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MŪSU CILVĒKS   6. lpp.

              LAURA ŽUKOVA -
     INTEGRATĪVĀ MĀKSLAS
           FESTIVĀLA ”NĀC LĪDZĀS!” LAUREĀTE

CAUR ĒRKŠĶIEM UZ ZVAIGZNĒM

Slidot uz Ādažiem brauc pat no Rīgas

Ziemas priekus Ādažu slidotavā pastāvīgi izbauda ap 100 slidotāju, bet ir brīži, kad to skaits tuvojas 500. Tie ir gan vietējie slidotāji, 
gan atbraucēji pat no Rīgas.
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Īsi pirms gadu mijas Ādažu vidusskolas 
stadionā novada iedzīvotāji sabiedriskā 
kārtā izveidoja slidotavu ar 400 metrus 
garu un 15 metrus platu ledus celiņu. Ta-
gad slidotava ir ļoti labi apmeklēta.
Slidotava Ādažos bijusi jau aizpērn un 
baudījusi vietējo iedzīvotāju atzinību, 
taču pagājušajā ziemā iznācis ieturēt 
pauzi. Šogad, kā stāsta novada domes 
Sporta daļas vadītājs Pēteris Sluka, pa-
pētot laika prognozes, viņam radusies 
doma sagādāt gadu mijas pārsteigumu 
ādažniekiem, un tas izdevies.
Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, Āda-

žu vidusskolas stadionā 29. decembrī ti-
cis uzliets ledus, un jau nākamajā dienā 
klāt bijuši arī slidotāji. Lielāks pārbaudī-
jums bijis 4. janvāra sniegs, kas uzkritis 
30 centimetru biezā kārtā, bet arī ar šo 
problēmu, pateicoties Sporta centra un 
brīvprātīgo darbam, izdevies ātri tikt 
galā. Pagaidām slidotavas uzturēšana 
novadā izmaksājusi ap 500 eiro, bet tas, 
pēc P. Slukas domām, atmaksājas, jo dod 
iespēju ģimenēm kopīgi izbaudīt ziemas 
priekus, aktīvi pavadot laiku svaigā gaisā.
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta 
skolotāja Iveta Babre, kura uz slidotavu 

bija atnākusi kopā ar 6. klases skolēniem, 
stāsta, ka agrāk neliels ledus laukums ir 
bijis pie skolas, taču šogad pirmo reizi 
ir iespējams izmantot tik plašu publisko 
slidotavu ar labu ledus kvalitāti.
“Šeit ir piemērota vieta gan sporta stun-
du nodarbībām, gan pēcpusdienu pulci-
ņu aktivitātēm svaigā gaisā. Piemēram, 
Valdorfa skolas 5. klases puikas nolēma 
šeit uzspēlēt hokeju. Tad arī turpmāk 
nāksim uz slidotavu ar hokeja nūjām.
Vienīgā problēma – mūsu skolu no sli-
dotavas šķir desmit, piecpadsmit minūšu 
ilgs gājiens, bet neviens jau →  4. lpp.

PERSONĪBA   12. lpp.

SPORTS KĀ DZĪVESVEIDS
   LAURA LEIBOMA -
              ĀDAŽU NOVADA
   LABĀKĀ SPORTISTE 2015
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu novada domes Sporta daļai slidotavu palīdzēja izveidot Ādažu 
vidusskolas, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, riteņbraucēju kluba “ĀdažiVelo” 
pārstāvji, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola komandas U-13 
sportistu vecāki, kā arī vēl daudz citu Ādažu novada iedzīvotāju! Milzīgs paldies 
jums visiem!

 Tiek tīrīts sniegs un no jauna liets ledus. 

 Vīru vokālais ansamblis kopā ar Margaritu Vilcāni viņas 70 
gadu jubilejas svētku koncertā.

 Ziemassvētku tirdziņš, Igo un Ingas Pērkons izstāžu atklāša-
na vienlaikus! Un vēl – burvīgās Pērkoncepļa maizes cepšana uz 
dzīvās uguns lauku krāsnī!

 Gara rinda un liela cilvēku interese 
par Jāņa Saukas veikalu, kas svin savu 

paplašināšanos, un tam blakus atvērts vēl 
viens jauns gaļas veikals.

 Sociālā dienesta Ziemassvētku rūķu – 
labdaru komanda gatava sākt darbu – 
izvadāt Ziemassvētku dāvanas.

Kā tapa Ādažu slidotava…

Slidotavas atjaunošanas un uzlabošanas darbi
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 Lai nodotu dāvanas, 
Ziemassvētku vecītim ne 
vienmēr jāizmanto durvis…

 Senioru Ziemassvētku ballē plaša kultūras un izklaides 
programma, uzstājas arī ansamblis “Mēs tikāmies martā”.

Fo
to

 –
 M

on
ik

a 
Gr

ie
zn

e
Fo

to
 –

 R
ai

m
on

ds
 B

irk
en

fe
ld

s

Fo
to

 –
 M

on
ik

a 
Gr

ie
zn

e



ĀDAŽU VĒSTIS   15. JANVĀRIS (182) 2016 3

Plānotie darbi būs lieli un pārsniegs iepriekšējo gadu darbu apjomus
Godātie ādaž-
nieki,
Jaunais gads 
ir uzdāvinājis 
skaisti snie-
gotu, bet auk-
stu ziemu, kas 
āda žniek iem 
devusi iespēju 
baudīt ziemas 

priekus un izkustēties – slidot un slēpot.
Domē šobrīd norit rūpīgi plānošanas 
darbi, jo pašvaldība turpina strauji augt 
– deklarēto iedzīvotāju skaits gadu mijā 

ir pārsniedzis 11 tūkstošus.
Darba kārtībā ir reformas pašvaldības 
saimniecības organizācijā, lai nodroši-
nātu spēju reaģēt un darbu kvalitāti, kas 
mūs nav apmierinājusi iepriekš. Noslē-
gumam tuvojas 2016. gada budžeta sa-
gatavošana un attīstības programmas 
ar plānotajām investīcijām izstrāde līdz 
2022. gadam, kas aptvers gan pašvaldī-
bas, gan Eiropas Savienības fondu inves-
tīcijas visās nozarēs – izglītības sektorā, 
ielās un ceļos, un novada teritorijas la-
biekārtojumā.
Janvāra domes sēdē deputāti apstipri-

nās plānotās rīcības šajos trīs virzienos, 
kuri noteiks Ādažu saimniecisko dzīvi 
daudz gadus uz priekšu.
Februāra “Ādažu Vēstīs” atspoguļosim 
izvērstu plānoto darbu sarakstu šim ga-
dam un ieceres lielajām investīcijām arī 
turpmāk. 
Tomēr jau šobrīd varu droši teikt – plā-
notie darbi būs lieli un pārsniegs ie-
priekšējo gadu darbu apjomus.
Novēlu ādažniekiem labu veselību un 
ražīgu 2016. gadu!

Patiesā cieņā, 
Māris Sprindžuks

Pierīgas reģiona bibliotekāri gada noslēguma pasākumā tiekas Ādažos
Decembrī Ādažu Kultūras centrā pul-
cējās Pierīgas reģiona bibliotēku darbi-
nieki, lai atskatītos uz aizvadīto gadu un 
godinātu tos bibliotekārus, kuri 
šogad snieguši ieguldījumu sa-
vas bibliotēkas attīstībā.
Viesiem bija iespēja aplūkot 
Ādažu novada no jauna atvēr-
to bibliotēku Gaujas ielā 27B, 
kas šogad no Ādažu vidussko-
las pārcēlās uz jaunām telpām 
Ādažu centrā, iepazīt Ādažu 
Kultūras centru tuvāk, īpaši  - 
ekspozīciju Ādažu Vēstures un 
mākslas galerijā, kā arī aplūkot 
izstādi „Mazās gaismas pilis 
Latvijā”. 
Sākoties pasākuma svinīgajai 
daļai, visiem bija patīkami iepazīt Āda-
žus no putna lidojuma, skatot filmu. 
Ieskatīties kultūras dzīves aktivitātēs 
Ādažu novadā palīdzēja Ādažu Kultūras 

centra vadītāja Linda Tiļuga.  Interesantu 
stāstījumu par Ādažu un bibliotēkas vēs-
turi sniedza vēsturniece Elita Pētersone. 

Ar koncertu priecēja Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkņi – Dmitrijs Ta-
rasovs un Kitija Blūma, pedagogi – Uģis 
Roze, Māris Pūris un Kristīne Savicka. 

Klātesošos uzrunāja Ādažu novada do-
mes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, 
Pierīgas reģiona galvenās bibliotēkas 

vadītāja Daiga Orbidāne, Āda-
žu bibliotēkas vadītāja Mirdza 
Dzirniece un citi. Pasākumā 
tika godināti darba jubilāri, 
jaunie darbinieki un arī tie, 
kuri darba attiecības ar domi 
izvēlējušies pārtraukt. 
Pateicība no Ādažu bibliotēkas 
Ādažu novada domei, Ādažu 
novada domes priekšsēdētājam 
Mārim Sprindžukam,  Kultū-
ras centra vadītājai Lindai Ti-
ļugai un darbiniekiem, Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas va-
dītājai un pedagogiem, Ādažu 

Vēstures un mākslas galerijas vadītājai 
Elitai Pētersonei, “Port Hotel”, Ivetai Lī-
dumai-Mullai un AS “Latfood”.

Ādažu novada bibliotēka

NOVADĀ

Ādažu Kultūras centrā aizraujošs ceļojums pa 11.-13. gadsimtā Latvijas teritorijā dzīvojošo
latgaļu, lībiešu un zemgaļu pēdām
11. janvāra vakarā Ādažu Kultūras centrā 
rekonstrukcijas un eksperimentālās ar-
heoloģijas grupas “Senzeme’’ ilggadējā da-
lībniece Gunta Deģe, balstoties uz arheo-
loģiskajām liecībām, aizveda klausītājus 
aizraujošā ceļojumā pa 11.-13. gadsimtā 
Latvijas teritorijā dzīvojošo latgaļu, lībiešu 
un zemgaļu pēdām, stāstot par ģērbšanās 
tradīcijām šo trīs tautu dzīvē. Stāstījumu 
bagātināja autentisks rekonstruētais mate-
riāls – apģērbi, apavi un rotas lietas.
Lekciju organizēja Ādažu tradīciju kopa 
“Ābols”. 
Apģērbs – tā ir būtiska liecība par cilvēku 
un sabiedrību. Tūkstošiem gadu garumā 
apģērbs ir bijis neatņemama cilvēka dzīves 
sastāvdaļa, raksturojot to etniskās īpat-
nības un nodarbošanos, un bijis būtisks 
vēstures avots visos sabiedrības attīstības 
posmos. 11.-13. gadsimts ir laiks, kad Lat-

vijas teritorijas iedzīvotāji kļuva aktīvāki 
savos tirdznieciskajos sakaros ar kaimi-
ņiem. Par galveno tirdzniecības maģistrā-
li kalpoja Daugava, būtisku nozīmi ieguva 
arī Gauja, Venta un Lielupe. Par to liecina 
arī apbedījumi, kuros līdzi dotas bagātīgas 
kapu piedevas – krāšņas bronzas rotaslie-
tas, sudrabs, stikla krelles, kauri gliemež-
vāki, dārgi audumi, vadmala, ieroči.  Tas 
viss atspoguļojas arī pēc arheoloģiskajām 
liecībām rekonstruētajos apģērbos.
“Senzemes” biedri nodarbojas ar dažādu 
Latvijas vēlā dzelzs laikmeta (9.-12.gs.) ar-
heoloģisko senlietu, apģērba, ādas apstrā-
des, keramikas, kā arī dažādu celtniecības 
metožu izpēti un rekonstrukciju.
Lektore Gunta Deģe pēc profesijas ir fi-
loloģe, tulkotāja, bet viņas sirdslieta ir 
11.-13. gadsimta Latvijas kultūra, kā arī 
15. gadsimta Rietumeiropas, galvenokārt, 

Nīderlandes tērpi un kaklarotas. Ikdienā 
lektore Gunta Deģe ne tikai aizraujoši prot 
dalīties apgūtajā pagātnes mantojumā ar 
ikvienu interesentu, bet arī pati šuj, celo, 
ver krelles, dzied un spēlē folkloras kopā 
“Laiva”.

