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MŪSU CILVĒKS   10. lpp.

PĒDĒJIE MOHIKĀŅI
ALDEROS VĒL ČETRI

SENĀ ARODA PRATĒJI. 
VIENS NO VIŅIEM -

ĒRIKS GUMBELIS

PERSONĪBA   3. lpp.

VĒRTĪBA - CILVĒKS
KAD DARBS IR HOBIJS. 

ANITA ŠAICĀNE
45 GADUS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBĀ

Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga, bibliotekāre Kristīne Ogorodņikova, abonenta un lasītavas vadītāja Sandra Orlovska, 
bibliotēkas vadītāja Mirdza Dzirniece, domes un Ādažu vidusskolas vadība, vēsturniece Elita Pētersone, domes darbinieki, aktīvākie 
bibliotēkas apmeklētāji, kā arī kolēģi no Ādažu vidusskolas sveic bibliotēku, atverot to jaunās telpās.

Ādažu novada bibliotēku atver jaunās telpās
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Ādažu novada bibliotēka, kas līdz šim atra-
dās novada vidusskolā, tikusi pie jaunām, 
daudz plašākām telpām. Turpmāk pēc grā-
matām, jaunākās preses vai gluži vienkārši 
pēc laba padoma novadniekiem jādodas uz 
Gaujas ielu 27B.
“Tā kā skolēnu skaits Ādažu vidussko-
lā strauji pieaug, skolā novada bibliotēka 
vairs nevarēja palikt. Ar bibliotēkas pār-
vešanu uz jaunām telpām esam atbrīvojuši 
vietu trim klasēm. Kamēr neesam uzbūvē-
juši jaunu skolu vai renovējuši vēsturisko 
pagasta namu, bibliotēkas mājas būs šīs. 
Telpas ir plašas, gaišas un skaistas. Cerams, 
Ādažu novada lasītājiem šeit patiks,” atklā-

jot bibliotēkas jauno mājvietu, sacīja nova-
da domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
“Esam ieguvuši telpu, gaišumu, plašumu. 
Bērnu stūrītis īpaši nodalīts no pārējās 
telpas, interneta lietotāji varēs darboties 
atsevišķā, tam paredzētā zonā, bet lasītā-
ji – citā, viens otram netraucējot,” atzīst 
Ādažu novada bibliotēkas vadītāja Mirdza 
Dzirniece.
Sveikt bibliotēku ar jaunajām telpām bija 
ieradušies ne tikai novada domes, vidus-
skolas un kultūras centra pārstāvji, bet arī 
aktīvākie bibliotēkas lasītāji un muzeja va-
dītāja Elita Pētersone.
Muzeja vadītāja visiem klātesošajiem pa-

stāstīja, ka par bibliotēkas dzimšanas laiku 
Ādažos var uzskatīt 1889. gadu.
Vēl pirms tika uzcelts pagasta nams Āda-
žu centrā 1890. gadā, viena bibliotēka jau 
no 1889. gada darbojās netālajā Alder-
muižā.
Ādažu novada bibliotēkas darba laiks 
Gaujas ielā 27B: pirmdienās no 12 līdz 
18, otrdienās – 9-16, trešdienās – 12-18, 
ceturtdienās – 9-16, piektdienās – 9-16. 
No 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka 
sestdienās nestrādā, bet no 1. septembra 
bibliotēka strādās arī sestdienās – no 10 
līdz 14. Katra mēneša pēdējā trešdienā – 
spodrības diena.



MĒNESIS BILDĒS
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ze Sveicam absolventus! Ādažu vidusskolas 

absolventus izlaidumā sveic Ādažu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris 
Balzāns, Ādažu vidusskolas direktore Dace 
Dumpe, domes deputāte un Ādažu vidussko-
las direktores vietniece Liāna Pumpure.

 Mākslinieks Boriss Samuss un Ādažu 
Kultūras centra kultūras pasākumu 
organizatore Elžbeta Bukovska. Borisa 
Samusa 90. gadu jubilejas izstāde 
Ādažu Kultūras centra Izstāžu zālē 
apskatāma visu vasaru.

 Ādažnieki piemin 1941. gada 14. jūnijā izsūtītos 
un visus, kas cietuši no svešas varas represijām.

 Ādažu novada bibliotēkas bibliotekāre Kristīne 
Ogorodņikova apkalpo pirmos bibliotēkas apmeklē-
tājus jaunajās bibliotēkas telpās. 

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 
vietnieces Anitas Šaicānes apaļajai jubilejai par 
godu kolēģi radījuši īpašu dziesmu! Skan pirmat-
skaņojums!

 Kā svinēt Saulgriežus? Andas Ābeles un 
folkloras kopas “Ābols” vadībā Ādažu Kultūras 
centrā notiek Jāņu mācības sirsnīgā gaisotnē!

 Ādažu pašvaldības komanda Pierīgas pašvaldību sporta 
spēlēs! Uzvaras laurus plūca Baldones novads, Ādažu pašvaldī-
ba ierindojās 12. vietā.

 Strītbola sacensību uzvarētāji – komandas 
"Piparmētru tēja", "Ādažu Sporta centrs", "AK Draugi".

 Ādažu pašvaldības policijai – jauns auto. Tas 
speciāli aprīkots, lai likuma pārkāpēju novērošana 
un aizturēšana būtu pēc iespējas efektīvāka.

 Suminām! 19. jūnijā Ādažu 
vidusskolas vēstures skolotāja Rita 
Ulpe saņēmusi Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas Pateicības 
rakstu par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
darbu.

 Darbošanās un jaunrades 
prieks plenērā “Saules tonis”!

 Jaunajās 
bibliotē-
kas telpās 
plaša vie-
ta, kur 
darboties 
arī  jau-
nākajai 
paaudzei! 
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 Ādažnieki ieskandina Līgo Ministru kabinetā! 
Mākslinieku Ingas un Mārtiņa Pērkonu cepto 
maizīti nogaršo arī ministru prezidente
Laimdota Straujuma.
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Cik daudz viens cilvēks spēj dot ar savu 
esību vien… Ar gaismas un mīlestības 
pilnu esamību. Cilvēki viņu mīl. Viņa 
viņiem ir vajadzīga. 10 minūšu laikā vi-
ņai piezvana 5 cilvēki. Gan tuvi ģime-
nes locekļi, gan darba kolēģi. Kādam 
būs jāatzvana un jāparunājas ilgāk. Šī 
starojošā būtne ir Anita Šaicāne, kura 
nupat atzīmējusi apaļu jubileju un dar-
bā ar bērniem aizvadījusi kopumā nu 
jau 45 gadus. “Tāda intervija par atmi-
ņām ir sava veida garīgā barība. Daž-
reiz, tā stāstot un atceroties, var atrast 
atbildi uz jautājumu, kas kādreiz ilgi 
mocījis,” domā Anita Šaicāne. 

Kādas ir izjūtas, sagaidot apaļo jubileju?
Tā kā esmu bērnudārza audzinātāja jau 
no 15 gadu vecuma, tādas balles parasti 
esmu organizējusi citiem, bet šoreiz – 
pirmo reizi – pati sev. Bērnībā ģimenē 
bija Jāņi, Pēteri. Un līdz manai dzim-
šanas dienai – 30. jūnijam –  visiem tie 
svētki jau bija apnikuši.  Tāpēc savā ģi-
menē mēs atzīmējam gan dzimšanas die-
nas, gan vārda dienas tieši īstajās dienās, 
bet ne nedēļas nogalēs. 
Kādēļ par profesiju izvēlējāties darbu 
ar bērniem?
Reti kurš bērns, kurš dzimis 1955. gadā, 
ir gājis bērnudārzā. Tā kā mans tēvs 
mira, kad biju pavisam maziņa, es tiku 
rindā. Jau tad, kad pati beidzu bērnu-
dārzu, zināju, ka būšu bērnudārza au-
dzinātāja. Arī savos 60 gados saprotu, ka 
esmu ļoti laimīga, jo visu mūžu esmu no-
strādājusi darbu, kas ir mans hobijs. Pēc 
astotās klases mamma man neatļāva stā-
ties pedagoģiskajā skolā, jo tolaik audzi-
nātājas pelnīja 60 rubļu mēnesī. Mamma 
teica, ka neizdzīvošu ar tādu algu. Viņa 
lika stāties medicīnas māsu skolā. Melo-
ju viņai, ka stājos tur, kaut gan patiesībā 

devos uz pedagoģisko skolu. 1970. gadā 
pedagogiem algas palielināja no 60 uz 
80 rubļiem, un pedagoģiskajā skolā bija 
konkurss – 4 cilvēki uz vietu. Noliku ek-
sāmenus Rīgā, aizbraucu atpakaļ uz Jē-
kabpili, mammai nesakot. Tikai tad, kad 
uzzināju rezultātus, pateicu, kur esmu ti-
kusi, tad jau mamma vairs neko nevarēja 
izdarīt un bija arī apmierināta, jo sapra-
ta, ka esmu pietiekami patstāvīga.
Cīnītāja. Mācējāt panākt savu…
Jā, ar raksturu. Čangaļu un kurzemnie-
ku asinis kopā. Kad pabeidzu pedago-
ģisko skolu, biju jau precējusies un gai-
dīju bērniņu. Grūtniecēm padomju laikā 
deva brīvo diplomu. Ar to nenosūtīja uz 
jauno darba vietu un varēja arī atteikt 
ņemt darbā. Sapratu, ka, līdzko ierau-
dzīs, ka esmu grūtniece, atteiksies mani 
pieņemt. Tādēļ lūdzu, lai mani nosūta uz 
bērnudārzu, kur uz gadu plānoja kapitā-
lo remontu. 
Vai tad tā varēja palūgt? 
Tā kā biju komjaunatnes komitejā, tad 
jā. Tā arī bija. Kad bērnudārza vadītā-
ja mani ieraudzīja, teica, ka speciālistu 
nevajag. Aizbraucu uz komjaunatnes 
komiteju un pateicu, ka, lūk, man ir no-
sūtījums, bet mani neņem darbā. Kom-
jaunatnes komitejā piezvanīja uz partijas 
komiteju. No partijas komitejas piezva-
nīja uz izglītības iestāžu pārvaldi. Tajā 
pašā mirklī iestājos darbā. Vienu dienu 
darbā, otrā – jau dekrētā. Tiešām, es biju 
ļoti uzņēmīga. Mana meita Simona ir 
tāda pati kā es. Arī daudz ko var dabūt 
gatavu. Otra meita ir līdzīgāka vīram 
– mērenāka, mierīgāka. Kamēr strādā-
ju un mācījos, dzīvoju kopmītnēs Rīgā. 
Vīra brālēns Ādažos strādāja par kolhoza 
priekšsēdētāja vietnieku. Kad vīrs atnā-
ca no armijas, atnācām uz Ādažiem. Tas 
bija 1973. gads. 

Ko īsti nozīmē būt par metodiķi bērnu-
dārzā? 
Metodiķis seko līdzi tam, lai bērni būtu 
apguvuši noteiktas prasmes. Zinu, kas 
katrai audzinātājai labāk padodas. Caur 
ko viņas pašas bērniem labāk var iemā-
cīt – vienai labāk padodas rokdarbi, otrai 
– zīmēšana, citai – dabaszinības. Bērnu 
pirmsskolā var iemācīt caur jebko – gal-
venais ir uzdevums, kas bērnam jāapgūst. 
Caur to, kas pašam padodas vislabāk, 
vieglāk arī apmācīt otru. Nevar izgudrot 
vienu metodiku. Var iedot vienu konspek-
tu 26 audzinātājām, bet katra to izpratīs 
un arī bērniem pasniegs citādāk. Taču es 
uzskatu, ka metodiķe ir arī audzinātā-
ja, kura audzina savas kolēģes un palīdz 
viņām apgūt gan pirmsskolas izglītības 
teoriju, gan praksi. Piecus gadus biju pa-
sniedzēja Latvijas Universitātē un mācīju 
jaunās audzinātājas apgūt šīs zināšanas. 
Kā jaunībā varējāt sadzīvot ar tik daudz 
audzināmiem bērniem, ņemot vērā Jūsu 
karstasinīgo raksturu? 
Nē, tieši otrādi. Esmu bērnudārza audzi-
nātāja pēc savas būtības. Tas ir cilvēks, 
kam jāprot viss. Man ir jāzina psiholoģija, 
jāprot ar bērnu runāt, jāzīmē, jāpēta,  jā-
māk vingrot. Jāzina no visa kā pa drusci-
ņai, jo es nekad nevaru iepriekš uzminēt, 
kas kuru bērnu interesēs. Profesija ir tāda, 
kas neļauj sēdēt. Jābūt enerģiskai. Pat ja 
viss pašai ir galīgi šķērsām, nevar bērnam 
rādīt, ka ir slikti. Ja bērnu nemīl, to uzreiz 
jūt. Atklāti bērnus komandēt nav ietei-
cams. Neviens nepakļausies. Ir jāizdomā, 
kā panākt to, ko es gribu, lai viņi nesapras-
tu, ka es viņiem to lieku darīt, bet lai bērns 
domātu, ka viņš pats to grib. Jāiedrošina, 
lai mazais saprastu, ka viņš to spēj.  Dzīves 
skola. Tā ir pirmsskolas pedagoģija. 
Izklausās, ka no pirmsskolas pedagoģi-
jas daudz kas noder arī vēlāk dzīvē…
75% no visām zināšanām, ko mēs kā cilvē-
ki savā dzīvē vispār esam spējīgi sasniegt, 
ir pirmsskolas vecumā. Kad piedzimstam, 
neprotam neko – ne ēst, ne dzert, ne stai-
gāt. Neko.  Pat visas globālās zināšanas, ko 
apgūstam vēlāk dzīvē, salīdzinot ar tām, 
ko apgūstam dzīves pirmajos gados – no 
dzimšanas līdz 7 gadiem, ir procentuā-
li niecīgas. Šīs intelektuālās zināšanas, 
kas tiek iegūtas vēlāk, ir apgrūtinātas, ja 
pirmajos dzīves gados kaut kas pamatī-
gi palicis neapgūts. Esam taču dzirdējuši 
šausmīgos gadījumus, kad bērni tiek turē-
ti izolēti no sabiedrības vai pat kopā tikai 
ar dzīvniekiem. Tad viņu attīstība ir ļoti 
bremzēta un atpalicība reizēm ir neatgrie-
zeniska. 
Kāda Jūs pati bijāt  bērnībā, jaunībā?
Bērnība bija sarežģīta, jo agri zaudēju 
tēvu, pieņemt patēvu un viņa meitu man 
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kā mazai meitenei nebija viegli. Attiecī-
bas ar mammu sarežģījās. Biju diezgan 
greizsirdīga. Apprecējos 18 gados. Ar 
savu vīru biju pazīstama jau no 14 ga-
diem. Mācījāmies Jēkabpils 3. vidussko-
lā. Viņš – 3 klases augstāk par mani. Kad 
viņš atnāca no armijas, man bija tikko 
18, uzreiz apprecējāmies. 14. maijā pie-
dzima Edijs, jūnijā man palika 19. Šogad 
mūsu dēlam būtu 41 gads – viņš šajā sau-
lē pavadīja tikai 39 gadus. Ar vīru esam 
precējušies 42 gadus. Pēc astoņiem ga-
diem svinēsim zelta kāzas. Pirms diviem 
gadiem mēs zaudējām dēlu. Sapratu, ka 
nevaru atļauties sērot, ja uz mani skatās 
mazbērni, redz, kā raudu… Kad mazdēls 
raudāja, teicu: “Tu gan, lūdzu, neraudi!” 
Viņš atbildēja: “Omammiņ, es nevaru 
neraudāt, ja tu raudi.” Es vienmēr bērnu 
dēļ esmu varējusi savākties. Un es savā-
cos. Manam vīram bija ļoti smagi, bet es 
viņam teicu – arī man nomira dēls, ne ti-
kai tev. Bet, kā tālāk dzīvot meitām, kuras 
zaudēja brāli? Mums ir jāsaņemas pārējo 
dēļ. Vīrs ir mans lielais atbalsts. Viņam 
blakus es joprojām jūtos kā īsta sieviete. 
Viņš vienmēr it visā man ir palīdzējis. 
Gan mājās, gan darbā. Palīdzējis taisīt 
arī dažādus materiālus darbam. Vasarās, 
kad ir atvaļinājums, viņš ir krāsojis, la-
bojis, remontējis. Uz svētkiem vienmēr 
sagādājis zaļumus, ar ko rotāt telpas. Ja 
viņš reizēm kaut ko negribēja darīt, teicu 
– tavi bērni iet bērnudārzā, tev kā tēvam 
tas jādara. Pat jaunībā Janeks (A. Šaicā-
nes vīrs. aut.piez.) taisīja man fonus, vil-
ka šņores, lai es sakrāsotos fonus varētu 
sakarināt uz šņores un žāvēt.
Kas tie par foniem?
Darba lapas bērniem nodarbībām. Var 
būt balta lapa, bet var nokrāsot ar zaļu 
vai zilu krāsu, lai izskatītos kā pļava vai 
debesis. Un tad rādi bērnam un emocio-
nāli stāsti: “Te ir pļava, redzi! Te piene-
nītes grib līst ārā!” Un tad liec visu ko uz 
tā fona, un bērns tā klausās: “Cik intere-
santi!” 
Ir vecāki, kuri bērniem visu ko var no-

