
Ar svinīgu ceremoniju 10. oktobrī 
Ādažu novadā atklāja Baltijas valstīs 
pirmo ekoloģiskās bērnu pārtikas 
ražotni “Rūdolfs”. Rūpnīcā, kas tapusi 
ar Eiropas Savienības struktūrfondu, 
Viļa Vītola seniora un Viļa Vītola ju-
niora līdzfinansējumu, ieguldīti ap-
tuveni 4 miljoni eiro. Jaunajā ražotnē 
plānots saražot piecas tonnas pārtikas 
dienā Pilnas ražošanas jaudas gadī-
jumā, uzņēmums varēs nodrošināt gan 

Latvijas tirgus vajadzības, gan vien-
laikus līdz pat 90% produkta novirzīt 
eksportam. Uzņēmuma Lat Eko Food 
valdes priekšsēdētāja Egija Martinsone 
stāsta, ka jau šobrīd eksportē produk-
ciju uz Kuveitu, Koreju, Lielbritāniju. 
Šīm valstīm tuvākajā laikā pievienosies 
arī citas: “Mūsu panākumu pamatā ir 
arī kopdarbs ar Latvijas zinātniska-
jām institūcijām, profesionāļiem, kuri 
daudz strādājuši, lai ražošanas procesā 

produkts nezaudētu savu uzturvērtī-
bu, bet vienlaikus spētu saglabāt lieli-
sku garšu bez neveselīgām piedevām.” 
Uzņēmums apņēmies pirkt izejvielas 
arī no tādiem Latvijas eko produkcijas 
audzētājiem, kuri nespēj nodrošināt 
produktus lielos apjomos, tādēļ līdz 
šim nevarēja tos pārdot par labu cenu: 
“Mūsu iepirkumu cenas būs motivē-
jošas, bet kvalitātes prasības – visaug-
stākās!” sola Egija Martinsone.

BRĪVĪBA “Bez garīgās brīvības ir ļoti 
grūti dzīvot,” pārliecināta Kerola Dāvid-
sone, biedrības “Ādažu Brīvā Valdorfa 
skola” valdes priekšsēdētāja un skolas 
menedžere, kura šajā mēnesī svin apaļu 
jubileju.
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DROŠĪBA  Vai Ādažu novada iedzīvotāji ir pa-
sargāti lielu katastrofu, nemieru vai kara ga-
dījumā? Jautājam Guntim Porietim, Ādažu 
novada domes izpilddirektoram, kurš darbojas 
arī ASV Eiropas pavēlniecības vadītas drošības 
jautājumu ekspertu grupā.

10. lpp.4. lpp.

Lat Eko Food valdes priekšsēdētāja Egija Martinsone, viņas dēls Rūdolfs, kura vārdā nosaukta jaunā produkcija, Lat Eko Food 
līdzīpašnieki Vilis Vītols seniors un Vilis Vītols juniors kopā ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu jaunās ražotnes atklāšanā.

Ādažos atklāj jaunu rūpnīcu
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 Septembrī Ādažu Kultūras centrā Latvijas koncerttūri 
atklāja Rēzeknes Zaļo pakalnu koris, Normunds Zušs un 
grupa "Galaktika".
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MĒNESIS BILDĒS

 Ar jautrām 
sporta spēlēm 
seniori piemin 

Baltijas ceļa
25. gadadienu

 Aktīvi 
norit caurteku 
renovācija pie 

Vecštāles 
ceļa.

 Sarunas Garkalnes ciemā  par sporta 
laukuma izveidošanu un tālāku attīstību. 
Piedalās Garkalnes ciema iedzīvotāji un 
Ādažu novada pašvaldības darbinieki.

 Ar trīs helikopteru parādīšanos virs Ādažu lidlauka debesīm sākās starptautisko militāro 
mācību "Sudraba bulta" aktīvā fāze.

 Ādažu garnizonā atklāj topošā Kritušo 
karavīru pieminekļa pirmo kārtu,  kas, 
līdzīgi kā savulaik Brīvības piemineklis, 
tiek celts par iedzīvotāju saziedotajiem 
līdzekļiem.
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 Pēc godam 
noskrietā 

Rudens krosa 
mazie 

sacensību 
dalībnieki 
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 Ādažu un 
Kadagas 

pirmsskolas 
izglītības 

iestādes, kā 
arī Ādažu 

vidusskola 
iegādājušās 
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 Ādažu vidusskolas skolēni starptautiskā 
mūžizglītības projekta "Comenius" dalībnie-
kiem no ārvalstīm sagatavojuši īpašu 
dāvanu – šalli Latvijas karoga krāsās.
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 Sarunas par meliorācijas sistēmas 
atjaunošanu  Garkalnes un Ādažu novada 
pašvaldību kopēja projekta ietvaros. Tā 
rezultātā  2015. gadā tiks novērsta 
Garkalnes ciema iedzīvotāju meža un 
pagrabu applūšana.  Mākslas maģistre, Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolas pedagoģe Ieva Neikena 
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam Artim Brūveram rāda bērnu 
darbus, kurus kaķu zīmēšanas konkursā 
novērtējusi visaugstāk.
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PROJEKTI

Kāds būs mājas “Kadagas 6” tālākais liktenis?
Atbilde uz virsraksta jautājumu jā-

rod pašiem šīs mājas iedzīvotājiem, 
kuriem jāizvēlas, vai mājai būt siltai un 
skaistai un vai uzņemties atbildību par 
vietu un vidi, kur jādzīvo nākamajām 
paaudzēm.

Pagājušā gada jūlijā ar “Kadagas 6” 
mājas dzīvokļu īpašnieku 51% atbalstu 
un mājas vecāko iniciatīvas, SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” Latvijas investīciju un 
attīstības aģentūrā (LIAA) iesniedza šīs 
mājas siltināšanas projekta pieteikumu: 
“Projekts tika apstiprināts, noslēdzām 
ar LIAA līgumu par projekta uzsākšanu. 
Pēc tam bija jāizvēlas potenciālais būv-
nieks, kredītiestāde, kura izsniegs kredī-
tu. Organizējām iepirkuma procedūru, 
lai atrastu labāko būvnieku, 9 mēnešu 
garumā strādājām ar bankām (pārru-
nas, dokumentu, aprēķinu gatavošana, 
lai pierādītu, ka gan uzņēmums ir spējīgs 
uzņemties kredītu īpašnieku vārdā, gan 
īpašnieku maksātspēja un maksājumu 
disciplīna ir atbilstoša banku prasībām). 
Atradām būvnieku, ar kuru varētu slēgt 
līgumu par veicamajiem darbiem, bet 
šobrīd līgums vēl nav noslēgts, jo nezi-
nām, kas notiks tālāk,” atzīst SIA “Āda-
žu Namsaimnieks” Apsaimniekošanas 
daļas vadītāja Iveta Puķīte. Kas notika? 
“Izšķirošajā brīdī, kad. mājas “Kadagas 
6” siltināšanas projektu vajadzēja virzīt 
tālāk, atbalstu siltināšanai pauda tikai 
53% dzīvokļu īpašnieku, lai gan bija ne-
pieciešami 75% īpašnieku atbalsta (ban-
kas noteiktais riska samazinājuma kritē-
rijs),” stāsta Iveta Puķīte. Mājas vecākie 
ne tikai cerēja uz savu kaimiņu izpratni 
un atbalstu, bet arī veica nopietnu infor-
matīvi izglītojošu darbu, lai arī pārējie 
dzīvokļu īpašnieki apzinātos siltinātas 
mājas ieguvumus. Tomēr mājas silti-
nāšanas idejas pretinieki darbojās tik-
pat aktīvi, tādēļ nepieciešamais atbalsts 
netika gūts. Mājai “Kadagas 6” šā brīža 
siltumenerģijas patēriņš ir 139, 47  kWh/
m2 gadā. Ja ēka tiktu renovēta, tas būtu 
vismaz par 45% zemāks (83.6  kWh/m2 
gadā). Tas nozīmē, ka maksa par siltumu 
būtu divreiz zemāka.”

No kā jābaidās? Pasta ielas 2 pieredze
No kā idejas pretinieki baidās? “Daļai 

cilvēku šķiet, ka dzīvoklis ir viņu īpa-
šums uz mūžīgiem laikiem, neiedziļino-
ties kopējās mājas problēmās. Baidās arī 
no kredīta maksājuma, nesaprotot, ka 
siltinātā mājā par apkuri jāmaksā ma-
zāk. Par iegūto finanšu ietaupījumu arī 
iespējams samaksāt mēneša kredītmak-
su, neparko nepārmaksājot, bet papildu 
vēl iegūstot skaistu, sakoptu māju, siltu 

dzīvokli un apziņu, ka esi pasargājis vidi, 
nevairojot CO2 izmešu daudzumu,” se-
cina Iveta Tomsone, biedrības “Pasta iela 
2, Ādaži” valdes locekle, kura savas mā-
jas siltināšanas projektā ieguldījusi mil-
zum daudz laika un pūļu, no citiem rei-
zēm saņemot visai nievājošu attieksmi. 
Mudinot siltināt māju, daži domājuši, 
ka Ivetas Tomsones mērķis ir iedzīvoties 
bagātībā. Bijis sāpīgi dzirdēt, ko cilvēki 
garāmejot runā, jo viss, ko viņa no sirds 
vēlējās, lai apkārtne kļūtu skaistāka, sa-
koptāka, lai māja būtu siltāka. “Ir cilvēki, 
kuri vēlas, lai apkārt būtu skaisti, un ir 
tādi, kuriem neinteresē nekas ārpus sava 
dzīvokļa sliekšņa. Otrie parasti nesaprot 
pirmos, tādēļ, jo vairāk centies, ar lielā-
ku pretestību saskaries,” rezumē Iveta. 
Atminos arī kāda cita novadnieka stāstu, 
kurš izveidoja projektu par skaistu ābeļ-
dārzu kādā no daudzdzīvokļu namu pa-
galmiem, bet kaimiņi šo ideju noraidīja. 
Cilvēki ar aizdomām skatās uz līdzcilvē-

kiem, kuri vēlas panākt uzla-
bojumus, radīt ko skaistu ne 
tikai sev, bet arī apkārtējiem. 
Kāpēc? Vai tādēļ, ka grūti 
noticēt tam, ka var gribēt ne 
tikai sev? 

Nams Pirmajā ielā 40 
Daudzdzīvokļu nams Pir-
majā ielā 40 ir viens no pir-
majiem Ādažos, kas tika 
renovēts. Mājas iedzīvotājs 
Pēteris renovācijā saskata daudz plusu: 
“Pirmkārt, tagad māja ir skaista. Kad 
pirms kādiem 25 gadiem sāku tajā dzī-
vot, nopriecājos: “Dzīvoju visskaistākajā 
un baltākajā ēkā Ādažos!” Tomēr pēdējā 
laikā pirms renovācijas pie sevis domā-
ju: “Šausmas, cik noplukusi. Šī ir visne-
tīrīgākā, šmucīgākā un cūcīgākā mājā 
Ādažos!” Renovācijas laikā kopā ar kai-
miņiem mājai izvēlējāmies jaunu krāsu 
– dzeltenā un oranžā salikumu. Tagad 

tā izskatās gluži zeltaina. Otrkārt, māja 
ir sakopta. Renovācijas laikā nomainīja 
ārdurvis, apgaismojumu, sakārtoja bē-
niņus, saremontēja un nosiltināja jumtu. 
Arī pagrabā nosiltināja griestus, tādēļ 
tiem, kuri dzīvo pirmajā stāvā, grīda ta-
gad ir daudz siltāka. Jumtiem salaboja 
lūkas, pagrabā – siltumtrasi. Treškārt, 
samazinājusies apkures maksa – jāizdod 
par 35 – 40 eiro mazāk, savukārt par 
mājas renovāciju katru mēnesi maksāju 
26 eiro. Tātad izmaksas palikušas apmē-
ram tajā pašā līmenī, taču papildu iegūts 
komforts, siltums, sakopta māja, vide, 
nemaksājot par to vairāk. 

Ja pirms renovācijas oktobra sākumā 
istabā bija plus 16 °C, tagad ir 20 °C. Nav 
tā nejaukā mitruma un drēgnuma, kura 
dēļ rudenī vienmēr mājās bija ieslēgts arī 
eļļas radiators. Tāpat agrāk no mitruma 
pelēja siena, zem palodzes bija peļķe, bet 
tagad – nekā tāda. Zinu kaimiņus, kuri, 
cīnoties ar aukstumu, siltināja dzīvokli 

no iekšpuses. 
Bet pēc kāda 
laika, kad no-
tika remonts, 
atklāja, ka 
zem siltinātās 
kārtas ir pelē-
juma ķīselis. 
Tāpēc, ka ār-
sienas tik un tā 
bija aukstas un 
mitras,” atce-

ras Pēteris, kurš jau gadu dzīvo siltinātā 
mājā. 

Daudzi siltināšanas idejas pretinieki 
min, ka tieši siltinātā mājā pelē sienas. 
“Nē, gadu nevienu pelējumu neesmu ma-
nījis. Tiesa, ventilācijai jābūt labai, tieši 
tādēļ jāizvēlas nopietns būvnieks, kurš 
māju siltinās ar kvalitatīviem materiā-
liem. Arī ventilācijas lūkām jābūt labā 
stāvoklī,” atzīst Pēteris. 

Monika Griezne
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Daudzdzīvokļu nams Pirmajā 
ielā 40 pirms renovācijas

Un pēc...
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DROŠĪBA

Vai Ādažu novada iedzīvotāji ir pa-
sargāti lielu avāriju, katastrofu, nemie-
ru vai kara gadījumā? Jautājam Gun-
tim Porietim, Ādažu novada domes 
izpilddirektoram, kurš ir no militārā 
dienesta atvaļinājies virsnieks, pulk-
vedis. Dienestu sācis Zemessardzes 2. 
brigādē, pēc tam bijis BALTBAT ko-
mandieris un vēlāk arī Zemessardzes 
štāba priekšnieks. Vairākus gadus bijis 
NBS komandiera un Aizsardzības mi-
nistrijas padomnieks. Arī šobrīd viņš 
epizodiski darbojas ASV Eiropas pa-
vēlniecības vadītas drošības jautājumu 
ekspertu grupas sastāvā. 

Kāda ir ārkārtēju situāciju vai izņēmu-
ma stāvokļa iespējamība Ādažu novadā?

Tiksim skaidrībā ar definīcijām. Pirm-
kārt, ārkārtējas situācijas. Tās ir dabas 
stihiju vai tehnoloģisku avāriju rezultāts, 
kas apdraud svarīgāko infrastruktūru, 
valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās 
darbības drošību vai cilvēku veselību 
un dzīvību. Plūdu izraisītas ārkārtējas 
situācijas iespējamība Ādažu novadā ir 
augsta. Dzīvojam vien kādus 6 – 7 met-
rus virs jūras līmeņa. Ir bijuši gadījumi, 
kad ar laivām braukts pa pašreizējo Līgo 
laukumu Ādažos. Savukārt tehnoloģisko 
avāriju iespējamība ir zema. Ne mums 
dzelzceļš ar bīstamām kravām, ne arī 
bīstamas industriālas ražotnes.

Otrkārt, izņēmuma stāvoklis. To iz-
sludina, ja valsti apdraud ārējais ienaid-
nieks vai arī valstī vai tās daļā ir izcēlu-
šies vai draud izcelties iekšēji nemieri, 
kas apdraud valsts iekārtu. Izņēmuma 
stāvokļa iespējamība, nemaz nerunājot 
par karu, ir zema. Manuprāt, tādu varētu 
izraisīt tikai Saeimas vēlēšanu rezultāti, 
Krievijas politiskās varas maiņa, kā arī 
Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO, 

jo tas neizbēgami izraisīs neprognozēja-
mu Krievijas pretreakciju.

Vai novada iedzīvotāji ir pasargāti 
lielu avāriju, katastrofu, nemieru vai 
kara gadījumā?