Elita Pētersone

Fo
to

 –
 M

on
ik

a 
G

rie
zn

e

Fo
to

 –
 M

on
ik

a 
G

rie
zn

e



ĀDAŽU VĒSTIS   15. JANVĀRIS (182) 20164

nebaras, ja mazliet nokavējam nākamās 
stundas sākumu. Turklāt nekas neatsver 
slidotavā iegūto dzīvesprieku, un, kamēr 
vien pieturēsies sals, sporta stundās bū-
sim arī uz ledus. Uzslavējami, ka tas ie-
spējams tepat Ādažos,” bilst skolotāja.
Uz Ādažu slidotavu otrdienas pēcpus-
dienā no Rīgas atbraukuši arī Kultūras 
akadēmijas studenti Nils, Ieva un Mār-
tiņš. Viņi teic, ka šogad slidot dodoties 
jau otro reizi, bet uz Ādažu slidotavu 
– pirmo. Rīgā dzirdējuši runas, ka te ir 
viena no labākajām publiskajām slidota-
vām tuvākajā apkaimē, un nolēmuši paši 
par to pārliecināties. No Rīgas līdz Āda-
žiem gan jātērē laiks ceļam, bet toties sli-
dotava ir bez maksas. Un vēl kas svarīgi 
– slidotavai apkārt ir dabiska vide, nevis 
pilsētas mūri.
Par slidotavas ledus kvalitāti un līdz ar to 

arī apmeklētāju labsajūtu pašlaik prak-
tiski rūpējas Ādažu Sporta centra darbi-
nieks Gatis Strikauskis. Viņš skaidro, ka 
ledus laukums ticis liets divas reizes. Pir-
majā reizē no pusnakts līdz pieciem rītā, 
apli pa aplim ar šļūteni rokās ejot apkārt 
stadionam.
“Tagad, kad uzsnieg sniegs, tas jānotīra. 
No vienas puses, tas ir slidotavas uzrau-
gu uzdevums, taču ir arī daudz lielu un 
mazu brīvprātīgo palīgu, kuri pirms sli-
došanas ņem rokās lāpstas un tīra ledu. 
Cilvēki sāk nākt slidot jau no paša rīta, 
vēl pa krēslu. No pulksten četriem līdz 
desmitiem vakarā slidotava ir apgais-
mota, un pēdējie slidotāji parasti dodas 
mājās jau pa tumsu. Visticamāk, tā būs, 
kamēr vien ziema ļaus izbaudīt tās prie-
kus. Lai arī pašlaik gaisa temperatūra ir 
pavēsa, slidotavā nekad nav mazāk par 
100–150 cilvēkiem.”
Vēl Gatis atgādināja, ka nepieciešamī-

bas gadījumā iespējams izmantot tuvējā 
sporta centra ģērbtuves, bet slidas gan 
jāvelk tepat ledus celiņa malā, kur šim 
nolūkam ir nolikti speciāli soli.
Paskatīties, kādā kārtībā ir slidotava, at-
nācis arī pašvaldības darbinieks, “Āda-
žu Namsaimnieka” valdes loceklis Juris 
Krūze. Viņš ir viens no tiem, kas bijis 
klāt pie ledus liešanas, un atgādina, ka 
slidotava ir radīta sabiedriskā kārtā, 
pašu spēkiem, pateicoties vietējo cilvēku 
entuziasmam. Ledus liešanā piedalījies 
arī novada domes priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks.
J. Krūze priecājas, ka pašlaik slidotava 
ir ļoti labi apmeklēta. Piemēram, garajās 
gadumijas brīvdienās te vienlaikus slido-
juši ap 400 un vairāk cilvēku. Cik viņš 
ievērojis, tad attaisnojusies slidotavas 
pastāvēšanas jēga – šeit slidot var atnākt 
visa ģimene, un visiem kopā ir ko darīt.

Ģirts Kondrāts (Aprinkis.lv)

1. lpp. → Slidot uz Ādažiem brauc no Rīgas

NOVADĀ

Ādažu novada Garkalnei – savs hokeja laukums!

Gadu miju Garkal-
nes ciema iedzīvotāji 
sagaidīja sportis-
kā gaisotnē, jo tieši 
gada nogalē tapis ilgi 
gaidītais hokeja lau-
kums! 
2015. gada vasarā 
projektu konkursa 
“Sabiedrība ar dvē-
seli” ietvaros tika 
īstenots projekts 
“Garkalnes ciema 
publiskās slidotavas 
hokeja laukuma la-
biekārtošana”, kura 
ietvaros ciema iedzīvotāji veica apjomī-
gu darbu un izveidoja pamatu publiskai 
slidotavai un hokeja laukumam 35m x 
21m ar bortiem un smilts segumu.
Gada beigās tika veikti sagatavošanās 

darbi – uz-
stādīts iedzī-
votāju pašu 
f i n a n s ē t s 
pagaidu ap-
ga i smoju ms . 
Līdzko radās 
atbilstoši laika 
apstākļi, vietē-
jie iedzīvotāji, 
darbojoties arī 
nakts laikā un 
viens otru no-
mainot, uzlē-
ja laukumam 
ledu vairākās 

kārtās. Ledus pēdējā kārta tika uzlieta 
tieši gadu mijas dienā un 2015. gada 31. 
decembrī plkst. 24.00 krāšņa salūta pa-
vadībā vietējie iedzīvotāji un viesi ies-
lidoja jauno hokeja laukumu un spor-

tiskā garā sagaidīja jauno Olimpisko 
2016. gadu.  
Hokeja laukums ir publiski un bez 
maksas pieejams ikvienam slidot gri-
bētājam diennakts gaišajā laikā. Tā kā 
apgaismojumu nodrošina vietējie ie-
dzīvotāji, iestājoties tumsai, slidot lau-
kumā iespējams hokeja spēļu laikos, ko 
“Garkalnes Olimpiskais centrs”  publi-
cē savā Facebook lapā https://www.face-
book.com/garkalnes.olimpiskais.centrs.
“Garkalnes Olimpiskais centrs” ir cie-
ma iedzīvotāju kopīgi izveidota sporta 
aktivitāšu vieta, ko ar finansējumu ir 
atbalstījusi arī Ādažu novada dome. 
Atrašanās vieta – parka teritorijā, Ce-

riņu ielas galā, Āda-
žu novada Garkalnes 
ciemā. Koordinātes 
skatīt  šeit: http://goo.
gl/maps/WUENjQN-
TtwQ2 (57°04’27.3”N 
24°25’13.5”E)
Slidot gribētājiem 
līdzi jāņem: slidas, 
hokeja inventārs un 
termoss ar siltu dzē-
rienu, kā arī snie-
ga lāpsta snigšanas 
laikā. Ir pieejama 
ugunskura vieta, kur 
sildīties un uzcept 

kādu desiņu līdzjutējiem un spēlētājiem!
Sekojiet līdzi norādēm un hokeja spēļu 
laikiem lapā “Garkalnes Olimpiskais 
centrs” un piesakieties spēlei!

Garkalnes Olimpiskais centrs
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Pēc 30 gadiem atjaunoti lietus ūdens kanalizācijas tīkli Ādažu vidusskolas teritorijā
Ādažu vidusskolas teritorijā pēc 30 ga-
diem veikti ievērojami rekonstrukcijas 
darbi – 2015. gada nogalē pabeigti pir-
mie trīs etapi lietus ūdens kanalizāci-
jas tīklu atjaunošanā. Ceturtajā etapā 
(2016. gadā)  plānots rekonstruēt lietus 
ūdens kanalizācijas tīklus teritorijā no 
Ādažu Sporta centra līdz Lauku ielai. 
2015. gada rudenī Ādažu novada do-
mes uzdevumā būvuzņēmējs SIA “BT 
Būve” uzsāka lietus ūdens kanalizāci-
jas tīklu rekonstrukciju Gaujas ielā 30. 
Projekta vadību un realizāciju veica 
Ādažu novada domes Saimniecības un 
infrastruktūras daļa. Tā kā būvdarbi 
tika veikti Ādažu vidusskolas teritorijā 
mācību perioda laikā, pirms cauruļva-
du renovācijas darbu uzsākšanas kopā 
ar būvuzņēmuma speciālistiem tika 
meklēti optimālākie tehniskie risinā-
jumi projekta veiksmīgai realizācijai. 
Tika vērtēti:
Vides aspekti:
• samazināt skolai pieguļošās teritori-
jas augsnes virskārtas, stāvlaukumu un 
gājēju celiņu segumu bojājumu un at-
jaunošanas darbu apjomus;
• iespēju robežās samazināt gaisa un 

trokšņa piesārņojuma lī-
meni skolas teritorijā.
Tehniskie aspekti:
• samazināt esošo pazemes 
komunikāciju bojājumu 
risku;
• nesabojāt dekoratīvās at-
balsta sienas (dolomīta mū-
ris) skolas galvenās ieejas 
zonā;
• samazināt netiešās iz-
maksas un neērtības skolas 
stāvlaukuma un Pļavas ie-
las lietotājiem (daļēja ceļu 
satiksmes slēgšana stāvlau-
kumā un Pļavas ielā, trans-
porta sastrēgumu veidošanās Gaujas 
ielas posmā);
• mazāks skolnieku, skolas darbinieku 
un apmeklētāju  drošības risks, īpaši 
gadījumā, ja būvdarbus veic, izmanto-
jot tradicionālo, atklāto tranšeju meto-
di.
Lai pārvietošanās uz skolu skolēniem 
un viņu vecākiem būtu ērtāka, kā arī 
nebūtu apgrūtināta stāvlaukuma iz-
mantošana, pirmajā posmā (skolas ie-
ejas un stāvlaukuma zona) cauruļvadu 

rekonstrukcija tika veikta,  izmantojot 
beztranšeju metodi. Otrajā (skolas pa-
galma zona) un trešajā (sporta centra 
ieejas zona) posmā cauruļvadu rekons-
trukcija tika  veikta, izmantojot  tradi-
cionālo, atklāto tranšeju metodi.
Pilnībā tika pabeigta bojātās augsnes 
virskārtas atjaunošana skolas piegu-
ļošajā teritorijā. Piemērotos laika aps-
tākļos 2016. gada pavasarī tiks iesēts 
zālājs.

Māris Arnavs, Laima Jātniece

Garkalnes ciemā tagad energoefektīvāks apgaismojums
Ādažu novada Garkalnes ielas iemirdzējušās 
spožāk, jo gada nogalē ir veikta apgaismoju-
ma armatūru nomaiņa Lazdu un Ceriņu ie-
lās. Armatūru nomaiņa palīdzēs samazināt 
elektrības patēriņu, jo spuldzes tagad ir eko-

nomiskākas, bet vienlaikus – par 10% spo-
žākas un līdz ar to arī draudzīgākas videi. 
Darbus veica uzņēmums “Leģenda Gold”. 
Kopējās izmaksas – 667.02 EUR.

Laima Jātniece

Pie Ādažu vidusskolas atjaunota gājēju ietve

Pie Ādažu vidusskolas pilnībā demontēts vecais asfaltbetons, izbūvēta jauna pamatne un ieklāts betona bruģakmens 188,00 m2 
platībā. Vecais asfaltbetons 30 gadu lietošanas rezultātā bija saplaisājis un sadrupis.