pirkt. Ļoti viegli. To-
mēr, bērnam visu at-
ļaujot, nav jāpiepūlas, 
viņu audzinot. It kā, 
lai neapspiestu bērna 
personību, lai apzinā-
tos, ka viņš ir vērtība, 
viss tiek atļauts, bet 
patiesībā, lai bērnam 
kaut ko iemācītu, ir 
nepieciešama ārkārtī-
ga pacietība. Kaut vai 
tik daudz, lai iemā-
cītu sašņorēt kurpes. 
Tajā jāiegulda ilgstošs 

darbs. 100 un vienu reizi 
jāšņorē kurpes. Žēlojot 
sevi, neaudzinām savu 
bērnu un atļaujam darīt 
visu, ko pats grib. Man-
tas negrib kārtot…  Ai, 
vieglāk pašai 
savākt, nekā 
ilgstoši pie-
pūlēties un 
padomāt, kā 
to iemācīt, 
lai izdarītu 
pats. Jādo-
mā, kā iemā-
cīt sakārtot 
mantas tā, 
lai to gri-
bētos izdarīt, jo par maz ir tikai pateikt 
– jārāda piemērs. Tikko redzēju video 
– bērns veikalā grib paņemt čipsus un 
kolu, sāk skaļi bļaut un dauzīt kājas, krist 
zemē. Parasti mammas šajā situācijā 
nopērk visu, kas tiek pieprasīts, lai tikai 
būtu miers. Bet šī mamma sāk pati bļaut, 
sist kājas pie zemes. Puika, to redzē-
dams, nolika čipsus un kolu, un miers, jo 
ieraudzīja, kā tas izskatās no malas. Bēr-
ni parasti mēģina izmantot to pieredzi 
un uzvedības modeli, kas viņiem kādreiz 
jau ir veiksmīgi nostrādājis.
Kāpēc šāda mātes reakcija palīdzēja?
Bērns meklē visus līdzekļus, lai panāk-
tu savu. Viņš ir sapratis, ka, spiedzot un 
bļaujot, riebīgi uzvedoties, var panākt 
savu. Vecāki ātri piekāpjas mīļā mie-
ra labad. Piemēram, bērns negrib viens 
spēlēties, bet kopā ar vecākiem. Vecā-
ki nepievērš uzmanību tikmēr, kamēr 
bērns nav sācis bļaut, ārdīties. Viss, kas 
nepieciešams, ir uzmanība. Tā jāpanāk 
ar visiem iespējamajiem līdzekļiem. Bēr-
na pieredze liecina, ka, uzvedoties slikti 
publiskā vietā, mammai kļūst kauns, tā-
dēļ viņa piekāpjas. Nesen paziņas stāstīja 
par šādu reālu situāciju. Tramvajā viens 
puika staigā, visus rausta, aiztiek. Kāda 
sieviete atļāvusies bērna mātei pateikt – 

savāciet savu bērnu. Uz to māte atbildē-
jusi: “Mans bērns ir brīvi audzināts, viņš 
ir brīvs cilvēks, var darīt, ko grib.” Mūsu 
paziņu šāda bērna uzvedība tracināja, 
un viņa mātes atbilde – vēl vairāk. Viņš 
piegāja pie bērna mātes, ar plaukstu no-
brauca viņai pa seju, sakot: “Es arī esmu 
brīvi audzināts. Ko gribu, to daru.” Māte 
palika ar vaļā muti. Nez kādēļ šo bērnu 
vecāki nepanes, ja pret viņiem kāds šādi 
izturas? Tad tas ir aizskaroši. 
Pirmsskolas izglītībā strādājat 45 ga-
dus. Vai var just, kas, laikam ejot, šajā 
jomā ir mainījies? 
Nav tā, ka agrāk zāle bija zaļāka, bet de-

besis – zilākas. Vecāki vienmēr ir piepra-
sījuši savas tiesības. Visos laikos. Dabis-
ki, ka katra mamma grib, lai viņas bērns 
justos labi. Tas ir normāli. Tikai prasības 
ir mainījušās. Piemēram, ja agrāk turī-
gāki vecāki gribēja, lai viņa bērnam dod 
šokolādes sieriņu, kamēr citi neredz, es 
varēju pamatot, kādēļ tā nedrīkst. Šodien 
daudzi vecāki grib, lai bērnam visu laiku 
būtu klāt mobilais tālrunis, lai viņu atva-
se jebkurā brīdī varētu runāt ar vecākiem. 
Noteiktu nodarbību laikā tas traucē. Vi-
sos laikos cieņa bijusi jānopelna. Bērns 
nav muļķis. Jūt, vai skolotāja vispār mīl 
bērnus, vai nē. Vai stundas ir sagatavotas 
atbildīgi. Jā, pašiem mājās arī ir jālasa, 
bet stundas nav domātas tekstu lasīšanai. 
Stundās skolotājam jāizdomā, kā radīt 
interesi lasīt pašiem. Ja skolotāji tā strādā 
regulāri, bet stundās bērni žāvājās un ne-
var sagaidīt zvanu, cieņas no bērniem ne-
būs. Mēs visvairāk mīlam tos skolotājus, 
kuri mums kaut ko patiešām ir iemācīju-
ši. Ja skolotājs saka – tā nav mana prob-
lēma, ņem privātskolotāju, viņš nemaz 
nav pelnījis cieņu. Mazam bērnam nevar 
teikt: “Nu, kas tev ir, ko tu tur nesaproti!” 
Man ir jāmeklē un jāatrod veids, kā palī-
dzēt saprast. Mēs runājam, ka jaunākajā 
paaudzē vajag audzināt cieņu pret vecā-
kiem un skolotājiem, bet ar šo pašu izru-
nāto teikumu viss noslēdzas – paši mēs 
šo cieņu neizrādām. Ja mēs domājam, kā 

 Anita Šaicāne ar 5 mazbērniem (Rūdol-
fu, Kati, Mārtiņu, Aneti Loti, Jāni), jo Elīza 
fotogrāfijas uzņemšanas laikā – sacensī-
bās basketbolā.
 Anitas mazmeita Elīza šā gada Jāņos ar 
sunīti Lebro.

Bērni un vīrs kopā ar Anitu Šaicāni viņas 55 gadu jubilejā.
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dabūt no bērnudārza peļņu, kā iekasēt 
no vecākiem vairāk naudas par kaut kā-
diem papildu pulciņiem, lai atpelnītu sil-
tumenerģijas vai elektrības zudumus, tad 
patiesībā mēs atkal nodarām pāri saviem 
bērniem. Sadārdzinot izmaksas pašval-
dības bērnudārziņa pulciņiem, sanāk 
tāda turīgo vecāku lobēšana. Bērnudārzā 
ir integrēta programma, un es domāju, 
kā to uzlabot ar dažādiem pulciņiem. 
Ja es kā metodiķe redzu, ka bērnam ir 
dotības zīmēšanā, meklēju iespējas, kā 
viņam šo talantu attīstīt. Tā ir iespēja 
sagatavot mākslas skolai arī ne tik turī-
gu vecāku bērnus. Maksai jābūt 
tādai, lai varētu nodrošināt ma-
teriālo bāzi. Mūsu valstī ir šāds 
termins – māciet bērniem iemā-
cīties pārdot sevi tirgū. Pārdot 
sevi – šis jēdziens ir tik amorāls. 
Bērns jāaudzina ne jau tā, lai ie-
mācītos pārdot sevi tirgū, bet, lai 
saprastu, ko viņš pats grib darīt, 
kādā jomā sevi attīstīt. Cilvēki, 
kuri iemācās sevi pārdot tirgū, 
ļoti ātri sadeg. Tas viss beidzas ar 
to, ka viņi pamet Rīgu un aiziet 
dzīvot dziļos laukos mežā, jo sa-
prot, ka sevis pārdošana ne pie kā 
laba nenoved. Ir svarīgi mācēt at-
rast kopēju valodu ar otru, jāprot 
sadarboties, bet, vai pārdot sevi? Tas, kas 
būtu jānodrošina valstij, jau ir uz paš-
valdības pleciem, plus pašvaldība taču 
maksā naudu izlīdzināšanas fondā. Paš-
valdība tiek uzraudzīta, kontrolēta, tāds 
bērnudārzs nekad nenesīs peļņu naudas 
vērtībā. Negribētos, lai bērnudārzā nāk-
tos pasliktināt apstākļus, lai uzlabotu 
pašvaldības budžeta situāciju. Manuprāt, 
ir brīži, kad jādomā par peļņu, bet ir vēr-
tības, kas stāv tai pāri. Privātās pirms-
skolas izglītības iestādes, lūdzu, pelniet, 
bet, vai tas jādara pašvaldības bērnu-
dārzam? Nedrīkst nonāvēt bērnā to, kas 
viņam patīk un sagādā prieku. Kaut ko 
jaunu bērns vislabāk apgūst tieši caur to, 
kas patīk. Caur sportu, caur dabu, caur 
zīmēšanu. 
Ko sakāt par alternatīvajām pedagoģi-
jām, piemēram, Montesori u.c.? 
Brīnišķīgas pedagoģijas. Par alternatīva-
jām pedagoģijām rakstīju savu maģistra 
darbu. Montesori vēsta – darbojoties ar 
materiāliem lieliski attīstās domāšana, 
smadzeņu darbība, jo pirkstu galos ir 
nervi, kas atbild par runas, valodas at-
tīstību. Kad ar adatiņu izšuj, paralēli 
attīstās domāšana un valoda. Tie, kas ir 
studējuši anatomiju un fizioloģiju, zina, 
ka tā vienkārši ir. Ar necilām lietām var 
paveikt lielu darbus. Montesori metode 
liek pētīt bērna spējas un pakāpeniski 

pagrūtināt uzdevumu, kas pirmskolā ir 
ļoti būtiski.
Viss ģeniālais ir vienkāršs…
Mūsu dārziņā visas var dēvēt par ģime-
niskajām grupām tieši tādēļ, ka izman-
tojam visas metodikas. Ja iziesiet pa 
grupiņām, redzēsiet, ka mums ir dažā-
das pupiņas, sēkliņas, ir darbi no ma-
karoniem, mannas, tas viss nodrošina 
dažādu maņu attīstību. Viens labāk uz-
tver informāciju ar redzi, cits – ar dzirdi, 
vēl kāds – ar tausti, kustībām. Ne visiem 
bērniem patīk pētīt skudras. Dažs, tās 
ieraugot, spiegdams skrien prom. Tikko, 

atvaļinājumā, satiku savu bērnudārza 
audzēkni, kurš salasījis septiņas vaboles. 
Rāda man: “Čau, Anitiņ, redzi, es atra-
du vaboles!” Ir tādi, kas nespēj paņemt 
vaboli rokās. Integrētā pirmsskolas iz-
glītības programma, kas šobrīd valstī ir 
pirmsskolas vadlīnijās, tā ir ļoti līdzīga 
Valdorfa pedagoģijai. Tas nozīmē, ka 
caur vienu tēmu var mācīt gan matemā-
tiku, gan latviešu valodu. Montesori pe-
dagoģijā var pirkt speciālos materiālus, 
bet var arī izmantot savus.  Ir arī tāda 
norvēģu dabas pedagoģija, kur bērni guļ 
ārā guļammaisos, paši vāra sev zupu uz 
ugunskura. No tās esmu aizguvusi ideju 
par dabas stūrīšiem. Ir trīs grupas, kurās 
tādi ir. Tur var audzēt un vērot, kā izaug 
augi, ikvienai mazai, dzīvai būtnei ir va-
jadzīgs ūdens, gaiss, gaisma, lai attīstītos. 
Daudzās grupās ir kārbiņas, kurās ir da-
žādi materiāli, lai klausītos, kā tās skan. 
Ir programma “Soli pa solim”, kas nākusi 
no ASV, arī to izmantojam. Tas nozīmē, 
ka telpu sadala pa zonām, bērns pats var 
izvēlēties – zīmēt, lasīt, rakstīt vai veidot. 
Tad neizveidojas konfliktsituācijas – pie-
mēram, viens grib braukt ar ratiem, bet 
otram tajā vietā uzbūvēta māja. Svarīgi 
apgūt arī to, ka katrai lietai ir sava vieta. 
Bērniem vispār nepatīk kārtot mantas, 
bet, ja no septembra pacietīgi māci nolikt 
vietā, atkārto vienu un to pašu, atkārto 

101 reizi, tas izdodas. Bērni paši seko lī-
dzi. Jau ap jauno gadu vari vērot, kā viss 
izdodas. Tas palīdz arī pašam būt savāk-
tam un sakārtotam. Bērni pirmsskolas 
laikā parasti atdarina vecākus, skolotā-
jus. Šajā vecumposmā atdarināt ir ak-
tuāli. Aizejot mājās, vecāki var nojaust, 
kā audzinātājas dienas laikā ir runājušas 
ar bērnu, bet arī audzinātājas pēc bērnu 
valodas noprot, kā vecāki runā mājās. 
Spēlējās leļļu stūrī: “Zaķīt, atnes man 
aliņu!” Vecāki bieži stāsta, ka bērni no 
bērnudārza atnes mājās dažādus “sliktos 
vārdus”. Bērnudārzs nav siltumnīca, tas 

ir sabiedrības modelis. Tā ir pir-
mā skola, kur jāiemācās sadarbo-
ties. Katram bērnam jāpārdomā, 
kā ar šo situāciju tikt galā – at-
kārtot šos vārdus vai nē. Šodien 
– bērnudārzs, rīt – skola, parīt 
– darbs.  Ar dažādām situācijām 
katram pašam vajadzēs tikt galā. 
Var kaunināt audzinātāju par to, 
kādēļ bērns runā rupjus vārdus, 
bet audzinātājas klātbūtnē šos 
vārdus nelieto un izsekot katram 
vārdam, ja grupā ir 25 bērni… 
Katrai mammai savs bērns ir vis-
labākais. Bērns tik labi dejo, bet 
viņu nepaņem izlasē, dzied, bet 
netiek ansamblī… Jā, bērns visu 

dara labi, bet varbūt mammai dziedāša-
na ir svarīgāka nekā pašam bērnam. Var-
būt viņš pats grib iet uz džudo. 
Dažādiem bērniem ir atšķirīgas izjūtas. 
Daži nevar sagaidīt, kad dosies uz bēr-
nudārzu, bet daudziem arī nepatīk…
Protams, īpaši, ja mājās mamma paliek 
ar mazāku māsu vai brāli. Kādēļ man 
kā nosodītajam ir jāiet prom no mājām? 
Jāēd noteiktā laikā? Jāguļ? Jāspēlējas? Ja 
mājās nav noteiktu rāmju, robežu, tad 
bērnudārzā ir noteikta kārtība, ritms, 
kādai jāpakļaujas. Parasti pirmajās die-
nās, adaptācijas periodā tiek atklāts, kas 
ir par vainu. Manos 45 darba gados nav 
daudz tādu bērnu bijuši, kuri patiešām 
nav piemēroti bērnudārzam. Psiholoģija 
māca, ka otrā visvairāk nepatīk tas, kas 
ir pašā. Kādreiz man tam bija gūti noti-
cēt, bet tā ir. Pašam ar sevi strādāt – tas ir 
grūts darbs. Tas ir visgrūtākais.  Saprast, 
ko tu pats īsti gribi. Mēs it kā zinām, 
kādam ir jābūt labam cilvēkam, mēs zi-
nām, kādai jābūt mīlestībai, mēs zinām, 
kādam jābūt labam bērnam, mēs visu to 
zinām, bet neviens nav ideāls. Ja kaut ko 
vispār dari, protams, ka kļūdies. Un bēr-
ni arī ir tik dažādi. Neviens cilvēks nevar 
būt labs visiem. Un arī bērns. Līdz ar to 
– man kā pedagoģei jāatrod īstā pieeja 
katram bērnam. 

Monika Griezne

Pirmie audzēkņi Rīgas-Jūrmalas Mežrūpniecības bērnudār-
zā Babītē. Izlaidums – 1972.g.



ĀDAŽU VĒSTIS   17. JŪLIJS (177) 20156

SPORTS

Tomasa Staņislavska panākumi spēka trīscīņā 
14 gadus vecais jaunietis no Ādažu vidus-
skolas Eiropas čempionātā spēka trīscīņā 
WPC (World Powerlifting Congress) versijā 
izcīnījis divas zelta medaļas. Tomass pietu-
pies ar 122,5 kg smagu stieni, spiešanā gu-
ļus ar stieni sasniedzis rezultātu - 72,5 kg, 
bet svara stieņa vilkšanā no zemes – 140 kg. 
Sportista svars ir tikai 55 kg. Pēc šo sacen-
sību rezultātiem izriet, ka Tomass Staņis-
lavskis labojis 5 Eiropas un 5 pasaules re-
kordus spēka trīscīņā, taču Latvijas Sporta 
federāciju padome šīs sacensības neatzīst. 