Zināmā mērā ir pasargāti. Lielās prob-
lēmas risina un krīzes situācijas pār-
valda valsts struktūras. Pašvaldība veic 
iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas ap-
draudētajām vai skartajām teritorijām, 
nodrošina to uzskaiti, pagaidu izmitinā-
šanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un me-
dicīnisko palīdzību. Pašvaldība neveic 
iedzīvotāju apmācību izdzīvošanai mili-
tāro konfliktu laikā, tāpēc katram pašam 
ir jāinteresējas par šo jautājumu.

Ādažu novadā pašvaldības un citu in-
stitūciju rīcību minētajos jautājumos or-
ganizē Civilās aizsardzības komisija, ko 
vada domes priekšsēdētājs. Novada civilās 
aizsardzības plānā ir atrunāta rīcība gan 
iedzīvotāju informēšanai un apziņošanai, 
gan evakuācijai, gan īslaicīgai aprūpei. 
Tā, piemēram, pirms pavasara paliem 
mēs izsniedzam īpašus atgādinājumus 
iespējamo applūstošo māju iedzīvotājiem, 
kur norādīts, ko un kā darīt plūdu drau-
du gadījumā. Nozīmīgi resursi novadam 
ir pieejami no valsts institūcijām, taču 
to saņemšana ir gausa, tā aizņem pat ne 
stundas, bet gan dienas. Cietušos varam 
izvietot Ādažu slimnīcas, vidusskolas un 
bērnudārzu telpās, spējam tos paēdināt un 
sniegt medicīnisko palīdzību. 

Pieredze rāda, palīdzības sniegšana 
“apgriezienus” uzņem lēni. Pirmajās 
stundās pēc katastrofas palīdzības pie-
prasījums vienmēr ir lielāks, nekā tās 
sniegšanas iespējas. Pirmie palīgā dodas 
operatīvie dienesti – “ātrie”, ugunsdzē-
sēji, pašvaldības policija. Pēc tam, kad 
Civilās aizsardzības komisija iegūst ti-
camu informāciju par patieso situāciju, 

nelaimes apmēriem un konkrēto nepie-
ciešamo palīdzību, tiek iesaistīti pārējie 
instrumenti – transports, apgāde, brīv-
prātīgie, utt. Jārēķinās ar to, ka pirmajās 
24 stundās palīdzību saņems tikai tie 
iedzīvotāji, kuru dzīvība būs apdraudēta. 
Savādāk būs nemieru vai kara gadījumā 
– iedzīvotājiem uz vietas būs vairāk jāpa-
ļaujas uz pašu spēkiem.

Kā var sagatavoties nemieru vai kara 
gadījumam?

Vecāko paaudzi dzīve izmācīja – vi-
ņiem vienmēr ir neliels uzkrājums ne-
baltai dienai. Arī laucinieku pieliekama-
jā, klētī vai pagrabā atradīsies daudzas 
vajadzīgās lietas. Sagatavoties pilnīgi 
autonomai izdzīvošanai nav iespējams, 
taču ūdens, pārtika, medikamenti, dzī-
vesvietas drošība un kaimiņi jums lieti 
noderēs, ja paliksiet karadarbības zonā. 

Daudzdzīvokļu mājās būs traucēta 
ūdens, kanalizācijas, gāzes un apkures 
apgāde. Ūdens ir ļoti svarīgs – dzeršanai, 
ēdiena gatavošanai, tualetei, nejaušas 
trasējošas lodes izraisītas aizdegšanās 
dzēšanai. Lielas galvassāpes būs tualešu 
izmantošana. Ja augšstāvi dzīvos samē-
rā labi, tad pirmais stāvs pludos. Jā, vēl 
atkritumu problēma – no sākuma visi 
nesīs atkritumus līdz konteineriem, taču 
tie netiks izvesti. Lai neveidotos milzīgi 
atkritumu kalni un antisanitāri apstākļi 
māju tuvumā, tie būs jāierok zemē.

Veikalos pārtika pazudīs zibenīgi, tā-
pēc ilglaicīgas glabāšanas produkti būs 
ne vien izsalkuma remdēšanai avots, bet 
arī naudas alternatīva. Vairākas iebiezi-
nāta piena bundžiņas, sautētas gaļas un 
zivju konservi, putraimu un miltu pakas 
daudz vietas neaizņem. Mājās lieti node-
rēs tūristu prīmuss un vairāki gāzes ba-
loniņi, sveces un dinamo tipa lukturītis.

Mājas aptieciņā jābūt medikamentiem 
pret iekaisumiem, sāpju remdēšanai, sir-
dij, asiņošanas apturēšanai – jods, bril-
jantzaļā, pārsienamie materiāli. Jāsarūpē 
zāles ar hroniskām kaitēm sirgstošiem 
ģimenes locekļiem. Lieti noderēs zāles 
kuņģa darbības normalizēšanai, jo pār-
eja uz neierastiem pārtikas produktiem 
ne vienmēr notiek netraucēti. Arī an-
tibiotikas un nomierinošie līdzekļi būs 
pieprasīti.

Dažas finiera loksnes uz laiku spēs 
aizlāpīt izbiruša loga stiklu. Mājvietas 
drošība ļaus gulēt mierīgāk, jo stipras 
durvis un kārtīgs sitamais vai šaujamais 
pie rokas atturēs nelūgtos ciemiņus. Tie, 
kas krājumus neveidos un negribēs stā-
vēt rindā pēc humanitārās palīdzības, tie 
ies laupīt pēc skata turīgākās savrupmā-
jas un vidējas rocības dzīvokļus. Daudz-
dzīvokļu mājās kaimiņi sadarbojoties 
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var organizēt pašaizsardzību – dežūrēt, 
atskriet palīgā. Kad situāciju ciemā ne-
viens vairs nepārvalda, ciema iedzīvotāji 
paši var atjaunot kontroli. Ja jau miera 
laikā spēj paši sanākt kopā un ierīkot 
rotaļlaukumu, tad arī krīzes situācijā tie 
paši cilvēki būs spējīgi organizēt pašaiz-
sardzību. Protams, ar nūjām un bisēm 
bruņoti kaimiņi nespēs pretoties regu-
lārās armijas vienībai, taču armija nenāk 
laupīt dzīvokļus. Huligāniem un laupītā-
jiem gan šāda pretestība ātri vien atsitīs 
vēlmi atņemt svešu mantu.

Labākā situācijā būs laucinieki, vismaz 
iztikas ziņā, turklāt atstatu stāvošas mā-
jas visādiem krimināliem elementiem 
nebūs cieņā. Būtu labi beidzot sazvanīt 
un apciemot lauku radus vai draugus 
uz ilgāku palikšanu. Lai arī šaurībā, to-
ties lielākā drošībā. Elektroģenerators 
un degvielas krājumi palīdzēs elektrības 
traucējumu gadījumā. Viensētā vieglāk 
uzturēt siltumu, atšķirībā no daudzdzī-
vokļu mājām, kuras izsals, sevišķi ja bla-
kusdzīvokļi būs pamesti. 

Kādas nemiera apstākļos ir iespējas 
pārvietoties, mainīt dzīvesvietu? 

Kamēr uz ielas nešauj un karadarbī-
ba jau nav pagalmā, vēl var pagūt doties 
bēgļu gaitās. Labāk ar auto. Pēc iespējas 
tālāk. Ja veidojas neizbraucams “korķis” 
daudzu stundu garumā, klausīties radio 
un apdomāt, vai tālāko ceļu nevajadzē-
tu mērot kājām. Nepaļauties uz naudu 
– pārtika, dārglietas un manta būs vērtī-

gāka. Jāapzinās, ka jaunā vietā svešinie-
kus neviens ar atplestām rokām negaida. 
Piedāvājot vietējai sabiedrībai savas zi-
nāšanas un pieredzi, notiks ātrāka so-
ciālā atzīšana, parādīsies jaunas, varbūt 
pat labākas iespējas.

Bēgt būs par vēlu, ja ienaidnieks jau 
dauzīs pa namdurvīm. Tad vispirms jā-
aizmirst par savu auto, jo ienaidniekam 
tas kļūs par mērķi – vispirms viņi šaus, 
pēc tam ies skatīties. Arī noziedzīgi ļauti-
ņi gluži vienkārši sagribēs to atņemt. Nav 
jāizrāda nevajadzīga ziņkārība un nav ko 
bāzt degunu, kur nevajag – vēl noturēs 
par spiegu, partizānu vai nevēlamu lieci-
nieku. Iepriekš teiktais izklausās drūmi, 
taču pieredze rāda – pat šādas pamatzi-
nāšanas paaugstina izdzīvošanas iespēju.

Ja nemiera laikā jādodas prom, kas 
jāņem līdzi? Ko nedrīkst aizmirst? 

Personas dokumenti, siltās drēbes, 
medikamenti, pārtika dažām dienām, 
nauda, dārglietas un vērtīgākās man-
tas. Vispirms – tik, cik var aizvest, pēc 
tam – tik, cik var panest. To visu sadalīt 
vairākās somās un no visa pa druskai. 
Ja kādu somu pa ceļam pazaudēsiet vai 
to atņems, citās būs līdzvērtīgs krājums. 
Naudu izvietot vairākās vietās. Nebaidī-
ties šķirties no naudas daļas, ja kāds to 
mēģinās izspiest – tā būs maza cena par 
mierā likšanu, kā arī saglabātu veselību 
vai pat dzīvību. Dārglietas slēpiet rūpī-
gi, tām ir lielāka un paliekošāka vērtība 
nekā naudai.

Publiskajā telpā izskanēja viedoklis, 
ka Krievijas prezidents draudējis divās 
dienās ieņemt Varšavu un citas Eiropas 
galvaspilsētas. Vai fakts, ka Ādažu no-
vada teritorijā atrodas militārais garni-
zons, ādažnieku dzīvi padara bīstamā-
ku nekā citviet? 

Nedomāju vis. Pēkšņa militāra agresija 
pret Latviju kā NATO dalībvalsti ir maz 
ticama. Jābūt galīgi trakam vai iedzītam 

stūrī, lai uzbruktu NATO, nerēķinoties 
ar sekām. Ādažu militārajā bāzē esošie 
NATO valstu karavīri arī ir agresiju at-
turošs faktors, jo, pakļaujot tos uzbruku-
mam, agresors būs aizskāris šo karavīru 
mītnes zemes intereses, un tas izraisīs 
skarbu pretreakciju. Arī “zaļos cilvēci-
ņus” noteikti ieinteresētu pati militārā 
bāze, līdz ar to neidentificējami bruņoti 
ļaudis parādītos arī Ādažu un Kadagas 
ciemos. Ādažu bāzes tuvumā šaušana 
noteikti ietu vaļā, jo mūsu karavīri nesē-
dētu rokas klēpī salikuši, gaidot pavēles, 
kā tas bija Krimā. 

Tomēr jāpatur prātā, ka ļaunākajā gadī-
jumā, aviācijas vai raķešu trieciens armi-
jas kazarmām un noliktavām, lai cik pre-
cīzi tēmēts tas nebūtu, noteikti nodarītu 
lielu kaitējumu tuvumā esošām daudz-
dzīvokļu mājām un to iemītniekiem. 

Vai Ādažu novadā ir patvertnes, kur 
iedzīvotājiem slēpties iespējama uzbru-
kuma gadījumā? 

Nē, tādu nav. Privātmājās un viensē-
tās drošākā vieta būs pagrabos. Daudz-
dzīvokļu mājās pagrabtelpas drīzāk kļūs 
par kapenēm. Reālu briesmu gadījumā 
daudzdzīvokļu māja būtu jāpamet pavi-
sam, jo tā ir nedroša, auksta, bez ūdens, 

elektrības, gāzes, kanalizācijas, ar plā-
nām sienām. Pat trīsstāvu ēka “noķer” 
vairāk ložu un šāviņu nekā vienstāva ēka.

Atvaļinātais Latvijas armijas karavīrs 
Jānis Laķis norādījis: “Varbūt patiešām 
nav jāatjauno gadu garais obligātais 
dienests, bet īstermiņa apmācība jau-
niešiem būtu nepieciešama [..]. Ja tagad 
mēs kara gadījumā mobilizētu cilvēkus, 
kuri nekad nav bijuši armijā un rokās 
turējuši ieročus, no viņiem sanāks tikai 
tas, ko sauc par lielgabalu gaļu.” Vai ob-
ligātais militārais dienests ļautu Latvi-
jas iedzīvotājiem justies drošāk? 

Daļēji piekrītu. Trīs mēnešu labi or-
ganizēts obligātais dienests, sākotnēji 
tikai brīvprātīgajiem, ļautu apgūt mili-
tārās pamatiemaņas un atrautu puišus 
no mātes brunča. Lielākā daļa jaunekļu 
savos 18 gados ir infantili un nespēj dzī-
vot bez palīdzības no malas. Pat neilgs 
obligātais dienests padarītu jaunos vī-
riešus patstāvīgākus, motivētu tos stāties 
Zemessardzē un ļautu apgūt minimālās 
priekšzināšanas savai un savu tuvinieku 
izdzīvošanai ārkārtējās situācijās vai iz-
ņēmuma stāvokļa gadījumā. Tad man ne-
būtu šādas intervijas jādod, sabiedrības 
liela daļa kopumā būtu daudz zinošāka.

Labāk organizēta un apgādāta Zemes-
sardze būtu efektīvs drošības instru-
ments “zaļo cilvēciņu”, nemieru un arī 
kara gadījumā. Ienaidnieka atrašanās uz 
Latvijas zemes radītu tam nepieņema-
mus dzīvā spēka zaudējumus ik stundu, 
ja no katra krūma būtu jābaidās, turklāt 
no katra otrā krūma būtu sagaidāms arī 
trāpīgs šāviens.

Profesionāli karavīri prognozē, ka 
21. gadsimtā kaujas darbība pamatā 
notiks pilsētvidē un katrs nākamais 
karš prasīs aizvien vairāk upuru. 

Karš pilsētās, taisnība. Sagrāb centru, 
nomales pašas padosies. Turklāt situāci-
jas ar “zaļajiem cilvēciņiem” jau ir pierā-
dījušas savu efektivitāti, radot priekšno-
sacījumus militāro konfliktu attīstībai. 
Paredzu, ka praksē turpinās parādīties 
līdzīgas, asimetriskas karadarbības for-
mas. Attiecībā uz nākamajiem kariem, 
jāpiekrīt Alberta Einšteina teiktajam: “Es 
nezinu, ar kādiem ieročiem norisināsies 
Trešais pasaules karš, taču es zinu, ka 
Ceturtais būs ar nūjām un akmeņiem.”
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Aizvadīta “ĀdažiVelo” pirmā velosezona

“ĀdažiVelo” zaļās formas aizgājuša-
jā vasarā zibēja visos Latvijas novados, 
Rīgā un arī Igaunijā – gan dažāda mē-
roga sacensībās, gan ar velo saistītās 
akcijās. Šā gada janvārī dibinātā biedrī-
ba “ĀdažiVelo” ir veiksmīgi aizvadījusi 
savu pirmo velo sezonu. Gada sākumā 
uzstādītie uzdevumi ir izpildīti ar uz-
viju, turklāt rodas aizvien jaunas ide-
jas, kuras realizēt nākotnē.

Atsaucoties uz sludinājumu Ādažu 
mājas lapā vai uz draugu aicinājumu, uz 
pirmo sapulci 11. janvārī sanāca 12 velo 
entuziasti. Viņi atbalstīja Uģa Joksta un 
Zigmunda Nuržas ideju par velokoman-
das izveidi, vēloties braukt vienotā ko-
mandā un popularizēt velosportu savā 
novadā. Īsā laika periodā pievienojās vēl 
līdzīgi domājošie, un jau 28. janvārī tika 
nodibināta biedrība “ĀdažiVelo”. Turklāt 
kopš marta sākuma “ĀdažiVelo” ir pie-
šķirts sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss. Šodien komandā ir 33 biedri, kas 
nu jau kļuvuši arī par labiem draugiem. 
Viņi viens otru atbalsta un uzmundrina 
gan sportā, gan ikdienas gaitās.