Māris Arnavs

NOVADĀ

Vai Tev rūp, kā Kadagas centrs izskatīsies nākotnē? Līdz 18. janvārim izsaki savus priekšlikumus! 
Raksti teritorijas plānotājam Silvim Grīnbergam! silvis.grinbergs@adazi.lv 
Vēl līdz 18. janvārim iespējams iesniegt 
priekšlikumus un ieteikumus par Kada-
gas ciema centrālās daļas detālplānoju-
ma projektu. 
Ar detālplānojuma projektu var iepa-
zīties Ādažu novada domes mājaslapā 

www.adazi.lv vai Ādažu novada Būvval-
dē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā, katru darba dienu, Būvvaldes darba 
laikā. Detālplānojuma teritorijā ir izvie-
tots informatīvais stends par projekta 
risinājumiem.

Savus priekšlikumus vari sūtīt elek-
troniski: silvis.grinbergs@adazi.lv vai 
iesniegt priekšlikumus Ādažu novada 
Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Āda-
žu novadā, katru darba dienu Būvvaldes 
darba laikā.
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APTAUJA Ko jūs šogad vēlētos sagaidīt no savas pašvaldības?

Mani viss apmierina! Saņemu divas pensi-
jas – ne tikai no valsts, bet arī no Uļjanas 
Semjonovas fonda. Varbūt varēja vairāk 
sniegu tīrīt, bet saprotu arī pašvaldību – 
tikko iztīra, atkal sasnieg! Snieg visu laiku! 
Nē, nesūdzos, Sprindžuks malacis, strādā!

Viktors
Jāturpina daudzdzīvokļu māju uzlaboša-
na. Savā kāpņu telpā ielikām jaunus logus, 
tagad vācam naudu kāpņu telpas remon-
tam. Celiņi labi iztīrīti – labi tieku līdz 
autobusa pieturai.  Vienīgi žēl, ka garāžas 
nojauks, kur tad kartupeļus liksim?

Antoņina

“Klusums apkārt, dvēselē miers, bet ne-
pārtraukti trako sirds,” savā dzejā at-
zīst Laura Žukova, ādažniece, integra-
tīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” 
laureāte. Lai gan Laura nekad savā 
dzīvē pati bez pieturēšanās nav stai-
gājusi, viņas gars veic tālus un plašus 
ceļojumus. Pat tādus, ka naktī jāmos-
tas, lai pierakstītu pēkšņās domas, kas 
pārvēršas dzejā. Laura raksta dzeju trīs 
valodās, dzied, daudz lasa un  gatavojas 
“Nāc līdzās” nākamajiem konkursiem. 
Mūzika ir gan Lauras, gan arī viņas 
mammas Līgas iedvesmas avots grūtos 
mirkļos: ”Ja man ir neizsakāmi smagi 
kādā brīdī, tad paņemu akordeonu un 
dziedu tik ilgi, kamēr visi kreņķi un 
pārdzīvojumi ir prom.”

Garā tik stiprā un spēcīgā 
Laura līdz šim piedzīvoju-
si jau vairākas operācijas. 
Laurai bija tikai pusotrs 
gads, kad veica pirmās acu 
operācijas, vēlāk operē-
ja arī kājas. Viņas ģimene 
uz Ādažiem atnāca pirms 
11 gadiem, lai būtu tuvāk 
Rīgai un ārstiem. Iepriekš 
ģimene dzīvoja Alūksnē. 
Trīs gadus Laura mācījās 
internātskolā Raiskumā, no 
kurienes mājās varēja tikt 
tikai lielajās svētku brīv-
dienās. Pēc tam – Rīgas 45. 
vidusskolā – speciālā izglī-
tības programmā, kas pa-
redzēta bērniem ar fiziskās 
attīstības traucējumiem. 
Laura ir ļoti apzinīga un 
uzcītīga skolniece. “Ja Lau-
ra nav izpildījusi kādu mā-
jasdarbu, sēdēs kaut līdz 
3.00 rītā, bet pabeigs,” stās-
ta Lauras Žukovas mamma 
Līga.
Pēc pirmās kāju operācijas 
Laurai kļuva labāk, bet pēc 
otrās – gluži otrādi. Lauras 
mammai žēl, ka toreiz ne-
piesaistīja psihologu, kas 
bērnu sagatavo pirms un 
pēc operācijas. Ģipsis tika 

noņemts ar ripzāģi, un no 
tā pat uz kājām palika dažas 
švīkas. Notikušais radīja psi-
holoģisku šoku, no kura bija 
grūti attapties. Ārsti progno-
zēja, ka pēc otrās operācijas 
Laura varēs staigāt, taču tā 
nenotika. Vēl vairāk – dažas 
iemaņas vajadzēja apgūt no 
jauna. 
Lauras mīļākie mācību 
priekšmeti ir mūzika, krievu 
valoda, vēsture un literatūra. 
Viņa mācās Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas 11. klasē, un  
ik dienu uz skolu dodas ar 
prieku. Vienīgi, ja slimības 
dēļ nācies ko iekavēt, uztrau-

cas un pārdzīvo, bet pedagogi ir saproto-
ši un pretimnākoši. Klasesbiedri palīdz 
un paziņo, kas jāizpilda. 
“Ļoti labi, ka skolā visas mācības pār-
svarā notiek vienā klasē, un, kad aiz-
braucam uz skolu, klasesbiedri palīdz 
Lauru ar visu ratiņkrēslu uznest augšā 
un pēc tam atkal – lejā,” stāsta Lauras 
mamma Līga. Nākamgad tādas prob-
lēmas vairs nebūšot, jo jaunajā skolas 
piebūvē paredzēts lifts, kas skolēniem 
ar īpašām vajadzībām ļaus ērti nokļūt 
skolā. 
Vai klasesbiedri ir jauki? “Tagad jā, 
atbalsta mani, palīdz. Pirmos gadus 
bija sarežģīti, kamēr pierada pie ma-
nis. Vienīgi mazi bērni, mani ieraugot, 
pajautā, vai ar mani viss ir kārtībā, vai 
man viss ir labi,” stāsta Laura. “Ja kla-
sesbiedru nav, tad Laura kāpj pati, ar 
vienu roku turēdamās pie manis, ar 
otru – pie kāpņu margām. Laura nav 
paralizēta, ja ir pie kā pieturēties, var 
paiet,” stāsta Lauras mamma. Laura 
priecājas, ka klasesbiedri Valdorfa sko-
lā ir izpalīdzīgi un labestīgi. Laurai ir 
arī  4 gadus jaunāks brālis, kuram, kā 
saka mamma, ļoti ātri nācies pieaugt. 
Uz jautājumu, ko vēlētos darīt tālāk 
dzīvē, Laurai ir pilnīgi skaidra atbil-
de: “Rakstīt, studēt literatūru. Skolā 
gada darba praktiskajā daļā uzrakstīju 
savu stāstu. Brīži, kad atnāk domas, 
kas jāpieraksta, ir pēkšņi un negaidīti. 

MŪSU CILVĒKS
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jās. Ilgi uzturēties saulē Laura gan ne-
var, jo tad rodas alerģiska reakcija, un 
temperatūra var pacelties līdz pat 40° 
C grādiem. Lauras ģimenei nav sanā-
cis nekur daudz ceļot, bet, kad bijuši 
Zviedrijā, ievērojuši, ka nobrauktuves 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tur 

bijis daudz vairāk 
nekā mūsu valstī. 
Daudzi paziņas 
Lauras mammai 
jautājot, kur viņa 
smeļas spēku. At-
bilde ir pavisam 
vienkārša: “Jo vai-
rāk daru, jo vairāk 
varu izdarīt. Kad 
mazāk darba, pa-
laižos slinkumā. 
Esmu priecīga, kad 
visi ir mājās, ir 
miers un saticība, 
neko vairāk jau ne-
vajag.”

Monika Griezne
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Jāuzlabo ceļu stā-
voklis! Pamēģi-
niet un aizejiet ta-
gad līdz Vējupei! 
Pamēģiniet! Īpaši 
ziemā.

Gribētos, ka auto-
buss biežāk kursētu 
uz Rīgu. Mikriņus 
noņēma, tagad auto-
busi iet tikai ar stun-
das starpību.

AleksandrsInāra
Man patika, ka uz jauno gadu 
viss bija skaisti izrotāts. Eglītes 
mirdzēja. Varētu sakārtot Gaujas 
krastus tā, lai makšķernieki ērti 
var tikt klāt. Iekārtot, lai būtu 
ērti makšķerēt.

Andrejs

Reizēm pat pamostos naktī, lai ko pie-
rakstītu,” atzīst Laura.
Dzejoļi top latviešu, angļu un krievu 
valodās. Mammai gan Laura savus dze-
joļus rāda nelabprāt, jo dzirdēt kritiku 
no mammas esot īpaši sāpīgi. “Paziņas 
mani uzaicināja domubiedru grupā, 
kur tās dalībnieki raksta turpinājumus 
kādām jau esošām grāmatām,” stāsta 
Laura. Par ko vēsta dzeja? “Par mīlestī-
bu, sirdssāpēm, emocionāliem pārdzī-
vojumiem,” atzīst Laura. Bez rakstīša-
nas Lauru sajūsmina arī mūzika. Tāpat 
kā Lauras mammu. “Ja man ir neizsa-
kāmi grūti un smagi kādā brīdī, tad 
paņemu akordeonu, spēlēju un dziedu. 
Dziedu tik ilgi, kamēr visi kreņķi un 
pārdzīvojumi ir prom. Dziedāšana ļoti 
palīdz. Pēc tam paliek viegli,” pārbau-
dījusi Lauras mamma, kura pati spēlē 
ne tikai akordeonu, bet arī ģitāru un 
sintezatoru.  Šīs prasmes ļoti noder, ga-
tavojoties ikgadējam festivālam “Nāc 
līdzās!” Lai iegūtu iespēju tajā piedalī-
ties, jāiztur vairākas konkursa kārtas. 
Lauras mamma rāda video, kur kādā 
no tām Laura dzied, bet mamma uz 
ģitāras spēlē pavadījumu. Dziesmu, 
ar kādu startēt konkursā, abas parasti 
izvēloties kopā. Mūzika ir gan Lauras, 
gan arī viņas mammas aizraušanās un 
pat spēkavots.
2015. gada nogalē aizvadītajā “Nāc lī-
dzās!” Ziemassvētku pasākumā kon-
certzālē “Lielais 
dzintars” Laura 
kopā ar Lauri Rei-
niku izpildīja Vika 
un Aivara Herma-
ņa dziesmu “Le-
duspuķe”, un pats 
Aivars Hermanis 
spēlēja ģitāru. Uz-
stāšanās šajā kon-
certā, kas ik gadu 
skatāms arī tele-
vīzijā, sagādā mil-
zum daudz prieka. 
Un ar katru gadu 
to skaits, kuri vēlas 
piedalīties, kļūst 
aizvien lielāks. Vai 

nav milzīgs uztraukums, 
uzstājoties tik lielas audito-
rijas priekšā? “Jā, bet tam tā 
arī jābūt. Ja nāc uz skatuves 
bez satraukuma, tad kaut 
kas nav kārtībā,” pārlieci-
nāta Laura. 
Ģimenē ar auto brauc tikai 
mamma. Kad viņai jāstrā-
dā maiņu darbā, Laura uz 
kora “Nāc līdzās!” mēģinā-
jumiem nemaz netiek. Tas 
tādēļ, ka ne katrā autobusā 
ir pacēlājs, kas palīdzētu 
tajā iekļūt cilvēkiem ratiņ-
krēslā. 
Brīvajā laikā Laura klausās 
mūziku, dzied, lasa un ska-
tās filmas. Literatūrā visvai-
rāk šobrīd saista detektīvro-
māni, bet mūzikā – liriskais 
reps. Patīk arī dažādu mūzi-
kas stilu apvienojums, īpaši 
klasiskās mūzikas un rok-
mūzikas. 
Lauras mamma priecīga, ka 
Ādažu novada domei un tās 
Sociālajam dienestam izdevies uzstādīt 
gan īpašu uzbrauktuvi pie mājas, gan arī 
pacēlāju kāpņu telpā. Laura ratiņkrēslā 
uzbrauc uz pacēlāja, nospiež pogu, un 
tā viņa nokļūst līdz dzīvoklim. Pacēlājs 
un uzbrauktuve ļauj arī Laurai pašai 
tikt svaigā gaisā, kad neviena nav mā-

MŪSU CILVĒKS
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NOVADĀ

Dzīvojamo māju īpašnieki un iedzīvo-
tāji būs pamanījuši vairākas pārmai-
ņas, kas uzlabo ne tikai mājas vizuālo 
izskatu, bet arī atvieglo ikdienas gaitas. 
Lai nodrošinātu tīrāku un sakoptāku 
apkārtējo vidi, šogad ir izbūvēti trīs at-
kritumu savākšanas laukumi, kas palīdz 
arī samazināt izmaksas par atkritumu 
izvešanu.

