumiem “Vizmas
1”, “Vizmas 2”, “Ezerlīči” un “Ezerviļņi” apstiprināšanu” 4. punktu un izteikt to šādā
redakcijā: “Likvidēt adresi “Vizmas 1, Baltezera ciems, Ādažu novads”, bet saglabāt
adresi “Vizmas 2, Baltezera ciems, Ādažu
novads” nekustamā īpašuma “Vizmas 2”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8044 013 204”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā, “Gārņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Birznieku ciemā, “Gārņi” ar mērķi veikt
zemesgabala sadalīšanu, ielas, ja tādas nepieciešamas, veidojot kā atsevišķas zemes
vienības. Apstiprināt nosacījumus zemes
ierīcības projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, “Rembīši”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Baltezera ciemā, “Rembīši” ar mērķi veikt
zemesgabala sadalīšanu, nosakot ielu sarkanās līnijas un ielas veidojot kā atsevišķas
zemes vienības. Apstiprināt nosacījumus
zemes ierīcības projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. īpašumam Lazdu ielā 20 apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Garkalnes ciema
nekustamā īpašuma Lazdu ielā 20 zemes
ierīcības projektu un piekrist zemesgabala
sadalīšanai. Piešķirt parcelei Nr.”1” 0,1201
ha platībā adresi: Lazdu iela 20A, Garkalne,
Ādažu nov. Noteikt parcelei Nr. “1” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas
mērķa kods 0601. Saglabāt parcelei Nr.”2”
0,1532 ha platībā ar ēkām un būvēm adresi:
Lazdu iela 20, Garkalne, Ādažu nov. Noteikt
parcelei Nr.”2” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0601.
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Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Birznieku ciema nekustamajam
īpašumam “Kalnakreiļi” apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Birznieku ciema
nekustamā īpašuma “Kalnakreiļi” zemes
ierīcības projektu un piekrist zemesgabala
sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Sūnas”,
Ādažu ciemā, Ādažu novadā.
Lēmums: Uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
“Sūnas”, Ādažu ciemā, ar mērķi pamatot
funkcionālā zonējuma maiņu no tehniskās
apbūves zonas uz rūpniecības objektu apbūves zonu. Apstiprināt darba uzdevumu
lokālplānojuma izstrādāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par patvaļīgas būvniecības seku
likvidāciju Ādažu novadā, Ādažu ciemā,
Nūrnieku ielā 8.
Lēmums: Atļaut A.L. veikt dzīvojamās mājas būvniecības darbus pēc būves
tehniskā projekta akceptēšanas, atbilstoši
izsniegtajam plānošanas un arhitektūras
uzdevumam un pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 2015. gada 30. jūlijam. Lēmuma
neizpildes gadījumā administratīvais akts
tiks izpildīts piespiedu kārtā MK noteikumu noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par zemes vienību platību precizēšanu.
Lēmums: Precizēt ar novada domes
2009. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 242
“Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”,
p.2.1.12. Kadagas ezera sala, Kadaga, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044
002 0257 noteikto platību (1,4 ha), nosakot
to precizēto platību – 1,57 ha. Noteikt, ka
izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Precizēt ar novada domes
2009. gada 24. novembra lēmumu Nr. 257
“Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”,
p.1.9. “Kadaga-2”, Kadaga zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0084
noteikto platību (0,80 ha), nosakot to precizēto platību – 0,61 ha. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Precizēt ar novada domes
2008. gada 26. februāra sēdes Nr. 2, protokola p.4.4.5 lēmumu un novada domes
2008. gada 23. septembra lēmumu Nr. 162
“Par neapbūvētas lauku apvidu zemes “Vinetas”, Ādažu novadā piekritību pašvaldībai” “Vinetas”, Kadaga, zemes vienībai ar
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kadastra apzīmējumu 8044 005 0090 noteikto platību (4,1 ha), nosakot to precizēto
platību – 4,14 ha. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Precizēt ar novada domes
2008. gada 26. augusta sēdes Nr. 11, protokola p.4.1.6. lēmumu un novada domes
2008. gada 23. septembra lēmumu Nr.
137 “Par neapbūvētas lauku apvidu zemes
“Kadagas centrs”, Ādažu novadā piekritību
pašvaldībai” “Kadagas centrs”, Kadaga, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044
005 0105 noteikto platību (19,95 ha), nosakot to precizēto platību – 21.4 ha. Noteikt,
ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu,
zemes vienības platība var tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Precizēt ar novada domes
2007. gada 29. maija lēmumu Nr. 53, pielikuma Nr. 1 6. punktu un novada domes
2008. gada 23. septembra lēmumu Nr.
131 “Par neapbūvētas lauku apvidu zemes
“Ādažu novada meži”, Ādažu novadā piekritību pašvaldībai” “Ādažu novada meži”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8044 014 0127 noteikto platību (6,7 ha),
nosakot to precizēto platību – 6,29 ha.
Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Precizēt ar novada domes
2008. gada 23. septembra lēmumu Nr.
158 “Par neapbūvētas lauku apvidu zemes
“Gaujas tilts”, Ādažu novadā piekritību
pašvaldībai”, “Gaujas tilts”, Kadaga, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 002
0190 noteikto platību (3,0 ha), nosakot to
precizēto platību – 2,9 ha. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Precizēt ar novada domes
2009. gada 24. novembra lēmumu Nr. 257
“Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”,
p.1.8. “Jaunžagari”, Garkalne, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0203
noteikto kļūdaino platību (0,16 ha), nosakot to precizēto platību – 0,34 ha. Noteikt,
ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu,
zemes vienības platība var tikt precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par zemes starpgabala noteikšanu.
Lēmums: Noteikt, ka zemes ierīcības
kļūdu rezultātā radies neapbūvētais zemesgabals 0,18 ha platībā (bez kadastra
apzīmējumu) starp nekustamajiem īpašumiem “Žagari” (zemes vienības kadastra
apzīmējums 8044 007 0133), “Žagarlauki” (zemes vienības kadastra apzīmējums