“ĀdažiVelo” lielākais prieks un gan-
darījums ir par pavasarī noorganizēto 
veloorientēšanās pasākumu “Uz zvaig-
znēm Ādažos”, kas pulcēja necerēti ku-
plu dalībnieku skaitu – 252 lielus un ma-
zus braucējus, kas veidoja 85 komandas. 
Dalības maksas vietā dalībnieki tika ai-

cināti ziedot Ādažu 
vidusskolas obser-
vatorijas atjaunoša-
nai. Pasākuma lai-
kā ziedojuma kastē 
iebira 674,92 euro. 
Pateicoties biedrī-
bas atbalstītājiem, 
draugiem un, pro-
tams, dalībniekiem, 
velo sezona Ādažos 
tika atklāta ar vē-
rienu.

Visu vasaru 
“ĀdažiVelo” biedri 
startēja sporta pa-
sākumos gan Āda-

žos, gan Carnikavā, 
gan tālākās Latvijas pilsētās, uzrādot la-
bus rezultātus ne tikai velo, bet arī skrie-
šanas sacensībās.

Ar vēl lielāku lepnumu nest Ādažu 
vārdu Latvijā komanda sāka brīdī, kad 
tika izgatavotas veloformas. Tagad “Āda-
žiVelo” ir pamanāma un konkurētspējī-
ga komanda. Vēl tikai iepazīstot katra 
biedra spējas distancē un eksperimentē-
jot ar komandas sastāvu, 
ko pieteikt ieskaitē, lie-
lākajā kalnu riteņbrauk-
šanas seriālā SEB MTB 
“ĀdažiVelo” ieņēma 51. 
vietu 129 komandu kon-
kurencē. Savukārt pārējo 
MTB seriālu sezonas kop-
vērtējumā uz pjedestāla ir 
pa kādam “ĀdažiVelo” 
braucējam. Dainis Spa-
liņš izcīnīja 2. vietu gan 
“Volkswagen-Trek kau-
sā”, gan “MySport” seri-
ālos. “MySport” kausā 1. 
vieta grupā Zandai Rutkovskai, bet visu 
sieviešu konkurencē viņai – 2. vieta. 
“Vivus MTB” maratonā kopvērtējumā 
3. vietu grupā izcīnīja Inese Liepiņa un 
tāds pats panākums velokrosā “Gruzis 
acī” Jānim Muižulim. 

Septiņi braucēji komandu pārstāvēja 
arī 24h MTB sacensībās Baldonē. Visas 
trīs komandas, kurās brauca “ĀdažiVe-

lo” sportisti, kāpa uz visaugstākā pjedes-
tāla pakāpiena.

Ādažu zaļās formas zibēja visu vasaru 
visos Latvijas novados, Rīgā un arī Igau-
nijā, gan dažāda mēroga sacensībās, gan 
ar velo saistītās akcijās.

Komandas braucējiem ir mērķis uzla-
bot savus rezultātus, tāpēc nākamā sezo-
na solās būt panākumiem vēl bagātāka.

Atslodzei no sportiskā azarta tika rī-
koti arī atpūtas, izklaidējoši un izglītojo-
ši velobraucieni gan biedrības biedriem, 
gan ādažniekiem. Pārbrauciens Līgat-
ne-Ādaži, ekskursija pa Līgatni, ģimeņu 
brauciens apkārt Mazajam Baltezeram, 
saulrieta brauciens uz Carnikavas jūr-
malu – katra šī diena bijusi piedzīvoju-
mu, stāstu, joku pilna un jaunu draudzī-
bu sākums.

Pēc tik veiksmīgi aizvadītās pirmās 
velosezonas komanda ir ideju un spēka 
pilna, lai nākamo sezonu padarītu vēl 
aizraujošāku. Un, ņemot vērā pozitīvās 
atsauksmes par pavasara pasākumu „Uz 
zvaigznēm Ādažos”, arī nākamo sezonu 
“ĀdažiVelo” sāks ar veloorientēšanos 
lieliem un maziem riteņbraucējiem - 

gan ādažniekiem, gan Ādažu viesiem. 
Biedrība ir apņēmusies sacensību ietva-
ros vēlreiz veikt kādu labu darbu, bet 
par to informācija būs pavasarī. Taču 
šobrīd “ĀdažiVelo” darbībai, panāku-
miem un pasākumiem var sekot līdzi 
www.facebook.com/AdaziVelo.

Aija Valtmane

Ādažnieka Edvarda Tūtera panākumi Helsinkos
4. oktobrī Helsinkos notika Somijas 

BMX sezonas noslēguma sacensības 
dažādās vecuma grupās. Startējot B6 
(piecgadīgo, sešgadīgo) grupā, ādaž-
nieks Edvards Tūters astoņpadsmit 
zēnu konkurencē izcīnīja godpilno otro 
vietu. Edvards šogad piedalījies arī Lat-
vijas čempionātā, kas bija viņa pirmās 

sacensības! Latvijas čempionāts norisi-
nājās 8 posmos dažādās Latvijas pilsē-
tās. Visu posmu kopvērtējumā sezonu 
Latvijas čempionātā Edvards noslēdza 
6. vietā. Sacensībās Igaunijā un Lietuvā 
Edvards izcīnījis 2. un 3. vietu. 

Sanda Tūtere 
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Edgars Saulītis un Inese Liepiņa SEB MTB maratona starta     
koridorā Siguldas posmā.

Atpūta Rāmkalnos, braucot no Līgatnes.



Veikti remontdarbi Ādažu bērnudārzā 
Šovasar Ādažu pirmsskolas izglītības ies-

tādē veikti nozīmīgi remontdarbi – 7., 8. un 
9. grupā nomainīti radiatori, 9. un 2. grupā 
– linolejs, veikts betona sētas stabu remonts, 
9. grupā slīpēta un lakota grīda, remontēts 

jumta segums problemātiskajās vietās (zaļajā 
gaitenī), nomainīti trīs fasādes logi, trīs ārdur-
vis uz pagalmu, sētas pusē uzstādītas jaunas 
laternas. Darbos iesaistījās un palīdzēja arī 
bērnu vecāki. 1. un 6. grupas vecāki projekta 

“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros atjaunoja grī-
das segumu grupiņās un verandā. Septembris 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē iesākās 
ar jaunu bērnu uzņemšanu – kopā 111.

Anita Šaicāne

Ādažu novada izglītības iestādes papildina sporta inventāru
Izglītībai Ādažu novada teritorijā ir 

īpaša nozīme. Par tās sekmēšanu un kva-
litatīvu apguvi domā gan Ādažu novada 
dome un tās struktūrvienības, gan privāt-
personas. 

Izglītības un zinātnes ministrijas iz-
sludinātajā projektu konkursā par sporta 
inventāra iegādi tika saņemti 92 projekta 
iesniegumi, valsts budžeta finansējumu 
saņēma 26 projekta iesniedzēji, tai skaitā 
atbalstu guva arī trīs Ādažu novada paš-
valdības izglītības iestādes (Ādažu un Ka-
dagas bērnudārzi un Ādažu vidusskola) 
par kopējo summu 8 023,80 EUR. Projek-
ta ietvaros izglītības iestādēm bija iespēja 
iegādāties jaunu nepieciešamo sporta in-
ventāru un nomainīt novecojušo.

Mīkstie matrači, vingrošanas soli, 
tramplīns un komplekti līdzsvara vingro-
jumiem, kas iegādāti Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē, ir pārvietojami, tādēļ tos 
iespējams uzglabāt speciāli tam paredzētā 
noliktavā. Sporta inventāru var pārvietot 
uz grupiņām, lai bērni varētu nodarboties 
ar sporta aktivitātēm arī pēcpusdienas cē-
lienā. Šā projekta mērķis ir sekmēt bērna 
fizisko attīstību, veselības nostiprināšanu 
un daudzpusīgas personības veidošanos.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē ir 
180 bērni, kuri izmanto inventāru plāno-
tajās sporta rotaļnodarbībās svaigā gaisā. 
Ādažu vidusskolā projekta rezultātā iegū-
tais sporta inventārs tiek izmantots mācī-
bu stundās, interešu un ārpusstundu izglī-
tības nodarbībās. Papildinātais inventārs 
nodrošinās lielāku 
skolēnu ieinteresē-
tību un aktivitāti 
sporta stundās un 
nodarbībās un kal-

pos kā būtisks nodrošinājums skolēnu 
sporta nodarbību daudzveidībai, fiziskai 
attīstībai un veselības nostiprināšanai. 
Sporta skolotāju Metodiskās komisijas 
vadītāja Mirdza Dzirniece nodrošinās, lai 
projekta laikā iegādātie pamatlīdzekļi tik-
tu izmantoti atbilstoši plānotajam. 

Valsts budžeta līdzekļus sportam pie-
šķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta 
likumu. No tā, pirmkārt, finansējams bēr-
nu un jauniešu sports. Projekta kopējās 
izmaksas ir 8023,80 EUR, no tām pusi fi-
nansēja valsts un pusi – Ādažu pašvaldība. 

Karīna Miķelsone

Rudens krosā Ādažos startē lieli un mazi 

Ādažu novada Rudens krosā star-
tēja 72 dalībnieki no Ādažiem, Car-
nikavas un Kalngales. Tajā tika pār-

stāvētas arī vairākas 
sporta organizācijas 
- Ādažu Sporta skola, 

sporta klubs 
“ T ē r a u d s ” , 
Carnikavas 
Sporta centrs 
un ģimeņu 
komandas. 
S k r ē j i e n ā 
savu dros-
mi aplie-
cināja arī 
p a v i s a m 

mazi dalībnieki - pašiem mazā-

kajiem bija tikai trīs gadi. 
Četrās vecuma grupās bērni gar Vējupi 

skrēja 300 vai 600 metru. Piecas jauniešu 
un pieaugušo vecumu grupas gar Vējupi 
skrēja 3090 metru.

Sandra Krūma
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Aizvadīts Nacionālās bibliotēkas karnevāla gājiens bērniem “Gribu iet uz bibliotēku!”
Ar krāšņiem tērpiem, atjautīgiem uz-

devumiem, jautrām spēlēm un skaistu 
koncertu šī gada 8. septembrī, Starptau-
tiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas programmas ietvaros 
norisinājās karnevāla gājiens bērniem 
“Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja 
Latvijas Nacionālā bibliotēka un nodibi-
nājums “Rīga 2014”. Karnevāla gājienā 
piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvi-
jas, kuru pulkā bija arī Paula Birzniece no 
Ādažu vidusskolas 8.b klases.

Pasākuma dalībnieki demonstrēja 
pašu veidotus krāšņus karnevāla tērpus 
par mīļākās grāmatas tēmu, vēroja cirka 

priekšnesumus, piedalījās Gaismas pils 
iepazīšanas spēlē, radošajās darbnīcās 
un citās izzinošās aktivitātēs. Savukārt 
karnevāla noslēgumā ar īpašu koncertu 
bērnus priecēja “Dzelzs vilka Jauno Jāņu 
orķestris.” 

Dodoties mājup, dalībnieki saņēma 
dāvaniņas ar našķiem un grāmatu “Kā 
atmodināt Saulcerīti”, kurā apkopoti 72 
oriģinālākie bērnu domraksti. Izdevums 
kā dāvana veltīts karnevāla dalībniekiem, 
tas būs pieejams Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras centra lasītavā, 
kā arī Ādažu novada bibliotēkā. 

Sandra Orlovska Fo
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Kādi projekti īstenoti Ādažu novadā?
Biedrība “Gaujas Partnerība” drīzu-

mā uzsāks darbu pie jaunās attīstības 
stratēģijas izstrādes, kurā iesaistīties 
aicināts ikviens Ādažu novada iedzī-
votājs, lai kopīgi meklētu jaunus ri-
sinājumus un pieejas esošo teritoriju 
problēmu risinājumiem un attīstības 
iespējām.

LEADER veida projekti Ādažu nova-
dā 2007. – 2013. gada plānošanas perio-
dā.

Ādažu novada teritorijā jau kopš 2010. 
gada tiek īstenoti dažādi LEADER  veida 
projekti, kuru finansējumu pilnībā vai 
dāļēji nodrošina Eiropas Lauksaimnie-
cības fonds lauku attīstībai (ELFLA) vai 
Eiropas zivsaimniecības fonds (EZF). 
ELFLA līdzekļi tiek piešķirti “Lauku 
attīstības programmas” īstenošanai un 
paredzēti galvenokārt dažādu pamatlī-
dzekļu iegādei, savukārt EZF – “Rīcības 
programmas” īstenošanai un paredz 
atbalstu projektiem, kuros plānota būv-
niecība, teritorijas labiekārtošana. Kopu-
mā LEADER veida projektu īstenošanai 
Ādažu novadā 2007.-2013. gada plāno-
šanas periodā no ELFLA tika novirzīti 
234 057,81 EUR, bet no EZF – 137 557,06 
EUR.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lau-
ku attīstībai (ELFLA) un Eiropas ziv-
saimniecības fonds (EZF).

Lai potenciālie projektu īstenotāji varē-
tu pieteikties ELFLA un EZF līdzekļiem 
LEADER programmas ietvaros Ādažu 
novadā un tiktu sekmēta novada attīs-
tība, 2009. gadā tika nodibināta vietējā 
rīcības grupa – biedrība “Gaujas Partne-
rība”, kurā iesaistījušies ekonomiski un 
sabiedriski aktīvi cilvēki, kas pārstāv kā 
privāto tā arī publisko sektoru. Biedrības 
darbības sākotnējie uzdevumi bija: 1) 
definēt, kādām rīcībām ELFLA un EZF 
līdzekļus Ādažu novadā var tērēt, kā arī 
2) nodrošināt, lai visi interesenti varētu 
pieteikties piešķirtajam finansējumam. 
Pirmā uzdevuma izpildei 2009. gadā tika 
izstrādāta Vietējā attīstības stratēģija, 
kurā tika raksturota esošā situācija Āda-
žu novadā, nosakot galvenās problēmas 
(vajadzības), kā arī teritorijas attīstības 
vīziju, galvenās prioritātes un rīcības. Lai 
interesenti varētu pieteikties LEADER fi-
nansējumam, biedrība “Gaujas Partnerī-
ba” no 2010. līdz 2014. gadam izsludināja 
vairākus projektu konkursus: ELFLA 
līdzekļiem varēja pieteikties kādā no 8 
izsludinātajām kārtām, bet EZF līdzek-
ļiem – 6 kārtās.

Lauku attīstības programma un Rīcī-
bas programma

Kopumā “Lauku attīstības program-
mas” īstenošanai Ādažu novadā tika ie-
sniegti 55 projektu iesniegumi, bet “Rī-
cības programmā” – 25. Informācija par 

to, cik daudz no iesniegtajiem projektiem 
tika / tiek īstenoti un cik – tika noraidīti 
vai atsaukti, sniegta attēlā.

Kaut arī iepriekšējais plānošanas pe-
riods beidzās 2013. gadā, projektus var 
īstenot līdz 2015. gada vidum. Līdz 2014. 
gada oktobra sākumam tika apgūti 199 
529 EUR (85,3 %) no ELFLA finansējuma 
un 129 697 EUR (94,3 %) no EZF finan-
sējuma. Plānots, ka visu līdz šim neapgū-
to finansējumu Lauku atbalsta dienests 
novirzīs projektiem, kas vēl tiek vērtēti.  