Kadagas iedzīvotāji būs ie-
vērojuši izmaiņas dzīvoja-
mo māju fasādēs. 
Lai optimizētu ēku mik-
roklimatu, dzīvojamās mā-
jās Kadaga – 7, Kadaga – 8, 
Kadaga – 9 ir veikta paneļu 
šuvju hermetizācija.
Lielākās izmaiņas ir vē-
rojamas Kadaga – 5 mājā, 
kur nomainīti morāli un fiziski nove-
cojušie jumtiņi virs koplietošanas ie-
ejas durvīm. Bet visbūtiskākais ir tas, 
ka ēkai ir nomainīts jumta segums, kas 
ilgāku laika periodu bija kā apgrūtinā-
jums augšējos stāvos dzīvojošiem iedzī-
votājiem. 

Savukārt, Kadaga – 10 mājas iedzīvotā-
ji var priecāties par nomainītām ieejas 
durvīm, kas uzlabo vizuālo un estētisko 
skatu, kā arī nodrošina, ka siltums, par 
kuru Jūs maksājat, neizplūst no mājas 
gaisā. 
Uz Kadaga – 9 mājas ieejas kāpnēm uz-
stādītas metāliskās margas, kas atvieglo 
pārvietošanos īpaši ziemas apstākļos - 
slidenā laikā. 

Ādažu centrā, Gaujas iela 25, k.1 un 
Gaujas iela 25, k.2., un Pasta ielas 6 
nama iedzīvotāju ērtībām ir atjaunoti 
ieejas lieveņa betona segumi un pa-
kāpieni.
Savukārt Gaujas ielā 25, k.1 dzīvokļu 
īpašnieki kopīgi nolēma un nomainī-
ja vecos koplietošanas logus pret jau-
niem siltumefektivitātes prasībām 
atbilstošiem PVC logiem. 
Lai netiktu bojātas ēkas fasādes un 
sekmēta lietus ūdeņu novadīšana Pasta 
ielas 33, 37, 43 ēkām tika veikta jumta 
tekņu tīrīšana un renovācija.

Iedzīvotāju ērtībām esam ļoti daudzās 
mājās nomainījuši bojātos, nolietojušos 
stāvvadus uz jaunām, mūsdienīgām ko-
munikācijām.
Lai nodrošinātu sanitāri higiēnisko pra-
sību ievērošanu, ēkās tika veikti derati-
zācijas un dezinsekcijas darbi.
Lai iepriecinātu pašus mazākos Podnie-
ku ciema iedzīvotājus, dzīvojamo ēku 
pagalmā tika veikti labiekārtošanas dar-
bi bērnu rotaļu laukumā. 
Mājai Ūbeļu ielā 17 tika veikti tehniski 
uzlabojumi, kas netika izdarīti būvnie-
cības laikā, t.i., tika pārbūvēti dabīgās 
ventilācijas un kanalizācijas izvadi ēkas 
bēniņos. Kā arī tika uzstādīti jumtiņi 
virs koplietošanas ieejas durvīm. Līdzī-
gus darbus 2016. gadā plānots veikt arī 
Ūbeļu ielā 16 un 3. 
Priecājamies saņemt pozitīvu novēr-

tējumu no Ādažos esošo biroju ēku un 
ražošanas telpu īpašniekiem, kas atzinī-

gi novērtējuši SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” augsto kva-
litāti telpu uzkopšanas jomā, 
izmantojot mūsdienīgu un 
profesionālu tehniku. 
Privātmāju iedzīvotājiem bija 
iespēja izmantot zāles pļau-
šanas pakalpojumus vasarā, 
bet ziemā – sniega tīrīšanu.
Lai uzlabotu dzīvojamo māju 
energoefektivitāti, 2016. 
gadā tiek plānots veikt ēku 
renovācijas un siltināšanas 
darbus, kas būtiski ietaupīs 
izdevumus par apkuri. Šo-
brīd jau notiek tehniskās do-

kumentācijas izstrāde un tiek gaidīti MK 
izstrādātie un apstiprinātie noteikumi lī-
dzfinansējuma saņemšanai. 

Pamatojoties uz izstrādāto dokumentā-
ciju, 2016. gadā tiek plānoti renovācijas 
un atjaunošanas darbi Pirmās ielas ēkās 
Nr. 23, 29, 43 un Pasta ielas 4, 4 k. 2 ēkās.
Pateicamies iedzīvotājiem par pacietību, 
izpratni un sadzīvošanu ar neērtībām 
remontdarbu laikā.

 “Ādažu Namsaimnieks”

Ādaži kļūst tīrāki un sakoptāki
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Ziemassvētku labdarības akcija Ādažu novadā iepriecinājusi daudzus!

Ziemassvētku laiks ir mīlestības laiks, tieši 
tāpēc katru gadu Sociālais dienests ar Ādažu 
novada domes atbal-
stu rīko lielo labda-
rības akciju, palīdzot 
dāvāt prieku un sirds 
siltumu tiem, kuriem 
svētku laikā tas ir vis-
vairāk vajadzīgs.
Ziemassvētku labda-
rības akcija sākās 17. 
decembrī, kad dau-
dzās mājās iegriezās 
Ziemassvētku vecītis 
ar pārtikas pakām. 27. decembrī akcija noslē-
dzās ar Labdarības pasākumu bērniem inva-
līdiem, bāreņiem, jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām, Sociālā dienesta uzskaitē esošiem 

bērniem no 4 un vairāk bērnu, trūcīgām un 
riska ģimenēm. Bērni tic svētku brīnumam, 
ar nepacietību gaida Ziemassvētku vecīša 

ierašanos un mūsu spēkos ir ļaut iemirdzē-
ties prieka dzirkstīm bērnu acīs, atskanēt 
jautriem smiekliem un  redzēt gandarījumu 
vecāku sejās. 
Šogad bērnus iepriecināja SIA  “Pārsteigumu 
karuselis” ar rotaļu programmu un Ziemas-
svētku vecīti. 
Ādažu novada domes Sociālais dienests izsa-
ka lielu pateicību iedzīvotājiem un uzņēmē-
jiem, kuri bija atsaucīgi aicinājumam piedalī-
ties Ziemassvētku labdarības akcijā.
Ar lielu sirsnību, prieku acīs un degsmi sirdīs 
mūs katru gadu atbalsta Ādažu vidusskolas 

skolotāji, skolēni un 
viņu ģimenes saga-
tavojot individuālas 
dāvaniņas, kā arī zie-
dojot rotaļlietas, grā-
matas, apģērbus un 
pārtiku. 
Mīļš paldies in-
dividuālajām zie-

dotājām – Lienei Mikulānei, Aijai Au-
sējai-Rudzītei, Margo Nukševicai un 
Edgaram Grīnim par vēlmi sagādāt prie-
ku tiem, kuriem iet grūtāk. Esam saņē-
muši gan naudas ziedojumu, gan skaistas 
dāvaniņas. 
Arī vietējie uzņēmumi aktīvi iesaistījās 
akcijā, ziedojot savu produkciju vai nau-
das līdzekļus. 
Sirsnīgs paldies ziedotājiem: SIA ražoša-

nas komercfirmai “ALEKS P”, SIA “Port-
manns un Ko’’, SIA “Ādažu desu darbnī-
ca”, SIA “Emerald Baltic”, SIA “ARPOS’’, 
A/S “Hornbaek Baltic”, SIA“ ALFOR”, SIA  
“Sekura stils”, SIA  “Soira”, SIA  “RIAS”, 
SIA “Zvaigzne ABC”, SIA “Funeral Service 
Latvia”, SIA “Lat Eko Food”. Liels paldies 
Ādažu iedzīvotājiem, kuri ir atsaucīgi un 

ziedo apģērbu, apavus un citas saimniecībā 
noderīgas lietas sociālā dienesta humānās 
palīdzības Atbalsta punktam.
Par darbu Labdarības akcijas sagatavoša-
nā un veiksmīgu svētku norisi liels pal-
dies par atbalstu Ādažu novada domei 
un visiem iesaistītajiem darbiniekiem. 
Kopīgiem spēkiem mēs radījām prieku un 
svētku sajūtu daudzu sirdīs. Novēlu 2016.
gadā visiem labu veselību, radošumu, iz-
došanos, veiksmi un iedvesmu īstenojot 
iecerēto!

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze

Ādažu vidusskolas virtuvē labiekārtota atsevišķa telpa, lai sagatavotu ēdienu skolēniem,
kuri cieš no celiakijas 

Jaunais gads  Ādažu vidusskolā iesācies 
ar labām ziņām skolēniem un viņu ve-
cākiem, jo, pateicoties pašvaldības at-
balstam, skolas virtuves blokā iekārtota 
un aprīkota atsevišķa telpa, kur notiek 
pusdienu gatavošana skolēniem, ku-
riem nepieciešama ārstnieciskā diēta 
un kuri drīkst lietot tikai tādus produk-
tus, kas nesatur glutēnu. Šāda pusdienu  
gatavošana nepieciešama skolēniem, 
kas cieš no celiakijas. Ādažu  vidussko-
las virtuve tagad sadalīta divos blokos, 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā 
arī ņemot vērā Skandināvijas pieredzi, 
ēdiena gatavošanai un servēšanai  tiek 

izmantoti atsevišķi trauki, kas arī tiek 
atsevišķi mazgāti un uzglabāti. Tādi 
paši noteikumi  attiecas uz produktu 
glabāšanu. Lai viss notiktu atbilstošā 
kvalitātē, tam līdzi seko Ādažu vidus-
skolas ārste un medmāsa. Savukārt 
Ādažu vidusskolas administrācijas dar-
ba kārtībā ir tikšanās ar skolēnu  vecā-
kiem, lai saņemtu atgriezenisko saiti 
par ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti. 
Novēlu visiem skolēniem un viņu izglī-
totājiem veselīgu un panākumiem ba-
gātu Jauno gadu!

Ināra Briede,
izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste

NOVADĀ
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Īsi pirms Ziemassvētkiem Ādažu novadā noslēdzās svinīgā apbalvošanas ceremonija “Ādažu sporta laureāts 2015”, kurā tika godināti 
labākie sportisti, treneri, sporta skolotāji un sporta klubi, kā arī sporta atbalstītāji. Apbalvojumus saņēma arī Ādažu novada sportisti, kuri 
aizvadītajā gadā uzrādījuši augstus sasniegumus sportā, kā arī visi, kuri 2015 gadā devuši nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā novadā. 

Noskaidroti labākie Ādažu novada sportisti 2015. gadā
SPORTS

Laureāti
2015. gadā par labāko sportistu Ādažu novadā atzīts Ingus Jēkabsons (auto-
sports), par labāko sportisti – Laura Leiboma (orientēšanās), par labāko jau-
no sportisti – Vineta Alksne (džudo), par labāko jauno sportistu – Andrejs 
Rižovs (džudo). Labākā komanda – “Emerald/Zalaris”, labākais treneris – 
Leonīds Kuzņecovs (džudo), uzlecošā zvaigzne sportā – Ričards Dzirkalis 
(teniss), gada sporta skolotājs – Inese Lēruma, gada sporta atbalstītājs – Atis 
Sausnītis (tenisa centrs “Ādaži”), aktīvākais sporta klubs – “ĀdažiVelo”, gada 
notikums sportā – “Zumba maratons 2015”. 