8044 012 0083), “Jaunžagari” (zemes
vienības kadastra apzīmējums 8044 012
0203) un Garkalnes novada “Rīgas pilsētas
meži” zemes vienību ir zemes starpgabals
un tā nav izmantojama zemes reformas
pabeigšanai. Noteikt, ka neapbūvētais zemes starpgabals piekrīt pašvaldībai un ir
ierakstāms zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda saskaņā ar likumu.
Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
16. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2016. gada
31. decembrim I. S. “Vinetas” (kadastra
apz.8044 005 0090) daļu, mazdārziņa Nr.
35 zemesgabalu 0,02 ha platībā. Noteikt
iznomājamam zemesgabalam nekustamā
īpašuma izmantošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteikt nomas maksu gadā
atbilstoši novada 2011. gada 25. oktobra
saistošiem noteikumiem Nr. 27 “Saistošie
noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas
kārtību”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
17. Par piekrišanu zemes iegūšanai
īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Kazahstānas pilsonis E. T. iegūst īpašumā 716/115610
domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr. 21 uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka American Investment Association, INC (reģistrēta Panamā ar reģistrācijas numuru 719032) iegūst īpašumā nekustamā īpašuma Attekas
iela 31, Ādaži, Ādažu nov. (kadastra Nr.
80440070051) zemesgabalu 0,1573 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone V. D. iegūst īpašumā nekustamā īpašuma Stirnu iela 18, Garkalne,
Ādažu nov. (kadastra Nr. 80440120294)
zemesgabalu 0,1211 ha platībā dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – 1
(A. Keiša), “atturas” – nav.
18. Par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu.
Lēmums: Grozīt novada domes
23.10.2007. sēdes protokola lēmumu
Nr.11 §4.1.2., nosakot nekustamā īpašuma – zemes “Jaunžagari”, Garkalne, nomas
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termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.
Uzdot Juridiskai un iepirkumu daļai sagatavot līguma projektu atbilstoši lēmumam
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar tehnisko projektu “Kalndores ceļa posma
seguma maiņa” veiktā Kalndores ceļa seguma maiņa un pie tā esošu gājēju ietvju
izbūve un izbūvētais ielu apgaismojums
gar Kalndores ceļu pēc to nodošanas
ekspluatācijā ir izmantojami sabiedrības
vajadzībām, kā rezultātā SIA “NERE E”
ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus saskaņā ar Ādažu
novada domes 2011. gada 22. februāra
saistošo noteikumu Nr. 8 3.10. punktu,
ja ir iestājušies apstākļi: SIA “NERE E”
pirms projektos noteikto būvdarbu uzsākšanas ir noslēgusi līgumu ar novada
domi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanas kārtību; SIA “NERE
E” ir iesniegusi domei līgumu par būvniecību un maksājuma dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus), kas apliecina faktiskās būvniecības izmaksas; SIA “NERE
E” ir veikusi visus būvdarbus saskaņā ar
projektiem un nodevusi tos ekspluatācijā
līdz 2014. gada 31. decembrim; ir iestājušies visi citi novada domes 2011. gada
22. februāra saistošajos noteikumos Nr.
8 priekšnoteikumi nodokļa atvieglojumu
saņemšanai. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi par SIA “NERE E” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek
piemēroti novada domes 2011. gada 22.