No visa apgūtā ELFLA finansējuma, 
103 613 EUR, jeb 52% tika piešķirti Āda-
žu novada domes iestādēm, 74 814 EUR 
(38%) – biedrībām, 18 449 EUR (9%) – 
uzņēmumiem un 2 652 EUR (1%) – fizis-

kām personām – mājražotājiem. Izman-
tojot šos līdzekļus, Ādažu Mākslas un 
mūzikas skola iegādājās vairākus jaunus 
mūzikas instrumentus (pianīns, flautas, 
trompetes, čells, kokles, oboja, klarnetes, 
alts, kontrabass, saksafons, ģitāras, akor-

deons), tika labiekārtoti skolu kabineti 
un nodarbību telpas (Ādažu vidusskolā, 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Ādažu 
Brīvajā Valdorfa skolā, Pierīgas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā), ar apskaņošanas 
un gaismas iekārtām labiekārtota Ādažu 
vidusskolas aktu zāle, labiekārtots Āda-
žu sporta centra āra basketbola laukums, 
izveidots Ādažu vidusskolas muzejs, ie-
gādāts flīģelis, videoekrāns un fona gais-
mas Kultūras centrā, nopirkti vairāki 
krosa motocikli, kā arī īstenoti daudzi 
citi LEADER projekti. Kaut arī salīdzi-
noši neliela daļa, tomēr ELFLA finan-
sējums tika ieguldīts arī uzņēmējdarbī-
bas attīstībai un mājražotāju atbalstam 
(smiltsērkšķu stādu iegādei).
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PROJEKTI

Projektu vērtētāju un projektu īstenotāju lēmumi par projektu īstenošanu

Projektu īstenotāju apgūtās summas “Lauku attīstības programmas” ietvaros



Projekts “Sabiedrība ar dvēseli” 

Novada iedzīvotāji visu va-
saru ir aktīvi darbojušies un 
veiksmīgi pabeiguši īstenot 
projektus “Sabiedrība ar dvēseli” kon-
kursa ietvaros. Ādažu novada dome jau 
otro gadu pēc kārtas finansē dažādu dzī-
ves kvalitāti uzlabojošu projektu atbal-
stu, kuru realizēšanā ar savu darbu un 
laiku piedalās paši novada iedzīvotāji.

2014. gadā domes finansējums tika 
piešķirts septiņu projektu īstenošanai 
Ādažu novada teritorijā, finansējot gan 
teritoriju labiekārtošanas projektus, gan 

ēku remontdarbus un projektus izglīto-
jošu un kultūras pasākumu uzlabošanas 
jomā. Arī nākamgad dome plā-

no turpināt iesākto 
tradīciju un atbalstīt 
dažādas Ādažu no-
vada iedzīvotāju ini-
ciatīvas un idejas, 
kā uzlabot dzīves 
kvalitāti savā no-
vadā. 

Detalizētāka informācija par 2015. 
gada projektu konkursu tiks publicēta 
pēc jaunā konkursa nolikuma apstipri-
nāšanas, bet ar 2014. 
gada konkursa noli-
kumu, projekta pietei-
kumu un citiem do-
kumentiem iespējams 
iepazīties Ādažu nova-
da domes mājas lapā 
www.adazi.lv, sadaļā 

“Pašvaldība”/ ”Atbalsta konkurss iedzī-
votāju iniciatīvām”, kā arī Ādažu novada 
domes Attīstības un investīciju daļā. Jau-
tājumu un neskaidrību gadījumā lūgums 
vērsties pie konkursa koordinatores un 

kontaktpersonas paš-
valdībā – Ādažu novada 
domes projektu vadī-
tājas Kristīnes Berķes,         
tālr. 67996086, e-pasts: 
kristine.berke@adazi.lv. 

Kristīne Berķe

Dome apstiprina tirdzniecības laukuma attīstības projektu 
2014. gada 26. augustā Ādažu novada 

dome pieņēma lēmumu par tirdzniecības 
laukuma attīstības projektu Gaujas ielā 7, 
paredzot izstrādāt tehnisko projektu lau-
kuma labiekārtošanai.

Esošajā tirdzniecības laukumā tiks 
ierīkota publiski pieejama tualete, ie-
vilktas komunikācijas, atjaunots lauku-
ma segums, kā arī plānots izvietot esošās 
āra tirdzniecības vietas un, pēc tirgotāju 
pieprasījuma, izvietot moduļu tipa tirdz-
niecības kioskus. Projektā paredzēts la-

biekārtot zaļo zonu un ierīkot laukuma 
apgaismojumu.

2014. gada oktobrī tiks uzsākta iepirku-
ma procedūra par projektēšanas darbiem, 
savukārt projektā paredzētos būvniecības 
darbus plānots īstenot divās kārtās, un 
2015. gada būvniecības sezonā realizēt vis-
maz pirmo projekta kārtu, izbūvējot ko-
munikācijas, ierīkojot publiski pieejamu 
tualeti un veicot daļēju laukuma labiekār-
tošanas un seguma izveides darbus. Arī 
moduļu tipa tirdzniecības kioskus plānots 

uzstādīt projekta pirmajā kārtā.
Aktivitātēm, kas saistītas ar tirdznie-

cības laukuma attīstību, aicinām sekot 
līdzi pašvaldības mājas lapā www.adazi.
lv, kur aktuālā informācija tiks izvietota 
jaunumu sadaļā, kā arī sekot līdzi Ādažu 
novada pašvaldības komiteju un domes 
sēžu norisei.

Esošo tirdzniecības kiosku īpašniekus 
Gaujas ielā 7 par projekta virzības gaitu 
informēsim personīgi.

Kristīne Berķe
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Projektu īstenotāju apgūtās summas 
“Lauku attīstības programmas” ietvaros

“Rīcības programmas” īstenošanai 
120 849 EUR, jeb 93% no visa apgūtā 

finansējuma tika 
piešķirti dažādām 
biedrībām un 8 848 
EUR (7%) – Āda-
žu novada domei. 
Pateicoties EZF 
f i n a n s ē j u m a m , 
Ādažu Brīvās Val-
dorfa skolas terito-
rijā tika uzbūvēts 
multifunkcionālais 
sporta laukums un 
amfiteātris, Ādažu 
vidusskolas teri-
torijā labiekārtots 
sporta laukums un 

uzstādīti āra trenažieri, ierīkotas laivu 
nolaišanas vietas Vējupē un Gaujā, uz-
sākta multifunkcionālā sporta un atpū-
tas parka izveide Podnieku dzīvojamā 

Projektu īstenotāju apgūtās summas “Rīcības programmas”       
ietvaros

rajonā, kā arī labiekārtota Vējupes pub-
liskā pludmale.

Projektu īstenotāju apgūtās summas 
“Rīcības programmas” ietvaros

Vairāk informācijas par apstiprinā-
tajiem un īstenotajiem LEADER pro-
jektiem var atrast biedrības mājas lapā 
www.gaujaspartneriba.lv.

Biedrība “Gaujas Partnerība” drīzumā 
uzsāks darbu pie jaunās attīstības stra-
tēģijas izstrādes. Informācijai par darba 
grupām un sanāksmēm saistībā ar stra-
tēģijas izstrādi aicinām sekot līdzi bied-
rības mājas lapā, kā arī Ādažu novada 
domes mājas lapā. 

Inga Pērkone

1 Liaison Entre Actions pour le Développement de L’Economie 
Rurale (tulkojumā no franču valodas nozīmē „mērķtiecīgas un 
koordinētas rīcības lauku ekonomikas attīstībai”)
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“Bez garīgās brīvības ir ļoti grūti dzī-
vot,” pārliecināta Kerola Dāvidsone, 
biedrības “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” 
valdes priekšsēdētāja un skolas mene-
džere, bijusī žurnāliste, Ādažu novada 
domes deputāte. Viņa ir piemērs tam, 
kā reiz sāpīgi piedzīvotais var nest 
augļus un pārvērsties par ko vērtīgu 
un skaistu. Dzīvi, kādu piedzīvojusi 
skolā, Kerola saviem bērniem novēlēt 
nevēlējās. Sapnis piepildījās. Nākamajā 
pavasarī Ādažu Brīvā Valdorfa skola, 
kas ir pirmā Valdorfpedagoģijas sko-
la Latvijā, svinēs 22 gadu jubileju, bet 
šajā oktobrī Kerola pati atzīmē skaistu 
un apaļu jubileju. Tieši tādēļ šis ir īstais 
laiks, lai atskatītos uz paveikto. 

Kādēļ pirms 22 gadiem tik būtiski 
mainījāt savu profesionālo dzīvi, no 
žurnālistikas pievēršoties pedagoģijai? 

Studiju laikā strādāju televīzijā, 
bija doma turpināt to darīt arī pēc 
augstskolas. Beidzu Maskavas Valsts 
universitātes Žurnālistikas fakultātes 
Televīzijas žurnālistikas nodaļu. Jūnijā 
dabūju diplomu, bet jau jūlija beigās pas-
aulē ienāca mana meitiņa. Paliku ar viņu 
mājās, bet, kad paaugās, skatījos, kādā 
bērnudārziņā viņa varētu iet. Paziņas 
uzskatīja, ka mēs ar vīru savu bērnu 
pakļaujam eksperimentam, bet man 
bija pilnīgi skaidrs, ka tā noteikti nebūs 
tradicionāla skola, kādā mācījos pati. 

Kādēļ? 
Nekādā gadījumā negribētu un ne-

drīkstu vispārināt, bet skolā, kurā mācī-
jos es, bija ļoti nepamatoti armejiska 
kārtība. Kaut arī biju laba skolniece un 
man nebija nekādu disciplīnas pārkāpu-
mu, tomēr skolotāji nepārtraukti atrada 
par ko salamāt: vai nu atrados ne tajā 
stāvā, vai kabinetā. Tas viss manī radī-

ja ļoti dziļus kompleksus, no kuriem il-
gus gadus nācās atbrīvoties. Nemitīgā 
staigāšana pa garajiem gaiteņiem pārī 
pa divi, ko uzraudzīja divi dežuranti. 
Tā varbūt vajadzētu rīkoties ar ļoti, ļoti 
izlaistiem bērniem vai tādiem, kuri ne-
spēj sevi kontrolēt, bet normālu bērnu 
tas viss traumē. Protams, ka iekaltās 
zināšanas es ieguvu labas. 

Kā iepazināties ar Valdorfpedagoģiju?
Laikā, kad sākām dzīvot Ādažos, at-

vērās Valdorfskola. Pedagoģe Dzintra 
Kalkovska šādas skolas bija redzējusi 
Vācijā un kopā ar skolotāju Ilzi Pas-
ternaku vēlējās tādu dibināt arī Latvi-
jā. Skola organizēja lekcijas. Klausījos, 
mācījos un sapratu, ka tas viss man ir 
ļoti tuvs, līdz saņēmu aicinājumu strādāt 
Valdorfa bērnudārzā. Tie bija fantastiski 
divi gadi, jo mīlestību, ko devu bērniem, 
saņēmu arī pretī. Pa šo laiku kolēģi manī 
bija saskatījuši tādas īpašības, kas ļauj or-
ganizēt skolas iekšējo un ārējo dzīvi, un 
piedāvāja to uzņemties. 

Skolai pavasarī būs 22 gadi, un nos-
tabilizēt to nav bijis viegli. Mēs bijām 
pirmā Valdorfa skola Latvijā, bet pasaulē 
šī pedagoģija pastāv jau no 1918. gada. 

Vācija, Šveice, visa vecā Eiropa to bija 
pamatīgi iepazinusi. Mums nācās sabie-
drību pieradināt. Sākumā visi domāja, ja 
reiz brīvā skola, tad te bērni dara visu, ko 
grib. Līdz pat tādām banalitātēm, bet pa-
tiesībā brīvā skola nozīmē, ka cilvēks aug 
iekšēji brīvs: caur metodiku, ko skolotā-
js izmanto. Viņš pats veido sev rāmjus, 
nevis citi. Ļoti svarīga ir atmosfēra un 
kolēģi, ar kuriem esmu kopā. 

Kas rada gandarījuma izjūtu?
Ja kādam bērnam iet grūtāk, izaicinā-

jums ir viņam pēc iespējas labāk palīdzēt. 
Ja tas izdodas, tad ir prieks. Gandarījums 
ir katra jaunā cilvēka izaugsme. Būtis-
ki cilvēki skolot un audzināt caur to, ko 
var, nevis nevar. Ja rīt un parīt atgādinā-
sim par to, kas vakar netika izdarīts, no 
tā nebūs nekādas jēgas. Visu aizmirstam 
un sākam no jauna. Visa pamatā, pro-
tams, ir cilvēkmīlestība. Lielāks gandarī-
jums bija, kad pati strādāju bērnudārzā, 
jo tad redzēju, kā katrs bērniņš veidojās. 
Tagad darbs saistīts ar daudz un dažādām 
institūcijām, kas nav patīkami. Tas nav 
darbs, kas spārno, bet vide un kolēģi dod 
spēku. Kolēģi ir cilvēki, par kuriem zinu, 
ka ikvienam no viņiem kritiskā situāci-
jā varētu lūgt palīdzību. Ar viņiem varu 
runāt ne tikai par pedagoģiju vai zupas 
katlu. Visi kolēģi ir personības, un mums 
visiem skola ir kā tāds bērns. Katrs galds, 
katra nagla, grāmata.... Tas ir tik ļoti mūsu 
– esam gādājuši, vākuši, centušies, lai viss 
būtu skaisti. Rakstām projektus, lai jau-
nieši varētu iegūt pieredzi ārvalstīs, jo tā 
var novērtēt arī vietu, kur pats dzīvo, sap-
rotot, ka nekur jau nav piena upes ar man-
nā krastiem. Ļoti nākas rūpēties par to, lai 
mēs varētu pastāvēt un finansiāli izdzīv-
ot. Tāpēc jo īpaši sāpīgi, ja kāds runā, ka 
šeit jau mācās tikai atpalikuši bērni. Pas-
aule ir tāda, kāda tā ir. Bērni ir ļoti dažā-
di – viens ir apķērīgāks, cits lēnāks, bet 
lēnīgajam var būt daudz skaistāka radošā 
pasaule un citas rakstura iezīmes. Mēs 
esam brīnišķīgi savā dažādībā. 

Kas palicis atmiņā no darba žurnā-
listiskā? 

Pirms studijām Maskavā mācījos Lat-
vijas Universitātē un jau no pirmā kursa 
strādāju televīzijā – veidoju sižetus par 
bērniem, jauniešiem un ģimenēm raidī-
jumiem “Mozaīka” un “Skabarga”. Tas 
bija ļoti interesanti, jo toreiz, ap 1985. 
gadu, sāka dīgt pirmie brīvības asni. Par 
leģendu kļuva raidījums, kurā veidojām 
sižetu par Arvīda Ulmes tikko iesākto 
“Latvijas Zaļo kustību”, kas bija neformā-
la organizācija un absolūts jaunums to-

laik vēl stipri stagnējošajā sabiedrībā. No 
lieliem priekšniekiem nopietni dabūjām 
pa kaklu. “Zaļā kustība” jau tolaik aicinā-
ja uz demonstrācijām, uz pavisam citu 
domāšanu. Ja viņi varēja nodibināt orga-
nizāciju, kas nebija neviena pakļautībā, 
kur cilvēki nāca un pulcējas, tas bija 
ļoti aizdomīgi, progresīvi un drosmīgi. 
Bija vairāki sižeti par dažādām interešu 
grupām jauniešu klubā “Forums”. Par 
nepieradinātās modes mākslinieku Uģi 
Rūķīti un viņa tērpu teātri, pirmo “Miss 

           Vienīgā cīņa, kas dzīvē jāizcīna, ir katram ar sevi.
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Rīga” konkursu, kurā uzvarēja Sinti-
ja Jenerte. Tās bija jaunas dvesmas, pēc 
kurām kaut kas sāka mainīties arī sabie-
drības domāšanā. Jaunieši attīrīja pagra-
bus un atvēra interešu klubiņus. Toreiz 
brāļi Vasiļjevi, kuri vēlāk kļuva par 
Lingām, filmēja klipu. Latvijā mācījos 3 
gadus, pēc tam mana pasniedzēja Sandra 
Veinberga, kura tagad dzīvo un strādā 
Zviedrijā, ieteica studēt Maskavā: “Kero-
la, tev jābūt plašākos ūdeņos, tu nespēsi 
novērtēt ne sevi, ne citus, ja nepaskatīsies 
uz visu, kas notiek, no malas.” Kad San-
dra atbrauc uz Latviju un viņu nejauši 
satieku uz ielas, vienmēr saņemu jautāju-
mu: “Kerola, tu stagnē vai attīsties?” Un 
tad man tiešām jādomā, kā īsti ir. Esmu 
rutīnā vai attīstos? Vai vispār drīkstu tu-
voties bērniem, ja to nedaru?” Lai toreiz 
varētu doties uz Maskavu, bija jāaizpilda 
Valsts drošības komitejas anketas. Mūs-
dienās jauniem cilvēkiem to nesaprast, 
bet vispār tā ideoloģija bija drausmīga. 
Ja es tagad padzirdu, ka varētu mēģināt 
atjaunot bijušās Padomju Savienības 
robežas, mani pārņem ārprātīga sajūta. 
Var iztikt arī bez desas, bet bez garīgās 
brīvības ir ļoti grūti dzīvot. Maskavā 
elpa bija plašāka. Viss, kas no Rietumu 
pasaules bija baudāms glezniecībā, ki-
nematogrāfā, rakstniecībā, – tas viss 
tur bija. Dažādi kino vakari un pasāku-
mi. Tur mācību televīzijas studija bija 
tikpat liela kā galvenā studija Latvijas 
televīzijā. Dekāns reizi mēnesī devās uz 
ārvalstīm, veda ierakstus, redzēju, kā 
strādā žurnālisti ārvalstīs. Literatūras 
pasniedzēji bija krievu inteliģences zieds! 
Manā grupā bija cilvēki no visas Padom-
ju Savienības – sākot ar tās Austrumu 
galu līdz pat Baltijai. Bija studenti, kuri 
stāstīja, ka viņu ģimenēs nav ko ēst, nav 
dzeramā ūdens utt. Tas bija kultūršoks. 
Beidzot studijas Maskavā, pēc diploma 
jau aizbrauca vīrs. Gaidot bērniņu, vēl 
līdz astotajam mēnesim lidoju uz Mas-
kavu. Mani negribēja ielaist lidmašīnā, 
teicu: “Uz manu atbildību!” 