Nominanti
Gada labākā Ādažu novada sportista titulam tika 
nominēti arī autosportists Jānis Eglīte un moto-
sportists Kārlis Bole, gada labākās sportistes ti-
tulam – motosportiste Monta Dišlere un tenisis-
te Agnese Krūmiņliepa, bet gada labākās jaunās 
sportistes titulam – orientieriste Laura Leiboma 
un peldētāja Agnese Groza. Labākā jaunā sportista 
titulam tika nominēti arī Uldis Upītis (orientēša-
nās) un Artis Možeiko (BMX). Par labākās ko-
mandas titulu cīnījās arī Ādažu Bērnu un jauniešu 
sporta skolas meiteņu volejbola komanda vecuma 
grupā U-16 un SIA “Tenisa centrs “Ādaži””. Labākā 
trenera titulam tika izvirzīti arī Vasīlijs Zjatkovs 
(grieķu romiešu cīņa) un Jeļeņa Smirnova (volej-
bols), titulam “Uzlecošā zvaigzne sportā” izvirzīti 
Edvards Tūters (BMX) un Agris Možeiko (BMX). 
Gada sporta skolotāja titulam tika nominētas In-
dra Rasmane un Jeļena Smirnova, bet gada sporta 
atbalstītāja titulam – AS “Latfood” un “Port Hotel” 
Ādažos. Par aktīvākā sporta kluba titulu cīnījās arī 
“Garkalnes Olimpiskais centrs” un SIA “Tenisa centrs 
“Ādaži””, bet par gada notikumu sportā – “Garkalnes 
Sporta diena” un sacensības “Zelta rudens”.

Par augstiem sasniegumiem sportā tika apbalvoti: 
Ingus Jēkabsons (Latvijas un Ziemeļeiropas čempio-
nāts driftā – 1. vieta), Guntis Māliņš (Latvijas čem-
pionāts orientēšanās – 2. vieta), Leons Kozlovskis (5. 
vieta Pasaules kausā motosportā veterāniem), Vollijs 
Kuks (Eiropas un Pasaules čempionāts orientēšanās – 
jauktā grupa/veterāni – 1. vieta), Ruta Kukka (Eiropas 

Laura Leiboma

Ingus Jēkabsons Inese Lēruma

“Zumba fitness mara-
tons” organizētāja – 
Diāna Gžibovska

Vineta Alksne Ričards DzirkalisLeonīds Kuzņecovs
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Labākā komanda Emerald/Zalaris

Daļa no “ĀdažiVelo” komandas un BMX brau-
cējs Edvards Tūters, “Uzlecošā zvaigzne 
sportā 2014” un šī gada nominants.

un Pasaules čempionāts orientēšanās – jauktā grupa/veterāni – 1. vieta), Voldemārs 
Kuklins (Latvijas meistarsacīkstes junioriem grieķu romiešu cīņā – 2. vieta), Sergejs 
Policāns (Latvijas čempionāts grieķu romiešu cīņā – 2. vieta), Ruslans Žerdeckis (Lat-
vijas meistarsacīkstes junioriem grieķu romiešu cīņā – 3. vieta), Aleksandrs Koršu-
novs (Latvijas meistarsacīkstes junioriem grieķu romiešu cīņā – 1. vieta), Aleksejs 
Mihailovs Latvijas čempionāts grieķu romiešu cīņā – 2. vieta), Andris Veinbergs (LR 
veterānu kauss airēšanā – 2. vieta, Vasīlijs Zjatkovs (treneris grieķu romiešu cīņā), 
Žaklīna Frickausa (trenere kalnu slēpošanā), Laura Bērziņa (Baltijas kauss kalnu slē-
pošanā U-14  grupā – 1. vieta), Tamāra Kosmačeva (trenere – orientēšanās), Sandra 
Meldere (trenere kalnu slēpošanā), Helēna Ērenpreisa (Latvijas kauss kalnu slēpošanā 
U-12  grupā – 2. vieta; Latvijas Republikas meistarsacīkstes džudo U-14  – 2. vieta), 
basketbola klubs “Emerald/Zalaris” – Edgars Krūze, Jānis Dundurs, Nauris Eglītis, 
Nauris Melderis, Roberts Bulāns (par saņemto 1. vietu 2. līgā), kā arī šīs komandas 
treneris Ģirts Arnītis, Alvis Tabors (tenisa treneris) un Jānis Eglīte – par 2. vietu Ei-
ropas čempionātā driftā. 

Ādažu novada dome
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NOVADĀ

2015. gada 22. decembrī Ministru kabi-
netā konceptuāli apstiprināts Aizsardzī-
bas ministrijas priekšlikums, kas paredz 
paplašināt mācību infrastruktūru, t.sk., 
arī Ādažu novadā, lai stiprinātu Nacio-
nālo bruņoto spēku kaujas un uzņemo-
šās valsts atbalsta spējas.
Ādažu poligona paplašināšana plāno-
ta ziemeļaustrumu virzienā, pārņemot 
Zemkopības ministrijas valdījumā eso-

šās zemes, starp kurām aptuveni 270 
hektāru kopplatībā atradīsies arī 56 pri-
vātpersonām piederošas zemes blakus 
novados, kā arī pašvaldību zemes. Lie-
lāko pārņemamo platību veido meži un 
purvains apvidus. 

Būves, kuru būvniecība ne-
tiks pabeigta laikā, ar 2016. 
gada 1. janvāri apliks ar 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3% apmērā

Atgādinām, ka no 2016. gada 1. janvāra 
būves, kuru būvniecība pārsniegs nor-
matīvajos aktos noteikto kopējo būvdar-
bu veikšanas ilgumu, ar nākamo mēnesi 
pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz 
mēnesim, kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, apliks ar ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmi 3pro-
centu apmērā no lielākās būves vai būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Aicinām nodot ēkas ekspluatācijā vai at-
jaunot būvatļauju būvniecības procesa 
gadījumā!

Būvvalde

Tāpat Ministru kabinets ir uzdevis valsts 
pārvaldes iestādēm, savstarpēji sadarbo-
joties, sagatavot turpmākus priekšliku-
mus, lai mazinātu Ādažu militārās bā-
zes attīstības ietekmi uz Ādažu novada 
pašvaldības pakalpojumu kvalitāti, tajā 
skaitā, rastu kopīgus risinājumu ceļu in-
frastruktūras uzlabošanai. 
Ādažu poligons ir vienīgā plašā militāro 
mācību teritorija Latvijā, kur mācības 

norisinās teju 90 gadu. Jau šobrīd poligo-
na daļa ir noteikta kā īpaši aizsargājama 
dabas teritorija – aizsargājamo ainavu 
apvidus “Ādaži”, un tā ir iekļauta Eiropas 
Savienības nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju – “Natura 2000” tīklā, kas kal-

po par pierādījumu, ka militārās mācības 
iespējams apvienot ar dabas aizsardzību.
Ādažu poligons ir unikāla teritorija, kurā 
redzams, kā regulāras aktivitātes, ko no-
drošina militārās mācības, rada un uztur 
īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un 
aizsargājamām bezmugurkaulnieku un 
putnu sugām.

Informācija sagatavota pēc Aizsardzības 
ministrijas oficiālā paziņojuma presei

Paplašinās Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūru

Ādažu novadā deklarēto iedzīvotāju skaits gada sākumā sasniedzis 11 017
Kā liecina Iedzīvotāju uzskaites dienesta dati, 2016. gada sākumā Ādažu novadā deklarēto ie-
dzīvotāju skaits sasniedzis 11 017. Prieks par to, ka iedzīvotāju skaits aug. Paldies Ādažu novada 
iedzīvotājiem, kas deklarējušies mūsu novadā un ar saviem ienākumiem atbalsta novada attīs-
tību! Paldies arī visiem tiem Ādažu novada iedzīvotājiem, pašvaldības un privātajām izglītības 
iestādēm, biedrībām, komersantiem un domes darbiniekiem, kuri iesaistījās sociālajā kampaņā 
“Deklarējies Ādažu novadā”! Paldies SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Eco Baltia vide”, SIA 
“Build Up”, T/C Apelsīns, SIA “VITA mārkets” veikalam “ELVI” Ādažos , SIA “Statoil Fuel & 
Retail Latvia”, SIA “MadCafe”, SIA “Ādažu ekspresis”, Ādažu uzņēmēju biedrībai, kā arī Ādažu 
slimnīcai!
Deklarēt dzīvesvietu Ādažu novadā, kā līdz šim, iespējams klātienē Iedzīvotāju uzskaites die-
nestā Gaujas ielā 33a, 2. stāvā, samaksājot valsts nodevu 4,27 EUR vai bez maksas, izmantojot 
elektronisko pakalpojumu iespējas portālā www.latvija.lv, sadaļā “Dzīvesvietas deklarācijas ie-
sniegšana”.

Ādažu novada dome
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“Visinteresantākais ir nezināmais. 
Patīk tas azarts, ka pirms sacensībām 
nezini, kas īsti tevi sagaida,” atzīst āda-
žniece, orientieriste, Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas audzēkne Laura 
Leiboma, kura šā gada Ādažu novada 
sportistu godināšanas pasākumā sa-
ņēma apbalvojumu “Labākā sportiste 
2015”. Orientēšanās ir intelektuāls un 
gudrs sporta veids, kur sacensību kar-
stumā nedrīkst pazaudēt prāta asumu.  
Laura atzīst, ka tagad, dodoties mežā, 
ir prieks, nevis satraukums, bet bērnī-
bā, līdzās piedzīvojuma garam, dažkārt 
bijis arī uztraukums. Kā nekā – vienai 
pašai jādodas nezināmajā, pārvarot da-
žādus šķēršļus un, galvenais, – sevi. 