februāra saistošos noteikumos Nr. 8 noteiktajā kārtībā pēc iepriekšminēto apstākļu iestāšanās.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – 1
(E. Šēpers), “atturas” – nav.
20. Par budžeta grozījumiem.
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai saistošos noteikumus Nr. 15 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 3 “Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014.
gadā””.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks), “pret” – 6 (J. Antonovs, A. Keiša, I. Pētersone, E. Plūmīte, K. Sprūde, E. Šēpers), “atturas” – 1
(N. Zviedris).
21. Par noteikumu projektu “Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā”.
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai noteikumus Nr. 5 “Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
22. Par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8
“Saistošie noteikumi par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Ādažu novadā”.
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai saistošos noteikumus Nr. 14 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 8 “Saistošie noteikumi par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā””.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

23. Par Pierīgas BJSS nosaukuma
maiņu, skolas nolikuma un audzēkņu
uzņemšanas kārtības noteikšanu apstiprināšanu.
Lēmums: Mainīt Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukumu uz nosaukumu “Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skola” (Ādažu BJSS). Apstiprināt Ādažu
BJSS nolikumu, kā arī uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumus. Uzdot
Ādažu BJSS direktorei informēt Izglītības
iestāžu reģistru sakarā ar nosaukuma maiņu un saņemt jaunu reģistrācijas apliecību.
Uzdot Ādažu BJSS direktorei par izmaiņām paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības informācijas sistēmai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam
un Pierīgas Kultūras, izglītības un sporta
pārvaldei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
24. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā.
Lēmums: Atteikt uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvokli N. G.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
25. Par komiteju un domes sēžu protokolu sagatavošanu un audio ierakstu
publicēšanu pašvaldības mājaslapā.
Lēmums: Atbalstīt domes sēžu audio
ierakstu publicēšanu pašvaldības mājaslapā ar š. g. 15. augustu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
26. Informatīvs ziņojums par tikšanos
ar Satiksmes ministrijas ministru un ierēdņiem.
Lēmums: Pieņemt informāciju par tikšanos ar Satiksmes ministrijas ministru un
ierēdņiem zināšanai.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav,
“atturas” – nav (A. Keiša atstāja sēdi).

Ādažu novada domes ārkārtas (28.07.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns,
Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks,
Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Karina Sprūde,
Edvīns Šēpers, Māris Sprindžuks.
1. Par deputātu E. Šēpera, A. Keišas
un K. Sprūdes skaidrojumiem attiecībā
uz informācijas par ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Ādažu vidusskolai iegūšanu un publiskošanu.
Lēmums: Atbalstīt skaidrojumu pieprasījumu no deputātiem A. Keišas, K. Sprūdes un E. Šēpera.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M.Sprindžuks), “pret” – 4 (A.Keiša,
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E. Plūmīte, K. Sprūde, E. Šēpers), “atturas” – 1 (I. Pētersone).
2. Par izmaiņām Ādažu novada domes
Iepirkumu komisijas sastāvā.
Lēmums: Atbrīvot no darba Ādažu novada domes Iepirkumu komisijā Adriju
Keišu un Mareku Joniškānu.
Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns,
A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure, J. Ruks,
M. Sprindžuks), “pret” – 4 (I. Pētersone,
E. Plūmīte, K. Sprūde, E. Šēpers), “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (A. Keiša).
Lēmums: Apstiprināt pastāvīgu Ādažu
novada domes Iepirkumu komisiju sešu
locekļu sastāvā: Artis Brūvers, Everita
Kāpa, Rita Ozoliņa, Uģis Dambis, Valērijs
Bulāns, Halfors Krasts.

Balsojums: “par” – 8 (P. Balzāns, A. Brūvers, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks, L. Pumpure,
J. Ruks, M. Sprindžuks), “pret” – 5
(A. Keiša, I. Pētersone, E. Plūmīte,
K. Sprūde, E. Šēpers), “atturas” –
nav.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi.
3. Par zemes jautājumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis D. Š. iegūst īpašumā nekustamā īpašuma Stapriņu iela 5, Stapriņi,
Ādažu nov. zemesgabalu (kadastra apz.
8044 003 0208) 0,2646 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav,
“atturas” – 1 (A. Keiša).
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No sirds sveicam
seniorus jubilejā!

Skaistā vasara mūs lutina ar siltu laiku.
Pļavās nogatavojies siens,
bet starp mājām priecē koši akcenti.

Liepas arī vēl priecē
ar savu smaržu

Viesturu Eglīti 70 g.
Mariju Elerti 70 g.
Lidiju Ēķi 70 g.
Aiju Pļavinsku 70 g.
Nikolaju Sivcovu 70 g.
Valentinu Miglani 75 g.
Valdi Lefleru 80 g.
Janīnu Līdi 80 g.
Spodru Apsīti 85 g.
Birutu Kalniņu 85 g.
Vladimiru Lukijanišenu 85 g.
Bertu Ozoliņu 85 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

KAĶĒNI MEKLĒ
SAIMNIEKUS!

11. SENIORU SPORTA SPĒLES
13. septembrī plkst. 13.00
Gaujas ielā 33A
Veltītas akcijas “Baltijas ceļš”
25. gadadienai
Spēļu atklāšana plkst. 13.00
Lauku virtuve plkst. 15.00
Aleksandra Kiršteina uzruna, dalībnieku
koncerts un balle plkst. 16.00
Piedalīsies viesi no Lietuvas, Igaunijas
un arī no citiem Latvijas novadiem

SENIORU
AUGUSTA MĒNEŠA SAIETS
20. augustā plkst. 13.00
Gaujas ielā 16
Programmā – filma
“Padomju stāsts”
Tikšanās ar vēstures zinātņu doktoru
Edvīnu Šnori

SENIORU
SEPTEMBRA MĒNEŠA SAIETS

17. septembrī plkst. 13.00
Gaujas ielā 16
Programmā –
tikšanās ar Saeimas deputātiem
Ilmāru Latkovski un Arvilu Ašeradenu

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKĀS
JĒZUS KRISTUS DRAUDZES
DIEVKALPOJUMI 2014. GADĀ
Katru otro un ceturto svētdienu
no plkst.15.30 līdz 17.30
Ādažu vecā pagasta nama 2. stāvā,
Gaujas ielā 16
13., 27. jūlijā,
10., 24. augustā,
14., 28. septembrī,
12., 26. oktobrī,
9., 23. novembrī,
14., 28. decembrī
Dievkalpojumos tiek aicināta skolu
jaunatne, vecāki ar maziem bērniem,
kuriem tiks veidota svētdienas skola, visu
konfesiju un vecumu cilvēki, kā arī neticīgie.
Katrā dievkalpojumā notiks aizlūgšanas
par cilvēkiem ar atkarībām no alkohola,
narkotikām, azartspēlēm u.c. atkarībām, kā
arī par nedziedināmi slimo dziedināšanu.
Dievkalpojumos muzicēs Ādažu mūzikas
skolas mūziķi.
Dievkalpojumus vada ordinēta mācītāja
Māra Krasovska,
palīgmācītājs Raimonds Rozenfelds.
Tālrunis.: 29106421
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Labestīgie un izpalīdzīgie ādažnieki!
Lūdzu, palīdziet mums,
mazajiem kaķēniem, kuri,
paliekot uz ielas, būs nolemti nāvei.
Drīz nāks rudens un ziema.
Ir pēdējais brīdis, lai paņemtu mūs
uz savām mājām.
Lūdzu, palīdziet mums!

Kur mūs meklēt?
Kaķu mājiņās aiz smilšu uzbērumiem
pie Dosu mājām Gaujas ielā 25,
Kadagā pie mājām
Kadagas 9, Kadagas 11.
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