Vai pēc šīs kultūras metropoles nepie-
meklēja depresija, ka jāpaliek mājās? 

Nē, laiks kopā ar mazu bērnu bija ļoti 
piepildīts. Kad dažreiz paskatījos TV 
raidījumus, varbūt likās – nē, tā nevar 
darīt, tas ir neētiski. Televīzijās aizvien 
vairāk parādījās citu jomu profesionāļi, ne 
žurnālisti. Tad brīnījos, ka viņi taču nezina 
elementāras pamatlietas, man vajadzētu 
iet palīgā, bet viss, kas notika saistībā ar 
Valdorfa skolas dibināšanu, arī bija inte-
resanti. Tas bija kas jauns. Valdorfa skolas 
pastāv tikai demokrātiskās valstīs. 

Vai ir vēl kādi sapņi, kas jāīsteno? 
Es neesmu ambiciozs cilvēks. Man 

galīgi neinteresē īpaši un prestiži ama-
ti. Bērnībā esmu saņēmusi daudz uz-
manības, nodarbojoties ar sporta dejām, 
nācies grozīties sabiedrības priekšā, 
rādīt sevi. Kad piedzimu, mamma mācī-
jās pirmajā kursā, tādēļ mani audzināja 
vecmāmiņa ar vectētiņu. Viņi veda uz 
klavierkoncertiem, izstādēm, mācīja, 
ka, aplūkojot gleznas, rokas jātur aiz 
muguras. Vēl biju pavisam mazs ķipars, 
bet spēju noklausīties nopietnus garus 
klavierkoncertus un operas. Uzmanības 
man nekad nav trūcis, tādēļ nav Napole-
ona kompleksa kādam kaut ko pierādīt. 

Tomēr Jūs esat veidojusi šo skolu...
Es neesmu izveidojusi šo skolu, tas ir 

skolotāju kopdarbs. Sākumā biju tikai 
mamma. Katrs, kurš šo skolu veidoja, 
ieguldījis tajā daļu sevis. Caurām nak-
tīm sēdējām sapulcēs, domājām, līdz pat 
sešiem rītā. Nekādā gadījumā nedrīkstu 
pieļaut, ka kaut kur tiek uzrakstīts, ka es 

esmu izveidojusi šo skolu vai vadu to. Tā 
nav. Es pati nekad neteikšu, ka es te kaut 
ko vadu vai virzu. Ir noteikts jautājumu 
loks, kas man uzticēts, tādēļ to daru. 
Daudzos jautājumos tāpat konsultējos ar 
kolēģiem. Otra acs vienmēr redz vērīgāk. 
Kad esi savā darbā ļoti dziļi, nespēj uz to 
vairs paskatīties no malas.  

Vai attiecības ar cilvēkiem vienmēr 
bijušas vieglas? 

Ir cilvēki, kuri man teikuši: “Kerola, tu 
dzīvo uz kaut kādas salas, tu vispār ne-
saproti, cik cilvēki ir drausmīgi, ļauni. 

Un vispār – dzīve ir cīņa.” Nu nē. Bēr-
ni arī nav jāgatavo cīņai, vienīgā cīņa, 
kas dzīvē jāizcīna, ir katram ar sevi. Ja 
neej kā tanks pret citiem, durvis pašas 
atveras. Protams, apkārt ir arī nežēlīgi 
cilvēki, melīgi, bet tādi ir jebkur – gan 
skolās, gan sabiedrībā kopumā. Taču 
mūsu skolā bērnus cenšamies stiprināt 
un iedrošināt caur to, ko paši pasaulē var 
paveikt, bez domas, ka tā ir slikta.

Kā pavadāt brīvo laiku?
Patīk garas pastaigas. Tagad dzīvoju 

kopā ar meitas ģimeni, kopā dodamies 
arī atpūsties. Vecākā meita, kura ar 
draugu dzīvo Ķīnā, šobrīd arī ir Latvi-
jā. Esam daudzi kopā. Brīvdienās bijām 
aizbraukuši uz Amatu, staigājām pa 
skaistām takām. Šādos mirkļos es tiešām 
spēju aizmirst arī par darbu. 

Kā pašai šķiet – vai dzīve Jūs lutina? 
Es teiktu – būtu grēks sūdzēties. Arī 

es esmu ļoti daudz ko pieredzējusi un 

pārdzīvojusi, bet vienmēr domāju – man 
ir rokas, kājas, galva uz pleciem, man ir 
divas fantastiskas pieaugušas meitas, pat 
mazbērniņš. Skatoties, kādi likteņi ir 
bērniem skolā, kā viņiem iet, kas viņiem 
jāpārdzīvo, ar ko jāsadzīvo, domāju, ka 
esmu pietiekami saudzēta. Šķiet, ka man 
kā dvēselei, nākot uz šīs zemes, iedota 
līdzi īpašība, kas ļauj daudz ko līdzsvar-
ot. Man ir grūti ar kādu salamāties. Ja ir 
konflikts, parasti nogaidu, nemetos to 
risināt šodien. Lai cik dīvaini nebūtu, 
parasti viss atrisinās pats no sevis. 

Monika Griezne

Agita Berkmane, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas matemātikas skolotāja, Latvijas 
Universitātes balvas “Gada skolotājs 2010” ieguvēja: 

Ar Kerolu kopā strādāju jau 12. gadu. Viņai piemīt neaptveramas darba spējas, 
turklāt viņa nebaidās ne no viena darba – pati ir gan sienas krāsojusi, gan klasēs galdus 
bīdījusi. Kerolai piemīt tik ļoti skaistas īpašības kā nesavtīgums un pašaizliedzīgums. 
Viņa ir kā skolas gariņš ar neiedomājamām spējām sajust otru cilvēku. Empātija viņai 
ir Dieva dots talants. Tikpat liels talants ir spēja vienmēr atrast īstos vārdus. Ne tikai 
tādā ziņā, ka prot teikt lieliskas runas, bet arī tādēļ, ka spēj iedvesmot, nomierināt, 
atrast kopēju valodu ar ikvienu.



Miķeļdienas svinības Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā

Miķeļdiena iezīmē rudens saulgriežus 
un tumsas un gaismas nebeidzamo cīņu. 
Tā atgādina par labā un ļaunā klātesamī-
bu, kā arī liek gadu no gada noticēt, ka 
labie spēki ir pārākumā un ka gaisma pie-
veiks tumsu.

Šādu sižetu jau 21. rudeni izspēlē Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas skolēni, skolotā-
ji un vecāki brīvdabas izrādē, kas veltīta 
Miķeļdienai. Tas ir simbolisks uzvedums, 
kurā eņģelis Mihaels dod spēku bruņinie-
kam Georgam cīņā ar pūķi. Lomas gadu 
no gada ir nemainīgas – bērnudārznieki 
ir zvaigznītes, kas savu zvaigžņu zeltu 
dāvina kalējam, kurš no tā izkaļ bruņi-

nieka zobenu. 
Pirmās klases 
skolēni attēlo 
saulīti, kas sta-
ro pār pasau-
li un silda to, 
savukārt katra 
mācību gada tre-
šās klases bērni ir kalēji, kas no 
zvaigžņu zelta izkaļ zobenu. Ceturtās un 
astotās klases skolēni izrādē ir ciema ļau-
dis, bet otrā un desmitā klase ir pūķis, kas 
atņēmis ļaudīm gaismu. Ciemā dzīvojošo 
galmu izspēlē piektā klase, sestajai atvē-
lētas eņģeļu lomas, bet septītie ir viltnie-

ki, kuri mēģina karalim iestāstīt, ka viņi, 
nevis bruņinieks Georgs, pieveikuši pūķi. 
Devītās, vienpadsmitās un divpadsmitās 
klases jaunieši veido ar lāpām izgaismotu 
mūri, kas vijas apkārt ciemam.

Kopīgi gatavotie tērpi, dekorācijas, ve-

cāku, skolotāju un 
bērnu konstruētais 
milzīgais pūķis, 
gaismas efekti 
rada kopības sa-
jūtu, spēku un 
pārliecību, kas 
palīdz cīnīties 

arī katram pašam 
ar sevī mītošo pūķi, meklēt sevī gaismu. 

Pārliecību, ka gaisma uzvarēs, palīdzē-
ja radīt īpašā, šim pasākumam speciāli 
komponētā skolotāja Andreja Grimma 
mūzika. Izrādes vakars skatītāju atmiņā 
paliks kā brīnums jeb pasaka, kur notie-
košais mijas ar iedomāto. 

Kerola Dāvidsone 

Ārvalstu un Ādažu vidusskolas skolēni veido starptautisku mūziklu
Kopš 2013. gada rudens Ādažu vidus-

skola ir viena no starptautiskās mūžizglī-
tības programmas “Comenius” projekta 
“Go Europe” dalībvalstīm. “Comenius in 
love” iecerēts kā internacionāls mūzikla 
iestudējums, kas tiks veltīts šīs mūžizglī-

tības programmas 20. gades pasākumam. 
Programmu izveidoja 1994. gadā. “Co-
menius” programma izveidota ar mērķi 
atbalstīt tieši pamatskolas un vidusskolas 
audzēkņus, kā arī viņu pedagogus. Šajā 
projektā Ādažu vidusskola sadarbojas ar 

citām skolām no 
Vācijas, Itālijas, 
Slovākijas, Tur-
cijas, Polijas un 
Portugāles. Ādažu 
vidusskolas pro-
jekta dalībnieki un 
koordinatori jau 
bija piedalījušies 
darba vizītēs Slo-
vākijā un Turcijā, 
bet no 22. līdz 26. 
septembrim “Co-
menius” dalībnieki 
darbojās Latvijā. 
Projekta dalībnie-
ki organizēja mū-

zikla mēģinājumu kārtību, apmeklēja 
Ādažu mākslas un mūzikas skolu, kur 
noklausījās skolas simfoniskā orķestra 
koncertu. Mūsu vidusskolas audzēk-
ņi prezentēja Latviju un Ādažus, viesi 
– katrs savu valsti. Eiropas valodu die-
nā visi piedalījās mācību stundās, veica 
dažādus valodas uzdevumus. Gatavojot 
mūziklu, skolēni, sadalīti atsevišķās gru-
pās, strādāja ar vokālajiem pedagogiem, 
gatavoja mūzikla talismanu un plakātu 
konkursu, veidoja galvenās sižetiskās 
līnijas. Pēc kārtīga darba visi kopā de-
vās ekskursijā pa Vecrīgu un vakariņās. 
Jutāmies lepni, redzot, kādu sajūsmu 
ekskursijas dalībniekos izraisījuši parki, 
Vecrīgas nami, laukumi, mazie suvenīru 
veikaliņi. Labi, ka “Comenius” projekts 
tiks īstenots vēl veselu mācību gadu, būs 
zvani, e–pasti, tikšanās, jaunas emocijas 
un jauna pieredze. 

Vaira Baltgaile
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Noslēgumam tuvojas Ādažu aizsargdambja rekonstrukcijas pirmā kārta
Noslēgumam tuvojas pavasara plūdos 

vairākkārt pārrautā aizsargdambja re-
konstrukcijas pirmās kārtas darbi. Tas 

ir aizsargdambis gandrīz 1,3 km garumā 
no zemes īpašuma “Lindas” līdz Ādažu 
pašvaldības zemes īpašumam “Muižas 
attīrīšanas ietaises”. 

Sarežģītās un komplicētās projek-
ta būvniecības pirmajā kārtā ietilpst 

apauguma novākšana, koku un krū-
mu izciršana, pārrāvuma aizbēršana, 
aizsargdambja paaugstināšana, grāvju 
pārtīrīšana, drāšu pinuma žoga iebūve 
aizsargdambī, nogāžu nostiprināšana 
ar ģeotekstilu, Ūdens ielaides izbūve un 
tās ārmalu nostiprināšana ar akmeņiem. 

Drīzumā noslēgsies ūdens ielaides beto-
nēšanas darbi, bet pēc tam iestrādās ak-
meņus. Šiem darbiem nepieciešamas vēl 
aptuveni divas nedēļas.     

Paralēli uzskaitītajiem darbiem no-
tiek aizsargdambja rekonstrukcijas otrā 
kārta, rekonstruējot un papildinot aiz-
sargdambi 1,55 km garā posmā no ze-
mes īpašuma “Vectiltiņi” līdz “Kadagas 
tiltam”, kas varētu turpināties līdz 2015. 
gada pavasarim. Notiek aizsargdam-
bja rekonstrukcija un izbūve, “Vējupes” 
caurtekas – regulatora rekonstrukcijas 
būvniecība, tās pamatu betonēšana, be-
tona atbalsta sienas pamatu betonēšana 
pie Ādažu kultūras centra.   

Jau iepriekš informējām, ka pašvaldība 
ir uzsākusi aizsargdambja rekonstrukci-
jas papildu būvdarbus, kas paredz veikt 
esošā Gaujas aizsargdambja rekonstruk-
ciju no “Muižas attīrīšanas ietaises” līdz 
zemes īpašumam “Vectiltiņi”. Vienlai-

dus projekta ietva-
ros veidosies Gau-
jas aizsargdambja 
rekonstrukcija ~ 
4,3 km garumā 
no zemes īpašuma 
“Lindas” līdz Kada-
gas tiltam. Šajā pa-
pildu projektā griež 
un utilizē apaugu-
mu, izcērt kokus 
un krūmus, pieved 
grunti, notiek koku 

un krūmu celmu izciršana un utilizācija, 
izlīdzināšana un blietēšana pa slāņiem, 
kā arī grāvju rakšana.

Aizsargdambja rekonstrukcija pagai-
dām notiek bez īpašiem sarežģījumiem. 
Viens no galvenajiem projekta īsteno-
šanas nosacījumiem ir atvēlēto līdzekļu 

apguve līdz 2015. gada jūnijam, jo pro-
jektu “Plūdu risku samazināšana Ādažu 
novadā” 100 % apmērā finansē Eiropas 
reģionālās attīstības fonds, un tā kopējās 
izmaksas ir 960 182,36 EUR.