Orientēšanās sportā esat no bērnības?
Jā, mans tētis arī visu mūžu orientējas, 
bija pat LPSR izlasē. Viņa labākie rezul-
tāti tika sasniegti deviņdesmitajos gados. 
1993. gadā ASV Pasaules čempionātā tika 
izcīnīta 14. vieta. Mamma nav orientie-
riste, bet arī viņa vienmēr bijusi aktīva 
un sportiska, jaunībā spēlēja basketbolu. 
Jau kopš bērnības tētis mani ņēma līdzi 
uz orientēšanās sacensībām. Izgāja ar 
mani distanci, parādīja, kas ir kompass, 
karte. Orientēšanās sportam ir divi vir-
zieni – tautas un profesionālais. Tautas 
sportā var piedalīties jebkurš. Mazi bērni 
un sirmgalvji. Orientēšanās ir tik inte-
resanta aktivitāte svaigā gaisā, otra ir šī 
profesionālā puse, un šis ir grūts spor-

ta veids. Cilvēki, kuri šajā 
sportā ir pirmie pasaulē, 
nāk no Zviedrijas, Šveices. 
Viņu ikdienas darbs ir tre-
nēties. Bieži ārstu apmek-
lējumi, cīņas ar traumām. 
Liela slodze ceļgaliem, potī-
tēm,  dažādas traumas iegūt 
ir pavisam viegli. Regulāri 
orientējoties, ir arī liela slo-
dze prātam, tādēļ jāatrod 
vidusceļš, pieliekot klāt arī 
šo tehnisko pusi. Jāprot sa-
balansēt skriešanas ātrums 
tā, lai varētu ātri skriet, bet 
tai pat laikā – arī skaid-
ri domāt. Daudzos sporta 
veidos trenējas, lai pēc tam 
to 100% atstrādātu un at-
slēgtu prātu. Šeit prātam 
jābūt asam – jāspēj darbo-
ties fiziski, neļaujot prātam 
aizklīst kur citur. Bērnībā 
man orientēšanās vairāk 
bija kā brīvā laika pavadī-
šanas veids un izprieca. Šajā 
sporta veidā apzināti trenē-
ties sāku tikai no kādiem 11 

gadiem.  Iepazinos ar orientēšanās trene-
ri Tamāru Kosmačevu. Viņa Carnikavā 
trenēja orientēšanās sportistus. Iestājos 
orientēšanās klubā “Kāpa”. No 15 gadiem 
sāku trenēties vēl nopietnāk.
Ko tas nozīmēja – trenēties vēl nopiet-
nāk? 
Katru dienu tepat, Ādažos, skrēju. Ne 
daudz – tikai kādus 5 kilometrus dienā,  
lai būtu formā. Pēc tam, kad sākās sacen-
sības un iespējas skriet jauniešu izlasēs, 
treniņi tika plānoti, strādāts pie iztu-
rības un ātruma, pievērsta uzmanība 
spēka treniņiem. Treniņi ar karti, 
skriešanas treniņi un nometnes. Šajā 
sportā jābūt fiziski spēcīgam. Pēc sko-
las, kad atnācu mājās, vienmēr devos 
skriet. Neskatoties uz laikapstākļiem. 
Tagad treniņi ir dažāda garuma un 
ilguma, katru dienu neskrienu vienu 
un to pašu distanci. 
Kur Ādažos ir labākās vietas, kur 
skriet? 
Vislabāk skriet pa mežu – vai nu uz 
Kadagas mežu, vai uz Garkalnes 
pusi. Skriet pa meža takām šķiet jau-
kāk nekā pa lielceļa asfaltu. 
Nav neomulīgi tumsā skriet pa 
mežu? 
Esmu redzējusi aļņus, briežus, bet 
pārsvarā jau dzīvnieki baidās no cil-
vēkiem. Ja skrien ap dzīvojamajām 
zonām, jāuzmanās no suņiem. Vien-
reiz suns ir iekodis, bet vairāk starp-
gadījumu nav bijuši.

Kas orientēšanās procesā saista vis-
vairāk?
Visinteresantākais ir nezināmais. Patīk 
tas azarts, ka pirms sacensībām nezini, 
kas īsti tevi sagaida. Skriešanas sacensībās 
jau zini kilometrus, distanci. Vari progno-
zēt, kādā laikā varēsi to noskriet, redzi arī 
konkurentus, bet mežā esi viens. Iepriekš 
neesi redzējis ne karti, ne distanci.  Uzsā-
kot distanci, nezini arī, cik ātri izdosies 
atrast visus kontrolpunktus. Tas ir aizrau-
joši. Kad esi vēl bērns un tikko sāc orientē-
ties, pārņem bailes, ka apmaldīsies mežā, 
neatradīsi kontrolpunktus. Treniņu pro-
cesā bērns ir kopā ar saviem vienaudžiem, 
bet sacensībās – viens pats mežā.  Ej, bet 
nav īstas pārliecības, vai tiešām tiksi ārā 
no meža. Jaunajiem orientieristiem vide 
iezīmēta ar lentām, kas palīdz tikt līdz 
kontrolpunktam, bet, sākot no 12 gadiem, 
nekādu marķējumu mežā vairs nav. Kad 
sāku pati skriet distances bez jebkādas 
palīdzības, bieži gadījās kaut kur aizklīst, 
tomēr no meža vienmēr esmu tikusi ārā.
Kur labāk patīk orientēties – Latvijā vai 
ārvalstīs?
Atkarīgs no tā, ko sagaidi no distances, jo 
uz dažādām vietām brauc tieši tādēļ, lai 
skrietu dažādos apvidos. Arī pa Latviju 
ceļojot, var iegūt dažādas pieredzes, man 
nav tā, ka kāda vieta patīk vairāk nekā 
cita. Patīk dažādība. Dažādi meži. Dažā-
das distances. Esmu bijusi Eiropā, Skan-
dināvijas valstīs. Katru vasaru braucam 
uz dažādām sacensībām ārvalstīs. Venē-
cijā skrēju sprinta distanci. Ļoti intere-
santi – dažādi kanāliņi, celiņi, krustoju-
mi, tiltiņi un grāvīši. Karte bija ļoti raiba 
un sarežģīta. Daudz mazas ieliņas, krus-

Latvijas čempionāts orientēšanās maratonā. 
2014.g.
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Ādažu evaņģēliskās
Jēzus Kristus draudzes

dievkalpojumi
2016. gada 24. janvārī plkst. 15.30-17.30

2016. gada 7. un 21. februārī
plkst. 15.30-17.30

Gaujas ielā 16,
vecā pagasta nama telpās, 2. stāvā

Dievkalpojumu vadīs ordinēta mācītāja
Māra Krasovska, tālr.: 29106421

Visi mīļi aicināti!

Dievkalpojumi Ādažu ev. lut. 
draudzē Baltezera baznīcā

“Ziemassvētki paiet, bet Jēzus dāvātās 
svētības paliek!” (mācītājs Ivars Jēkabsons)

Svētdienās – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu plkst. 11.00

31. janvārī – Ģimeņu dievkalpojums
(katra mēneša pēdējā svētdienā)

plkst. 11.00 (dievkalpojuma beigās īpaši 
tiek svētīti bērniņi)

Trešdienās – Vārda dievkalpojums
plkst. 18.30 

10. februārī – īpašs Pelnu dienas dievkal-
pojums, uzsākot gavēņa laiku,

plkst. 18.30
Trešdienās – iesvētes mācība plkst. 19.00 

(2016. gada 6. janvārī sākas jauns
iesvētes kurss, kuram vēl var pievienoties,

iesvētības plānotas Lieldienās)
Ceturtdienās – plkst.19.00 Bībeles stunda
Svētdienas skolas nodarbības bērniem 
vecumā no 4 līdz 12 gadiem notiek kat-
ru svētdienu plkst. 11.00 dievkalpojuma 
laikā, izņemot katra mēneša pēdējā svēt-
dienā (bērni kopā ar vecākiem piedalās 

Ģimeņu dievkalpojumā).
Ivars Jēkabsons,

Ādažu ev. lut. draudzes mācītājs
Vairāk info: www.baltezerabaznica.lv,

facebook.com/BaltezeraBaznica,
twitter.com/BaltezerBaznica

Dievkalpojumi Ādažu Militārās 
bāzes kapelā Kadagā

7. februārī plkst.15.00 Sv. Mise
Kunga prezentācijas svētki. Sveču diena

Tiks svētītas baznīcas un
līdzpaņemtās sveces

Tiks dota svētība ar sv. Blazija svecēm
pret kakla slimībām

Tiks svētīta maize un ūdens Sv. Agates pie-
miņai pret uguns un citiem postījumiem

14. februārī plkst. 15.00 Sv. Mise
Lurdas Dievmātes piemiņas un Vispasau-

les slimnieku dienas piemiņai tiks dota 
svētība slimniekiem.

Sākot ar 10. februāri,
Pelnu trešdienu,

iesākas Lielais gavēnis
Katru svētdienu – 14., 21., 28. februārī; 

6., 13. martā – Sv. Mise plkst.15.00
Pirms katras sv. Mises

plkst. 14.00 Tautas Krustaceļš
– Kunga Jēzus Kristus ciešanu un nāves 

piemiņas dievkalpojums.
Pirms katras sv. Mises Grēksūdzes

sakraments
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments

Tuvāka informācija: tālr. 26434830

tojumi un strupceļi. 
Kā labirintā. Orien-
tieristu kartes ir ļoti 
detalizētas. 
Nekad neesat ap-
maldījusies?
Protams, ka esmu. 
Jo esi jaunāks, jo 
kļūdas ir lielākas un 
gadās apmaldīties 
uz ilgāku laiku. 
Kāds tad ir bijis il-
gākais laiks, kad 
sanācis apmaldī-
ties?
Kādas 15-20 mi-
nūtes. Nevar teikt, 
ka mežā esi pilnīgi 
viens. It īpaši, ja tās 
ir ļoti lielas sacen-
sības, mežā var sa-
stapt citus orientie-
ristus gan no savas, 
gan no citām vecu-
ma grupām. Vienmēr var palūgt palīdzību. 
Bet ja cilvēku nav, tad jāmācās pašam sevi at-
rast kartē. Manuprāt, to visvieglāk ir izdarīt, 
meklējot sev apkārt objektus, kurus var viegli 
atrast kartē un grūti sajaukt ar citiem. Piemē-
ram, kāds kalns, kas izceļas no pārējā reljefa.
Kādas īpašības šis sporta veids cilvēkā at-
tīsta?
Patstāvību, drosmi, izlēmību, jo pašam jāiz-
vēlas ceļš uz kontrolpunktu. Spēju pieņemt 
lēmumu un izdarīt izvēli. Tas ir ļoti patstā-
vīgs sporta veids. Šis ir individuālais, nevis 
komandu sports. Neskatoties uz to, ka dis-
tancē esi viens, nepamet komandas sajūta, jo 
orientieristi ir ļoti draudzīgi, ģimeniski, pār-
svarā visi ir zināmi kopš bērnības. Ar orien-
tēšanos parasti aizraujas visa mūža garumā. 
Pēc distances visi pārrunā, kā ir gājis. Šī sa-
biedrība ir ļoti atvērta un draudzīga.  
Vai ar orientēšanās sportu domājat saistīt 
savu tālāko dzīvi?
Šobrīd Rīgas Juridiskajā augstskolā studēju 
jurisprudenci. 1. kurss, 1. semestris ir bijis 
ļoti interesants, pagaidām šķiet, ka esmu trā-
pījusi mērķī. Man ļoti patīk tas, ko studēju. 

Sportā var strādāt 
vienmēr, labāk pa-
mēģināt dzīvē kaut 
ko vēl un vairāk. Tā 
vismaz man ieteica 
vecāki.
Kā veicas studijas 
apvienot ar nopiet-
niem treniņiem? 
Studijas ir katru 
dienu, bet man nav 
jāraizējas ne par ko 
citu – ir skola un 
treniņi. Divas jomas 
apvienot ir diezgan 
vienkārši, ja man 
būtu jāstrādā vai 
vēl kas jādara, tad 
no kaut kā būtu jā-
atsakās, bet šobrīd 
nav lielu problēmu. 
Trenējos katru die-
nu. Vienu dienu 
nedēļā atpūšos. Tre-

niņi atkarīgi no sezonas. Ziemā orientēšanās 
notiek, bet tādas nopietnās sacensības – gan 
nē. Orientēšanās klubs “Kāpa”, kas ietver 
Carnikavu, Ādažus, Saulkrastus, organizē 
svētdienās treniņus, kuros attīstām kādu vie-
nu noteiktu spēju – darbošanos ar kompasu, 
atmiņu, virzienu. 
Kādi ir mērķi un sapņi, ko gribētos sasniegt?
Nākamais gads būs pēdējais, ko aizvadīšu 
junioru vecuma grupā. Šveicē notiks Pasau-
les junioru čempionāts. Junioru vecumā tās 
ir visnopietnākās sacensības, kur var startēt. 
Latvijas izlase brauc – gan puiši, gan meitenes. 
Tam arī trenējos un gatavojos. Vairāk pievēršu 
uzmanību kalna treniņiem, jo Šveicē būs jā-
skrien Alpos. Tālākā nākotnē – to rādīs laiks, 
jo pieaugušo vecumā ir cita konkurence, cits 
līmenis. Orientēšanās nav sporta veids, kurā 
var pelnīt lielu naudu. Kas notiks, kad būšu 
pieaugušo grupā, nezinu. Vai kādreiz skriešu 
tādā līmenī, lai būtu pasaulē augšgalā? Uz to es 
tiekšos, bet, kā būs… Katrā ziņā orientēšanās 
ir sports, ar ko nodarbošos visu mūžu. 

Monika Griezne

Pasaules junioru čempionāts orientēšanas 
sportā Norvēģijā.

Latvijas čempionāts. Sprinta stafete. 2015.g.

Fo
to

 –
 L

ie
tu

va
s o

rie
nt

ēš
an

ās
 fe

de
rā

ci
ja

PERSONĪBA PAZIŅOJUMI

Sacensību laikā orientieristi izmanto: 
Apvidus karti ar iezīmēto distanci, kuru saņem ti-
kai startā, kompasu un elektronisko atzīmēšanas 
iekārtu, lai fiksētu starta, kontrolpunktu apmek-
lēšanas un finiša laikus. 
Citu navigācijas iekārtu izmantošana ir aizliegta.
Sacensību rīkotāji var izmantot arī GPS stacijas, 
lai skatītāji uz ekrāna varētu sekot līdzi orientie-
ristu kustībai distancē, vai paši dalībnieki pēc sa-
censību beigām varētu veikt distances analīzi par 
savām kļūdām distancē. 
Kas nepieciešams, lai orientētos: 
Orientēšanās sporta karte, kompass, ērts apģērbs 
un apavi, iemaņas pārvarēt apvidū krūmus, pur-
vus, kalnus un citus dabas objektus jebkuros laika 
apstākļos.
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Ādažu novada domes ārkārtas (01.12.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 10 deputāti: Māris Sprindžuks, 
Juris Antonovs, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Ke-
rola Dāvidsone, Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko,  Ed-
munds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Edgars Verners.
1. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA 
“Garkalnes ūdens”.

Lēmums: Atbalstīt SIA “Garkalnes ūdens” 
piedalīšanos Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projektā ar mērķi attīstīt ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 
un nodrošināt klientiem pieslēgšanās iespējas 
Baltezera ciema aglomerācijā. Projekta apstip-

rināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības lī-
dzfinansējumu orientējoši 101120 EUR apmērā, 
veicot tā ieguldījumu SIA “Garkalnes ūdens” 
pamatkapitālā. Iekļaut projektu Ādažu novada 
Attīstības programmā 2016.–2022.gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas (15.12.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis 
Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, 
Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko,  Jānis Neilands, 
Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna 
Pumpure, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, Nor-

munds Zviedris.
1. Par domes priekšsēdētāja M. Sprindžuka 
atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam 
M.Sprindžukam atvaļinājumu sakarā ar bērna 
piedzimšanu desmit kalendārajām dienām no 

š.g. 16. decembra, pamatojoties uz Darba liku-
ma 155. panta pirmo daļu.
Balsojums: “par” – 14, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, “nebalso” – 1 (M.Sprindžuks).
Attīstības programmā 2016.–2022.gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (10) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (15.12.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks, 
Juris Antonovs, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Ke-
rola Dāvidsone, Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko, Jānis 
Neilands, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna 
Pumpure, Māris Sprindžuks, Edvīns Šēpers, Edgars 
Verners, Normunds Zviedris.
1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt līdz 2016.gada 31.martam 
20.12.2012. starp L.K. un SIA “Ādažu Namsaim-
nieks” noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par 
domei piederoša trīsistabu dzīvokļa īri. Uzlikt par 
pienākumu L.K. vērsties Ādažu novada Sociālajā 
dienestā ar lūgumu izvērtēt viņas ģimenes atbilstību 
trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par telpas piešķiršanu nomā.
Lēmums: Iznomāt biedrībai “Sporta deju klubs Ma-
rio” Ādažu vidusskolā esošo telpu Nr.306, nosakot 
nomas līguma termiņu no 2016.gada 4.janvāra līdz 
2016.gada 31.maijam. Iznomāšanas mērķis – sporta 
deju nodarbības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par darba grupas izveidošanu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes atbalstam.
Lēmums: Izveidot darba grupu, lai noskaidrotu do-
mes deputātu, pašvaldības speciālistu un pašvaldī-
bas iestāžu viedokli par novada teritorijas plānojumā 
ietveramajiem risinājumiem, sniegtu priekšlikumus 
teritorijas plānojuma izstrādei un sniegtu atbalstu 
teritorijas plānojuma izstrādes gaitā. Darba grupas 
locekļu darbs darba grupā netiek apmaksāts.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Garkalnes ciema nekustamā 
īpašuma Kastaņu ielā 53 zemes ierīcības projektu un 
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par zemes vienību atdalīšanu un adreses un lie-
tošanas mērķa noteikšanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“Valsts mežs 8044”, atdalot no īpašuma zemes 
vienības 473,01 ha kopplatībā. Piešķirt atdalīta-
jām zemes vienībām nosaukumu: “Poligona mežs 
8044”, Ādažu novads. Noteikt atdalītajām zemes 
vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par domes 27.10.2015. lēmuma Nr.198 precizē-
šanu.
Lēmums: Precizēt domes 27.10.2015. lēmuma 
Nr.198 punktu Nr.8 un izteikt to šādā redakcijā: “8. 
Saglabāt nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” parcelei 

Nr.4, 0,0476 ha platībā, nosaukumu “Ābeļziedi” 
(bez adreses), Ādaži, Ādažu nov.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par projekta “Laveru poldera Garciema ceļa no-
vadgrāvju atjaunošana” izmaksām.
Lēmums: Izmantot tiesības nepieprasīt projekta 
realizācijas procesā pašvaldībai radušos izdevumu 
segšanu no pārbūvēto grāvju sateces baseinā esošo 
nekustamo īpašumu zemes īpašniekiem vai tiesis-
kajiem valdītājiem.
Balsojums: “par” - 9, “pret” – 2 (A.Keiša, 
N.Zviedris), “atturas” – 4 (V.Klebeko, E.Plūmīte, 
M.Sprindžuks, E.Šēpers).
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu.
Lēmums: Dzēst SIA “B.P.V.” nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu 334,58 EUR apmērā par nekusta-
mo īpašumu – zemi “Senči”, Garkalne.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu.
Lēmums: Dzēst SIA “AMNIKONUS” nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu 3283,30 EUR apmērā par 
1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – ēkām, 
“Jaunieļi”, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par grozījumiem domes 2013.gada 26.novem-
bra iekšējos noteikumos “Noteikumi par trans-
portlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašval-
dībā”.
Lēmums: Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redak-
cijā: “7. Kompensācija šo noteikumu izpratnē ietver 
darbinieka personīgos izdevumus, kas radušies 
transportlīdzekļa izmantošanā amata pienāku-
mu izpildes nodrošināšanai, t.i., patērētā degvie-
la apstiprinātā limita ietvaros, transportlīdzekļa 
nolietojums un autostāvvietas noma.” Papildināt 
noteikumus ar 24.3.apakšpunktu: “24.3. par trans-
portlīdzekļa nolietojumu EUR 0.04 apmērā par kat-
ru nobraukto kilometru, atbilstoši maršruta lapai, 
bet ne vairāk kā EUR 57 mēnesī.”
Balsojums: “par” - 10, “pret” – 4 (A.Keiša, 
E.Plūmīte, E.Šēpers, N.Zviedris), “atturas” – 1 
(V.Klebeko).
11. Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” nomu.
Lēmums: Pagarināt starp domi un A.B. noslēgto 
līgumu par nekustamā īpašuma “Rožlauki” da-
ļas nomu. Noteikt līguma termiņu – 2018.gada 
31.decembris. Grozīt līguma 3.1.punktā noteikto 
nomas maksas apmēru un noteikt to 380,00 EUR 
mēnesī, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodok-
ļu maksājumi.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

12. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt starp domi un biedrību “Pri-
vātā vidusskola “Ādažu Brīvā Valdorfa skola”” 
22.09.2004. noslēgto līgumu par Ādažu pirmssko-
las izglītības iestādes telpu (Pirmā iela 26A, Ādaži), 
nomu. Noteikt līguma termiņu – 2016.gada 31.jūlijs.
Balsojums: “par” - 14, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, “nebalso” – 1 (K.Dāvidsone).
13. Par grozījumiem lēmumā par deleģējuma lī-
guma slēgšanu.
Lēmums: Izdarīt grozījumus domes 2015.gada 
24.novembra lēmumā Nr.229 “Par deleģējuma lī-
guma slēgšanu”, izsakot lēmuma pielikumu jaunā 
redakcijā.
Balsojums: “par” - 12, “pret” – 3 (E.Plūmīte, E.Šē-
pers, N.Zviedris), “atturas” – nav.
14. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Inārai Briedei savienot Ādažu no-
vada bāriņtiesas locekļa pienākumus ar Carnikavas 
novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem. Atļaut 
Edītei Laugai savienot Ādažu novada bāriņtiesas 
locekļa pienākumus ar Komisijas lietvedes pienā-
kumiem. Atļaut Jeļenai Prišpetjevai savienot Ādažu 
novada bāriņtiesas locekļa pienākumus ar Carnika-
vas novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
Lēmums: Ievēlēt par Ādažu novada bāriņtiesas lo-
cekļiem uz pieciem gadiem Ināru Briedi, Edīti Lau-
gu un Jeļenu Prišpetjevu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
16. Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu.
Lēmums: Pagarināt L.K. pilnvarotās personas C.Z. 
31.08.2015. iesnieguma izskatīšanas termiņu par ze-
mes ierīcības projekta Ādažu ciema nekustamajam 
īpašumam Muižas ielā 37 apstiprināšanu uz laiku 
līdz lēmuma par SIA “EKSPRESS-ĀDAŽI” pietei-
kuma par domes 28.04.2015. lēmuma Nr.78 “Par at-
ļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Muižas ielā 37” atcelšanu” stāšanos 
likumīgā spēkā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
17. Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu 
iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrā-
di, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzī-
bas nodrošināšanu.
Lēmums: Izveidot atsevišķu iepirkumu komisiju ie-
pirkumiem par jaunas skolas ēkas meta un tehniskā 
projekta izstrādi, kā arī autoruzraudzības nodroši-
nāšanu. Noteikt, ka komisija vienlaikus ir arī metu 
konkursa žūrijas komisija.
Balsojums: “par” - 13, “pret” – 2 (A.Keiša, 
N.Zviedris), “atturas” – nav.

DOMES LĒMUMI

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvie-
tas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas 
likuma 11.panta pirmās daļas 2 punktu un otro 
daļu. 
Ādažu novada dome ar 17.12.2015. lēmumu Nr. 
ĀND/5-24/15/310 anulējusi ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu adresē “Ozolzīles”, Kadaga, Āda-
žu novadā, LV-2103, Leonīdam Aņisimovam, 
dzim. 06.07.1954., pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro 
punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz ku-
rām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 

Iedzīvotāju uzskaites dienestā (232.kab.), un tās 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu 
strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 
novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nāka-
mās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā 
“Ādažu Vēstis”.
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“B-Bus” grupas uzņēmums “Sabiedriskais autobuss” aizvadītā gada nogalē iegādājies
uzņēmumu “Ekspress Ādaži”
14. decembrī “B-Bus” grupas uzņēmums 
“Sabiedriskais autobuss” (SA) oficiāli 
kļuvis par jauno īpašnieku “Ekspress 
Ādaži”. Turpmāk Rīgas reģionā – Ādažu 
novadā reģionālos vietējas nozīmes pasa-
žieru pārvadājumus nodrošinās SA. Pa-
treiz notiek uzņēmumu apvienošana, ko 
plānots pabeigt šī gada pavasarī.
“Sabiedriskais autobuss” reģionālos 
vietējas nozīmes un reģionālos starp-
pilsētu pasažieru pārvadājumus līdz 
šim nodrošina Saldus, Kuldīgas, Vents-
pils, Alūksnes novados un turpmāk 
nodrošinās arī Ādažu novadā. Pasažie-
ru pārvadājumu jomā uzņēmums dar-
bojas jau vairāk nekā 60 gadu. 
“Šā gada laikā plānojam būtiski atjau-
not “Ādažu Ekspress” autobusu parku, 
vecos autobusus norakstot un papil-
dinot kopējo autobusu parku ar jau-
nākiem un modernākiem autobusiem 
un minibusiem, kuru vidējais vecums 
nepārsniedz astoņus gadus,” informē 
“Sabiedriskais autobuss” valdes locek-
lis Vitālijs Komars.
Pagaidām nav plānots slēgt vai ap-
vienot kādus no līdzšinējiem sešiem 
“Ekspress Ādaži” maršrutiem. Anali-
zējot pasažieru plūsmu, iespējams, tiks  
ieviesti papildu reisi starp Ādažiem, 
Carnikavu, Podniekiem un Kadagu, 
lai atvieglotu autobusu  kustību ārpus 
Rīgas un pasažieriem nodrošinātu pa-
kalpojuma pieejamību.
Par biļešu cenas politiku atbildīga ir 
Satiksmes ministrija, kas pagājušajā 
gadā realizēja  braukšanas tarifu iz-
līdzināšanu visos valsts reģionālajos 

vietējas nozīmes pārvadājumos. Šo-
gad Satiksmes ministrija plāno ievest 
un popularizēt mēnešbiļešu lietošanu 
pasažieru vidū. Izmantojot braukša-
nai mēneša biļeti, brauciena atlaides 
apjoms var sasniegt līdz pat 20%. Arī 
“Sabiedriskais autobuss” plāno ieviest 
e-talonu, kas darbosies visos “Ekspress 
Ādaži” maršrutos, nodrošinot pasažie-
riem ērtāku pakalpojuma izmantoša-
nu par zemāku cenu. 
“Ekspress Ādaži” Ādažu novadā re-
ģionālos vietējas nozīmes pasažieru 
pārvadājumus nodrošina kopš 1992. 
gada oktobra. Uzņēmuma kapitālda-
ļas līdz šim piederēja Ilgonim Balodim 
(35,83%) un Jānim Zūbergam (64,17%). 
Šobrīd “Ekspress Ādaži” nodrošina 
reģionālos vietējas nozīmes pasažieru 
pārvadājumus 6 maršrutos:
maršruts 6855 Rīga – Kalngale – Car-
nikava – Kadaga,
maršruts 6826 Rīga – Garkalne – Van-
gaži,
maršruts 6824 Rīga – Ādaži – Carni-
kava,
maršruts 6822 Rīga – Ādaži – Podnieki 
– Garkalne,
maršruts 6821 Rīga – Ādaži – Kadaga,
maršruts 5371 Rīga – Carnikava – 
Zvejniekciems.
Līdzšinējais uzņēmuma nosaukums 
“Ekspress Ādaži” tiks saglabāts, ka-
mēr tiks pabeigta abu uzņēmumu ap-
vienošana. “Ekspress Ādaži” autopar-
ka bāzē patreiz ir 42 autobusi, darbu 
uzņēmumā turpinās 40 šoferi, 10 ser-
visa darbinieki un  2 cilvēki adminis-

trācijā. 
“Sabiedriskais autobuss” nodrošina 
pasažieru pārvadājumus 94 reģionālos 
vietējas nozīmes un reģionālos starp-
pilsētu maršrutos.

Maija Lazdiņa

Ir kādi jautājumi par SIA 
“Ekspress Ādaži” tālāko 
darbu, maršrutiem, reisu 
biežumu vai ko citu? JAU-

TĀJIET! info@bbus.lv
“Sabiedriskais autobuss” aicina iedzī-
votājus uzdot jautājumus SIA “Ekspress 
Ādaži” par reģionālajiem vietējas no-
zīmes pārvadājumiem – maršrutiem, 
reisu biežumu, skaitu, šoferu apkalpo-
šanas un braukšanas kultūru, kā arī 
sūtīt savus ierosinājumus par sniegtā 
pakalpojuma kvalitāti.
Uz Jūsu jautājumiem atbildēs SIA 
“Ekspress Ādaži” valdes priekšsēdē-
tājs Vitālijs Komars.

 “Sabiedriskais autobuss”

Gada ienākumu deklarāciju tagad iespējams iesniegt
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos

No 2016. gada 2. janvāra Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu centrs (turpmāk – VPVKAC) pieņem Valsts 
ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Gada ienākumu deklarācijas jau par 2015.gadu.

Aicinām Gada ienākumu deklarāciju iesniegt elektroniski. Attaisnotos dokumentus iespējams ieskenēt VPVKAC.
Lai iesniegtu deklarāciju VPVKAC, 
seko soļiem:
1. Izvēlieties kā aizpildīsiet deklarāci-
ju – papīra vai elektroniskā formā 
Papīra veidlapas iespējams izdrukāt un 
aizpildīt VPVKAC. Ja aizpildīsiet elek-
troniski, neaizmirstiet paņemt līdzi sa-
vas internetbankas lietotājvārdu, paroli 
un kodu karti vai EDS VID izsniegto 
lietotājvārdu un paroli.
2. Čekus un citus attaisnotos doku-
mentus ieskenēsim uz vietas VPVKAC
ATCERIETIES! Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atmaksu par attaisnotajiem iz-
devumiem atpakaļ var saņemt, ja iedzī-

votājs ir maksājis iedzīvotāju ienākuma 
nodokli. Tāpēc pirms deklarācijas aiz-
pildīšanas, noskaidrojiet, vai Jums būtu 
izdevīgi aizpildīt deklarāciju vai labāk 
to aizpildīt citam ģimenes loceklim par 
Jums.
3. Iesniedziet savu deklarāciju
Pēc deklarācijas izskatīšanas un pār-
baudes, VID 3 mēnešu laikā pārskaitīs 
naudu uz iesniegumā norādīto bankas 
kontu.
! Jāņem vērā, ka, iesniedzot deklarāciju 
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 
1. martam, VID deklarācijas izskatīs, 
sākot no 2016. gada 1. marta.

Papildu zināšanai!
No 2016. gada 1. janvāra varēs atgūt 
pārmaksāto nodokli arī par bērnu inte-
rešu izglītības izdevumiem, šos izdevu-
mus varēs atgūt 2017. gadā, iekļaujot tos 
2016.gada ienākumu deklarācijā.
Ja vēlaties saņemt detalizētu un indivi-
duālu konsultāciju, Jums jāvēršas VID 
nodaļā – klātienē vai zvanot uz VID in-
formatīvo tālruni 67120000. 
VPVKAC pieņems Jūsu sagatavoto dek-
larāciju, kā arī pēc pieprasījuma izsniegs 
VID veidlapas un ieskenēs attaisnojošos 
dokumentus.

VPVKAC

NOVADĀ
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No sirds sveicam
janvāra jubilārus! 
Ņinu Gaideli 70 g.
Dainu Viju Kauguri 70 g.
Juri Staņeviču 70 g.
Janinu Aļohno 75 g.
Annu Birziņu 75 g.
Ansi Elertu 75 g.
Pārslu Gūtmani 75 g.
Juri Miķelsonu 75 g.
Maigu Alanti 80 g.
Ēriku Drīliņu 80 g. 
Annu Filipjonoku 80 g. 
Josifu Haščenko 80 g.
Līviju Krievu  85 g.
Herbertu Osvaldu Škerbeli 90 g. 
Anneli Hasiaku 95 g. 
Mariju Soboļevu 95 g. 

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

KĀRTĒJAIS IKMĒNEŠA SENIORU SAIETS 
2016. gada 20. janvārī plkst. 13.00,
2016. gada 17. februārī plkst. 13.00

Gaujas ielā 16

Brīvā laika pavadīšanas iespēja kopā ar 
interešu grupu “Zole Ādažos”

Iedzīvotāju interešu grupa “Zole Ādažos” no
2016. gada janvāra katra mēneša otrās nedēļas

ceturtdienā organizē ikmēneša zoles izspēli 
plkst.18.00 Gaujas ielā 16, Ādažos.

Jautājumu gadījumā zvanīt Jānim – t. 26405891 
vai Aivaram – t. 29121015

No 5. decembra līdz 4. janvārim 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
zēni – Olivers Gabriels, Jānis   un   

Adrians
Apsveicam jaunos vecākus!

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēs-
tis” (Nr.182) izdots informatīvs pielikums, kurā 
publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie 
noteikumi:
Nr.41/2015 (27.11.2015.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.19 “Ādažu novada pašvaldības 
nolikums.””
Nr.42/2015 (15.12.2015.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.9/2015 
“Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada paš-
valdības budžetu 2015. gadam.””
Nr.43/2015 (22.12.2015.) “Par Ādažu novada 
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu no-
vada domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā 
veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klien-
tu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stā-
vā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA 
NORISES

JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164,

tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv

6. februārī plkst. 17.00 
Ādažu Kultūras centra amatiermākslas 

kolektīvu koncerts
TIE ESAM MĒS 

Ieeja brīva 

7. februārī plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Radošās apvienības ”Tu un es” izrāde bērniem
LIELAIS NOSLĒPUMS

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

19. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Daumanta Kalniņa jaunā solo programm 
ATSPULGI

Biļetes EUR 10.00, 12.00, 15.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

20. februārī plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Senioru deju kolektīvu saiets
DĒKA PIE GAUJAS

23. februārī plkst. 19.30 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latviešu spēlfilma par mūsdienu 
jauniešu attiecību līkločiem 

ROMEO UN DŽULJETA
Biļetes EUR 3.00 kultūras centra kasē

24. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Liriska padomju komēdija
DIENESTA ROMĀNS

Lomās: VITA VĀRPIŅA, AINA POIŠA,
ZANE BURNICKA, ANNA ŠTEINA,

MADARS ZVAGULIS, KĀRLIS ANITENS
Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00, 15.00

”Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

25. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
PEDAGOGU KONCERTS

Ieeja brīva

26. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Viktora Kozlitina
KINODZIESMAS un KRIEVU ROMANCES

Biļetes EUR 4.00 
”Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

17. janvārī plkst. 12.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

RĪGAS DOMA MEITEŅU KORA TIĀRA
KONCERTUZVEDUMS BĒRNIEM

GRIBU DRUSKU PABLĒŅOTIES
Biļetes EUR 2.00-10.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs 

www.bilesuparadize.lv

21. janvārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

HIP – HOP deju atskaites koncerts
Piedalās E. Veizāna deju skolas

ĀDAŽI dalībnieki
Ieeja brīva

26. janvārī plkst. 19.30 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Pilnmetrāžas dokumentālā filma
ĪVĀNS

Filma “Īvāns” ir stāsts par cilvēku, kurš 
simbolizē jaunlaiku Latvijas vēsturi, par 

cilvēkvalsti, kas apvieno sevī gan cerības, 
ideālismu, vilšanos, izvēles, kompromisus, 
uzvaras un zaudējumus un atrod sevī spē-
ku atgriezties pie pirmsākumiem, neļaut 
sevi samalt laikmeta griežiem un nebūt 

tikai par gadījuma karakalpu 
dzīves noliktajā stāstā.

Biļetes EUR 3.00 kultūras centra kasē

29. janvārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Izrāžu apvienība “Pannas teātris”
piedāvā izrādi 

BRUŅOTA UN BĪSTAMA
ar Zani Daudziņu galvenajā lomā.

Izrādes aizraujošie piedzīvojumi ir kā
mācību grāmata neticīgajiem, kuri domā, 

ka pasaulē nav īstas mīlestības, nav
negaidītu satikšanos un neticamu

notikumu.
Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00

“Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

5. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Atis Auzāns, IGO, Samanta Tīna un 
Ginta Krievkalna

KONCERTPROGRAMMĀ
NO ČETRIEM NOVADIEM AUSTS

Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00, 15.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
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BIĻEŠU PARADĪZE (Kultūras centra)
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

PAZIŅOJUMIKULTŪRA