Tomass, gatavojoties sacensībām, trenējies 
savā šķūnītī, ko tagad visi pazīst kā sporta 
klubu “Garkalnes strong”. 2014. gadā To-
mass piedalījās pirmajās sacensībās, kur arī 
uzreiz uzvarēja, sasniedzot jaunus Latvijas 
rekordus. Šobrīd Tomasam pieder 18 Latvi-
jas, 5 Eiropas un 5 pasaules rekordi dažādās 
svara kategorijās Pasaules Spēka trīscīņas 
komitejas GPC (Global Powerlifing Comi-
tee) un Pasaules spēka trīscīņas kongresa 
WPC (World Powerlifting Congress) federā-
ciju atzītajās sacensībās spēka trīscīņā.

Tenisa centrā “Ādaži” noslēdzies labdarības turnīrs, ziedojot akcijai “Kara bērni” 

Šis jau ir otrs gads, kad Rotari kustība (www.
rotary.lv)  kopā ar “Tenisa centrs “Ādaži”” 
rīkoja labdarības turnīru š.g. 20.jūnijā, 
novirzot visus saziedotos līdzekļus kādam 
konkrētam mērķim. Šogad – labdarības 

akcijai „Kara bērni” 
(www.karaberni.lv). 
Turnīru atbalstīja “Teni-
sa centrs “Ādaži””, rek-
lāmas aģentūra “Mooz”, 
“Bio2you”, “Blue box”, 
“Livia apartments”, “Ar-
kolat”, “Gatineau”, “Ba-
bolat” un “Mārcienas 
muiža”. 
Starp 13 jaukto du-
bultspēļu pāriem galve-
nā balva no „Dinner in 

the Sky” šogad tika uzvarētājpārim Kristai 
Opmanei un Jurģim Pastoram. 
Turnīrā piedalījās un to atbalstīja arī Kārlis 
Lejnieks –  Latvijas Tenisa Savienības ģene-
rālsekretārs, kurš pēdējos divus gadus strā-

dājis par Latvijas Deivisa kausa komandas 
kapteini. 
Nedaudz par pašu labdarības akciju “Kara 
bērni”. Pavisam netālu no mūsu mājām ir 
bērni, kuri pārdzīvo kara šausmas, zau-
dējuši vecākus, cieš fiziski un emocionāli. 
Tas notiek tepat kaimiņos – Ukrainā. Zie-
dojumu akciju ar nosaukumu “Kara bērni” 
ierosinājusi Rotari organizācija. To atbal-
stījusi LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece, kļūstot par šīs akcijas patronesi 
un ielūdzot Ukrainas, Lietuvas un Igauni-
jas pirmās personas.
Labdarības akcija “Kara bērni” Ukrainas 
bērnu atbalstam ziņo – jau saziedoti vairāk 
nekā 18 tūkstoši eiro un top jauni atbalsta 
pasākumi.

Marika Ģederte

Brīvdienās pie Ādažu Sporta centra – kustību nodarbības brīvā dabā
Sākot ar jūliju, zālienā pie Ādažu Sporta 
centra plānotas Brīvdienu fitnesa nodar-
bības. Brīvdienu fitness ir kustību nodar-
bība brīvā dabā, kas palīdz relaksēties un 
uzņemt nepieciešamo enerģiju atpūtai 
brīvdienās. Savienojot kustību, svaigu 
gaisu un dzīvo mūziku, deju pasniedzēja 
Līva Gudule (happydance.lv) izstieps un 
iekustinās no kāju pēdām līdz pat pirk-
stu galiņiem, lai gūtu pozitīvas emocijas 

un patīkamas sajūtas pēc kārtīgas izkus-
tēšanās!
Nodarbību laiki tiek plānoti sestdienu 
un/vai svētdienu rītos vasaras sezonā. 
Sekojiet jau laicīgi Brīvdienu fitnesa Fa-
cebook lapai, kur tiks publicēta sīkāka 
informācija:
https://www.facebook.com/bfadazi
Kontaktinformācija – Lauma (26101858)
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Ādažos aizvadītas strītbola sacensības 
Arī šogad Ādažu novada dome rīkoja 
strītbola sacensības, kas norisinājās 13 jū-
nijā, visus spēlēt gribētājus pulcējot Āda-
žu Sporta centra basketbola laukumos. 
Jaunākajā grupā, kur spēlēja 2001. gadā 
dzimuši un jaunāki jaunieši, pieteicās 3 
komandas – “The ballers”, “Rievoti krun-
kainās rozīnes “ un “BK Ādaži”. Aizvadot 
divu apļu turnīru, izcīnot visās spēlēs tikai 
panākumus pie uzvaras turnīrā tika “The 
ballers”, otrās ar 4 uzvarām un diviem 
zaudējumiem palika “Rievoti krunkainās 
rozīnes”, bet trešie – “BK Ādaži”. Vecākajā 
grupā, kurā spēlēja 1998. gadā dzimuši un 
vecāki spēlētāji, pieteicās 9 komandas. Lai 
noskaidrotu labāko komandu, tika aizva-

dīts viena apļa turnīrs, kur katra komanda 
aizvadīja 8 spēlēs. Jau no paša sākuma bija 
redzams, ka liela daļa komandu ir spēkos 
līdzīgas, kas solīja interesantu un spraigu 
cīņu. Pēc turnīrā izspēlētām 36 spēlēm vis-
labāk veicās komandai “Piparmētru tēja”, 
kas visās spēlēs izcīnīja tikai panākumus 
un kļuva par Ādažu strītbola čempioniem. 
Otro vietu, zaudējot tikai vienu spēli, tieši 
pret jau minēto “Piparmētru tēju”, izcīnī-
ja “Ādažu sporta centrs” komanda, bet uz 
pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Carni-
kavas komanda “AK Draugi”, kas izcīnīja 
6 panākumus un piedzīvoja 2 zaudēju-
mus pret iepriekšminētajām komandām. 
Pasākuma laikā norisinājās arī metienu 

konkurss, kuros varēja piedalīties ikviens 
gribētājs un iegūt Ādažu novada domes 
sarūpētās balvas.

Edgars Krūze
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Ādažu lidlaukā viesojas 26 lidmašīnas no Vācijas
25. jūnijā Ādažu lidlaukā gaisa satiksme 
bija intensīvāka nekā parasti, jo tā uzņē-

ma 26 lidmašīnas no Vācijas. Visi lidapa-
rāti ir privāti, to īpašniekiem lidošana 

ir brīvā laika pavadīšanas 
veids. Daudzi no viesiem 
uz Baltijas valstīm bija atli-
dojuši pirmo reizi. Pārsvarā 
šie avio tūristi apceļo Rietu-
meiropas valstis. Kā stāsta 
vāciete, foto māksliniece 
Gabriele Urbaneka, viena 
no avio tūristēm, Latvijā 
no debesīm varot ieraudzīt 
dažādu toņu zaļo krāsu, 
daudz mežu un plašas, ne-

apdzīvotas teritorijas. Vācija esot daudz 
apdzīvotāka nekā Latvija. “Cerams, ka 
nākamgad Ādažu lidlauks uzņems vēl 
vairāk avio tūristu. Jau šobrīd interesi iz-
rādījuši arī norvēģi un itāļi,” pauž Ādažu 
Uzņēmēju biedrības pārstāvis Uldis  
Štēbelis.

Ādažnieku panākumi Latvijas Jaunatnes Vasaras olimpiādē
No 3. - 5. jūlijam Valmierā un Cēsīs notika 
Latvijas Jaunatnes Vasaras olimpiāde. Šogad 
LJO pārstāvēja 2637 sportisti no 83 pašval-
dībām. Tika izcīnīti 236 medaļu komplekti 
26 sporta veidos. Ādažu novada komandu 
pārstāvēja sportisti no Ādažu Bērnu un jau-
natnes sporta skolas (ĀBJSS) – džudo, grie-
ķu-romiešu cīņā,  brīvajā cīņā meitenēm,  
volejbolā un pludmales volejbolā. 
Volejbolā  Kristīne Smirnova, Anastasija 
Kerča, Betija Dukāte, Paula  Šēnere, Laura 
Kaupere, Ieva Ozola, Beāte Radziņa, Alīna 
Kublika, Anna Kovala un Darja Šilova ie-
guva 4. vietu.  Pludmales volejbolā Alīna 
Kublika un Laura Kaupere ierindojās 13.- 
16. vietā.  Grieķu-romiešu cīņā Raivis Gov-
čis izcīnīja 3. vietu, arī Kristiāns Piskorskis 
ieguva 3. vietu.
Brīvajā cīņa meitenēm Tatjana Vlasova, Se-

rafima Nazarova un Daira Krope ierindojās 
3. vietā. Džudo Uldis Nartišs un Mareks 
Markāns ieguva 2. vietu, Raimonds Taube 
– 3. vietu, Rūdolfs Jānis Večens, Romāns 
Jefremovs, Artūrs Nartišs – piekto, bet 
Edžus Straujups, Maksims Marins – 7. vietu.
U. Nartišu, M. Markānu, A. Nartišu, E. 
Straujupu, S. Nazarovu, D. Kropi, M. Mari-
nu Latvijas Jaunatnes olimpiādei sagatavoja 
Ādažu BJSS, taču sportisti sacensībās pār-
stāvēja Carnikavas un Inčukalna novadu. 
Īpašs paldies trenerei Jeļenai Smirnovai, 
kura pirmo reizi ar savām sportistēm iz-
cīnīja tiesības piedalīties LJO volejbola 
finālturnīrā un ieņēma augsto 4. vietu 11 
komandu konkurencē. Neskatoties uz eks-
trēmajiem laika apstākļiem un veselības 
problēmām, arī pludmales volejbolistes uz-
rādīja labus rezultātus. 

Liels paldies visiem sportistiem, ka pārvarē-
jāt lielo karstumu un aizstāvējāt Ādažu godu. 
Paldies treneriem Vasilijam Zjatkovam, 
Leonīdam Kuzņecovam, Mārtiņam Lūki-
nam un Jeļenai Smirnovai, kuri sagatavoja 
sportistus šīm atbildīgajām un lielajām sa-
censībām. 

Dagnija Puķīte

Latvijas kabeļveikborda čempionātā pie medaļām tiek arī ādažnieki 

4. jūlijā Ādažos, veikparkā “Promobius” no-
risinājās pavisam karstas sacensības – Lat-
vijas čempionāts kabeļveikbordā, kurā pie 
medaļām tika arī ādažnieki Daniels Svipsts 
un Karlīne Podoļska.
Kā pastāstīja veikparka “Promobius” pārstā-

vis Juris Krūze, ceturtajā Latvijas čempio-
nātā kabeļveikbordā kopumā piedalījās 
vairāk nekā 20 sacensību dalībnieku, to-
starp divi sportisti no Igaunijas. “Lai gan 
igauņi sacensībās parādīja, ka ir maķenīt 
pārāki par mūsu braucējiem, pie meda-
ļām viņi netika, jo tas tomēr bija Latvijas 
čempionāts, kurā tika noskaidroti labākie 
pašmāju veikotāji,” teica J. Krūze.
Kā liecina rezultāti, jauniešu grupā vecu-

mā līdz 16 gadiem pie medaļām tika Gustavs 
Otto Cers un ādažnieks Daniels Svipsts. Arī 
meiteņu konkurencē pie godalgotas vietas 
tika Ādažu novada iedzīvotāja Katrīna Po-
doļska, kura mazliet piekāpās veikotājai An-
nijai Zelhmanei.

Vīriešu konkurencē uzvaras laurus plūca 
Pēteris Loža un Arno Geipelis, savukārt 
starp dāmām labākās bija Santa Vēvere un 
Anita Leina.
Latvijas čempionātā kabeļveikbordā savā 
starpā sacentās arī tie, kas ar veikbordu no-
darbojas jau daudzus gadus, un profesionāļu 
konkurencē pārliecinoši pirmo vietu izcīnīja 
Valters Ošenieks. Pie sudraba medaļas tika 
Jānis Siders, kurš aiz sevis godpilnajā trešajā 
vietā atstāja Armandu Alpu.
Kā norāda veikparka “Promobius” pārstāvis, 
Latvijā netrūkst šī ekstrēmā ūdenssporta cie-
nītāju, turklāt daudzi sportisti nākotnē varē-
tu piedalīties arī Eiropas mēroga sacensībās.

Aprinkis.lv 
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ādažu uzņēmēji apvienojas biedrībā
7. jūlija vakarā kopā sanāca vairāk nekā 
30 Ādažu uzņēmēju, lai dibinātu biedrī-
bu “Ādažu uzņēmēji”. Par jaunās biedrī-
bas valdes locekļiem ievēlēja Uldi Štēbeli, 
Valēriju Bulānu (SIA “Emerald Baltic”), 
Uģi Dambi (SIA “K Property”), Halforu 
Krastu (H. Krasta zemnieku saimniecība 
“Ozolkrasti”), Gati Tauriņu (SIA “Ke-
ramserviss”) un Normundu Zviedri (SIA 
“Zviedri”). Vakara gaitā jaunās biedrības 
dalībnieki apstiprināja biedrības statū-
tus, pilnvaras, noteica biedru maksu, kā 
arī jaunās biedrības valdes pirmajā sēdē 
par biedrības priekšsē-
dētāju vienbalsīgi ievēlē-
ja Uldi Štēbeli. 
Biedrībā “Ādažu uz-
ņēmēji” apvienojušies 
Ādažu novada uzņēmu-
mi: SIA “KDV”, “Vides 
Integrētais Serviss”, 
“Rotons”, “Leģenda 
Gold”, SIA “Kenner”, 
“Ķurzuļi”, “Portmanns 
un Ko”, “Ādažu Nam-
saimnieks”, “AK Trans-
group”, “K Property”, 
“Ādažu Ūdens”, “Eigers 
Moduļi”, “Arpos”, “Ke-
ramserviss”, “Emerald 
Baltic”, “Rīgas Remonts”, 
“Laik”, “Rias”, “Berlat 
Grupa”, “Ādažu Indus-
trija”, “Ādažu Metāls”, “Perro un dēli”, 
“Zviedri”, “Rose Brewery”, “Lora-V”, ak-
ciju sabiedrība “Hornbaek Baltic”, Ādažu 
aeroklubs “Avio Rīga”, Halfora Krasta 
zemnieku saimniecība “Ozolkrasti”, Jā-
nis Ruks, Ārijs Ūdris un Uldis Štēbelis.  
“Man ir prieks, ka Ādažu novada dome 
ieguvusi jaunu, nopietnu sarunu part-
neri. Jautājumi, kas mums kopā būs jā-
risina, būs patiešām daudz un svarīgi,” 
uzskata domes priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks. 
Uz jautājumu, kādēļ uzņēmējiem bijis 
svarīgi apvienoties, Uldis Štēbelis pauž: 
“Uzņēmēji domei paudīs savu viedokli 
par jautājumiem, kas tieši skar uzņēmēju 
darbu un ietekmē viņu ikdienu. Uzņē-
mēju biedrība būs palīgs domei, lai Āda-
žu rūpniecisko un biznesa vidi attīstītu 
labāk un straujāk.” 
“Mūsu uzņēmumam likās svarīgi būt 
biedrībā, lai iepazītu arī citus uzņēmējus, 

dibinātu kontaktus, veidotu sadarbību, 
izprastu situāciju. Domāju, ka biedrība 
būs nopietns spēks, kuras viedoklī ie-
klausīsies, tāpat – tā veicinās domes un 
uzņēmēju ciešāku sadarbību,” uzskata 
Valērijs Bulāns.
“Mūsu uzņēmums iestājās biedrībā ar 
domu, ka vairāki uzņēmēji kopā varētu 
atbalstīt  ādažniekus jomās, kur nepie-
ciešama kāda palīdzība. Tas varbūt at-
balsts bērniem, jauniešiem, dažādu labu 
un vērtīgu projektu sponsorēšana,” pār-
liecināts SIA “Zviedri” valdes loceklis 

Normunds Zviedris. 
“Mēs nolēmām iesaistīties, lai uzzinātu, 
kā klājas citiem uzņēmējiem novadā, ie-
pazītos ar viņiem, kā arī, lai mūsu balsī 
ieklausītos. Lielāks spēks tomēr, ja esam 
kopā, nevis katrs pats par sevi,” norāda 
Jānis Dišlers, “Hornbaek Baltic” izpild-
direktors. Viņam, esot biedrībā, būšot 
interesanti uzzināt arī novada domes 
redzējumu par attīstību novadā. “Man 
kā uzņēmējam šķiet, ka vislielākā vērtī-
ba novadā ir tieši cilvēki, jo uzņēmēji ir 
ieinteresēti būvēt jaunas ražotnes un at-
vērt uzņēmumus tikai tādās vietās, kur 
ir darba spēks. Manuprāt, jādara viss, 
lai Ādažos vēlētos dzīvot aizvien vairāk 
un vairāk cilvēku – tā ir sakārtota infra-
struktūra, skolas, bērnudārzi un mājok-
ļi, kur dzīvot. Tā ir vide, kas ir sakopta 
un ar ko var lepoties. Tā ir politika, kas 
vērsta uz to, lai cilvēkiem šeit būtu ērti 
un patīkami dzīvot. Jo vairāk cilvēku būs 

Ādažos, jo lielākas iespējas šeit ienākt 
jauniem uzņēmējiem,” savu viedokli 
pauž Jānis Dišlers. 
Uzņēmumi, kas apvienojušies vienā 
biedrībā, pārstāv ļoti dažādas nozares, 
piemēram, SIA “ROTONS”  ir lielākais 
lielgabarīta plastmasas izstrādājumu ra-
žotājs Latvijā, SIA “KENNER” – vienīgais 
Baltijā, kas nodarbojas ar programmva-
dības darbagaldu, ūdens augstspiediena 
iekārtu un metālapstrādes tehnoloģisko 
iekārtu izgatavošanu. SIA “Ādažu me-
tāls” ir  viens no sešiem nopietnākajiem 

metāla jumtu ražotā-
jiem Latvijā. SIA “Ke-
ramserviss” ir viena no 
vadošajām kompānijām 
Baltijā, kas darbojas ter-
moapstrādes, siltumteh-
nikas un ugunsdrošības 
jomās. Akciju sabiedrība 
“Hornbaek Baltic” ražo 
priedes koka līstes, kas 
paredzētas durvīm, lo-
giem, grīdām, griestiem 
u.c., kur saražotā pro-
dukcija 99% apmērā tiek 
eksportēta uz Eiropu un 
Skandināvijas valstīm.  
SIA “Portmanns un Ko” 
nodrošina šķidro kravu 
pārvadājumus no Rīgas, 
Ventspils, Liepājas os-

tām uz Eiropas valstīm, ASV, Indonēzi-
ju, Ķīnu un citiem pasaules reģioniem. 
Biedrībā apvienojušies arī pārtikas ražo-
tāji, piemēram, kafijas un tējas ražotājs 
SIA “Emerald Baltic”, alus – SIA “Rose 
Brewery”, stiprā alkohola – SIA “Berlat 
Grupa”. Jauno biedrību pārstāv ne tikai 
ražotāji – arī viesnīcu un tūrisma biznesa 
pārstāvji (AK “Transgroup”, SIA “Perro 
un dēli”) dažādu pakalpojumu sniedzēji 
– auto apkope un remonts, ēku tīrīšana 
(SIA “K Property”), namu apsaimnieko-
šana (“Ādažu Namsaimnieks”), ūdens 
apgāde, kanalizāciju tīklu apkalpošana 
un uzturēšana (SIA “Ādažu Ūdens”), bēr-
nu un jauniešu brīvā laika organizēšana 
(SIA “LAIK”), velo tirdzniecība, apkope, 
remonts (SIA “Zviedri”), ēdināšana (SIA 
“Lora-V”), elektroinstalāciju ierīkošana 
(“Leģenda Gold”) u.c., kā arī vairāki tir-
gotāji un individuālie uzņēmēji.  

Monika Griezne

Individuālajiem komersantiem un visiem uzņēmējiem iespēja sevi popularizēt!
Biedrība “Ādažu uzņēmēji” aicina ikvienu uzņēmēju, kā arī individuālos komersantus sūtīt savus sludinājumus, darba vietu 
piedāvājumus, kā arī citu svarīgu informāciju uz e-pasta adresi: adazu.uznemeji@gmail.com. Informācija tiks publicēta jaunās 
biedrības “Ādažu uzņēmēji” izdevumā. Īpašs aicinājums atsaukties tos uzņēmējus, kuri piedāvā darbu, meklē darbiniekus. 

Biedrība “Ādažu uzņēmēji”

Jaunās biedrības “Ādažu uzņēmēji” valde. No kreisās Halfors Krasts, Gatis 
Tauriņš, Normunds Zviedris, Uldis Štēbelis, Valērijs Bulāns, Uģis Dambis.
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NOVADĀ

Izmaiņas Valsts digitālajā meliorācijas kadastrā
Veiktas izmaiņas Valsts digitālajā meliorācijas kadastrā. Tajā atzīmēti Ādažu novada paš-
valdības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvji. Tagad visi, kuriem ir interese, varēs 
apskatīt un iepazīties ar pašvaldības nozīmes grāvju atrašanās vietu. Meliorācijas ka-
dastru iespējams apskatīt, pietuvinot karti Ādažu novadā: www.melioracija.lv

Mārīte Šketika

Ādažu pašvaldības policijai - jauns auto
Ādažu novada dome veica publisko iepirku-
mu  un  par 25 280 euro (bez PVN) no SIA 
“Ad Rem Auto” iegādājās specializēti aprīko-
tu transportlīdzekli “Subaru Forester” Ādažu 
pašvaldības policijas darbības nodrošināša-
nai. Jaunā policijas patruļmašīna nomainīs 
vienu no mikroautobusiem, kas savu laiku ir 
uzticami nokalpojis un kam 1. jūnijā beidzās 
ekspluatācijas termiņš. Šī automašīna tiks at-
savināta un pārdota izsolē. 
Transportlīdzeklī izvietotās restes ievērojami 

palielina pašu policistu drošību, kā arī au-
tomašīna ir speciāli aprīkota, lai pārkāpēju 
novērošana un aizturēšana pārkāpumu izda-
rīšanas brīdi būtu pēc iespējas efektīvāka. Lai 
iegūtu pierādījumus administratīvā pārkā-
puma lietās, automašīna ir aprīkota ar  video 
reģistratoru un  globālās pozicionēšanas sistē-
mu. Ar jauniegādāto transportlīdzekli krietni 
vieglāk un ātrāk varēs piekļūt ūdenstilpnēm, 
un vietām, kur parasti ir grūti piebraukt.

Oskars Feldmanis

Ādažu Kultūras centrā iegādāts videoprojektors un ekrāns

Ādažu Kultūras centra projekts “Vi-
deoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu 

kultūras centra Ceriņu zālē” (Id.Nr.:12-
04-LL34-L413201-000008), veiksmīgi 
ieviests un sasniegts projekta mērķis – 
nodrošināt Ādažu Kultūras centru ar at-
bilstošu, efektīvu informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai 
uzlabotu kultūras pakalpojumu kvalitāti 
un efektivitāti.
Jauna tehniskā aprīkojuma iegāde ļauj 

pilnveidot Ādažu Kultūras centra darbī-
bas jomas, nodrošinot inovatīvu kultū-
ras piedāvājumu apmeklētājiem. Ir iepēja 
demonstrēt filmas, nodrošināt konferen-
ces un seminārus ar mūsdienīgu aprīko-
jumu, kultūras sarīkojumus veidot krāš-
ņākus un bagātīgākus gan saturā, gan 
formā.

Linda Tiļuga

Piedalies aptaujā par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem Ādažu novadā!
Ādažu novada domes Sociālais dienests vēlas noskaidrot  iedzīvotāju viedokli par Sociālā dienesta 
darbu, pieejamiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem, lai uzlabotu darba kvalitāti, kā arī ie-
viestu jaunus pabalstu un pakalpojumu veidus.
Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 15 minūtes, un tā ir aizpildāma, atzīmējot kādu no atbilžu va-
riantiem vai ierakstot savu viedokli tam paredzētajā vietā. Anketa ir anonīma, atbildes tiks izmantotas 
tikai apkopotā veidā. Anketa atrodama Ādažu novada mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā anketa 
pieejama Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, Ādažos.

Ādažu novada Sociālais dienests

Piedalieties amatnieku radošajās darbnīcās bez maksas! Aicina biedrība “Gaujas Partnerība”

Biedrība “Gaujas Partnerība” aicina iedzīvo-
tājus piedalīties amatnieku radošajās darb-
nīcās, kuru ietvaros ikviens interesents varēs 
tikties ar vietējiem amatniekiem un mājra-
žotājiem, iepazīties ar viņu darbiem, kā arī 
pats izmēģināt savas prasmes dažādās rado-
šās darbnīcās. Pasākuma laikā būs iespēja 
mācīties vai pilnveidot savas zināšanās adī-
šanā, tamborēšanā, tekstilmozaīkas veido-
šanā, priekšmetu izgatavošanā no māla, ak-
mens apstrādē, rotu gatavošanā u.c. Aicinām 
piedalīties cilvēkus, neatkarīgi no vecuma, 
dzimuma vai iepriekšējās pieredzes, ar vēlmi 
radoši izpausties, iemācīties un uzzināt ko 

jaunu, kā arī vienkārši jauki pavadīt brīvo 
laiku ar draugiem vai ģimenes locekļiem.
Pasākuma norises vieta –
Lāceņu ielā 15, Ādažu novada Kadagā
Pasākuma norises datums –
2015. gada 1. augustā
Pasākuma norises laiks –
no plkst. 10.00 līdz 18.00
Dalība pasākumā bez maksas!
Pieteikšanās – lūgums līdz 30.07.2015. 
iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu: 
gaujaspartneriba@inbox.lv 
Pasākums notiek biedrības projekta “Ra-
došās darbnīcas – nāc un piedalies!” ie-
tvaros, kas tika apstiprināts Ādažu novada 
domes rīkotajā iedzīvotāju iniciatīvu kon-
kursā “Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta vis-
pārīgais mērķis – dalīties pieredzē, uzsvērt 

tautas kul-
tūr vēstures 
saglabāšanu 
un akcentēt 
amatniecības 
nozīmi.
Pieteikt savu 
dalību pa-
sākumā, kā 
arī papildu 
informāciju 
par to var ie-
gūt, rakstot 
uz e-pastu: 
gaujaspartneriba@inbox.lv vai zvanot pa 
tālruni: 29254554 (Ineta) vai 29469264 
(Inga).
Uz tikšanos pasākumā!
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MŪSU CILVĒKS

“Ļoti uzmanīgs un šarmants, lutina 
ar savā dārzā izaudzētiem labumiem, 
vienmēr atceras un apsveic svētkos. 
Ļoti sabiedrisks, izpalīdzīgs, atsaucīgs, 
aktīvs, piedalās visos senioru, sociālā 
dienesta un novada pasākumos. Strā-
dīgs un izpalīdzīgs. Katru mēnesi pie-
dalās senioru apaļo jubilāru sveikša-
nā,” stāsta galveno varoni raksturo Ieva 
Roze, Sociālā dienesta vadītāja. 
“Ballēs viņš izdancina dāmas, neļau-
jot sēdēt malā. Ar viņu kopā patīkami 
pavadīt laiku. Rūpīgs, gādīgs un ģime-
nisks. Lai gan viņa redze nav spoža, 
regulāri spēlē novusu. Arī zolīti.  God-
prātīgs un atbildīgs. Necieš netaisnību. 
Pensionāru padomē darbojas jau 15 
gadu,” stāsta Biruta Krūze, Pensionā-
ru padomes priekšsēdētāja. Viņš sako-
pis Alderu parku. Ir galvenais “Lielās 
talkas” koordinators Alderos. Katru 
gadu trešajā maija sestdienā Ēriks Kār-
lis Gumbelis dodas uz Strenčiem, lai 
atzīmētu Plostnieku svētkus. No kād-
reizējā plostnieku ciema – Alderiem 
–  šodien vairs palikuši tikai četri plost-
nieki – īsti sava aroda pratēji: Maigonis 
Liepiņš, Sergejs Šingelis, Jānis Stradiņš 
un Ēriks Kārlis Gumbelis. Šis ir stāsts 
par vienu no viņiem.

Gumbeļa kungs, kādēļ savu dzīvi nolē-
māt saistīt ar plostnieka profesiju? 
Piedzimu Jelgavas rajona  Salgales pagas-
ta Emburgas ciema “Upesgaiļos”. Gāju 
Staļģenes skolā. Pirmā darba vieta bija 
Jelgavas rajona rūpkombināts. Strādāju 
dzirnavās. Izmācījos par melderi, ieguvu 
5. kategoriju.  Līdz kolhoza laikam malu 
miltus, bīdelēju, putraimus taisīju. 1941. 

gads – tas nebija nekas, bet 1944. bija 
traks – vienā pusē Lielupei bija vācieši, 
otrā – krievi. Mūsu mājas bija kādi 300 
m no upes. Mūs tūlīt izdzina no mājām. 
Kādu veselu mēnesi tur stāvēja frontes lī-
nija. Daudz māju nodedzināja. Man toreiz 
bija 12 gadu. Tēvs strādāja Upju departa-
mentā par zemes smēlēju. No Emburgas 
līdz Cīruļiem upe bija ļoti sekla, 
to vajadzēja padziļināt, bagarēt.  
Ņēma ārā dolomītu, pat spridzi-
nāja. Tēvs brīvvalsts laikā brauca 
ar liellaivām, vācu laikā – arī. Ar 
liellaivām veda cukurbietes uz 
Jelgavu.  Ienāca krievi, šo iesauca 
armijā, tēvs paslēpās, negāja, bet 
1949. gadā bija izsūtīšanas, tēvu 
daudzi pazina, atstāja, bet Čeka 
otrā dienā bija pakaļ  – uz veselu 
gadu ietupināja. 
Kur strādājāt tālāk, kad dzirna-
vās vairs darba nebija? 
Jelgavā arī sāku strādāt par koku 
pludinātāju. Bija tāds Gaujas, Lie-
lupes, Baltezera pludināšanas kan-
toris. Tad vienu dienu dzirdēju, ka 
Baltezerā vajadzīgi motoristi. To-
laik darba vietas tā vienkārši mai-
nīt nedrīkstēja, bet priekšnieks  
uzrakstīja uz ministriju lūgumu 
par mani. Pēc kādiem 3 mēne-
šiem pienāca ziņa, lai braucu pēc 
darba grāmatiņas.  Tā atnācu uz 
Alderiem. Gauja savulaik bija no-
zīmīgākais Vidzemes koku ceļš uz 
jūru. Zelta ādere. Taču visgrūtākais posms 
bija kokus no Carnikavas, kur Gauja ietek 
jūrā, pa ūdeni dabūt uz Rīgu – dārgi un 
bīstami – jūra reti bija mierīga. Tāpēc 
1903. gadā tika uzcelta nopietna un reizē 

arī  unikāla būve –  Gaujas-Daugavas ka-
nāls, kur kokmateriāls  pa īpaši izveidotu 
kanālu cauri abiem Baltezeriem, pa Juglas 
upi un Ķīšezeru, nonāktu Rīgā.  Balteze-
ra kanālu izraka gandrīz ar rokām. Tam 
katru gadu cauri izgāja apmēram 160 000 
kubikmetru koksnes. 
Tas bija vislētākais koku transports. Ar 
auto vienā reizē var aizvest 40m3 baļķu, 
bet pludinot – 2000m3. Ceļa segums arī 
nebojājas. Ar plenējamo agregātu (ple-
nēt – siet, savienot (kokmateriālus) plosta 
plenēs), baļķus varēja saformēt apmēram 
1200m3 pa dienu. Kuģītis uz Rīgu stundas 
laikā aizvilka ap 2 – 4 tūkstoši m3 koksnes. 
Kad mani iesauca armijā (1952–1955), 
dienējot Krievijā, Gvarģeiskā, bija iespēja 
redzēt, kā tur vietējie pludināja baļķus. 
Gandrīz vai gribējās plostniekiem pievie-
noties, to darbiņu taču labi pratu, bet man 
kā zaldātam jau bija citi pienākumi. Pār-
nācu mājās un te, Alderī, iepazinos arī ar 
savu sievu. Viņas brālis arī bija plostnieks. 
Kamēr nebiju precējies, dzīvoju kopmīt-
nēs. Visas tās mājas tanī brīdī Alderī pie-
derēja pludināšanas kantorim. 
Jūsu sievas vecvecāki Alderu apkaimē 
bija dzīvojuši kopš 18. gadsimta vidus? 
Jā, viņi bija dzīvojuši kaut kur ap Ādažu 
muižu. Vallijas (Ē. Gumbeļa sieva aut.
piez.) tēvs ar māti bija dzīvojuši Alderī – 

“Dumpjos”. 1905. gadā Aldermuiža piede-
rējusi baronam Daugulim, bet 1905. gadā 
revolucionāri to nodedzinājuši. Tiku dzir-
dējis, ka Aldermuižā krogū pirms kara 
bija istabiņas ar meitenēm. Plostnieki pēc 

Koku pludināšana Gaujā. 1965. gads.

20.gs. 60. gadi. Plenējamais aparāts  Mazajā Baltezerā.
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smaga darba tur mēdza šad tad uzdzīvot!
Uz plosta katrs darīja tikai savu vai arī – 
zināja cita darbu?
Zināja gan, varēja ar darbiem mainīties. 
Plosts sastāvēja no atsevišķām daļām – 
plenēm, kuras savstarpēji bija savienotas. 
Pleni veidoja no atsevišķi ūdenī peldošiem 
baļķiem, parasti līdz 30 gabaliem, kas sav-
starpēji tika savienoti zem šķērskoka. Tas  
pie baļķiem bija piesiets ar kārklu klūgām 
jeb mīkstu stiepli. Gaujas upē plosts sastā-
vēja parasti no 10-12 vai vairāk plenēm, 
un tas nedrīkstēja pārsniegt 120m kopga-
rumu. Plosta vadīšanai izmantoja divus 
garus koka airus. Taču katrai upei, eze-
ram vai ūdens gultnei piemēroja atšķirīgu 
plosta izmēru. Te bija svarīgs ūdensceļa iz-
mērs un ūdens plūduma īpatnības. Vīriem 
vajadzēja lielu meistarību, lai panāktu, ka 
koki peldētu ūdenim pa vidu. Baļķus kopā 
sasēja tā saucamais  plenējamais aparāts. 
Atceros, ka pēc kara to darbināja  pārvei-
dots vācu bruņumašīnas motors. 
Vispār plostnieki pelnīja labi. Bet darbs 
bija neiedomājami riskants un dzīvībai 
bīstams. Laika apstākļi mainījās – lietus, 
vējš… Aukstās, drēgnās dienās plostnie-
kiem oficiāli deva spirtu. 100 grami pa 
dienu. Ne jau katru dienu, bet īpaši nelab-

vēlīgajās. Kurš vairāk strādājis, tam vairāk 
– spirta. Kādreiz iedzērām ar! Toreiz bija 
kreptīgi vīri, ne jau tādi plenči kā šodien. 
Ja bija dzēruši, tad pēc tam veči rāva no 
tumsas līdz tumsai, bet darbu padarīja. 
Kārtīgi latviešu puiši vien bijām. Cittau-

tiešiem mūsu smagais darbs 
nemaz nelikās iekārojams. Un 
labi vien  bija, ka tā!  Ja jūs zi-
nātu, kā Baltezera kanālā zivis 
nāca. Mēs nezinājām, kur likt. 
Zuši, vimbas… 90 
vimbas pa vaka-
ru. Pie kanāla veči 
ar tīkliņiem divās 
rindās stāvēja. Ja 
kanāls ciet, zivīm 
jau nav kur iet. Tur 
bija slūžas. Gaujas 
galā – vārti. Pavasa-
rī visu to taisīja vaļā. 
Jo Gaujas ūdenslī-
menis kanāla at-

dalīšanās vietā bija par 2-5m 
augstāks nekā abos Baltezeros, 
ūdens teci regulēja ar slūžām... 
Ja atjaunotu kanālu, varētu pa 
to ar laiviņām braukt. Agrāk 
jau brauca – vienam Baltezeram pāri, ot-
ram, un tālāk uz Rīgu.  
Kādus kokus pārsvarā pludinājāt? 
Koku pludināšanai pa ūdensceļiem bija 
divi veidi – sasieti kokmateriāli plostos un 
vaļēji kokmateriāli. 
Koku pludināšanas 
sezona sākās pava-
sarī, kad tikko atku-
sa ūdensceļi un bija 
visaugtākais ūdens 
līmenis. Pirmie upēs 
izgāja plosti, kam 
sekoja upju sagata-
vošanas darbi vaļējo 
koku pludināšanai. 
Priede, egle, apse. 
Bērzs dikti švaki peld, bet tos arī pludi-
nājām. Visās krautuvēs, kur ir grēdas ar 
kokiem, tos visu laiku laista, lai neizžūtu 
un tārpi nemestos, lai neaizdegtos. Slap-
ju, mīkstu koku arī vieglāk zāģēt. Pagāja 
vairākas dienas līdz plosts sasniedza savu 
galamērķi. Apstāšanās nebija iespējama, 

tāpēc uz garu garā plosta pakaļējās 
daļas (astes plosta) atradās virtuve, 
tāda kā nojume, kur apakšā saim-
niece lielā katlā vārīja zupu visiem 
plostniekiem. Dūmi kūp un “astes 
plosta” virtuve ar visu saimnieci 
braši brauc pa kanālu! Un vajadzē-
ja jau arī vietu uz plosta, kur nakti 
pārlaist. Tāpēc uz “astes plosta” 
atradās būda – neliels namiņš, ar 
“čugunkas” krāsniņu. (Viens šāds 

unikāls  “astes plosta” namiņš ir rūpīgi sa-
glabāts un šobrīd apskatāms Alderos. Staltā 
auguma sirmais plostnieks Maigonis Lie-
piņš to novietojis savā dārzā, atslēdz mums 
to un ar jokiem sprakšķot stāsta par laiku, 
kas aizvadīts plostnieka darba gaitās. (Sk. 

fotogrāfijā vienīgo plosta būdu Latvijā, kas 
atrodas Alderos.))
Kas bija “astes plosts”?
Esot uz “astes plosta” jeb pakaļējās plos-
ta daļas, vajadzēja sadzīt rokā tos baļķus, 

kas slīkst. Vīriem bija stingri jāuzrauga, lai 
ūdens paliek tīrs. Jāsavāc visi tā saucamie 
slīkoņi, topeļnieki – tā mēs dēvējām tos ko-
kus, kas gāja dibenā, negribēja iet pa aug-
šu. Jo jaunāks, tievāks koks, jo ātrāk iet di-

benā. Jo vecāks 
koks, jo tam 
p a ž u v u š ā k s 
viducis, tādēļ 
vieglāk peld pa 
augšu. Plostnie-
kiem bija viena 
sarežģīta vieta 
Gaujā, ko sau-
ca par “Ķeizara 
kapiem”. Mūsu 
brigadieri noņē-

ma no darba, jo nebija pietiekami uzpasējis 
šo vietu – visa Gauja bija drausmīgi aizlik-
ta ciet ar kokiem. Meklējām traktorus, lai 
dabūtu ārā. Baļķi kā mieti stāvus bija līdz 
pašam dibenam. Vēl šodien var redzēt to 
vietu, kur toreiz baļķi bija sasprūduši. 
Ko darījāt ziemās, kad baļķus pludināt 
nevar? 
Ziemās mežā zāģēja kokus. 
Kurš dzīves posms Jums pašam paticis 
visvairāk, ja tagad uz to atskatāties?
Grūti teikt. Ir prieki, ir bēdas bijušas.
Vai piederat tiem, kuri uzskata, ka jaunī-
ba ir skaistākais laiks cilvēka dzīvē, vai 
tomēr – nē?
Laikam jau tomēr tā ir gan, ka jaunība. 
Bet tad varbūt cilvēks nav tik novērtēts, 
pašam jāizcīna savs ceļš. 
Ja jau labi strādā, tad jau novērtē, lai vai 
kādu darbu darītu. Ja tikai pats grib.  Šo dar-
bu varēja darīt tikai spēcīgie, arī garā. 

Monika Griezne,
Elita Pētersone –

raksta zinātniskā konsultante

Vienīgā Latvijā. Pēdējā. Plosta būda, zem kuras jum-
ta uz plosta savulaik varēja sagulēt līdz pat 8 plost-
niekiem. Bijušie Alderu plostnieki Ēriks Gumbelis un 
Maigonis Zariņš.

Bijušie plostnieki, kaimiņi Ēriks Gumbelis un Maigo-
nis Liepiņš izrāda, kāda no iekšpuses izskatās pēdējā 
plostnieku baraka Latvijā.

Baltezera kanāls pretī Alderiem 1963. g.

Koku šķirošanas agregāts Lielupē. 20. gs. 60. gadi
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Agnese Grīnberga no Ādažiem ar izcilību absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti
Jūnija vidū Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Lauku inženieru 
fakultāti ar izcilību absolvēja Agnese 
Grīnberga no Ādažiem. Izlaidumā vi-
ņai svinīgi tika pasniegts “sarkanais” 
jeb izcilības diploms.
Par savu panākumu atslēgu Agnese 
Grīnberga sauc savu nekad nezūdošo 
motivāciju: “Labi mācījusies esmu vien-
mēr. Tas, manuprāt, ir kā dzīvesveids – 
ja kaut ko dari, tad dari kārtīgi. Labas 
atzīmes ir arī mans sporta veids, mans 
adrenalīns.”
Šobrīd Agnese strādā inženieru birojā 
Rīgā, kurā darba gaitas sākusi jau studi-
ju laikā. “Darba piedāvājumi jau studiju 
laikā ir vēl viens labas mācīšanās iegu-
vums. Darbs paralēli mācībām arī palī-
dzēja iegūt labākas atzīmes, jo rodas sa-
saiste starp teoriju un praksi, un uzreiz 
ir iespējams saprast, kāpēc bija jāmācās 
viens vai otrs priekšmets,” stāsta Agne-
se. Viņa atklāj, ka jau vidusskolas gados 
pastiprināti interesējusies par eksakta-
jām zinātnēm, īpaši matemātiku: “Ma-
temātika man jau kopš pamatskolas ir 
bijusi mīļākais priekšmets. Esmu guvusi 
augstus rezultātus rajona matemātikas 
un bioloģijas olimpiādēs. Jau vidusskolā 
uzsāku pētniecisko darbību un ar zināt-
niski pētniecisko darbu piedalījos “Jau-
no ūdens pētnieku” konkursā.” 

“ S a r k a n o 
d i p l o m u ” 
p a s n i e d z 
pamatstudi-
ju absolven-
tiem, ku-
riem studiju 
laikā vismaz 
75 procenti 
no atzīmēm 
bijušas 9 
(teicami) vai 
10 (izcili), 
un nav vēr-
tējumu, kas 
zemāki par 
7 ballēm, kā arī valsts eksāmeni vai stu-
diju noslēguma darbi aizstāvēti ar 9 vai 
10 ballēm.
Agnese Grīnberga apguvusi studiju 
programmu “Vide un ūdenssaimniecī-
ba” un ieguvusi kvalifikāciju “vides in-
ženieris”. Pēc skolas beigšanas viņai bi-
jusi vēlme studēt nozarē, kur var apgūt 
gan teorētiskas, gan praktiskas iema-
ņas. “Gribēju studēt kaut ko praktiski 
pielietojamu, kaut ko, kur daba satiekas 
ar matemātiku. Programma “Vide un 
ūdenssaimniecība” šķita labākā izvēle, 
lai gan jāatzīst, ka pieci gadi, kas jāpa-
vada studējot, sākotnēji baidīja.”
“Zinu, ka mans kurss pasniedzēju leksi-

konā jau ir izpelnījies speciālu apzīmē-
jumu, jo vienmēr cīnījāmies par savu 
taisnību. Bijām sava veida revolucionā-
ri. Vienmēr atmiņā paliks pirmā kursa 
mērniecības prakse, kad pirmajā prak-
ses vakarā pusnaktī staigājām pa kop-
mītnēm un meklējām instrumentus, lai 
ietu vēlreiz pārmērīt iedalīto pleķīti pie 
Jelgavas pils. Nākamajā vakarā jau rīko-
jāmies gudrāk un iemācījāmies mate-
mātiski savilkt skaitļus. Neaizmirstami 
ir arī saullēkti, kas sagaidīti rasējot.” 
Jauniete plāno turpināt strādāt inženie-
ru birojā, kā arī rudenī uzsākt studijas 
maģistrantūrā. 

Ilvija Melne

Aicinām iesaistīties aptaujā par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām Ādažu novadā!

Ādažu novadā pastāvīgi palielinās ie-
dzīvotāju skaits (atbilstoši Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2015.
gada 1. janvārī Ādažu novadā bija dekla-
rēti 10714 cilvēki), turklāt, salīdzinot ar 
situāciju Latvijā kopumā un novadiem 
Pierīgā, Ādažu novadā ir viens no lielā-
kajiem bērnu līdz darbaspējas vecumam 
īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā – 21% 
(Pierīgā tikai Mārupes novadā cilvēku 
līdz 16 gadu vecumam īpatsvars ir vēl lie-

lāks – 25%, savukārt 
valstī tie ir vidēji 15%). 
Tāpēc ir svarīgi domāt 
par bērnu un jauniešu 
dzīves kvalitātes pa-
stāvīgu uzlabošanos.
Jaunieši ir enerģis-
kākā un zinātkārā-
kā sabiedrības daļa, 
kas savu enerģiju un 
spējas ne vienmēr iz-
manto lietderīgās no-
darbēs. Lai sekmētu 
Ādažu novada jau-
niešu lietderīgu brīvā 

laika pavadīšanu, atbalstītu un veicinātu 
viņu iniciatīvas, kā arī nodrošinātu jau-
niešiem iespēju iegūt dzīvei nepiecieša-
mās prasmes, zināšanas un kompetences, 
Ādažu novada dome vēlas noskaidrot, 
kādi pasākumi būtu jāveic, lai veicinātu 
jauniešu neformālo izglītību, tikumu, 
brīvprātīgo darbu, fiziskās aktivitātes un 
iesaistīšanos kultūras dzīvē. 
Tāpēc tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu 
jauniešu, kā arī citu iedzīvotāju viedokli 

par esošajām aktivitātēm jauniešu brīvā 
laika pavadīšanai un to pilnveidošanas 
iespējām Ādažu novadā. Aptaujas laikā 
vēlamies noskaidrot, kā savu brīvo lai-
ku jaunieši (13-25 gadi) pavada šobrīd 
un kas būtu nepieciešams, lai veicinātu 
lietderīgas jauniešu brīvā laika aktivitā-
tes. Aptaujā aicinām iesaistīties ikvienu, 
kam ir viedoklis šajā jautājumā!
Anketas elektroniskā forma atrodas 
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv.
Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast 
un aizpildīt šeit:

Inga Pērkone

Evelīna Āboliņa, Ādažu vidusskolas 5.C klase.
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Pirmo trīs vietu ieguvēji foto konkursā “Cilvēki, vietas un svētki Ādažu novadā”                                    
saņems naudas balvas. Aicinām piedalīties!
No šā gada 30. marta līdz 10. septem-
brim ikviens Ādažu iedzīvotājs aicināts 
piedalīties foto konkursā neatkarīgi no 
nodarbošanās un profesionālajām foto-
grafēšanas iemaņām. Pieteikumi, kas 
sastāv no fotogrāfijām un aizpildītas 
pieteikuma anketas (anketas formu un 
nolikumu skatīt: www.adazi.lv), kon-
kursa laikā jāiesniedz elektroniski, sū-
tot uz e-pastu: dome@adazi.lv ar norādi 
“Foto konkursam”, bet parakstīta pie-
teikuma anketa jāiesniedz Ādažu nova-
da domes Klientu apkalpošanas centrā 
(Gaujas iela 33A, Ādaži) līdz konkursa 
norises beigām. Fotoattēliem jārakstu-
ro vietas, cilvēki, notikumi un svētki 
Ādažu novadā. Iesniedzot fotogrāfijas, 

kas raksturo vietas Ādažu novadā, tām 
jāatbilst četriem gada laikiem: pavasa-
ris, vasara, rudens, ziema. Pirmās vietas 
ieguvējs saņems 100 eiro, otrās vietas 
ieguvējs – 80 un trešās vietas ieguvējs 
– 60 eiro. Atzinības raksti konkursa 
uzvarētājiem tiks pasniegti pašvaldības 
rīkotajā Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienai veltītajā svinīgajā pa-
sākumā 2015. gada novembrī, naudas 
balva tiks pārskaitīta uz laureāta kon-
ta numuru pēc svinīgās apbalvošanas. 
Konkursa dalībnieku fotogrāfijas tiks 
izmantotas domes publicitātes materiā-
lu, mājaslapas un informatīvo izdevu-
mu veidošanā.

Monika Griezne
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Iesaistieties Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanā!
Ādažu novada dome 2015. gada sākumā 
uzsāka Ādažu novada attīstības prog-
rammas 2016.-2022. gadam (turpmāk 
– attīstības programma) izstrādi, kas 
ir vietēja līmeņa vidēja termiņa attīstī-
bas plānošanas dokuments un kurā tiks 
aktualizētas novada attīstības perspek-
tīvas.
Attīstības programmas izstrādei no 
janvāra līdz aprīlim notika iedzīvotāju 
aptauja, kā arī tika izveidotas 4 darba 
grupas, kurās tika aicināts iesaistīties 
ikviens Ādažu novada iedzīvotājs, uzņē-
mējs un cits interesents. Attīstības prog-
rammas izstrādes darba grupas sadarbī-
bā ar SIA “Reģionālie projekti” gatavo 
attīstības programmas pirmo redakciju, 
ko plānots apstiprināt jūlija domes sēdē. 
Paredzēts, ka laika posmā no 31.07.2015. 
līdz 04.09.2015. notiks tās publiskā ap-
spriešana. Attīstības programma būs 
pieejama Ādažu novada domes mājas 
lapā, sadaļā “Pašvaldība”/“Par pašvaldī-
bu”/“Attīstības programma”, kā arī dar-

ba laikā Ādažu novada domes Attīstības 
un investīciju daļā.
Paziņojums par attīstības programmas 
1. redakcijas publisko apspriešanu tiks 
publicēts Ādažu novada domes mājas 
lapā www.adazi.lv, kā arī laikraksta “Rī-
gas Apriņķa Avīze” 4. augusta numurā.
Aicinām ikvienu Ādažu novada iedzī-
votāju un uzņēmēju iesaistīties pašval-
dības attīstības plānošanā un izteikt 
savus komentārus, ierosinājumus attīs-
tības programmas 1. redakcijas papil-
dināšanai! Priekšlikumus varēs iesniegt 
drukātā veidā, nogādājot tos Ādažu 
novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, vai arī elektroniski, sū-
tot vēstules uz e-pastu: inga.perkone@
adazi.lv. Vēstulēs būs jānorāda iesnie-
dzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adre-
se (fiziskām personām) vai nosaukums, 
reģistrācijas numurs, reģistrācijas un 
darbības vietas adrese (juridiskām per-
sonām). Publiskās apspriešanas laikā 
26.08.2015. plkst. 17.00 Ādažu novada 

domes Būvvaldes telpās tiks organizēta 
publiskās apspriešanas sanāksme, kurā 
ikviens interesents varēs detalizētāk 
iepazīties ar attīstības programmā at-
spoguļotajiem jautājumiem un klātienē 
izteikt savus priekšlikumus 1. redakcijas 
papildināšanai.
Attīstības programmā tiks norādīti pa-
sākumi un uzdevumi laika posmam no 
2016. līdz 2022. gadam, tāpēc ikviens 
tiek aicināts izteikt savus priekšlikumus 
par vēlamo attīstību novadā kopumā, kā 
arī atsevišķos ciemos – infrastruktūrā; 
sociālajā sfērā; kultūras, izglītības jomā; 
teritorijas labiekārtojumā u.c. Visi sa-
ņemtie priekšlikumi tiks apkopoti un 
izskatīti attīstības programmas izstrādes 
vadības grupā, gatavojot dokumenta gala 
redakciju.
Iesaistieties attīstības programmas 1. 
redakcijas publiskajā apspriešanā un 
ietekmējiet novada teritorijas attīstī-
bu!

Inga Pērkone

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes „Ezīšu” grupiņas darbs
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Ādažu jaunieši iestudē un uzstājas mūziklā Vācijā jeb
ES programmas “Comenius” projekta “Go Europe” noslēgums 

7 valstu (Vācijas, Latvijas, Itālijas, Slo-
vākijas, Polijas, Turcijas, Portugāles)  
skolotāju un skolēnu divu gadu intensīvs 
darbs mūzikla tekstu, mūzikas, horeo-
grāfijas apguvē, fotogrāfiju atlasē, kostī-
mu gatavošanā bija jāapliecina mūzikla 
izrādē, kas tika organizēta Kētenes Baha 
centrā Vācijā.
Ceļojumu somas un kastes, latviešu tau-
tas tērpi, mūzikla kostīmi un rekvizīti, 
izstādes foto materiāli, tradicionālais cie-
nasts – rupjmaize un medus, konfektes 
“Gotiņa”, siers – viss tiek rūpīgi iesaiņots 
un sakārtots autobusa plauktos un bagā-
žas nodalījumos. Ceļojuma galamērķis – 
Vācijas pilsēta Kētene, uz kurieni mēnesi 
pirms mācību gada noslēguma devās Āda-
žu vidusskolas starptautiskā projekta Go 
Europe dalībnieki: projekta koordinatore 
Sarmīte Savicka; skolotāji – Anda Kļave, 
Vaira Baltgaile, Jevģenijs Ļitvinovs, Sarma 
Jēkabsone, Ārija Aile un skolēni – mū-
zikla Comenius in Love aktieri, kostīmu, 
talismana, plakāta, mūzikla noformēju-
ma, tituldziesmas  konkursu uzvarētāji, 
fotogrāfi un 4 žurnālisti, kuru uzdevums 
bija sagatavot informāciju par projekta no-
risi un nelielajām ekskursijām pa Drēzde-
ni, Leipcigu 
un Berlīni.
Starptautis-
kā projekta 
galvenie ko-
ord i n ator i 
bija izstrādā-
juši precīzu 
Eiropas ne-
dēļas plānu, 
kurā ietilpa 
dažādas ak-
tivitātes – ra-
došās darbnīcas, koncerts sv. Agnus baz-
nīcā, mūzikla pirmatskaņojums, izstāde, 
kas atspoguļo projekta gaitu, ekskursija 
uz kādu tuvāko pilsētu, Eiropas nedēļas 
avīzes “Diary May 2015” sagatavošana  un 

noslēguma pasākums Edericā.
Pirmā projekta diena  tika atvēlēta 
deju mēģinājumiem un dalībval-
stu organizētajām meistarklasēm. 
Mūsu piedāvājums – teātra  sporta 
un improvizācijas meistarklase, ko 
vadīja Comenius grupas dalībniece 
Vaira Baltgaile, izpelnījās aktīvu 
interesi un daudzkārtēju iemūži-
nājumu foto mirkļos. 
Vakarā Kētenes iedzīvotāji tika ai-
cināti uz koncertu sv. Agnus baz-
nīcā, tur savu sniegumu demons-
trēja arī  Ādažu vidusskolas  jaunās 

vokālistes Loreta Matisone un Brenda 
Brakovska. Pirmās dienas aktivitātes ope-
ratīvi tika atspoguļotas vietējā presē, kur 
bija redzami arī mūsu audzēkņi.  
Pēc intensīviem kopmēģinājumiem otrajā 
projekta dienā, kas noslēdzās ar peldbasei-
na apmeklējumu, strauji pie-
nāca diena, kad notika pro-
jekta Comenius Go Europe 20 
gadu jubilejas pasākums. Fo-
ajē tika izvietotas izstādes ar 
projekta īstenošanas procesa 
atspoguļojumu un katras da-
lībvalsts prezentācijām. Mūsu 
grupas  izstādi iekārtoja sko-
lotāja Sarma Jēkabsone,  mei-
tenes latviešu tautas tērpos  
piesaistīja viesu uzmanību un 
atraktīvi  prezentēja latviešu 
tradicionālos našķus. 
Skanot uvertīrai Itālijas orķestra izpildī-
jumā, vērās priekškars, un visi (apmēram 
120 dalībnieki), kas drūzmējās Baha cen-
trā  aiz  skatuves vai sēdēja orķestra vietās, 
vai ar  scenārija eksemplāru rokās mīņājās 
kulisēs, emocionāli saplūda vienotā ko-
mandā. Bija jaušams, ka ikviens mūzikla 
dalībnieks  mirdzošām acīm, pārvarot 

b i k l u m u , 
meklēja sevī 
drosmi un 
a p ņ ē m ī bu 
iziet spoža-
jās gaismās 
un parādīt 
sagatavoto 
tik labi, cik 
vien viņš 
spēj.  
M ū z i k l s 
pā rsteidza 

ar ieceri, milzīgo ieguldīto darbu tā tap-
šanā, ar pozitīvo enerģētisko starojumu, 
veiksmīgo norisi. Dalībnieku lepnums par 
sajusto kopīgo saspēli un  ilgstošie aplau-
si  deva gandarījumu.  Jutāmies lepni par 

mūsu audzēkņu – Diānas Puriņas, Haral-
da Miķelsona, Beates Bergsones, Krista-
pa Mitkeviča, Enijas Kates Šmites, Kerija  
Staškeviča un  Kārļa Indusa emocionālo, 
atraktīvo dalību mūzikla prezentācijā.  
Projekta noslēguma pasākumā piedalī-
jās arī Ādažu vidusskolas direktore Dace 
Dumpe, kas kopā ar pārējo dalībvalstu 
skolu direktoriem bija pasākuma goda 
viesu skaitā.  
Projekta pēdējā diena iezīmējās ar kādas 
tuvākās pilsētas ievērojamāko vietu izpēti. 
Pēc tik emocionāla projekta kulminācijas, 
skolēni izvēlējās laiku pavadīt Leipcigas 
zooloģiskajā dārzā, kas priecēja ar saulai-
no laiku un dabas daudzveidību.  
Dienas noslēgums bija ieplānots Edericā, 
kur jaunieši varēja relaksēties sportiskās 
aktivitātēs un vienoties kopīgajās dejās, 
kas atsauca atmiņā mūziklā piedzīvoto. 

Šķiršanās asaras, turpmākās sadarbības 
vīzijas un laba vēlējumi mājupceļā, jo bija 
pienācis šķiršanās brīdis.  
Kā spilgtākos iespaidus un ieguvumus  
jaunieši min gūto pieredzi tik vērienīga 
darba īstenošanā, valodu prasmju uzlabo-
šanu, iespēju komunicēt un izklaidēties ar 
tik dažādu  kultūru jauniešiem.
Uz projekta Go Europe rezultātu izvēr-
tējumu Porto devās projekta dalībnieces  
Anda Kļave un Vaira Baltgaile.  Elke Bar-
leben, projekta iniciatore un galvenā va-
dītāja, atzinīgi vērtēja Latvijas pienesumu 
projekta īstenošanā: skolēnu sagatavotību, 
skolotāju ieguldījumu mūzikla tapšanā, 
sirsnīgo dalībnieku uzņemšanu Ādažu vi-
dusskolā, lietderīgi organizēto brīvo laiku 
– ekskursijas un izklaides braucienu pie 
Baltijas jūras. 
Kā piemiņa no nepilnus trīs gadus ilgušā 
projekta paliks informatīvie bukleti, pro-
jekta blogs internetvidē, mūzikla video ie-
raksts, fotogrāfijas, korespondentu veidotā 
avīze un atmiņu epizodes, ko pārcilājot, 
gribēsies teikt paldies vienreizējai iespējai 
un projekta īstenotājiem.

Vaira Baltgaile
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Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā būvēs sporta zāli 

Ceļam vislabāko 
skolu – ar šādu 
pārliecību beidzies 

mācību gads Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā 
(ĀBVS). ĀBVS skolēni būvniekiem pasnie-
guši jaunas skolas ēkas un sporta zāles sapņu 
idejas, kas iemūžinātas uz lieliem baneriem. 
Tie kā simbolisks vēstījums celtniekiem pie-
stiprināti pie žoga, kas apjož būvlaukumu, 
lai visu būvniecības laiku informētu, ka te 
tiek būvēta vismīļākā, vislabākā, visskaistā-
kā skola! Mācības skolā ir beigušās, celtnieki 
var uzsākt būvniecības darbus.
Šī gada pavasarī ĀBVS noslēdza līgumu ar 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kur 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru-

menta 2009.–2014. gada perioda program-
mas “Nacionālā klimata politika” atklāta 
projektu konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjauno-
jamo energoresursu tehnoloģiju un inovatī-
vu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” 
ietvaros īstenos projektu “Ādažu Brīvās Val-
dorfa skolas sporta zāles būvniecība”.
Publiskās iepirkuma procedūras rezultātā 
par atbilstošāko būvnieku tika atzīta būv-
kompānija AS “UPB”. 
Vairāk par projektu var uzzināt ĀBVS mājas 
lapas sadaļā “Projekti”.

Sarma Novicāne – Lazdāne

KULTŪRA
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Radītprieks starp priedēm. Plenērs “Saules tonis”

Krāsas, otas, māls, mazliet saules, ie-
dvesmas un ļaušanās – tik vien vaja-
dzīgs, lai cilvēki atvērtos, saplūstu ar 
dabu un radītu ko jaunu, sev ne-
bijušu. To piedzīvot 6 dienu 
garumā dalībniekiem palī-
dzēja mākslinieki Inga un 
Mārtiņš Pērkoni plenērā 
“Saules tonis”, kas jūni-
ja beigās notika Kadagā 
Pērkonu cepļa jeb Pērko-
nīša, kā to mīļi dēvē paši 
mākslinieki, pakājē. 
Dienas bija piepildītas ne vien ar 
radošo darbu, bet arī dziļām 
sarunām kopā ar Vari Vētru, 
sirsnīgu koncertu radošās 
studijas “Tev un man” au-
dzēkņu izpildījumā Igetas 
Gaiķes vadībā, ekskursiju 
uz Ādažu siernīcas “Soi-
ra” pagrabiem, kā arī viena 
no Ādažu īpašajiem dārziem 
– dārza “Saulesķirši” apmeklē-

jumu. Dalībnieki mācījās gleznot, veidot 
traukus no māla un pat cept maizi. Sasta-
pās mākslinieki no tuvienes un tālienes 
ar tiem, kas otu vai māla piku turēja ro-
kās pirmo reizi. Un ieguvēji bija visi. 
“Pāris dienas pirms plenēra uzdevu sev 
jautājumu – kāpēc es to daru? Kam man 
tas vajadzīgs? Atbilde ir – vēlos radīt ie-
spēju cilvēkiem sajust gleznošanu. Aka-
dēmiskās zināšanas sniedz daudz, bet 
bieži vien, ieklausoties sevī, ļaujoties tam, 
ko pasaka priekšā daba un atraisot savu 
radošo brīvību, to, ko var iemācīties sko-

lās pusgada laikā, var panākt dažās 
dienās,” stāsta plenēra rīkotāja, 

māksliniece Inga Pērkons. 
Inga piebilst, ka šādos ple-
nēros mākslinieki rod im-
pulsus un idejas saviem 
darbiem, daloties pieredzē 
ar citiem kolēģiem, vien-

laikus jaunpienācējiem ir 
iespēja uzreiz vērot un izmē-

ģināt dažādās tehnikas, kas tiek 
izmantotas darbu radīšanai. 

“Fantastiski daudz pozitīvu 
emociju. Inga un Mārtiņš 
ir personības, kas pievelk 
citus ar savu vienkāršību 
un radošumu. Izmēģinā-
ju gan trauku radīšanu no 

māla, gan gleznošanu. Ar 
Mārtiņa padomiem un Ingas 

iedrošinājumu esmu radījusi 

vairāk nekā no sevis gaidīju. Ir gandarī-
jums par pavadīto laiku un pamudinā-
jums izmēģināt un pievērsties radošiem 
meklējumiem arī turpmāk,” aizrautīgi 

apgalvo plenēra dalībniece Inga Pole.
Mākslinieks Mārtiņš Pērkons atklāj, ka 
šāda veida plenēru viņi rīko pirmo reizi. 
“Piedalījāmies ar projektu Ādažu novada 
domes rīkotajā atbalsta konkursā “Sa-
biedrība ar dvēseli” un par iegūto finan-
sējumu bija iespēja iegādāties materiālus 
plenēram,” viņš saka. Uz jautājumu, vai 
šādi plenēri tiks atkārtoti, viņš smaida un 
apliecina, ka par to tiks domāts. 

Laima Jātniece
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“Jumis”. Ar Sauli un Pērkonu

Tikko izskanējuši VIII Ziemeļu un Bal-
tijas valstu Dziesmu svētki – kā košs zie-
du un dziesmu salūts. Tas ir tā, kad gaiss 
dzirksteļo un vibrē no dziesmām un pa-
cilājošām emocijām, kad viss smaržo no 
košajiem ziedu vainagiem. Tie ir svētki!
Ar šiem košajiem svētkiem ir noslēgusies 
arī Ādažu Kultūras centra jauktā kora 
“Jumis” 2014./2015. gada sezona, kas ko-
rim bijusi ļoti bagāta un interesanta. Lai 
arī šis radošā darba cēliens pagājis Zie-
meļvalstu Dziesmu svētku rosībā, jau no 
rudens “Jumim” bija visnotaļ piepildīts 
laiks, gatavojot arī garīgo dziesmu prog-
rammu. Novembra sākumā pēc dziedo-
šo draugu ielūguma “Jumis” devās uz 
Mažeiķiem (Lietuva), lai piedalītos V 
Starptaustiskajā koru garīgās mūzikas 
festivālā “O Sacrum Convivium”. Līdzās 
klasiskiem garīgiem dziedājumiem “Ju-
mis” iepriecināja publiku arī ar gospe-
ļiem, izpelnoties vētrainus aplausus. 
Atgriežoties mājās, jau bija jānospodrina 
pašmāju dziesmu zelta repertuārs, ar ko 
tradicionāli kuplināt koncertu Latvijas 
proklamēšanas gadadienā Ādažu Kultū-
ras centrā. Ik gadu Valsts dzimšanas die-
nas koncerts pulcē arvien lielāku svētku 
dalībnieku skaitu, kas apliecina to, ka 
mums visiem kopā ir svēta mūsu Valsts 
un arī novada brīvība un droša nākotne.

Ziemassvētku noskaņās sadarbībā ar 
Igaunijas jaukto kori “Vanemuine” 
un kamerorķestri no Tartu "Jumis” 
piedalījās K. Sen-Sansa “Ziemassvēt-
ku oratorijas” atskaņošanā. Koncerts 
notika Ledus laikmeta muzejā Āksi, 
kas pasākumam piešķīra neierastu, 
pirmatnīgu noskaņu.
Jaunā 2015. gada sākums iezīmē-
ja kora darbībā jaunus uzdevumus: 
gatavošanos Latvijas Himnas goda 
dienai un VIII Ziemeļvalstu Dziesmu 
svētkiem.
Ir labi, ja gada tumšāko un vīrusu 

plosīto laiku var pavadīt dziedot un ga-
tavojoties dziesmotajam pavasarim un 
vasarai. Ar šo uzdevumu “Jumis” lieliski 
tika galā – pavasaris sagaidīts!
Aprīlī “Jumis” devās uz Siguldu, kur ku-
plā pulkā ar citiem Siguldas apriņķa un 
Pierīgas koriem piedalījās amatieru koru 
skatē, iegūstot II pakāpes diplomu.
Maijā, atzīmējot Baumaņu Kārļa 180. 
dzimšanas dienu, “Jumis” piedalījās 
“Himnas goda dienā” Viļķenē. Lietum 
mijoties ar sauli, izdevās lielisks kon-
certs, ko ar savu 
klātbūtni pagodi-
nāja arī Latvijas 
Republikas kultūras 
ministre Dace Mel-
bārde.
Ar sagatavoto prog-
rammu, kuru “Ju-
mis” vispirms at-
skaņoja vietējiem 
klausītājiem Ādažu 
Kultūras centrā 29. 
maijā, jūnija sāku-
mā (3.–9.06.) koris 
devās ilgi gaidītajā, 
rūpīgi plānotajā un skaistajā koncertce-
ļojumā pie norvēģu draugiem uz nelielo 
un pasakaini skaisto pilsētiņu Sonu, lai 
piedalītos Starptautiskajā koru festivālā 

“Spring in Son”. Norvēģijā “Jumi” pa-
tiesi iepriecina draugu sirsnība un siltā 
uzņemšana.
Tā arī tika sagaidīti VIII Ziemeļu un Bal-
tijas valstu Dziesmu svētki, kas vispirms 
sapulcēja Siguldas koru apriņķa dziedā-
tājus un viesu korus Siguldas Pilsdrupu 
estrādē 27. jūnijā un jau 28. jūnijā Lielajā 
Mežaparka estrādē. Izdziedot dziesmas 
visās ziemeļvalstu kaimiņu valodās, 
svētki izskanēja ar M. Brauna “Saule, 
Pērkons, Daugava” un dziesmu dziesmu 
“Pūt, vējiņi”. Šīs divas dziedot, atkal un 
atkal aizlūst balss. Emocijas neizdodas 
savaldīt... Un arī negribas savaldīt. Jo šo 
spēka dziesmu dēļ ir vērts dzīvot...
Koris ir bezgala pateicīgs kolektīva 
mākslinieciskajam vadītājam Ērikam 
Kravalim par viņa enerģiju, par idejām 
un to piepildījumu, tāpat paldies arī diri-
ģentam Imantam Kalniņam un kormeis-
taram Ingum Kokinam, par atbalstu un 
draudzīgu plecu – Ādažu novada domei, 
AS “Latfood”, SIA “Emerald Baltic”.
Tikai nedaudz atelpas un jau rudenī at-
kal tiekamies, lai būtu kopā dziesmā. 

Katrs, kas vēlas sevi bagātināt ar dzies-
mu un jauniem draugiem, ir gaidīts 
“Jumī”!

Jana Muižniece, kora dziedātāja

“Dēka” Slovākijā
Senioru deju kolektīvs “Dēka” kopā 
ar Garkalnes senioru deju kolektīvu 

“Baltābele” un bērnu deju kolektīvu 
“Saulīte” viesojās Slovākijā pēc Latvi-

jas Republikas vēst-
niecības Slovākijā 
ielūguma. Viesoša-
nās mērķis bija iepa-
zīstināt slovākus ar 
Latvijas tautiskajām 
dejām un iepazīt Slo-
vākijas vēsturi, kul-
tūru un dabu. Četrās 
tur pavadītās dienās 
kolektīvi sniedza 
koncertu Prešovas 

pilsētas kultūras vasaras programmas 
ietvaros un piedalījās Rokitovas fol-
kloras festivālā. No koncertiem brīvajā 
laikā dalībnieki iepazinās ar Slovākijas 
vēsturi un mākslu, apmeklējot dažādus 
objektus, kā arī kāpa kalnos, brauca pa 
upi un līda dziļas alās. Paldies Latvijas 
vēstniecībai par labi veidoto program-
mu un slovākiem par jauko uzņem-
šanu. Domāju, ka gan slovāki, gan šī 
brauciena dalībnieki guva neaizmirs-
tamus iespaidus, un mēs kļuvām viens 
otram daudz tuvāki.

Osvalds Krūze
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Jauns sociālais pabalsts Ādažu novada iedzīvotājiem 
Neizvērtējot ģimenes ienākumus, pa-
balstu 50 eiro apmērā reizi gadā varēs 
saņemt ģimene ar bērnu, kuram no-
teikta invaliditāte vai kurš slimo ar 
celiakiju un kuram nav noteikta inva-
liditāte. Tāpat – neizvērtējot ģimenes 
ienākumus, pabalstu 200 eiro apmērā 

varēs saņemt ģimene ar bērnu, kuram 
noteikta invaliditāte, par uzturēšanos 
vasaras nometnē. Pabalsts 100 eiro 
apmērā, neizvērtējot ģimenes ienā-
kumus, būs pieejams personai, kam ir 
hroniska nieru mazspēja un nepiecie-
šama regulāra hemodialīze. Pabalstu 

varēs saņemt tikai tie iedzīvotāji, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā. Plašāk par 
sociālo pabalstu bez materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas interesēties Ādažu novada 
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15 vai 
pa tālr. 67997977. 

NOVADĀ

Ja lasa vecāki, lasīs arī bērni! Bērnu žūrija aicina  – lasi un vērtē!

Ādažu novada bibliotēka jau 12. gadu  
piedalās lasīšanas veicināšanas prog-
rammā “Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rija”. Tās mērķis ir veicināt lasītprieku 

un bibliotēkas pakal-
pojumu izmantošanu 
jauno lasītāju vidū.
Uzsākot darbu jau-
najās Ādažu biblio-
tēkas telpās, aicinām 
piedalīties lasīšanas 
programmā “Bērnu, 
jauniešu un vecā-
ku žūrija”. Kā katru 
gadu, Latvijas grā-
matu speciālisti ir 
izvēlējušies lasīšanai 
interesantas grāma-
tas, ļaujot tās vērtēt  

pašiem lasītājiem. Programmā ietver-
tās grāmatas paredzētas dažāda vecu-
ma bērniem, jauniešiem un vecākiem, 
atbilstoši pa vecuma grupām: 5+, 9+, 

11+,15+. Arī šogad grāmatu lasīšanā un 
vērtēšanā ir iespēja piedalīties vecākiem. 
Tātad - ja lasa vecāki, lasīs arī bērni!
2015. gads veltīts Raiņa un Aspazijas at-
cerei, līdz ar to “Bērnu žūrijas” kolekcijā 
iekļauti viņu darbi. Lai veiksmīgāk no-
ritētu žūrijas darbs, aicinām ielūkoties 
grāmatu sarakstā, kur var redzēt, kādas 
grāmatas jāizlasa, lai noslēgumā varētu 
elektroniski aizpildīt vienu anketu par 
izlasītajām grāmatām. Aicinām pieteik-
ties par lasīšanas ekspertiem tos, kuri 
spēs izlasīt savai vecuma grupai atbilsto-
šās grāmatas!
Vairāk informācijas par “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūriju” ir lasāma:  http://
www.lasamkoks.lv, http://www.bernuzu-
rija.lv/

Sandra Orlovska

Ādažnieki ar svētbrīdi piemin cietušos no svešas varas represijām
Baltezera piemiņas vietu komunistiskā 
terora upuriem dēvē par vienu no skai-
stākajām Pierīgā. Dabas ainavā pilnasi-
nīgi iekļaujas tēlnieces Vijas Dzintares 
un arhitektes Irēnas Rubauskas piemi-
neklis “Ciešanu vārti”. Tieši tur 14. jū-
nijā ar svētbrīdi tika pieminēti ne tikai 
traģiskajos 1941. gada 14. jūnija notiku-
mos cietušie, bet arī visi tie mūsu tautas 
pārstāvji, kurus svešas varas vēstures 
griežos brutāli izdzina no mājām, atrā-
va no ģimenēm, morāli vai fiziski paze-
moja un iznīcināja. 
Piemiņas brīdī evaņģēliski luteriskās 
baznīcas mācītājs Māris Sarma aicinā-
ja lūgties par visiem tiem, kuri traģisko 
notikumu dēļ aizgājuši mūžībā. Āda-
žu novada politiski represēto personu 
kluba priekšsēdētājs Ivans Graudiņš 
aicināja neaizmirst vēsturi un mācīties 
no tās. Ādažu novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Pēteris Balzāns arī ai-

cināja neaizmirst vēsturi, kā arī turēt 
svētu visu izsūtīto piemiņu. Mūziķa 
Ivara Krauča ansamblis “Mēs tikāmies 
martā” svētbrīdim bija sagatavojis īpaši 

jauku piemiņas dziesmu programmu, 
kas sirsnīgā gaisotnē ļāva aizvadīt pie-
miņas brīdi. 

Monika Griezne

Turpinās kanalizācijas izbūves darbi, lai atveseļotu Mazo un Lielo Baltezeru 
Turpinās kanalizācijas izbūves remon-
tdarbi gar Mazo un Lielo Baltezeru. Sa-
gaidāms, ka līdz augusta beigām iedzī-
votājiem nāksies saskarties ar satiksmes 
ierobežojumiem un neērtībām Baltezera 
un Alderu centrā saistībā ar kanalizāci-

jas tīklu izbūvi.
Projekta ietvaros 44 km garumā pilnīgi 
no jauna tiek būvēti kanalizācijas tīkli, 
kas sastāv gan no klasiskās konstrukci-
jas kanalizācijas tīkliem – 28 km, gan 
no vakuuma kanalizācijas tīkliem – 15 

km. Būvdarbi tika uzsākti jau pagājušajā 
gadā un tiks pabeigti 2015. gada beigās, 
vienlaicīgi arī likvidējot lokālo kanalizā-
cijas notekūdeņu izlaides ezeros.
Atvainojamies iedzīvotājiem par sagā-
dātajām satiksmes neērtībām!



APTAUJA

Bērnu rotaļu laukums 
centrā. Gaujas svētki. Bēr-
nu svētki 1. jūnijā. Dambis 
un iespēja pa to pastai-
gāties. Pludmale, kas ir 
sakārtota, sakopta. Jaunā 
kafejnīca “MadCafe”.

Svaigs gaiss, tīrs ūdens. 
Dzīvoju šeit 2 gadus. 
Cits gaiss, nevar salī-
dzināt ar Rīgu. Man kā 
māksliniekam svarīga 
saikne ar dabu. Te tā ir. 
Daba iedvesmo.

Gaujas svētki, izglītības ie-
spējas bērniem. Klusums, 
iespēja iziet ārpus mājas 
dabā. Nav trokšņains, nav 
intensīvas auto satiksmes. 
Dambis, pa kuru var pa-
staigāties.

Kas Jūs Ādažos pēdējā pusgada laikā iepriecinājis?
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Jūnija beigās Ādažu novada bibliotēka 
durvis vēra jaunās telpās, taču, vai zinā-
jāt, ka Ādažu novadā pirmā bibliotēka 
bija jau 1889. gadā? Pirms 126 gadiem.  
20. gadsimta 30. gados Ādažos bijušas 
4 bibliotēkas (Ādažu centrā, Berģos, 
Ropažos, Carnikavā) un grāmatu bijis 
aptuveni tikpat daudz, cik iedzīvotāju. 
Vēsturniece Elita Pētersone atskatās uz 
bibliotēku vēsturi Ādažos. 

Pirmā bibliotēka Aldermuižā
Statistikas dokumentos atrodamā infor-
mācija vēsta, ka publiskā bibliotēka Āda-
žos pagasta nama telpās (tagad tautā dēvē 
par “veco pagasta namu” aut.piez.) atradu-
sies jau 1924. gadā, kurā līdz 1939. gadam 

par bibliotekāru, amatus savienodams, 
strādājis pagasta darbvedis Pēteris Lībtāls. 
Taču vēl pirms tika uzcelts staltais pagas-
ta nams Ādažu centrā 1890. gadā, viena 
bibliotēka jau darbojās netālajā Alder-

muižā (skat. attēlā grāmatu “Bo-
tānika” ar Aldermuižas bibliotē-
kas zīmogu). Bibliotēka dibināta 
1889. gadā. Tātad – jau pirms 
126 gadiem ādažniekiem bija ra-
dīta iespēja izmantot publiskās 
bibliotēkas pakalpojumus. 
Ādažu pagastā –
4 bibliotēkas
Pirmās Latvijas neatkarības pe-
riodā (1918-1940) Ādažu pagasts 
teritorijas ziņā bija liels un uz-
turēja 4 publiskās bibliotēkas: 
Ādažu centrā, Berģos, Ropažos 
un Carnikavā. Kā liecina statis-
tika – kopumā ap 4000 sējumu. 

Mūsdienu ausīm tas neizklausās 
daudz, taču arī Ādažu pagasta 
iedzīvotāju skaits pagājušā gad-
simta 30. gados bijis aptuveni 
tāds pats. Katram iedzīvotājam 

– pa grāmatai. 
Bibliotēka Ādažu pagasta nama, vēlāk 
– ciema padomes telpās – atradās gan-
drīz 70 gadus (no 1924. gada līdz 1993. 
gadam), līdz pašvaldībai radās vajadzība 
paplašināt savas darba telpas, un biblio-
tēka tika pārvesta uz Ādažu vidusskolu.

Kinozāle un bibliotēka –
vienuviet
Atmiņās dalās bijusī Ādažu ciema bib-
liotēkas vadītāja Maiga Pētersone, kura 
bibliotēkā nostrādāja no 1982. līdz 1992.
gadam: “Mūsu bibliotēka vienā no ciema 
padomes otrā stāva telpām bija šaura, 
taču – lasītāju iecienīta un apmeklēta. 
Iespējams, viens no iemesliem – labas 
grāmatas tolaik nebija viegli nopirkt. Va-
jadzēja īpašu izveicību un pazīšanos, lai 
sociālisma laikmetā, “deficīto” eksemplā-
ru varētu iegādāties grāmatnīcā. Ciema 
padomes ēkā līdzās bibliotēkai atradās 
vēl viena ādažnieku iecienīta atpūtas vie-
ta –  kinozāle. Starp citu, vienā no kino-

Bibliotēku
vēsture
Ādažos

Bibliotēku
vēsture
Ādažos

Ādažos kaut kā neapzināti bija izveidojusies mazliet 
savāda situācija – iedzīvotāji tika dalīti divās grupās 
– kolhoznieki un nekolhoznieki: vieniem visādas 
privilēģijas, otriem – nekā.

Pēteris Lībtāls − Ādažu pagasta bibliotēkas vadītājs.    
(1924.-1939.g.).
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Bērnu rotaļu laukums, salūts Gaujas svētku 
noslēgumā, tīrība, klusums. Bērnudārzi, po-
liklīnika – fakts, ka tas viss ir tuvu, centrā. 
Tīrs gaiss. Vienīgi gribētos, lai saremontētu 
arī pārējos rotaļu laukumus. Ja nevar aiziet uz 
rotaļu laukumu centrā, lai bērni varētu paspē-
lēties arī laukumos, kas ir tuvu mājām.

Daba, Rīgas tuvums, sakārtotā infrastruktūra, kur 
viss atrodas centrā – skolas, bērnudārzi, veikali, po-
liklīnika, frizētavas u.c. pakalpojumi. Prieks, ka uz-
ņēmējdarbība attīstās. Vienīgi nav telpas birojiem, 
ko uzņēmēji varētu iznomāt. Ja arī ir, tad īres maksa 
atbilst Rīgas centra cenām. Ādažu centrā varētu būt 
jauna biroju ēka.
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mehāniķa telpām atradās paslēpta kaste 
ar pirmskara izdevumiem, visdrīzāk tā 
bija daļa no vecās Ādažu bibliotēkas. 
Man to iznāca slepus aplūkot tikai vienu 

reizi un atceros, ka pārsvarā tie bija “ne-
kaitīgi” latviešu klasikas darbu sējumi, 
izdoti 20.-30.gados, bet, protams, vadošā 
ideoloģija neatļāva turēt šāda veida izde-
vumus grāmatu plauktos. Pirms kārtējā 
kino seansa, ļaudis bieži iegriezās pie ma-

nis bibliotēkā, lai 
pašķirstītu kādu žurnālu vai vienkār-
ši parunātos par lietām, kas viņus tobrīd 
priecēja vai tieši otrādi – satrauca.
Ciema bibliotēka – ārpus kolhoza vadī-
tāju redzesloka  
Ādažos kaut kā neapzināti bija izveidoju-
sies mazliet savāda situācija – iedzīvotāji 
tika dalīti divās grupās – kolhoznieki un 
nekolhoznieki: vieniem visādas privilēģijas, 
otriem – nekā. Laikam tieši šie – otrie pār-
svarā bija mani aktīvākie lasītāji.  Ciema 
bibliotēka atradās  ārpus  kolhoza vadītāju 
redzes loka un netika uzskatīta par to kul-
tūras nozari, kas varētu spodrināt bagātā 
kolhoza tēlu. Ciema padome un kolhozs bija 
divi strikti šķirti jēdzieni, diemžēl tas bija 
jūtams arī cilvēciskajā savstarpējā komuni-
kācijā. Atceros, bija tikai viena reize, kad uz 
bibliotēku aicināt kopīgi veidot literāri izglī-
tojošus pasākumus atnāca patīkams jauns 
cilvēks – viņš vadīšot kultūras dzīvi Ādažu 
kolhozā. Bet tā arī pazuda – vēlāk dzirdē-
jām, ka A. Kaulam neesot varējis izdabāt… 
Taču kam man tie kolhoza vadītāji ar viņu 
ambīcijām, es par to tikai pasmaidīju – dzī-

voju savā grāmatu pasaulē, rīkojām savas 
literārās pēcpusdienas, kopīgi ar skolēniem 
lasījām pasaules dižgarus, man bija brīniš-
ķīgi kolēģi ciema padomē, patīkami un dziļi 

inteliģenti lasītāji ikdienā. 
Sapņot un ceļot
Atceros kādu kundzi no tā sauktās “vācie-
šu ielas” lasītāju loka (tā dēvēja tagadējo 
Draudzības ielu Ādažos, jo ielas sākum-
galā 50.-60.gadu mijā mājas tur uzcēla 

no izsūtījuma atgriezušies Volgas vācu 
kolonistu pēcteči.* E. P. piezīme).  Sirmā 
kundze ļoti priecājās par iespēju bibliotēkā 
lasīt grāmatas vācu valodā, kuru vecmā-
miņa vāciete viņai savulaik tika iemācīju-
si, bet ikdienā diemžēl nebija iespēja lietot, 
jo sarunas ritēja krievu valodā. Ādažu 
bibliotēkā bija pieejami toreizējā Vācijas 
Demokrātiskajā Republikā izdoti, lielāko 

Tā mēs, sociālismā dzīvojot, ar grāmatu starpniecību 
varējām gan paceļot, gan pasapņot.

tiesu gan bērnu vai izglītojoša satura darbi. 
Jāsaka, ka krievu tautības cilvēki Ādažos 
daudz vairāk apmeklēja bibliotēku, viņiem 
bija vēl grūtāk iegādāties labas grāmatas 
veikalos, un tās bija dārgas.  Bet te, pie 
manis, ciema bibliotēkā, ļaudis priecājās 
par katru, svaigi pēc tipogrāfijas krāsas 
smaržojošu, sējumu par visdažādākajām 
pasaules vietām un notikumiem. Tā mēs, 
sociālismā dzīvojot, ar grāmatu starpnie-
cību varējām gan paceļot, gan pasapņot”.  
Nostaļģisks prieks
Kaut arī daudzus gadu simtus grāmata 

lasītājam bijusi pie-
ejama papīra veidolā, 
jaunajām vēsmām 
– lasīšanai uz ekrā-
na (datorā) – nevar 
pretoties, jo pasaule 
lēnām pārceļas uz, tā 
saukto, digitālo lau-
ku. Nenoraidot arī šā-
das lasīšanas iespējas, 
tomēr ticu, ka lielai 
daļai cilvēku vēl jop-
rojām ir nostalģisks 
prieks, sajūtot dru-
kāta teksta lappuses 
smaržu. Manuprāt, tā 
ir ne ar ko nesalīdzi-
nāma un neatkārto-
jama.
Iespējams, pienāks 
laiks, kad Ādažu bib-
liotēka atkal varēs 
atgriezties savā vēstu-
riskajā vietā – Rātsna-
mā jeb Pagasta namā.  
Protams, jaunā veido-
lā ar plašu piebūvi – 
modernizēta, datori-
zēta, ar skaistu skatu 
uz Vējupi, plašu terasi 

ar lasītavu un kafejnīcu. 
Elita Pētersone, Ādažu muzeja vadītāja

* 18.gs. beigās, Katrīnas II pamudināti, 
uz Volgas vācu kolonijām pārcēlās ap 25 
tūkstoši iedzīvotāju. Vācieši te dzīvoja līdz 
Otrā pasaules kara sākumam 1941. gadā, 
kad apmetnes tika likvidētas, un apmēram 
400 000 Volgas vāciešu izsūtīja uz Sibīrijas 
un Vidusāzijas “darba nometnēm”.

Ādažu ciema bibliotēkas vadītāja Maiga Pētersone ar jaunajiem lasītā-
jiem. 20.gs. 80. gadi







ĀDAŽU VĒSTIS   17. JŪLIJS (177) 201522

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (9.06.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes       
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: Māris 
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, 
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Adrija Keiša, 
Vitālijs Klebeko, Pēteris Pultraks, Liāna Pum-

pure, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, Nor-
munds Zviedris.
1. Par vasaras nometnes apmaksu maznodro-
šināto ģimeņu bērniem. 

Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.107 "Par vasaras 
nometnes apmaksu maznodrošināto ģimeņu 
bērniem" un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) "par".

Ādažu novada domes kārtējās (30.06.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes 
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis 
Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, 
Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko, Edmunds Plūmī-
te, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Nei-
lands, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, Normunds 
Zviedris.
1. Par energopārvaldības sistēmas dokumen-
tācijas sagatavošanu.
Lēmums: Piedalīties SIA "Ekodoma" projektā 
"50000&1SEAPs", nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanā energopārvaldības sistēmas serti-
fikāta saņemšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
2. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt A.V. pirmskolas izglī-
tības iestādē ārpus kārtas. Atstāt bez izskatīša-
nas K.B. iesniegumu daļā par E.K. uzņemšanu 
Ādažu PII ar 2015.gada septembri, ņemot vērā, 
ka E.K. ir uzņemta Ādažu PII ar 2015.gada 
1.septembri. Atteikt uzņemt  O.K. Ādažu pirm-
skolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
3. Par darba uzdevuma precizēšanu Kadagas 
ciema centrālās daļas detālplānojuma projek-
ta izstrādāšanai.
Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu Ka-
dagas ciema centrālās daļas detālplānojuma 
izstrādāšanai jaunā redakcijā. Pagarināt dar-
bu izpildes termiņu līdz 28.11.2015. Pagarināt 
darba grupas Kadagas ciema centrālās daļas 
detālplānojuma projekta izstrādes atbalstam 
darba termiņu līdz 30.09.2015. Slēgt vienoša-
nos par grozījumu veikšanu 28.08.2014. līgumā 
Nr.2014-08/679 (TPL-16/2014) ar SIA "Reģionā-
lie projekti" par Kadagas ciema centrālās daļas 
detālplānojuma izstrādi.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
4. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Ādažu nova-
dā, Ādažu ciemā, Podnieku ielā.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Ādažu ciemā ar 
mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu. Apstipri-
nāt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrā-
dei nekustamajam īpašumam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
5. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Ābeļziedi".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Ādažu ciemā, 
ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu. Apstip-
rināt nosacījumus zemes ierīcības projekta iz-
strādei nekustamajam īpašumam.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
6. Par Ādažu novada Attīstības programmas 
2016.-2022. gadam izstrādes termiņu precizē-
šanu.
Lēmums: Precizēt programmas izstrādes darba 
uzdevumu un izpildes termiņus.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA "EL DORADO CC" nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu – ēkām, "Jaunieļi", Kadaga, Ādažu no-
vads, EUR 1242,96 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
8. Par vienota siltumenerģijas tarifa noteikšanu.
Lēmums: Atbalstīt vienota siltumenerģijas ta-
rifa noteikšanu Ādažu ciemā un Kadagas cie-
mā. Uzdot SIA “Ādažu Namsaimnieks" 7 darba 
dienu laikā pēc lēmuma noraksta saņemšanas 
informēt Regulatoru par šo lēmumu. Uzdot SIA 
“Ādažu Namsaimnieks" valdes loceklim J.Krū-
zem organizēt vienotā siltumenerģijas tarifa 
aprēķināšanu Ādažu ciemā un Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu.
Lēmums: Dzēst SIA "Jauna Vide.LV" nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu Ūbeļu ielā, Ādaži, Ādažu novadā, EUR 
19,42 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA "Rembo" nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpa-
šumiem Ūbeļu iela 16-77, Ādaži, EUR 100,09 
apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst AS "Rīgas investīcijas nams" 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ne-
kustamo īpašumu – zemi, Zeltkalēju iela, Atari, 
EUR 87,56 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
12. Par Ādažu novada domes 2009.gada 22.de-
cembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi.
Lēmums: Uzsākt domes 2009.gada 22.decem-
bra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi 14 
dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, 
nosūtot U.M. brīdinājumu par administratīvā 
akta piespiedu izpildi, nosakot šādus termiņus 
brīvprātīgai administratīvā akta izpildei: līdz 
2015.gada 15.septembrim iesniegt būvvaldē 
normatīvajos aktos noteiktā kartībā sagatavotu 

būvniecības iesniegumu nekustamajā īpašu-
mā nelikumīgi uzbūvētās ēkas – laivu mājas, 
nojaukšanai vai pārvietošanai; līdz 2015.gada 
31.decembrim normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā veikt nekustamajā īpašumā nelikumīgi 
uzbūvētās ēkas – laivu mājas, nojaukšanu vai 
pārvietošanu.
Balsojums: "par" - 14, "pret" – nav, "atturas" – 2 
(V.Bulāns).
13. Par gāzes parāda nomaksu.
Lēmums: Apmaksāt A/S "Latvijas Gāze" parādu 
par dzīvoklim "Kadaga 9" dz.7, Kadaga, piegā-
dāto dabasgāzi EUR 189,44 apmērā. Izdevumus 
segt no Saimniecības un infrastruktūras daļas 
budžeta līdzekļiem. Atteikties no prasības cel-
šanas pret iepriekšējo īrnieku J.B. par zaudē-
juma atlīdzību kā nelietderīgas un pašvaldībai 
ekonomiski neizdevīgas rīcības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
14. Par dalību konkursā klientu apkalpošanas 
centru izveidei.
Lēmums: Paplašināt Ādažu novada KAC sniegto 
pakalpojumu klāstu, nodrošinot valsts pārvaldes 
7 iestāžu (LAD, NVA, PMLP, UR, VID, VSAA, 
VZD) pakalpojumu saņemšanu Ādažu novada 
iedzīvotājiem. Piedalīties konkursā valsts budže-
ta dotācijas valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu 
nozīmes attīstības centros saņemšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
15. Par izmaiņām komisiju sastāvā.
Lēmums: Atbrīvot Lieni Krūzi no darba Ad-
ministratīvajā, Vēlēšanu un Ētikas komisijā uz 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērnu kop-
šanas periodu. Apstiprināt Būvvaldes būvinže-
nieri Jāni Tiļčiku par Administratīvās komisi-
jas locekli uz L. Krūzes prombūtnes laiku.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
16. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Jānim Tiļčikam savienot Do-
mes Administratīvās komisijas locekļa amatu ar 
SIA "pro CAD" valdes locekļa amatu un biedrī-
bas "Gaujas partnerība" padomes locekļa amatu.
Balsojums: "par" - 14, "pret" – nav, "atturas" 
– 2 (A.Keiša).
17. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpa-
šumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot I.G. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu mājai, Ādažos, Ādažu novadā, 
piesaistītā zemes gabala dzīvoklim piekrītošās 
537/19701 domājamās daļas no ēkai piesaistītā 
zemes gabala. Noslēgt vienošanos ar I.G. par 
zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam "Ādažu Vēs-
tis" (Nr.177) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saisto-
šie noteikumi:
Nr.27/2015 (26.05.2015.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes 2010. gada 27. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.22 „Saistošie noteikumi par Āda-
žu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas 
aprites kārtību Ādažu novadā.””

Nr.28/2015 (26.05.2015.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2015. gada 25. marta saistošajos 
noteikumos Nr.21/2015 „Par pašvaldības līdzfi-
nansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.””
Nr.29/2015 (26.05.2015.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2015. gada 25. marta saistošajos 
noteikumos Nr.19/2015 „Par pasažieru pārvadā-
jumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 
kārtību Ādažu novadā.””

Nr.30/2015 (30.05.2015.) “Par Ādažu novada 
pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez mate-
riālā stāvokļa izvērtēšanas.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu no-
vada domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā 
veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klien-
tu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stā-
vā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA "Ādažu Namsaimnieks" Gaujas ielā 
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 30.
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NOVADĀ

No sirds sveicam
jūlija jubilārus! 
Ingrīdu Knapi – Egli 70 g.
Veroniku Nikandrovu 70 g.
Naģeždu Toropovu 70 g. 
Elizabeti Petrovu 75 g. 
Edmundu Valdemāru Bunkši 80 g. 
Aiju Granovsku 80 g.
Lidiju Kaktiņu 80 g. 
Aleksandru Katirlo 80 g.
Ingrīdu Sakni 80 g. 
Veltu Vasiļjevu 80 g. 
Jevgēniju Ponomarjovu 85 g. 
Janīnu Rosijsku 85 g. 
Olgu Jansoni 90 g.

No sirds sveicam
augusta jubilārus! 

Nikolaju Cvetkovu 70 g.
Gunu Červinksu 70 g.

Regīnu Garo 70 g. 
Maldu Krēsliņu 70 g. 
Alfrēdu Ozoliņu 70 g.

Rasmu Kukemilku 75 g. 
Juri Krivoju 75 g.

Rudīti Šnikvaldi 75 g. 
Edīti Balodi 80 g. 
Irisu Dzelmi 80 g. 

Nelli Oleninu 80 g. 
Agitu Vecmani 80 g. 

Dūnu Sakni 85 g. 
Lūciju Bukšu 85 g. 
Ēvī Upenieci 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

No 9. jūnija līdz 5. jūlijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

zēni – Daniels, Alans;
meitenes – Kate, Romia, Elza.

Apsveicam jaunos vecākus!

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16, plkst. 13.00 

Kārtējais saiets -19. augustā 
Nākamais saiets - 16. septembrī 

Pensionāru padome
SENIORU 12. SPORTA SPĒLES

2015. gada 12. septembrī
13.00 - atklāšana un sacensības brīvā dabā.

16.00 - dalībnieku koncerts un balle Kultūras centrā.
Pensionāru padome

Līgo Ādažos
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Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
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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 “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”. Tirāža 4000 eksemplāri. 

PAZIŅOJUMI

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILTĀRĀS 
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ

Katoļu dievkalpojumi notiek katru svētdienu 15.00
Pirms katras Sv. Mises 14.00 Rožukronis,

Grēksūdzes sakraments.
Tie, kuri vēlas kristīties, sagatavoties iesvētībām, 

laulībām, var pieteikties pie kapelāna Ādažu bāzes 
kapelā vai pa tālr. 26434830

Pareizticīgo dievkalpojumi notiek katra mēneša
otrajā un ceturtajā svētdienā 11.00

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments!

Tuvāka informācija: tālr. 26434830
•

SVĒTCEĻOJUMS UZ AGLONU
Tie, kuri vēlas doties svētceļojumā uz Aglonu, 

lūdzam pieteikties pa tālr. 26434830
•

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKAJĀ 
JĒZUS KRISTUS DRAUDZĒ 

Gaujas ielā 16, 2. stāva zālē
svētdienās plkst. 16.30-18.30

Slimo dziedināšanas dievkalpojumi
19. jūlijā, 2.,16.,30. augustā, 13. septembrī

Tālr. 29106421

Izaicinājums DZĪVĪBA
Valsts Asinsdonoru centra akcija

6. augustā no plkst. 10.00-14.00
Ādažu Kultūra centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A 
Nākot nodot asinis, līdzi jāņem pase un bankas 
konta numurs, uz to donoram tiks pārskaitīta 

pusdienu nauda. 
Vasaras mēnešos VADC trūkst asiņu.

25. JŪLIJĀ LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA  
Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGA-

BARĪTA SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot  mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 
kg personai) 2015. gada 25. jūlijā SIA „Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā 

šādos laikos un vietās:

1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā) 09.00 – 09.30

2. KADAGA (vecais veikals) 10.00 – 10.30

3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43) 10.45 – 12.00

4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8) 12.15 – 12.45

5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem) 13.00 – 13.30

6. ALDERI (pie veikala) 13.45 – 14.15

7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas) 14.30 – 15.00

8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums 15.15 – 15.45