Karīna Miķelsone

Apstiprināts projekts „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana”
Šogad Ādažu novadā realizēts līdz šim 

lielākais labiekārtojuma projekts pie paš-
valdības publiskajiem ūdeņiem. 

Labiekārtojuma elementi iekārtoti tā, 
lai ērti un gaidīti justos gan ģimenes ar 
bērniem, gan aktīva dzīvesveida piekri-
tēji, gan seniori vai vienkārši atpūtas 
baudītāji un ūdens burvības vērotāji. 
Soli, atkritumu novietnes un sauļošanās 
krēsli veidoti pēc īpaša dizaina, integrē-
jot tos apkārtējā vidē. 

Īpašumā “Vējpriedes” izvietoti divi 
pludmales volejbola laukumi, demon-

tējot tīklus, laukumus izmanto arī citu 
pasākumu organizēšanai. Divvietīga 
ģērbtuve, desmit atpūtas soliņi un kār-
tības uzturēšanai 4 atkritumu punkti, 
kā arī celiņā starp Gaujas ielu un Vējupi 
atrodas 1. Velomaršruts, kuru projekta 
ietvaros esam papildinājuši ar tūrisma 
informācijas pilonu.

Realizētā projekta nosaukums ir “Vēju-
pes publiskās pludmales labiekārtošana”, 
tā ietvaros plānotie darbi tika īstenoti ar 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu, 
izmantojot LEADER pieeju. Projekta ko-

pējās izmaksas ir 11 876 EUR, no kuriem 
8 848 EUR ir Eiropas Zivsaimniecības 
fonda nauda. Paldies visiem projektā ie-
saistītajiem par operatīvu darbu!

Karīna Miķelsone
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Atveseļos Mazo un Lielo Baltezeru, novērsīs ezeru aizaugšanu 
Ādažu un Garkalnes pašvaldības ir 

apvienojušās, lai realizētu Lielā un Mazā 
Baltezera atveseļošanās programmu, no-
vēršot ezeru aizaugšanu un likvidējot to 
piesārņojumu no kanalizācijas notekūde-
ņiem. Šis ir Latvijā pirmais realizētais 
vakuuma kanalizācijas sistēmas projekts. 
Vakuuma kanalizācijas priekšrocība ir tās 
stabila darbība applūstošajās teritorijās.

Šā gada 24. septembrī notika seminārs 
par Kohēzijas fonda līdzfinansēto pro-
jektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Baltezerā”, kas ir viens no unikā-
lākajiem un specifiskākajiem projektiem 
Latvijā. Seminārā piedalījās Ādažu un 
Garkalnes domes vadība, projekta būv-
nieki, būvinženieri, vietējie iedzīvotāji un 
SIA “Ādažu Ūdens” darbinieki, Latvijas 

ūdensapgādes un kanalizācijas uzņē-
mumu asociācijas biedri, projektētāji un 
citi ūdenssaimniecības jomas speciālisti. 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Mā-
ris Sprindžuks uzsvēra, ka šis projekts ir 
tikai sākuma posms ezeru ekosistēmas 
atjaunošanas procesā, ka daudz kas būs 
darāms pēc projekta realizācijas, lai no-
drošinātu pieslēgumu skaitu, piesaistītu 
Eiropas Savienības finansējumu un tur-
pinātu tīklu attīstību arī par pašvaldības 
līdzekļiem. Sadarbībā ar Rīgas pilsētas 
domi tika atrisināts jautājums par tīklu 
pieslēgšanu pie Rīgas pilsētas tīkliem. 

Projekta realizācija tika uzsākta 2009. 
gadā, piesaistot Eiropas Savienības Kohē-
zijas fonda finanšu līdzekļus. Lēmumu 
par finansējuma piešķiršanu Vides un 

reģionālās attīstības ministrija pieņēma 
2012. gadā. Projekta kopējais finansē-
jums (Eiropas Savienības, pašvaldības 
un valsts) ir 8,6 miljoni EUR. Projekts 
sadalīts 2 kārtās: 1. kārta: Priedkalne, 
Bukulti un savienojums ar Rīgas tīkliem, 
savukārt 2. kārta: Priedkalne, Garkalnes 
Baltezers, Ādažu Baltezers un Alderi.

Projekta ietvaros 44 km garumā pilnī-
gi no jauna tiek būvēti kanalizācijas tīkli, 
kas sastāv gan no klasiskās konstrukcijas 
kanalizācijas tīkliem – 28 km, gan no 
vakuuma kanalizācijas tīkliem – 15 km. 
Būvdarbi tika uzsākti jau pagājušajā gadā 
un tiks pabeigti 2015. gada beigās, vien-
laicīgi arī likvidējot lokālo kanalizācijas 
notekūdeņu izlaides ezeros.

Aivars Dundurs

Ādažu ainavu arhitekte pieredzes seminārā Liepājā

Ādažu novada ainavu arhitekte Iveta 
Grīviņa no 26. – 27. septembrim profesio-
nālās attīstības  programmas “Leonardo 
da Vinči” ietvaros devās pieredzes brau-
cienā uz Ventspili un Liepāju: “Liepājā 
apmeklēju divus no ierīkotajiem un pa-

gājušā gada nogalē eks-
pluatācijā nodotajiem 
objektiem – J. Čakstes 
laukumu un Lielās ielas 
skvēru. J. Čakstes lau-
kumā pārbūves laikā 
atjaunots pirmskara Lat-
vijas laikā bijušais celiņu 
un apstādījumu tīkls, 
piešķirot tam jaunus 
materiālus un izman-
tošanas funkcijas, radot pulcēšanās vietu 
aptuveni 2000 cilvēkiem, strūklakai un J. 
Čakstes piemiņas ansamblim. Laukuma 
rekonstrukcijas projekts paredzēja jaunu 
izgaismojuma, soliņu, atkritumu urnu, 
informācijas stendu un velostatīvu izvie-
tojumu, ziedu un košumkrūmu stādīju-
mus, zāliena atjaunošanu.

Lielās ielas skvērā pašā Liepājas centrā 

interesanti risināti celiņu segumi – no da-
žāda izmēra betona plāksnēm, labs risinā-
jums stūriem, ko parasti nobradā, ieliekot 
tur bruģa plākšņu joslas. Un pēc sezonas 
lietošanas redzams, ka celiņu stūri nav 
nobradāti melni, bet zālīte aug līdz pašām 
betona plākšņu malām.

Noteikti būtu vērts mācīties no liepāj-
niekiem, kā tiek risināti vides pieejamības 
jautājumi. Jau projektēšanas stadijā vides 
pieejamība ir īpaši uzsvērta un prasīta, 
tādēļ arī pilsētas ielās var redzēt vides un 
labiekārtojuma elementus, kas palīdz ik-
dienu veidot vieglāku cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Piemēram, arī Ādažos Gau-
jas ielas rekonstrukcijas plānā paredzētas 

ietves un gājēju pārejas, kas piemērotas  
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izvē-
loties atbilstošāko segumu un paredzot 
uzbrauktuves ar slīpumu, kas nav lielāks 
par 8% jeb 4.5°. Domājot par cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem, ietves un gājēju pār-
ejas paredzētas ar vadlīniju sistēmu.”

Iveta Grīviņa
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Lielās ielas skvērs. Vadlīnijas skvēra celiņos.

Labs risinājums stūriem, ko parasti nobradā, ieliekot tur 
bruģa plākšņu joslas. Pēc sezonas lietošanas redzams, ka 
celiņu stūri nav nobradāti un zālīte aug.

Vadlīnijas pilsētas ielās un skvēra celiņos, 
kas palīdz veikt ceļu patstāvīgi cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem.
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NOVADĀ

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Āda-

žu Vēstis” (Nr. 168) izdots informatīvs pie-
likums, kurā publicēti šādi Ādažu novada 
domes saistošie noteikumi:

Nr. 16 (26.08.2014.) “Par audzēkņu vecāku 
līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzi-
kas skolā.”

Nr. 17 (26.08.2014.) “Par audzēkņu vecāku 
līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā.”

Nr. 19 (26.08.2014.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2010. gada 27. jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr. 22 “Saistošie noteiku-
mi par Ādažu novada augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un citas ģeotel-
piskās informācijas aprites kārtību Ādažu 
novadā.””

Nr. 20 (26.08.2014.) “Par grozījumiem 
Ādažu novada domes 2011. gada 25. janvāra 
noteikumos Nr. 2 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansēju-
mu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās 
pirmsskolas izglītības iestādēs.””

Nr. 24 (23.09.2014.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības budžetu 2014. gadā.””

Šie saistošie noteikumi publicēti arī Āda-
žu novada domes mājas lapā www.adazi.lv, 
drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu 
novada Klientu apkalpošanas centrā Gau-
jas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada sociāla-
jā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu 
novada domes bibliotēkā Gaujas ielā 30.
Paziņojums par nekustamo īpašumu 
“Intas” un “Alises” detālplānojuma    
grozījumu projekta nodošanu publiska-
jai apspriešanai

Ādažu novada dome  2014. gada 23. sep-
tembrī pieņēmusi lēmumu Nr.204 “Par 
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo 
īpašumu “Intas” un “Alises” detālplāno-
juma grozījumu projekta nodošanu pub-
liskajai apspriešanai”. Detālplānojuma 
grozījumu projekts ir izstrādāts ar nolūku 
pamatot izmaiņas spēkā esošajā detālplā-
nojumā, projekta teritorijā ietverot autoceļa 
V47 posmu no detālplānojuma teritorijas 
līdz autoceļam A1. Ar detālplānojuma gro-
zījumu redakciju var iepazīties Ādažu no-
vada domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī 
Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, apmeklētāju pie-
ņemšanas laikā. 

Detālplānojuma projekta publiskās ap-
spriešanas termiņš: no 2014. gada 15. ok-
tobra līdz 5. novembrim. Publiskās apsprie-
šanas sanāksme – 2014. gada 30. oktobrī 
plkst. 16.00 Ādažu novada būvvaldē, Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Raks-
tiskus priekšlikumus un ieteikumus par 
detālplānojuma projektu var iesniegt Āda-
žu novada būvvaldē vai sūtīt elektroniski: 
silvis.grinbergs@adazi.lv
Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014. gada 23. sep-
tembra sēdē apstiprināts detālplānojums 
īpašumiem “Sauleslejas” un “”Augšnagaiņi” 
Birzniekos, Ādažu novadā (sēdes lēmums 
Nr. 205). Ar detālplānojuma materiāliem 
var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un 
mājas lapā www.adazi.lv.

Ādažos aizvadīta starptautiskā kaķu izstāde

Starptautiskā kaķu izstāde “Ādažu ka-
ķis 2014” aizvadītajā nedēļas nogalē pulcēja 
kaķu mīļotājus no septiņām dažādām val-
stīm – Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievi-

jas, Baltkrievijas, Polijas un Latvijas. Tajā bija 
iespēja redzēt vairāk nekā 30 dažādu šķirņu 
kaķu. Iespēja vērtēt skaistuļus bija ne tikai 
profesionālai žūrijai, bet arī ikvienam izstā-
des apmeklētājam, kurš varēja nobalsot par 
savu simpātiju. Izstādes noslēgumā balvu 
saņēma arī skatītāju izvēlētais favorīts – ka-
ķis no Lietuvas. Ar pasākuma laikā uzzīmē-
to kaķi bērni piedalījās zīmējumu konkursā. 
Pasākumu atbalstīja Ādažu novada dome, 
Adrija Keiša (SIA “Purni”), SIA “DHS”. 

Pašvaldības policija - turpmāk vēl pieejamāka bērniem un vecākiem
Ādažu pašvaldības policija informē, ka 

katru otrdienu no plkst.11:30 līdz plkst.13:00 
Ādažu pašvaldības policijas darbinieks Āda-
žu vidusskolas telpās organizēs pieņemšanu 
ar mērķi veikt likumpārkāpumu profilaksi 

nepilngadīgo personu vidū, kā arī būs iespēja 
skolas personālam un skolēnu vecākiem uz-
dot jautājumus vai pakonsultēties ar Ādažu 
pašvaldības policijas darbinieku.

Ādažu pašvaldības policija

“Ādažu Namsaimnieks” remontē jumta
segumus, atjauno starppaneļu šuvojumus

“Ādažu Namsaimnieks”, sagaidot jau-
no apkures sezonu, vēlas informēt, ka šajā 
apkures sezonā tarifs Ādažu centrā par ap-
kuri būs iepriekšējā gada līmenī. Centrālās 
siltumenerģijas ražošanu Ādažu novadā 
nodrošina SIA “Balteneko”. Lai uzlabotu 
apkures kvalitāti un sakārtotu apkures sis-
tēmu, šogad esam veikuši 200m maģistrā-
lās siltumtrases nomaiņas un siltināšanas 
darbus Ādažu centrā, kā arī Kadaga 10 un 
Gaujas 25/4 nomainīti apkures stāvvadu 
ventiļi, kas dod iespēju nodrošināt lielāku 
komfortu un vienmērīgāku siltuma pie-
gādi dzīvokļos. Lai uzlabotu māju siltuma 
noturību, tiek veikti darbi Kadaga 7 un 8 
dzīvojamās mājās, kur pilnībā tiek atjaunots 
starppaneļu šuvojums. Rūpējoties par mā-
jokļa uzturēšanu un kvalitatīvu tā saglabā-
šanu, dzīvojamajā mājā Kadaga 11 pilnībā 
atjaunoti ieejas lieveņi, Pasta iela 4, 6, Pirmā 

iela 29, 39, 41 un 
Kadaga 7 sare-
montēti un daļēji 
atjaunoti jumta 
segumi. Podnie-
ku ciematā Ūbeļu  ielā 3 atjaunots ceļa un 
stāvlaukuma grants segums. Iedzīvotāju un 
viņu transporta līdzekļu drošībai Pasta ielā 
4 esam uzstādījuši LED āra apgaismes pro-
žektoru stāvlaukuma apgaismošanai. Tā-
pat strādājam, lai pārliecinātu iedzīvotājus 
pāriet uz LED apgaismojumu kāpņutelpās 
un ieejas koridoros. Lazdu iela 5 uzsākta 
centrālā ūdens vada nomaiņa. “Ādažu Nam-
saimnieks” pakalpojumus izvēlas un novēr-
tē arvien vairāk Ādažu iedzīvotāju. Mūsu 
pulkam piepulcējušās Pirmā iela 31, 43, Ka-
daga 9 un “Ozoli” Garkalnē.“

Ādažu Namsaimnieks”

Kadagas bērnudārzam atjaunots jumta 
segums, iegādāta jauna interaktīvā tāfele

Pat e ic ot ie s 
pašvaldības fi-
nansējumam, 
uzsākot jauno 
mācību gadu, 
Kadagas bērnu-
dārzā iegādāta 

un uzstādīta interaktīvā tāfele. Izejot apmācī-
bas kursu, visi iestādē strādājošie pedagogi va-
rēs pedagoģiskajā darba procesā izmantot iz-
zinošus un izglītojošus materiālus, kas domāti 
darbam ar interaktīvo tāfeli. Īpaša uzmanība 
tiks pievērsta 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai, 
izmantojot jaunās tehnoloģijas un inovācijas. 
Turpinot labiekārtot iestādes telpas un rū-
pējoties par estētisko vidi, apgleznota kāpņu 
telpas siena. Māksliniece Ilze Breidaka savā 
gleznojumā ietvēra katras grupas nosaukuma 

simbolu. Ienākot iestādē, krāšņais gleznojums 
sniedz pozitīvas emocijas un patīkamu at-
mosfēru, sagaidot bērniņus un viņu vecākus. 
Perspektīvā plānots apgleznot arī citas iestā-
des telpas. Vasaras mēnešos iestādē norisinā-
jās vērienīgi remontdarbi: veikts daļēja jumta 
remonts, siltināts un atjaunots jumta segums. 
Cerot uz pozitīvu rezultātu, kas atrisinās 
kondensāta veidošanos un noplūdi, nākam-
vasar tiks turpināts 
atlikušās jumta daļas 
remonts. Atjaunots 
arī fasādes apmetums 
visām grupu nojumī-
tēm un bojātās vietas 
iestādes ēkā.

Solvita Vasiļevska
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DOMES LĒMUMI

APTAUJA

Ādažu novada domes ārkārtas (16.09.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brū-
vers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija 
Keiša, Ilze Pētersone, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, 

Karina Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.
1. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsone S.T. 

iegūst īpašumā nekustamā īpašuma “Ziedla-

pas”, Kadaga, Ādažu nov., zemesgabalu 0,5 
ha platībā dzīvojamās mājas un viesu mājas 
uzturēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (23.09.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un 
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brū-
vers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija 
Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris 
Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Karina Sprū-
de, Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.

1. Par Ādažu Kultūras centra amatier-
māklas kolektīvu speciālistu amatu vietu 
apstiprināšanu 2014./2015.gada sezonai.

Lēmums: Apstiprināt Ādažu Kultūras cen-
tra amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu 
sarakstu 2014/2015. sezonai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par detālplānojuma grozījumu projek-

ta nekustamajiem īpašumiem “Intas” un 
“Alises” darba uzdevuma precizēšanu.

Lēmums: Svītrot no detālplānojuma grozīju-
mu projekta nekustamajiem īpašumiem “Intas” 
un “Alises” darba uzdevuma 3.punkta “Darba 
mērķis” teikuma daļu “vienlaicīgi izstrādājot 
objektu tehniskos projektus skiču stadijā”.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par Stapriņu ciema nekustamo īpa-

šumu “Intas” un “Alises” detālplānojuma 
grozījumu projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai.

Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai Stapriņu ciema 
nekustamo īpašumu “Intas” un “Alises” de-
tālplānojuma grozījumu projektu, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par 
trim un ne garāku par sešām nedēļām.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par Birznieku ciema nekustamo īpašu-

mu “Sauleslejas” un “Augšnagaiņi” detālplā-
nojuma grozījumu projekta apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Birz-
nieku ciema nekustamo īpašumu “Saulesle-
jas” un “Augšnagaiņi” detālplānojuma pro-
jektu. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams 
pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma pro-
jektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas 
kārtībai, nosakot, ka ēkas varēs nodot eks-
pluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvējamo 
objektu pieņemšanas ekspluatācijā. Noteikt, 
ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic 
nepieciešamie pasākumi plānojamo teritori-
ju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplā-
nojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma 
atjaunošanai. Lēmumu publicēt laikrakstā 
“Ādažu Vēstis”, laikrakstā “Latvijas Vēstne-

sis” un Ādažu novada domes mājaslapā. Lē-
mumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par saistošo noteikumu projektu “Par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās un 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Āda-
žu novadā”.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.22 “Par reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu Ādažu novadā” un sagatavot tos pa-
rakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Autoceļa A1 tuneļa rekonstrukcija un 

pielāgošana gājēju vajadzībām.
Lēmums: Noteikt projektu “Autoceļa A1 tu-

neļa rekonstrukcija un pielāgošana gājēju va-
jadzībām” par projektu sabiedrības vajadzību 
nodrošināšanai. Piedalīties VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” organizētajā tehniskā projekta 
izstrādes gaitā, kurā paredzēt autobusa pie-
turas atrašanās vietu A1 gājēju tuneļa tuvu-
mā. Pēc skiču projekta saskaņošanas uzsākt 
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepie-
ciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 
procedūru.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.S. 

braucienam uz Islandes mākslinieku asoci-
ācijas radošo darbnīcu.

Lēmums: Piešķirt Ādažu novadā dzīvojo-
šai māksliniecei I.S. 300 EUR braucienam 
uz Islandes mākslinieku asociācijas radošo 
darbnīcu laikā no š.g. 1.novembra līdz 2015.
gada 1.janvārim. Līdzfinansējumu piešķirt 
no Ādažu novada domes finanšu līdzekļiem. 
Uzlikt par pienākumu I.S. līdz 2015.gada 
31.janvārim iesniegt Ādažu novada domei 
atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietoju-
mu un saturisko atskaiti par dalību Islandes 
mākslinieku asociācijas radošajā darbnīcā.

Balsojums: “par” – 9 (P.Balzāns, A.Brūvers, 
V.Bulāns, K.Dāvidsone, E.Plūmīte, P.Pultraks, 
L.Pumpure, J.Ruks, M.Sprindžuks), “pret” - 
nav, “atturas” – 1 (J.Antonovs, A.Keiša, I.Pē-
tersone, K.Sprūde, E.Šēpers, N.Zviedris).

8. Par maksas pakalpojumu izcenojumu 
noteikšanas metodiku un izcenojumu ap-
stiprināšanas kārtība.

Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.9 “Mak-
sas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 
metodika un izcenojumu apstiprināšanas 
kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par saistošajiem noteikumiem Nr.23.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 

Nr.23 “Nodeva par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Ādažu novadā” un sagatavot 
tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par pasažieru pārvadāšanu Saeimas 

vēlēšanu dienā š.g. 4.oktobrī.
Lēmums: Nodrošināt trīs pasažieru pārva-

dājumus novada administratīvajā teritorijā 
iedzīvotāju nokļūšanai uz vēlēšanu iecirkni 
2014.gada 4.oktobrī.

Balsojums: “par” – 8 (J.Antonovs, P.Balzāns, 
A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, L.Pumpu-
re, J.Ruks, M.Sprindžuks), “pret” - 6 (A.Keiša, 
E.Plūmīte, P.Pultraks, K.Sprūde, E.Šēpers, 
N.Zviedris), “atturas” – 1 (I.Pētersone).

11. Par izmaiņām domes struktūrvienību 
struktūrā un amatu sarakstā.

Lēmums: Apstiprināt domes Administrā-
cijā Attīstības un investīcijas daļas struktūru 
jaunā redakcijā, kā arī Sporta daļas struk-
tūru jaunā redakcijā. Izdarīt grozījumus 
domes 2014.gada 28.janvāra lēmumā Nr.32 
“Par pašvaldības amatpersonu un darbinie-
ku mēnešalgām 2014. gadā”: likvidēt Sporta 
daļā amata vienību “Peldēšanas instruktors”; 
likvidēt Attīstības un investīcijas daļā amata 
vienību “Teritorijas plānotājs”; izveidot Spor-
ta daļā jaunu amatu vienību “Palīgstrād-
nieks”; izveidot Attīstības un investīciju daļā 
jaunu amatu vienību “Projektu vadītājs”.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par centralizētās siltumapgādes attīs-

tības darba grupas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot darba grupu, lai izana-

lizētu esošo situāciju saskaņā ar SIA “Servi-
tum”  izstrādāto dokumentu “Ādažu novada 
siltumapgādes sistēmas tehniskā un finan-
siālā izpēte”, kā arī izstrādātu priekšlikumus 
un pasākumu plānu siltumapgādes sistēmas 
pilnveidošanai. Apstiprināt darba grupas no-
likumu “Centralizētās siltumapgādes attīs-
tības darba grupas nolikums”. Darba grupai 
sagatavot un iesniegt domei priekšlikumu 

Vai Ādažu novadā jūtaties droši?
Jā, man liekas, ka Ādažu 
policija ļoti labi strādā. 
Vienīgi daudz skolēnu 
krūmos pīpē un visu lai-
ku demolē atkritumu ur-
nas pie Vējupes. Vienreiz 
pie “Kukulīša” man kāds 
naudu prasīja, tad es tā 
atvēzējos un situ, ka pil-

nīgi spieķi salauzu. Aizstāvējos. No kara man 
nav bail. Ja iedos šaujamo, iešu karot.

It kā jā. Naktīs apkārt 
nestaigāju. Man ir 
bail no kara, jo zinu, 
kas notiek Ukrainā, 
mani radi tur dzīvo. 
Esmu Krievijas pusē. 
Latvija ir pārāk atka-
rīga no NATO un Ei-
ropas Savienības. Lat-

vijai pašai vairs nav nekādas teikšanas. Viss 
jādara tā, kā liek ASV.

Jā, jo Lat-
vija ir Ei-
ropas Sa-
v i e n ī b a s 
un NATO 
dalībvalsts, 
tieši tas arī 
rada drošī-
bas sajūtu.

InnaJurisAlfrēds
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DOMES LĒMUMI

APTAUJA

centralizētās siltumapgādes attīstības opti-
mālam risinājumam un tā realizācijas plānu 
līdz 2014.gada 5.decembrim.

Balsojums: “par” – 12 (J.Antonovs, P.Balzāns, 
A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, A.Keiša, 
E.Plūmīte, P.Pultraks, L.Pumpure, J.Ruks, E.
Šēpers, M.Sprindžuks), “pret” - 3 (I.Pētersone, 
K.Sprūde, N.Zviedris), “atturas” – nav.

13. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas 

pilsonis S.V., dzimis 1964.gada 30.janvārī, 
iegūst īpašumā 1461/115610 un 27110/115610 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Čie-
kurkrasti”, Baltezers zemesgabala 1,31 ha 
platībā dzīvokļa īpašuma Nr.29 un garāžas 
autostāvvietu Nr.6 un Nr.7 uzturēšanai.

Balsojums: “par” – 14, “pret” - nav, “attu-
ras” – 1 (A.Keiša).

Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pil-
sonis P.Š., dzimis 1972.gada 08.februārī, iegūst 
īpašumā nekustamā īpašuma Zaļākalna iela 10, 
Kadaga, Ādažu nov., zemesgabalu 0,4207 ha 
platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Balsojums: “par” – 14, “pret” - nav, “attu-
ras” – 1 (A.Keiša).

14. Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt nekustamā īpašuma 

“Jaunkārkli” projektētai ielai, zemes vienības 
daļai no autoceļa A1 līdz Gaujas aizsargdam-
bim jaunu nosaukumu: Kārklu iela, Ādaži, 
Ādažu novads, saskaņā ar apstiprinātu detāl-
plānojuma projektu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par zemes vienības sadali, adreses pie-

šķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu.

Lēmums: Piešķirt no nekustamā īpašuma 
“Jaunkārkli” atdalāmajai apbūvētai zemes 
vienībai 0,1712 ha platībā ar ēkām un būvēm 
jaunu adresi: Kārklu iela 12, Ādaži, Ādažu 
novads. Noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – upju un kanālu, ūdens uzkrā-
šanas, ūdens regulēšanas un krastu nostipri-
nāšanas būvju apbūve. Likvidēt nekustamā 
īpašuma “Sūkņu stacija Ādaži-centrs”, Āda-
ži, Ādažu nov., adresi un nosaukumu “Sūkņu 
stacija Ādaži-centrs”.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
16. Par zemes starpgabala noteikšanu.
Lēmums: Noteikt, ka nekustamā īpašuma 

“Druviņas” neapbūvēta zemes vienība 0,1554 
ha platībā starp nekustamajiem īpašumiem 
“Druviņas”, “Gaujmalas 1” un “Gaujas Pū-
ces”, kurai nav iespējams nodrošināt pieslē-
gumu koplietošanas ielai,  ir zemes starpga-
bals un tā nav izmantojama zemes reformas 
pabeigšanai. Noteikt, ka minētā zemes vie-
nība piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības 
vārda saskaņā ar likumu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

17. Par zemes vienības piekritību pašval-
dībai.

Lēmums: Noteikt, ka zemes reformas lai-
kā pašvaldībai piekrīt “Lazdas 8”, Garkalne, 
Ādažu nov., 0,0474 ha platībā pašvaldības 
funkciju īstenošanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka pēc projekta “Multi-

funkcionālā sporta un atpūtas parka izveide 
Podnieku dzīvojamā rajonā Ādažos” realizācijas 
objekts ir izmantojams sabiedrības vajadzībām, 
kā rezultātā SIA “Wesemann” ir tiesības saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus sa-
skaņā ar Ādažu novada domes 2011.gada 22.feb-
ruāra saistošo noteikumu Nr.8 3.91.punktu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par noteikumu projektu Nr.10.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.10 

“Valsts autoceļu fonda programmas mērķdo-
tācijas izlietošanas kārtība pašvaldības ielu 
un ceļu uzturēšanas finansēšanai” un sagata-
vot tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
20. Par grozījumiem 25.02.2014. domes lē-

mumā Nr.49 “Par maksas pakalpojumu un 
nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta cen-
trā”.

Lēmums: Veikt grozījumus domes 
25.02.2014. lēmumā Nr.49 “Par maksas pa-
kalpojumu un nomas maksas noteikšanu 
Ādažu sporta centrā”, papildinot to ar pun-
ktu: “3.16. Par sporta spēļu zāles izmantoša-
nu vienu reizi nedēļā 1,5 stundas ārpus darba 
laika, maksa netiek iekasēta no pašvaldības 
darbiniekiem un amatpersonām.”

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
21. Par nekustamā īpašuma daļas atsavinā-

šanu.
Lēmums: Atsavināt sabiedrības vajadzībām 

nekustamo īpašumu Kārklu ielā 12, uz kura at-
rodas pašvaldībai piederoša sūkņu stacijas ēka. 
Zemes vienības platība (0,1712 ha) var tikt pre-
cizēta, izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
22. Par grozījumiem pašvaldības budžetā.
Lēmums: Apstiprināt papildu finansējumu 

502 EUR apmērā Lauku atbalsta dienesta pie-
šķirtā finansējuma palielināšanai dzesēšanas 
kameras iegādei.

Balsojums: “par” – 8 (P.Balzāns, A.Brūvers, 
V.Bulāns, K.Dāvidsone, P.Pultraks, L.Pumpu-
re, J.Ruks, M.Sprindžuks), “pret” - 7 (A.Keiša, 
I.Pētersone, E.Plūmīte, K.Sprūde, E.Šēpers, 
N.Zviedris), “atturas” – 1 (J.Antonovs).

Lēmums: Pieņemt grozījumus pašvaldības 
2014.gada budžetā.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
23. Par SIA “Ādažu Ūdens” statūtu kapi-

tāla palielināšanu.

Lēmums: Ieguldīt pašvaldības SIA “Ādažu 
Ūdens” pamatkapitālā EUR 13442, ar mērķi 
realizēt ūdensvada izbūvi Gaujas ielā 30. SIA 
“Ādažu Ūdens” 10 dienu laikā pēc ūdensvada 
izbūves Gaujas ielā 30 darbu pabeigšanas ie-
sniegt atskaiti par līdzekļu izlietojumu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
24. Par pašvaldības mantas iznomāšanas 

un atsavināšanas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot uz vienu gadu no 

24.09.2014. līdz 23.09.2015. pašvaldības man-
tas iznomāšanas un atsavināšanas komisiju, 
kura pilnvarota veikt pašvaldībai piede-
rošās mantas nomas tiesību izsoli, noteikt 
piemērojamo izsoles veidu un apstiprināt 
publicējamo informāciju par nomas objektu 
atbilstoši 08.06.2010. Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 515.

Balsojums: “par” – 14, “pret” - nav, “atturas” 
– nav, “nebalso” - 1 (E.Šēpers).

25. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Oskaram Feldmanim sa-

vienot Ādažu pašvaldības policijas priekšnie-
ka amatu ar darbu Ādažu novada vēlēšanu 
komisijā 2014.gada 4.oktobrī.  

Balsojums: “par” – 14, “pret” - nav, “attu-
ras” – nav, “nebalso” - 1 (E.Šēpers).

Lēmums: Atļaut Oskaram Feldmanim sa-
vienot Ādažu novada Administratīvās komi-
sijas locekļa pienākumus ar darbu Ādažu no-
vada vēlēšanu komisijā 2014.gada 4.oktobrī.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
26. Par Ādažu vidusskolas attīstības dar-

ba grupas izveidošanu.
Lēmums: Uzdot domes priekšsēdētājam 

M.Sprindžukam izveidot Ādažu vidusskolas 
attīstības darba grupu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
27. Par Ētikas kodeksa pārkāpumu.
Lēmums: Uzskatīt, ka deputāte Karīna Sprū-

de, publicējot 28.08.2014. publikāciju “Ej ... 
COME ON!!!” ir pārkāpusi Ētikas kodeksa 
7.1., 9.4., 10.2., 15., 16., un 19.punktu. Lēmumu 
publicēt pašvaldības laikrakstā “Ādažu Vēs-
tis” un pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv.

Balsojums: “par” – 8 (P.Balzāns, A.Brūvers, 
V.Bulāns, K.Dāvidsone, P.Pultraks, L.Pumpu-
re, J.Ruks, M.Sprindžuks), “pret” - 5 (J. Anto-
novs, A.Keiša, E.Plūmīte, K.Sprūde, E.Šēpers, 
N.Zviedris), “atturas” – 1 (I.Pētersone), “nebal-
so” - 1 (K.Sprūde).

28. Par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības.

Lēmums: Pamatojoties uz likumu “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju priva-
tizāciju” 7.panta 2.daļu, nodot A.G. īpašumā 
bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Gaujas 
iela 25k-2 piesaistītā zemes gabala dzīvoklim 
Nr.53 piekrītošās 556/25349 domājamās da-
ļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.

Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

Jā, turklāt Ādažos noteikti ir drošāk nekā Rīgā. Ļoti 
labi, ka krustojumos uzstādītas novērošanas kame-
ras. Tā apziņa, ka kameras tur ir, visticamāk, tomēr 
liek padomāt un varbūt arī mainīt uzvedību. Kād-
reiz dzīvoju Kadagā. Militāros trokšņus uztvēru ne-
vis kā problēmu, ar ko jāsamierinās, bet kā normu. 
Mēs jau smējāmies, ja būtu uzlidojums, vietu, kur 
atrodas militārā bāze, iznīcinātu pirmo. Nu, vismaz 
būtu viegla un nesāpīga nāve! Labi, melnais humors. 

Es kā uzņēmējs ļoti priecājos par NATO karavīru klātbūtni šeit. Domāju, 
ka arī citi uzņēmēji.

Jā, es jūtos droši, viss kārtībā. Vie-
nīgi drusku galva sāp no tā, ka 
bieži lidmašīnas lido apkārt mi-
litāro mācību laikā. Nav omulīgi, 
ka tās armijas mašīnas bieži brau-
kā. No kara es nebaidos nemaz, 
jo Latvija jau nav Ukraina. Mēs 
jau draudzīgi sadzīvojam. Vajag 
draudzēties ar Krieviju, ar visiem 

vajag draudzēties. Kad atnācu te uz kolhozu, visi kopā 
strādājām – baltkrievi, krievi, nekādu problēmu nebija.

Aigars Jevgēnija
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KULTŪRA

Ēriks Kravalis (tālr. 26113482)
eriks.kr@inbox.lv

Andra Blumberga (tālr. 29837898)
abbandra@gmail.com
Didzis Soste (29138168)
dzji-dzji-lv@inbox.lv

Līga Lancmane (tālr. 29388183)
lixens@inbox.lv

Ināra Mičule (tālr. 29147872)
inara-micule@inbox.lv

Liene Jukuma (tālr. 29399109)
liene.jukuma@inbox.lv

Vita Reinbooma (tālr. 29338058)
vitareinbooma@inbox.lv

Liene Gailāne (tālr. 29187242)
liene.gailane@inbox.lv

Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Ilze Kalniņa (tālr. 29786519)
ilze-kalnina-riga@inbox.lv

Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000)
bukovska@inbox.lv

Gunārs Freidenfelds (tālr. 26411718)
fgunars@inbox.lv

info pa tālr. 67997171

Vaira Baltgaile (tālr. 29484485)
vaira.baltgaile@tvnet.lv
Artūrs Breidaks (tālr. 26418722)
breidaks@inbox.lv

Lilita Lēruma (tālr. 22011793)

Jauktajā korī ”JUMIS”

Jauniešu korī ”MUNDUS”

Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
”SPRIGULIS”

Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
”SĀNSOLĪTIS”

Jauniešu deju kolektīvā
”SPRIGULĪTIS”

Jauniešu deju kolektīvā
”DRAUGI”

Senioru deju kolektīvā
”DĒKA”

Vokālajā ansamblī
”MĒS TIKĀMIES MARTĀ”

Senioru vokālajā ansamblī
”GAUJMALAS LAKSTĪGALAS”

Vīru vokālajā ansamblī

Folkloras kopā ”SAULGRIEŽI”

Amatierteātrī ”KONTAKTS”

Līnijdeju grupā ”VARAVĪKSNE”

Kolektīvi Vadītāji Nodarbību laiki

 Trešdienās

Otrdienās

Trešdienās

Otrdienās

Svētdienās

Pirmdienās

Otrdienās, ceturtdienās 

Otrdienās

Trešdienās

Otrdienās,
ceturtdienās

Trešdienās

Pirmdienās,
trešdienās, ceturtdienās

plkst. 19.00–21.30

plkst. 19.00–21.00

plkst. 19.30–22.00

plkst. 18.30–20.30

plkst. 19.00–21.30

plkst. 19.30–21.30

plkst. 19.00–21.00

plkst. 19.30–21.30

plkst. 13.00–15.00

plkst. 17.00–19.00

plkst. 19.00–22.00

plkst.   9.00–12.00

Bērnu popgrupā “RAKARI”
(3-10 gadi)

Hip hop nodarbībās

Body ART nodarbībās

Zumba fitness nodarbībās

Žanete Jansone (tālr. 29246157)
zanetejansone@tvnet.lv

Dvīnes Baueres (tālr. 26514423)
lienebauere@inbox.lv

Ilze Celmiņa (tālr. 29366004)
ilzite.r.el@inbox.lv

Diāna Gžibovska (tālr. 20446638)
digzibau@gmail.com
www.dianagzibovska.zumba.com

Nodarbības notiek Gaujas ielā 16

Otrdienās,
ceturtdienās

Otrdienās,
ceturtdienās

Ceturtdienās

Svētdienās

plkst. 17.00–18.40

plkst. 16.30–17.30

plkst. 19.00–20.00

plkst. 11.30–12.30

Maksas kolektīvos un interešu kopās

Info pa tālruni 67997171

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS GAUJAS IELĀ 33A,
uzsākot jauno 2014. / 2015. gada sezonu,
aicina kopā amatiermākslas kolektīvus,

kā arī uzņem jaunus dalībniekus
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KULTŪRA

No 7. oktobra 
IZSTĀŽU ZĀLĒ 

PIEAUGUŠO GLEZNOŠANAS STUDIJAS 
ikgadējā rudens darbu izstāde 

17. oktobrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

IVO FOMINA akustiskais sajūtu koncerts 
PUTNI BEZ SPĀRNIEM 

Muzikālajā piedzīvojumā būs iespēja 
iepazīt mūziķa ikdienu,

kā arī Ivo personīgo skatījumu uz dzīvi,
jo katra dziesma ir kā stāsts par kādu 

svarīgu dzīves notikumu. 
Biļetes – EUR 4 – 10 “Biļešu Paradīzes“ kasēs un

www.bilesuparadize.lv 

23. oktobrī plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Latvijas Leļļu teātra izrāde 
VIENS, DIVI, TRĪS – NU TU ESI BRĪVS! 
Slavenu mākslinieku radītām lellēm — 

Sarkangalvītei, Vilkam, Vecmāmiņai,
Paukam un Šmaukam,

Princesei uz zirņa, Papagailim un vēl 
vairākām citām — tiek dota vēl viena

iespēja pagozēties prožektoru gaismās. 
Aktieru pavadītas, tās dodas uz

Slepeno vietu pie Ziņojumu dēļa turpat
Slepenajā mežā, kur tiek ierautas

dīvainos notikumu virpuļos. 
Biļetes – EUR 3.00 – 6.00 Kultūras centra kasē 

30. oktobrī plkst. 19.30 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Amatierteātra „KONTAKTS” izrāde 
PRIEKULENE – 2014 

Mazam Latvijas ciematam netipiski
notikumi sagriež ikdienas dzīvi kājām gaisā. 

Biļetes - EUR 3.00 Kultūras centra kasē

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171

www.adazikultura.lv

7. novembrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

ULDA MARHILEVIČA autorkoncerts 
TAVA SIRDS IR TAVAS MĀJAS 

Uldis Marhilevičs koncertos muzicēs
kopā ar vijolnieku Dzintaru Beitānu, 

taustiņintrumentālistu Raimondu Macatu, 
kontrabasistu Modri Laizānu un 

sitaminstrumentālistu Andri Buiķi. 
Biļetes - EUR 10 - 18 “Biļešu Paradīzes“ kasēs 

un www.bilesuparadize.lv 

10. novembrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

LEĢENDA DINAMO

Sandija Semjonova dokumentālā filma
par to, kā rodas hokeja personības un 

dzimst hokeja leģendas —
Helmuts Balderis, 

Mihails Vasiļonoks, Juris Reps, 
Artūrs Irbe

11. novembrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Valmieras teātra viesizrāde 
KLAIDOŅA LŪGŠANA 

Bijušais latviešu leģiona karavīrs
Arturs Skuja vada savas dienas kādā no 

Anglijas slimnīcām, dzīvojot dubultu dzīvi. 
Dienā viņš ir viens no daudzajiem kara

traumētajiem veterāniem; naktī viņš 
dzīvo pa īstam, Iztēlo-joties, kāda būtu 

bijusi pasaule bez kara, iztēlē satiekas ar 
mirušajiem vai nesasniedzamajā dzimtenē 

mītošajiem draugiem.

Lomās: Elīna Vāne, Mārtiņš Meiers,
Mārtiņš Liepa, Januss Johansons,

Ivo Martinsons, Inese Pudža vai Inga Siliņa, 
Arnolds Osis, Inese Ramute, Mārtiņš Lūsis, 

Kārlis Freimanis. 
Biļetes - EUR 7 - 10 „Biļešu Paradīzes” kasēs un 

www.bilesuparadize.lv

BILEŠU PARADĪZES (Kultūras centrā) kases darba laiks
O. 9.00-14.00, T. 15.00-19.00, C. 9.00 – 13.00, P. 16.00-21.00

STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230



Kā šodien kļūt laimīgam?
Diskusija, seminārs

1. novembrī plkst. 13.00 – 16.00 
Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos 

Pasākuma vadītāji – Ulvis Kravalis, Andis Jašs
Ieeja – brīva

 Lilas brālītis ar 
satriecošo 
skatienu ir jauks, 
jautrs, zinātkārs un 
omulīgs brašulis, 
kurš ikdienā savam 
saimniekam 
sagādās daudz
prieka. Kaķēnam ir tikai 3 mēneši. 
ZVANIET! 29356454

 3 mēnešu jaunā, 
kārtīgā, akurātā, 
mīļā un uzticīgā 

trīskrāsu skaistule 
Lila ļoti gaida savus 
jaunos saimniekus. 

ZVANIET! 
29356454

Svētdien, 2.novembrī, plkst.15.00
Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā

dievkalpojumu vadīs Romas katoļu baznīcas
arhibīskaps metropolīts

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments!
Tuvāka informācija: t. 26434830

KATOĻU DIEVKALPOJUMI
notiek katru svētdienu plkst. 15.00

Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā
Pirms katras sv. Mises plkst.14.00

Rožukronis un grēksūdzes sakraments

SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS
Tie, kuri vēlas kristīties, laulāties un sagatavoties 

sakramentu pieņemšanai,
var pieteikties pie priestera

Ilmāra Kravaļa
t. 25909060

Ierodoties armijas bāzē, obligāti jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments!

Tuvāka informācija: t. 26434830

Ādažu novada dome aicina darbā 
Saimniecības daļas vadītāju un

projekta vadītāju
Plašāka informācija Ādažu novada domes

mājaslapā, sadaļā "Vakances" vai pa
tālruni 67996461

Mobilais mamogrāfs
Ādažos 3. novembrī

Pie Ādažu slimnīcas, Gaujas ielā 13/15
Uz mamogrāfa pārbaudi iepriekš jāpierakstās! 
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - 
izmeklējums maksā EUR 2.85 
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, 
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts pa tālr. 67 14 28 40, 27 86 66 55

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS 
19. novembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai.

ROKDARBU MĀRTIŅDIENAS IZSTĀDE 
14. novembrī  no plkst.10.00 – 14.00 Kultūras 

centra telpās Gaujas ielā 33A.
Varēs iegādāties izstādes darbus, "Elīzes” dzijas, 

rokdarbu žurnālus un avīzes
Piedalās Ādažu, Carnikavas, Saulkrastu un 

Garkalnes novadu rokdarbnieces
Kontaktpersona Biruta, t. 29444371.

Rokdarbu kopa "Ādažnieces"

ROKDARBU KOPA  "ĀDAŽNIECES" 
AICINA PIEVIENOTIES 

aicina pievienoties visus, kam interesē apgūt 
dažādus rokdarbu veidus un tehnikas, kas grib 

dalīties savā un iegūt citu pieredzi.
Kopā darbošanās – katra mēneša otrajā un 

ceturtajā otrdienā plkst. 10.00 – 12.00
Gaujas ielā 13. 

Kursi – pirmdienās no 9.30 – 12.00 Gaujas ielā 16. 
(Laiki pēc dalībnieku vēlēšanās var tikt mainīti)

Kontaktpersona Biruta, t. 29444371

SENIORU TAUTISKO DEJU KOPA 
"DĒKA"

aicina savā draudzīgajā kolektīvā vīriešus ar vai 
bez deju partneres un sievietes ar deju partneri. 

Var būt bez iepriekšējas dejošanas pieredzes.
Mēs kopā apgūsim jaunas dejas, rādīsim tās 

citiem un rīkosim dažādus jaukus pasākumus.
Nodarbības notiek ceturtdienās plkst.19.00-21.00 

Gaujas ielā 16.
Kontaktpersonas :
Liene t. 29187242
Biruta t. 29444371  

SENIORIEM SAVA MĀJASLAPA
Biedrība ”Ādažu novada pensionāru biedrība” 

atvērusi 
savu mājaslapu www.adazuseniori.lv , kurā tiek 
publicēta informācija par notiekošo biedrībā, 
pensionāru padomē u.c. vērtīga informācija.

BEZMAKSAS LIELGABARĪTA ATKRITUMU IZVEŠANA
Ādažu novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgiem lielgabarīta 

sadzīves atkritumiem! Iespējams nodot mēbeles un elektropreces, kopā līdz 100 kg personai. 
 2014. gada 1. novembrī SIA "Eco Baltia Vide" pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā:

1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā) 
2. KADAGA (vecais veikals) 
3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43)                  
4. KRASTUPES iela (pie mājas nr. 8)                                
5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem)
6. ALDERI (pie veikala)                                                                  
7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas)  
8. LUKSTI (Viršu – Andromēdas ielu krustojums)     
9. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums 

09.00–09.30
10.00–10.30
11.00–12.00
12.30–13.00
13.30 –14.00
14.30–15.00
15.30 –16.00
16.30 –17.00 
17.15–17.45

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Maketēts, korektūra SIA AKA Dizains.
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.  

PATEICĪBA
Izsakām pateicību Bērzpils ģimeņu atbalsta 

fonda vadītājai Zinaīdai Kozorei par 
palīdzības sniegšanu.
Staņislavsku ģimene

No sirds sveicam
seniorus jubilejā! 
Venerandu Kokinu 70 g. 
Zinaidu Osi 70 g. 
Ļobovu Starodumovu 70 g. 
Ivanu Fedotovu 75 g.
Dariju Jendi 75 g. 
Karinu Dubinksu 80 g. 
Liliju Koponāni 80 g. 
Valdu Ļuļaku 80 g. 
Annu Pekeli 80 g. 
Austru Aldoni Čeveri 85 g. 
Kārli Gundaru Ertmani 85 g. 
Sofiju Spronsku 85 g. 
Aleksandru Širjakovu 85 g. 
Elgu Šlūki 85 g. 
Ņinu Okuņevu 90 g. 

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome


