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1. jūnijā Ādažu novada dome un Āda-
žu novada Valsts un pašvaldības vieno-
tais klientu apkalpošanas centrs (Ādažu 
VPVKAC) saņēma balvu un zelta diplo-
mu kategorijā “Labākais vienotais klien-
tu apkalpošanas centrs novadu nozīmes 
valsts un pašvaldību vienoto klientu ap-
kalpošanas centru grupā”. Apbalvojumu 
Ādažu novada domes klientu apkalpoša-
nas centra vadītājai Jevgēnijai Sviriden-
kovai un priekšsēdētājam Mārim Sprin-
džukam pasniedza Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas parla-
mentārais sekretārs Jānis Eglīts.
Svinīgajā balvas un diploma pasniegša-
nā Jānis Eglīts pauda gandarījumu par 
Ādažu novada domes un Ādažu VPV-
KAC paveikto: “Ādažu novads ir viens 
no tiem novadiem, ko katru reizi, runājot 
par pašvaldību labajiem piemēriem, es 
izceļu. Novadā ir paveikti apjomīgi darbi 

iedzīvotāju labklājības veicināšanai, pil-
sētas attīstībai un uzņēmējdarbības in-
frastruktūras sakārtošanai. VPVKAC ir 
viens no atbalsta punktiem, kur var vēr-
sties gan iedzīvotāji, gan, kas ir ne mazāk 
svarīgi – arī uzņēmēji. Tas sniedz iespēju 
saņemt valsts un pašvaldību pakalpoju-
mus vienuviet, turklāt arī saņemt kon-
sultāciju par pakalpojumu pieejamību 
elektroniskajā vidē. Veidojot šādu atbal-
sta mehānismu, tiek taupīts iedzīvotāju 
un uzņēmēju laiks, kā arī tiek veicināta 
ikdienā nepieciešamo e-pakalpojumu iz-
mantošana.”
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
pauda gandarījumu par iegūto balvu, kā 
arī atzīmēja, ka pamatu izaugsmei rada 
cilvēki – darbinieki un iedzīvotāji, kuri, 
esot prasīgiem vienam pret otru, liek iz-
virzīt aizvien izaicinošākus mērķus, ap-
gūt jaunas prasmes un zināšanas, un vei-

dot mūsdienīgu un viedu sabiedrību un 
vidi, kurā strādājam un dzīvojam.
Pēc diploma saņemšanas Ādažu VPV-
KAC vadītāja Jevgēnija Sviridenkova pa-
teicās par paveiktā darba augsto novērtē-
jumu. “VPVKAC darbiniekiem ir svarīgi, 
lai iedzīvotāji varētu saņemt tiem nepie-
ciešamos pakalpojumus augstā kvalitātē, 
kā arī tiktu iepazīstināti ar citiem centrā 
pieejamiem pakalpojumiem, par kuriem 
klienti var pat nezināt. Papildu jau esošo 
prasmju un pakalpojumu kvalitātes uzla-
bošanai, strādājām pie jauna e-pakalpo-
juma ieviešanas – bērnudārzu e–rindu 
moduļa, kas ļauj vecākiem elektroniski 
pieteikt bērnu rindā, kā arī sekot līdzi 
savam pieteikumam, ja nepieciešams, 
operatīvi aktualizēt informāciju. Balva  
ir novada iedzīvotāju novērtējums mūsu 
darbam un atspēriens VPVKAC tālākai 
attīstībai. Paldies par uzticēšanos!”
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MĒNESIS BILDĒS
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 Ne tikai svinēšana, bet arī nopietns sports! 26. maijā aizvadīta arī Ādažu 
kausa izcīņa strītbolā un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas izpildījumā bija 
iespējams vērot dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumus.

 Gaujas svētku 
viesiem –  iespēja 
nogaršot spāņu 
gatavoto nacionālo 
ēdienu – paelju.

 Lepojamies! Ādaž-
nieks Emīls Lazdāns 
uzvarējis Baltijas 
Orientēšanās skrējie-
na čempionāta garajā 
distancē savā 
vecuma grupā.

 Pērkonmuižas saimnieces, mākslinieces Ingas Pērkons radīto 
gleznu gaisma atkal uzmirdzējusi Ādažu Kultūras centra Izstāžu zālē.

 “ĀdažiVelo”  30 skrejriteņus un ķiveres dāvina Ādažu bērnudār-
zam. Tās iegādātas par ziedojumiem, piedaloties  “Uz zvaigznēm 
Ādažos: Piektais kods” un Ādažu MTB velomaratonā.  Divu nedēļu garumā Ādažos viesojās atrakciju parks, 

kurā izklaidējās gan bērni, gan viņu vecāki!

  Priecīgais velopiedzīvojums "Uz zvaigznēm Ādažos: Piektais kods" sajūsmina ar savu fantastisko programmu un asprātīgajiem   

dalībnieku tērpiem!
Foto – Aija Valtmane, facebook.com/AdaziVelo/

 Lepojamies ar pirmā Eiropas 
čempionāta 24h MTB elites grupas 
3. vietas ieguvēju, “ĀdažiVelo” 
komandas dalībnieci Zandu 
Rutkovsku! Sveicam!
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Svinīgi uzsākta skolas jaunās ēkas karkasa būvniecība

17. maijā svinīgi atklāts skolas jaunās 
ēkas karkasa būvniecības sākums. Līdz 
šim jau izveidots pamata laukums ar teju 
400 pāļiem 14m dziļumā, kā arī veikti 
demontāžas darbi, pārliktas komunikā-
cijas, veikta zemes plenēšana, testa pāļu 
izbūve un testēšana. Svinīgajā pasāku-
mā piedalījās Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Struktūrfondu departamenta 
vecākais eksperts Edgars Lore, Ādažu 
vidusskolas direktore Dace Dumpe un 
būvnieks, SIA “Monum” valdes priekšsē-
dētājs Māris Ozoliņš. Pasākumu atklāja 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 

“Jaunā skola nav tikai ēka, tā būs vieta, 
kur mazie ādažnieki iegūs zināšanas, 
dzīves skatījumu un vērtības, kas būs 
viņu dzīves pamatā,” pauda Māris Sprin-
džuks. “Mūsdienīga un jaunajām izglī-
tības metodēm atbilstoša mācību vide ir 
viens no stūrakmeņiem labākai izglītī-
bai. Esam gandarīti, ka mēs kā būvnieki 
varam būt daļa no šobrīd valstī notie-
košajām pārmaiņām izglītības sistēmā 
un ar savu darbu nodrošināt skolēniem 
Ādažu novadā kvalitatīvu un modernu 
mācību vidi,” atklāšanas pasākumā tei-
ca “Monum” valdes priekšsēdētājs Māris 

Ozoliņš. Skolas jaunās ēkas būvniecība 
notiek, īstenojot projektu “Vispārējās 
izglītības iestādes mācību vides uzlabo-
šana Ādažu novadā”, piesaistot Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finan-
sējumu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta 
mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītī-
bas iestāžu mācību vidi” ietvaros.

Monika Griezne

Uzsākta Laveru ceļa grants seguma pārbūve
Ceļu būves firma SIA “BINDERS” 6. jūnijā 
ir uzsākusi Laveru ceļa grants seguma pār-
būves darbus, veicot brauktuves segas kons-
trukcijas, nobrauktuvju un caurteku izbū-
vi, izvietojot signālstabiņus,  uzstādot ceļa 
zīmes un labiekārtojot teritoriju. Būvdarbi 
tiek veikti projekta “Laveru ceļa grants se-
guma pārbūve Ādažu novadā” ietvaros 
un to laikā no 6. jūnija līdz augustam būs 
slēgts Laveru ceļš posmā, sākot no asfaltbe-
tona seguma beigām 0,843 km līdz 1,84 km.  
Projekta mērķis ir uzlabot publisko ceļu 
infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, 
veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot ap-
dzīvotību. Pārbūves darbu būvuzraudzību 
nodrošina  SIA “BaltLine Globe”,  bet au-
toruzraudzību – SIA “CEĻU KOMFORTS”.

Gunta Dundure, projekta vadītāja

Nodod savu vēstījumu nākamajām paaudzēm!
Ko Tu novēlētu Ādažiem un ādažniekiem pēc 100 gadiem? Nodod savu vēstījumu nākamajām paaudzēm!
Rudenī topošās skolas sienā iebūvēsim kapsulu ar vēstījumu nākotnes ādažniekiem. Aicinām ikvienu uzfilmēt savu vēlējumu nākama-
jām paaudzēm un iesūtīt savu video mums!
IZDOMĀ SAVU VĒLĒJUMU, NOFILMĒ, SAGLABĀ TO KĀDĀ FAILU APMAIŅAS VIETNĒ, PIEMĒRAM, FAILIEM.LV.
SAITI AR SAGLABĀTO VIDEO SŪTI E-PASTĀ: komunikacija@adazi.lv LĪDZ 15. AUGUSTAM!
Veidosim vēstījumu kopā!

Ādažu novada dome

Līdz augustam remontdarbu laikā slēgts 
Laveru ceļš posmā no asfaltbetona se-
guma beigām 0,843km līdz 1,84km
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Pavasara siltums ir pamodinājis vasaras pilnbrieda ziedus, dārzi 
zaļo un zied. Atgādinām, ka līdz 16. jūlijam tiek gaidīti sakoptā-
ko īpašumu pieteikumi dalībai konkursā “Sakopta vide Ādažu 

novadā 2018”. Detalizētu informāciju par konkursa norisi skatīt 
www.adazi.lv/pašvaldība/konkursi  

Iveta Grīviņa, telpiskās attīstības plānotāja
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Konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā 2018”

Noskaidroti projekti, kas saņems Ādažu novada domes
finansējumu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2018” 
No 15. maija līdz 19. 
aprīlim ikviena ne-
valstiskā organizā-
cija un nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa 
(NIG) (vismaz 8 cil-
vēku sastāvā) varēja 
iesniegt pašu saga-
tavotu pieteikumu 
domes izsludinātajā 
iedzīvotāju iniciatī-
vu atbalsta konkur-
sā “Sabiedrība ar 
dvēseli 2018”. Kon-
kursa mērķis – uzla-
bot dzīves kvalitāti 
fiziskajā un sociālajā 
jomā Ādažu nova-
dā, veicināt novada 
iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par 
savu dzīves vidi.
Šogad konkursā tika iesniegti 19 pro-
jektu iesniegumi: 10 no tiem paredzēja 
projektus teritorijas labiekārtošanai, 7 
– izglītojošu, kultūras, sporta un soci-
ālo pasākumu attīstībai un 2 – ēku re-
montiem. Lielāko daļu (11) no projektu 
pieteikumiem iesniedza nereģistrētas ie-
dzīvotāju grupas, 7 – sabiedriskās orga-
nizācijas, kā arī 1 reliģiska organizācija. 
Maija beigās noslēdzās iesniegto projek-
tu vērtēšana un tika noskaidroti tie pro-
jekti, kam piešķirts domes finansējums 
to īstenošanai.
Projekti teritorijas labiekārtošanai:
• Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” 
projekts “Sajūtu upe ĀBVS parkā”;
• NIG “Alderu iedzīvotāji” projekts “Bēr-
nu rotaļu laukums Alderos”;
• Biedrības “Garkalnes olimpiskais 
centrs” projekts “Garkalnes ciema hoke-
ja/ basketbola laukuma labiekārtošana”;
• Biedrības “Sporta klubs “BMX Ādaži”” 

projekts “Sakopta vieta veselīgam dzī-
vesveidam”;
• Biedrības “Gaujas Partnerība” projekts 
“Atpūtas vietu izveide pie Gaujas - Iļķe-
nē un Āņos”;
• Biedrības “Īpašnieku biedrība “VI-
TAS”” projekts “Gaujas iela 17 piemājas 
zemes dekoratīvā apzaļumošana”;
• NIG “Šūpoles Alderu parkā” projekts 
“Šūpoles Alderu parkā”;
• NIG “Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas 3.E 
klase” projekts “Funkcionālu paaugsti-
nāto dobju - krastu izveidošana dārze-
ņu audzēšanai mācību procesa ietvaros, 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka teri-
torijā, skolas pagalmā”;
• Biedrības “Ādažu novada pensionāru 
biedrība” projekts “Senioru aktīvās at-
pūtas laukuma ierīkošana 1.kārta”.
Projekti izglītojošu, kultūras, sporta un 
sociālo pasākumu attīstībai:
• Biedrības “Orientēšanās klubs 
“Kāpa”” projekts “Orientēšanās poli-
gons “Kadaga””;

• Reliģiskās orga-
nizācijas “Misijas 
baptistu draudze” 
projekts “Vasaras 
Bībeles skola “Mā-
jas” bērniem veltīta 
Latvijas 100 gadei”;
• NIG “Pelīšu pro-
jekti” projekts 
“Caur rotaļām 
un pelnītu atpūtu 
mūsu mazuļiem”;
• NIG “Ādažu koris 
“Jumis”” projekts 
“Goda drānas lolo-
sim”;
• NIG “Ādažu bēr-
nu tautisko deju 
kolektīvs” projekts 

“Tautas tērpu izveide Ādažu bērnu tau-
tisko deju kolektīvam”;
• NIG “Ciku caku” projekts “Topam 
skaistas”.
Konkursā apstiprināto projektu finan-
sēšanai dome sākotnēji bija paredzējusi 
20 000 EUR. Lai līdzfinansētu visus 15 
apstiprinātos projektus pilnā apmērā, 
konkursa budžets tika palielināts par 
753,33 EUR.
Projekti tiks īstenoti no 1. jūnija līdz 14. 
septembrim. Aicinām sekot līdzi infor-
mācijai par šo projektu īstenošanu do-
mes mājaslapā un sociālajos tīklos! Lai 
īstenojas viss iecerētais!

Inga Pērkone, projekta vadītāja
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Ādažniek! Tu vēl vari paspēt pieteikt savu
biznesa ideju jauno uzņēmēju konkursam līdz š.g. 18. jūnijam!

Projektu pieteikumi konkursam 
“Ādažu novada jauno uzņēmēju kon-

kurss 2018” jāiesniedz līdz šā gada 18. jū-
nijam plkst.17.00, nosūtot tos pa pastu vai 
iesniedzot personiski domes Klientu ap-
kalpošanas centrā adresē: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 vai elektro-
niski, parakstītus ar drošu e-parakstu, no-
sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv.
Projektu konkursā var iesniegt fiziska per-
sona, kura uzvaras gadījumā reģistrēsies 
kā saimnieciskās darbības veicējs vai ko-
mersants.
Ādažu novada domes kopējā līdzfinansē-
juma summa konkursam ir 4 000 EUR, 
kas tiek piešķirta konkursa uzvarētājiem 
šādā apmērā:

1. vietas ieguvējam – 2 000 eiro;
2. vietas ieguvējam – 1 000 eiro;
3. vietas ieguvējam – 1 000 eiro.
Piešķirto domes līdzfinansējumu drīkst iz-
mantot preces izstrādei, telpu iekārtošanai 
un inventāra iegādei (pirmreizējo izmaksu 
segšanai), mārketingam, specifiskas tehni-
kas un/vai iekārtas iegādei, izejmateriālu 
iegādei, mājaslapas izstrādei, licenču iegā-
dei u.c. mērķiem.
Projekta īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 
12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Konkursa nolikums, tajā skaitā pieteiku-
ma veidlapa un citi saistītie dokumenti ir 
pieejami Ādažu novada domes mājaslapā  
www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.
Lūdzu jautājumu un neskaidrību gadījumā 

vērsties pie konkursa koordina-
tores Ādažu novada domes At-
tīstības un investīciju daļas pro-
jektu vadītājas Lauras Indriksones, 
e-pasts: laura.indriksone@adazi.lv, 
tālrunis: 67996086.
Ādažu novada dome sadarbībā ar Siguldas 
biznesa inkubatoru š.g. 21. maijā rīkoja 
semināru topošajiem un jaunajiem uzņē-
mējiem. Seminārā varēja uzzināt, kādas 
atbalsta iespējas sniedz Siguldas biznesa 
inkubators un Finanšu institūcija AL-
TUM, kā arī uzzināt vairāk par Ādažu no-
vada domes izsludināto projekta konkursu 
“Jauno uzņēmēju konkurss 2018”.
Lai izdodas!

Laura Indriksone, projekta vadītāja

Apbalvoti izcilākie Ādažu vispārējās izglītības iestāžu skolēni
Jau trešo gadu pēc kārtas mūsu novadā 
tika apbalvoti izcilākie Ādažu novada 
vispārējās izglītības iestāžu skolēni. Ap-
balvošana notika 1. jūnijā, Bērnu aiz-
sardzības dienā. Kopumā naudas balvas 
saņēma 78  skolēni no Ādažu vidus-
skolas un Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas.

Šajā gadā tika veiktas izmaiņas noli-
kumā, akcentējot skolēna individu-
ālos sasniegumus mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos un zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos, kā arī pa-
augstinot vidējo vērtējumu mācību sas-
niegumu nominācijā no 8,5 uz 8,75 bal-
lēm 7.-9. klašu grupā. 

Kopumā 28 skolēni saņēma naudas bal-
vu izcilnieku nominācijā – vidējā atzī-
me vismaz 8,75 balles 7.-9. klašu grupā 
un 8,5 balles 10.-12. klašu grupā. 23 
skolēni saņēma naudas balvu par izci-

lām sekmēm un godalgotām vie-
tām valsts līmeņa vai Pierīgas 
reģiona  mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos un 
zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos, bet  27 skolēni ie-
guva naudas balvu par godal-

gotām vietām mācību priekšmetu 
olimpiādēs.  Viņu vidū viens skolēns, ar 
kuru apgāds “Zvaigzne ABC” noslēdzis 
līgumu par rakstnieka Aivara Kļavja 
triloģijas “Melnais akmens” ilustrēša-
nu. 
Pasākumā uzstājās Extreme dance sko-
las dejotāji no Ādažiem un Rīgas Vadi-
ma Čerepanova vadībā. 
Paldies skolotājiem un skolēnu vecā-
kiem par ieguldīto darbu jaunās paau-
dzes audzināšanā!

Ināra Briede

Aizvadīta informatīvā diena par energoefektivitātes atjaunošanu
26. maijā Ādažos norisinājās gada vē-
rienīgākais pasākums novadā – Gaujas 
svētki. Novada iedzīvotājiem un viesiem 
bija iespēja baudīt mūziku, mākslu, ap-
meklēt svētku tirdziņu, kā arī pašiem 
kļūt par svētku dalībniekiem, piedalo-
ties dažādās aktivitātēs un pasākumos. 
Svētku laikā apmeklētājiem tika sniegta 
iespēja uzzināt ko vairāk par ēku kvalita-
tīvu, ilgtspējīgu un energoefektīvu atjau-
nošanu. Ādažu novada domes speciālisti 
sadarbībā ar Latvenergo Energoefekti-
vitātes centra speciālistiem svētku laikā 
darbojās info teltī, sniedzot konsultā-
cijas, izplatot informatīvos materiālus, 

tādējādi pievēršot iedzīvotāju uzmanību 
problēmām, kas saistītas ar ēku fizisko 
un morālo novecošanos, kā arī sniedzot 
informāciju par efektīviem risinājumiem 
atjaunošanā un aprīkojuma izvēlē. Pa-
šiem mazākajiem dalībniekiem bija ie-
spēja spēlēt dažādas izglītojošas spēles, 
krāsot mandalas, salocīt mājiņu vai vien-
kārši atpūsties sēžammaisos. Ikviens va-
rēja izbaudīt šo dienu kā arī uzzināt ko 
noderīgu! 

Sanda Kaša, projekta vadītāja
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Ādažnieki Vita un Ēriks Bokāni, XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku vēstneši no Ādažu novada, 
dejā ir kopā nu jau 38 gadus, dzīvē – 35. 
Abi iepazinās, dejojot leģendārajā tautas 
deju ansamblī “Sprigulītis”. Ēriks Bo-
kāns nesīs Ādažu karogu svētku gājie-
nā, kurā no Ādažu novada piedalīsies 10 
amatiermākslas kolektīvi, kopumā vai-
rāk nekā 300 dalībnieku. Turklāt Ādažu 
kolektīvi svētku gājienā dosies vieni no 
pirmajiem. Šobrīd Vita un Ēriks dejo 
senioru deju kolektīvā “Sprigulis”, kuru 
vada dzīvespriecīgā Līga Lancmane. Bez 
dejas viņiem savu dzīvi grūti iedomā-
ties. Abi nedejoja vien piecus gadus, kad 
pasaulē nāca dēli. “Tas kodols, kas esam 
mēs ar Ēriku, svarīgi, lai tas pastāv un 
turpinās mūsu mazbērnos un vēl tālāk,” 
domā Vita. Un tā arī notiek. Abiem jau ir 
trīs mazbērni. 

Viņi dejoja 38 va-
saras un vēl…
1978. gadā jaunā Vita, 
māsas Baibas aicinā-
ta, pievienojās tau-
tas deju ansamblim 
“Sprigulītis”. Baiba 
lūdza padejot vienu 

vasaru. Vitai dejot patika, arī stingrais 
un prasīgais ansambļa vadītājs Imants 
Magone iedvesmoja. Vita pati jau no bēr-
nības dejoja Rīgas Radio rūpnīcas bērnu 
deju kolektīvā pie Zigrīdas Grases. Imants 
Magone vēl vairāk rosināja apzināties, cik 
nopietni jāattiecas pret deju, cik būtiska ir 
disciplīna un kārtība, lai deja izdotos har-
moniska. Pēc diviem gadiem, 1980. gadā, 
kolektīvam pievienojās Ēriks. Abi atzīst, 
ka Imantam neeksistēja jēdziens “Es neva-
ru!”. “Kāzas var atlikt, eksāmenu arī. Visu 
var atlikt, mēģinājumam jābūt galvena-

jam, svarīgākam par visu,” stāsta Vita. Un 
tā, cītīgi apmeklējot mēģinājumus, Ēriks 
ar Vitu sadejojās, līdz 1983. gada 18. jūnijā 
svinēja kāzas. 
“Kad Imants Magone uzzināja, ka taisā-
mies precēties, viņš bija nedaudz sašutis, 
uztraucoties, vai šāds mūsu lēmums neie-
spaidos mēģinājumu apmeklējumu,” sme-
jas Ēriks. “Mūsu 
dzīvē neliela pau-
ze dejošanā bija 
tikai laikā, kad 
piedzima dēli. 
Kad jaunākajam 
dēlam bija trīs 
gadi, atgriezāmies 
kolektīvā. 1989. 
gadā braucām uz 
Ameriku, bēr-
nus uzticot Ēri-
ka mammai un 
vectēvam,” stāsta 
Vita. 
1989. gadā aiz-
braukt uz ASV. 
To padomju laikā varēja tikai mūziķi, 
mākslinieki un sportisti…
Ēriks: Jā, pārstāvot kolhozu “Ādaži”, 
“Sprigulītis” varēja tikt uz Poliju, Karpa-
tiem, Sanktpēterburgu, Franciju, Maska-
vu, Āfriku, Vjetnamu, Kubu, ASV, An-
gliju. Jau pēc neatkarības atgūšanas, 1991. 
gada vasarā, koncertējām Kanādā, kur 
satikām arī Vairu Vīķi-Freibergu. 
Vita: Mums bija jāizskatās lieliski, jo pre-
zentējām kolhozu “Ādaži”. Gan tad, kad 
ieradās dažādas delegācijas, atvēra jaunas 
ēkas, piemēram, “Kukulīti”, tirgu, skolu, 
bērnudārzu, gan arī tad, kad ieradās Gor-
bačovs. Bija jābūt Nīcas vai Bārtas tautas-
tērpos, jāstāv skaisti gatvē un jāsveic ar 
ziediem. Tas bija prestiža jautājums. Pa-
rasti delegācijas sagaidījām pie Kultūras 

nama.
Ēriks: Jā, un savā starpā jokojām, ka do-
damies uz apstāvēšanu. 
Vita: Lai tiktu uz ārvalstīm, bija jāsakārto 
ļoti daudz papīru un tajos bija svarīgi ie-
rakstīt, ka esi moraļno ustoičevij¹.
Ēriks: Bet tā morālā stāja vairāk bija 
domāta kā ideoloģiskā pareizība. Vai 
esi ideoloģiski pareizi domājošs. To ne-
drīkstēja neierakstīt. Un bija jāiziet cauri 
stingrai dokumentu kontrolei. Turklāt 
ārvalstu ceļojumos līdzi devās pieaicināts 
cilvēks no partijas, kurš pieskatīja, vadāja 
pa noteiktām vietām, lai mēs redzētu ti-
kai to, ko atļauts redzēt. Kad bijām Āfrikā, 
kopā ar Kārli Eihenbaumu, kurš šobrīd ir 
Latvijas vēstnieks Kanādā, aizlaidāmies 
uz vienu būdiņu rajonu. Mūs vadāja pa 
kūrortiem un baseiniem, bet, tikai aizmū-
kot no grupas, varējām ieraudzīt īsto reali-
tāti. Tajā laikā vietējie karoja ar somāļiem. 
Āfrikā bija viens no emocionālākajiem 
koncertiem, kādā esmu uzstājies. Dejojām 
kara invalīdiem. Cilvēki bija ārkārtīgi at-
saucīgi. 
Uzstājoties dažādām auditorijām, var 
just, kā tās atšķiras? 
Ēriks: Jā, ļoti. Latvieši tā neizrāda savas 

emocijas, un patiesībā uz pašdarbnieku 
koncertiem cilvēki vairs īpaši nenāk. Uz 
Dziesmu un deju svētkiem – jā, iet visi, bet 
ikdienā – nē. 
Vita: Ikdienā pašdarbnieku koncertus ap-
meklē, ja uzstājas tuvinieki. Šādus koncer-
tus vajadzētu rīkot vai nu dabā, vai svētku 
brīžos, kad ir daudz cilvēku. Savu koncer-
tu organizējām 11. novembrī, tas varbūt 
nebija īstais datums koncertam, jo Lāčplē-
ša dienā daudzi dodas uz Rīgu. Skatītāju 
bija ļoti maz. Kad uzstājamies ārpus Latvi-
jas, jūtamies vairāk novērtēti. Koncertējot 
Bavārijās ielās, visi aplaudēja un jautāja, 
kur būs nākamais koncerts, kur var mūs 
redzēt. Latvieši ikdienā ir pārāk dziļi sa-
vās problēmās. Arī mēs paši neskrienam 

Kopā
dejā un

dzīvē

Kopā
dejā un 

dzīvē

Kopā ar dēlu Arta un Uģa ģimenēm, Ērika mammu Rasmu un Ērika 
brāļa Agra ģimeni.

¹ No krievu valodas. Ar stingru morālu stāju.
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niskumu arī šajās (Ērika red.) mājās, Ērika 
mamma ļoti rūpējās par saviem bērniem 
un arī par mums. Ikvienā brīdī varēju būt 
droša un uzticēt savus bērnus, skriet uz 
skolu, Ēriks – uz studijām. 
Ēriks: Vita ir ļoti sabiedriska un aktīva, es 
esmu nosvērtāks un noslēgtāks. 
Vita: Man šķiet, ja es būtu tikpat klusa 
kā Ēriks, tad daudz ātrāk nobriestu da-
žādas nesaskaņas, mēs nekad ne par ko 
nevarētu vienoties. Es uzreiz izsaku savas 
domas, bieži mums ir atšķirīgi viedokļi, 
taču tā kā esam dažādi, veidojas līdzsvars. 
Varbūt arī kopēji draugi satur kopā. Kad 
apprecējāmies, Ēriks vienmēr ņēma visur 
mani līdzi, gan pie saviem kolēģiem, gan 
klasesbiedriem un kursabiedriem uz sali-
dojumiem. 
Kopdzīves laimes recepte?
Vita: Dažkārt ir jāpaklusē un jānogaida. 
Ēriks: Nu re, es jau to visu laiku daru! 
Vita: Un reizēm vajag likt mieru vai pa-
jautāt: “Kā tev iet?” Un just, kad nepiecie-
šams viens, kad – otrs. Cenšamies arī otru 
lieki nesatraukt, būt pozitīviem. Ja arī ko 
pārmetīsi, no tā nekas nemainīsies. 
Ēriks: Ja nu vienīgi kādreiz Vita pabiksta, 

kad sētu pabeigšu taisīt… (Smejas). 
Kas jaunībā iepatikās Vitā?
Ēriks: Viņa bija baigā šķelme! Kaut kas 
viņā ir! Es vēl tikai īsti nezinu – kas… 
Kādas rakstura īpašības novērtējat Ēri-
kā?
Vita: Jau jaunībā viņš bija rūpīgs un uzma-
nīgs, tāds, uz kuru var paļauties. Ja kaut ko 
sarunājām, vienmēr izdarīja, neplivinājās 
apkārt. Un prieks, ka viņš pats grib dejot 
un nav jāvelk uz dejošanu. 
Kas palīdz būt tādiem gaišiem un staro-
jošiem?
Ēriks: Vitas skaistums, acis. Man svarīgi, 
lai viņa būtu laimīga. 
Vita: Laikam tas, ka Ēriks ir kā stiprais 
mūris, uz ko var paļauties. Aiz kā paslēp-
ties, kur izraudāties, priecāties. Aizvējš. 
Reizēm negribu citiem parādīt ne savu 
vājumu, ne spēku. Un ir tik labi, ja ir vīrs, 
ar kuru to izrunāt. Bērni ne vienmēr sa-
pratīs, jo viņiem ir savas rūpes. Ir labi, ja 
blakus ir cilvēks, kurš saprot. 
Vai viegli būt stiprajam mūrim? 
Ēriks: Mierīgi. Tiešām, ja ir tāda sieva, tad 
viss kārtībā, prieks censties! 

Monika Griezne

7facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:
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uz citu koncertiem. 
Kādas sajūtas, zinot, ka tieši Jūs nesīsiet 
Ādažu karogu svētku gājienā? 
Ēriks: Mugura uzreiz iztaisnojas! 
Ko Jums nozīmē piedalīšanās šajos 
svētkos? 
Vita: Tā ir kā kulminācija ikdienas dar-
bam. Un daudzi grib dejot tieši Latvijas 
simtgadē. Šīs latviskās, iekšējās izjūtas dēļ. 
Ēriks: Tas ir tāds kā rezultātu apkopo-
jums. Tās izjūtas nemaz nevar raksturot 
vārdos. 
Vita: Šogad Deju uzvedumā būs ārkārtī-
gi skaistas Jāņa Ērgļa horeogrāfijas. Arī 
Mārtiņa Brauna mūzikas “Saule. Pērkons. 
Daugava” pavadījumā. Mēs kā senioru 
grupa uz noslēguma deju jau būsim lau-
kumā, pēc tam pievienosies pārējie. Tas 
būs ļoti skaisti. Mūzika ir spēcīga, deja ir 
ļoti pacilājoša. Deju svētkos, kuros nepie-
dalījos un paliku mājās, man tiešām bira 
asaras. Tas ir piedzīvojums, kas pietrūkst. 
Piedalīšanās šajos svētkos stiprina piede-
rību tautai, šie svētki mūs visus vieno. 
Otrā ģimene
Ko jums nozīmē dejot tik ilgus gadus?
Ēriks: Pamatā tā, protams, ir draudzība 
un pieķeršanās mūsu kolektīvam. Ja kādu 
reizi izkrīt mēģinājums, tas pietrūks. Tie 
ir cilvēki, ar kuriem esam kopā gadiem. 
Kolektīvs ir kā otra ģimene. Mums ir pa-
tiesi brīnišķīgs kolektīvs. Ir tik jauki visus 
satikt. Gunču, Valēriju un citus… 
Vita: No “Sprigulīša” laikiem kopumā 
esam 8 pāri, kas dejo vēl aizvien, visus šos 
daudzos gadus. Tagad senioru deju ko-
lektīvā “Sprigulis” kopā esam 
10 deju pāri. Jā, mūsu ko-
lektīvā vīriešu ir vairāk! 
Ēriks: Katram novē-
lētu, lai būtu kāds 
vaļasprieks, ar ko 
nodarboties pēc 
darba. Deja, piemē-
ram, ļauj aizmirst 
visas raizes un rū-
pes, pilnībā vari at-
slēgties no ikdienas. 
Vita: Mēs, viss deju ko-
lektīvs, priecājamies, pār-
dzīvojam un jūtam līdzi viens 
otram. Ja kādam noticis kas nelāgs, cen-
šamies palīdzēt. Par deju kolektīvā notie-
košo pārdzīvojam tāpat kā ģimenē. 
Dzīve kopā
Kas pašus tur kopā?
Vita: Iespējams, apziņa, ka ģimene ir vēr-
tība. Mani vecāki nodzīvoja kopā ilgu un 
garu mūžu. Tēvs ar mammu nosvinēja pat 
Zelta kāzas. Ērika vectēvs Artūrs bija pa-
raugs visiem. Kad auga mūsu mazie pui-
kas, viņš ļoti palīdzēja. Novērtēju ģime-

Vita - 1.rindā sestā no labās, Ēriks - 3.rindā otrais no labās.

“Sprigulis” 2013. gadā.
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Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprina projektu “Vispārējās izglītības 
iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”
Lai īstenotu Ādažu vidusskolas 
jaunas mācību īstenošanas vietas 
1.-4.klasei būvniecību Ādažos, 
Attekas ielā 16, Ādažu novada 
dome izstrādāja un Centrāla-
jā finanšu un līgumu aģentūrā 
(CFLA) 2017. gada novembra 
beigās iesniedza projekta “Vis-
pārējās izglītības iestādes mācību 
vides uzlabošana Ādažu novadā” 
(turpmāk – projekts) pieteiku-
mu, kam tika piešķirts identi-
fikācijas Nr.8.1.2.0/17/I/028. Izvērtējot 
iesniegumu un tā precizējumus, CFLA 
šā gada 24. maijā atsūtīja informāciju, ka 
projekta iesnieguma precizējumi ir saska-
ņoti un šā gada 1. jūnijā tika noslēgta vie-
nošanās par projekta īstenošanu. Projekta 
mērķis – attīstīt Ādažu novada izglītības 
iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plā-
noto kompetenču pieejā balstītā vispārējā 
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, 
būvējot jaunu Ādažu vidusskolas ēku 1.-4. 
klasēm. Projekta ietvaros paredzēts izbū-
vēt jaunu ēku 800 skolēniem, veicot iegul-
dījumus šādās darbībās:
• Ergonomiskas mācību vides izveide;
• Informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma 

iegāde;
• Izglītības iestādes sporta infrastruktū-
ras būvniecība.
Plānotās kopējās indikatīvās projekta iz-
maksas ir 18 754 061,31 EUR, t.sk.,
• ERAF finansējums – 2 564 487,00 EUR;
• valsts budžeta dotācija – 1  898  446,27 
EUR;
• pašvaldības finansējums – 14 291 128,04 
EUR.
Kaut arī jaunās ēkas 1. kārtas (mācību 
klašu 1.-4. klasei būvniecība) būvdar-
bi tika uzsākti jau šā gada marta beigās, 
projektu plānots īstenot laika posmā no 
šā gada jūnija līdz 2022. gada decembrim. 
Sākotnēji tika plānots, ka būvdarbu 1. 
kārta tiks pabeigta līdz 2019. gada jūnija 

sākumam, bet 2. (skolas sporta 
infrastruktūras būvniecība) un 
3. kārta (specializēto mācību ka-
binetu būvniecība) – līdz 2022. 
gada decembra beigām. Izvērtē-
jot domes budžeta izpildi un pār-
skatot naudas plūsmu nākotnē, 
kā arī, ņemot vērā, ka projekta 
būvdarbu 1. kārtas darbu īste-
nošanas ietvaros tiek izmantota 
tehnika, kas būtu izmantojama 
arī projekta būvdarbu 2. kār-

tas ietvaros, nepārtraucot būvdarbus un 
tādējādi optimizējot domes finansiālos 
līdzekļus, dome 29.05.2018. pieņēma lē-
mumu “Par grozījumiem Ādažu novada 
domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par 
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošinā-
šanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās 
izglītības iestādes mācību vides uzlabo-
šana Ādažu novadā””, kas paredz, ka 2. 
kārta (skolas sporta infrastruktūras būv-
niecība) tiks pabeigta līdz 2019. gada sep-
tembra sākumam.

Inga Pērkone, projekta vadītāja

Bērnu žūrijas 2017 noslēguma pasākums – ekskursija uz  Likteņdārzu
Noslēdzoties Lasīšanas veicināšanas No-
slēdzoties Lasīšanas veicināšanas prog-
rammai Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 
2017, tās dalībniekiem šogad bija iespēja 
braukt ekskursijā uz Likteņdārzu un Kok-
neses pilsdrupām, ko finansiāli atbalstīja 
Ādažu pašvaldība. Latvijas simtgades ju-
bilejas gadā aizvedām artavu zemes un 
dažus akmeņus no Ādažiem maizes klai-
pa lielumā, kurus sarūpēja bibliotekāres 
Lelde un Kristīne, ar uzrakstu “Ādažu 
bibliotēka 2018”. 38 Bērnu/Jauniešu/
Vecāku žūrijas dalībniekiem autobusā 
garlaikoties neļāvām: iesaistījām nelielā 
konkursā un katram grāmatu ekspertam 

pasniedzām balviņas gan no Ādažu 
bibliotēkas, gan Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas. Īsinot laiku, tapa visu ko-
pīgi sacerēts dzejolis par saulainu un 
jauku pavasari, katram rakstot savu 
rindiņu. Kokneses pilsdrupās mūs 
sagaidīja gide Spodra un iesaistīja 
atraktīvās spēlēs. Arī Likteņdārzā, 
lai vairāk uzzinātu par tā rašanos un 
izveidi, mūs visus iesaistīja interak-
tīvā spēlē. Sadalot mūs pa grupām 
un izmantojot Likteņdārza karti, katrai 
komandai vajadzēja atrast savus objekta 
punktus un atbildēt uz jautājumiem. Sa-
tikāmies terasē pie Daugavas, kur katra 

grupa pastāstīja par uzzināto un redzēto. 
Diena bija patiesi izdevusies – saulaina, 
jauka un interesanta visiem!

Sandra Orlovska

IZGLĪTĪBA

Pašvaldības līdzfinansējums privātajām vispārējās izglītības iestādēm 
Likuma “Par 
pašvaldībām” 
15. panta pir-
mās daļas 4. 
punktā no-
teikts, ka paš-
valdības auto-

nomā funkcija ir gādāt par skolas vecuma 
bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību 
iestādēs, un Izglītības likuma 17. panta tre-
šās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība 
uz savstarpēja līguma pamata var piedalī-

ties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.  
Jaunie saistošie noteikumi Nr.12/2018 “Par 
pašvaldības līdzfinansējumu privātām vis-
pārējās izglītības iestādēm” nodrošina tie-
sisko regulējumu kārtībai, kādā Ādažu no-
vada pašvaldība sedz licencētas vispārējās 
izglītības programmas izmaksas privātām 
izglītības iestādēm. Tiesiskais regulējums 
attiecināms uz privātajām izglītības iestā-
dēm, kuras var saņemt līdzfinansējumu par 
skolēniem, kuri apmeklē privātās izglītības 
iestādes un kuru dzīvesvieta un vismaz vie-

na no viņa vecākiem deklarētā dzīvesvieta 
ir Ādažu novada administratīvajā teritori-
ja. Pašvaldības atbalsts nodrošina izglītī-
bas pakalpojumu daudzveidību vispārējā 
izglītībā, dodot iespēju skolēnu vecākam 
izvēlēties atbilstošu izglītības programmu. 
2017./2018. mācību gadā pašvaldības līdzfi-
nansējums vispārējās izglītības program-
mas apguvei privātajās izglītības iestādēs 
noteikts 83,38 eiro apmērā mēnesī. Tas no-
drošināts 215 skolēniem. 

Ināra Briede
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NOVADĀ

Muižas ielā ieklāj valčbetonu

Muižas ielā uzsākti valčbetona ieklāšanas 
darbi, informē domes ceļu ekspluatācijas 
inženieris Pēteris Sabļins. Muižas iela būs 
viena no pirmajām vietām Latvijā, kur 
valčbetona segums izmantots ielas izbūvē.  
Izmaksu ziņā valčbetons ir līdzīgs asfalta 
segumam, taču īpaši piemērots rūpnie-
ciskajām zonām, jo nodrošina daudzkārt 
lielāku ielas nestspēju un kalpošanas ilgu-
mu – līdz pat 30 gadiem. Lai ielas segums 

ilgāk kalpotu, ierastā asfalta seguma vietā 
apakškārtā tiek klāts valčbetons un tikai 
virskārtā – asfaltbetona segums. Ieguvēji 
no pārbūvētās Muižas ielas būs ne tikai 
uzņēmēji un autobraucēji, bet arī kājām-
gājēji un velobraucēji. Turpinot attīstīt 
veloinfrastruktūru novadā, Muižas iela 
iegūs apvienoto gājēju un velo celiņu. “Ta-
gad no Rīgas gatves varēs nokļūt līdz dam-
bim, un pa dambi tālāk ar riteņiem vai 

kājām atkal nokļūt līdz centram,” stāsta 
Pēteris Sabļins. Pārbūves darbus Muižas 
ielā veic SIA “Ostas celtnieks”, būvuzrau-
dzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”, bet 
autoruzraudzību – SIA “Firma L4”.

Pēc LTV ziņām

Jauns sociālais pabalsts Ādažu novadā – pabalsts audžuģimenēm 
Ādažu nova-
da dome pie-
ņēmusi jau-
nus saistošos 
note i k u mu 
Nr.17/2 018 
“Par pabal-

stiem audžuģimenēm Ādažu novadā”, kas 
nosaka kārtību, kādā Ādažu novada paš-
valdībā tiek noteikti, piešķirti un izmaksā-
ti pabalsti audžuģimenēm. Audžuģimenei 
piešķir pabalstus: bērna uzturam; bērna 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pa-
balstus piešķir, neizvērtējot audžuģimenes 
ienākumus un materiālo stāvokli. Pabalstu 
bērna uzturam nosaka Ministru kabineta 
noteikto minimālo uzturlīdzekļu divkāršā 
apmērā mēnesī katram bērnam. Pabalsts 
apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek 
noteikts Ministru kabineta noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas apmērā gadā 
katram bērnam. Pabalstus izmaksā audžu-
ģimenei par bērniem, kuri ar Bāriņtiesas 
lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai 

ar Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par 
bērna ievietošanu audžuģimenē. Audžu-
ģimenes loceklis iesniedz Ādažu novada 
domes Sociālajā dienestā iesniegumu par 
pabalsta piešķiršanu un Ādažu novada bā-
riņtiesas  lēmuma norakstu par bērna ie-
vietošanu audžuģimenē, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu. Plašāk par jauno 
pabalstu interesēties Ādažu novada domes 
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, Āda-
žos, vai zvanīt pa tālr. 67997977.

Monika Griezne

Pašvaldība turpmāk neizsniegs speciālās 
atļaujas (licences) pārvadājumiem ar 
pasažieru taksometriem, to veiks
Rīgas plānošanas reģions
Šā gada 1.martā stājušies spēkā Saeimā pieņemtā likuma “Gro-
zījumi Autopārvadājumu likumā” grozījumi, ar kuriem tika 
paredzēts, ka speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpār-
vadājumiem ar taksometru izsniedz republikas pilsētu pašval-
dības un plānošanas reģioni. Tāpat šā gada 21. martā ir stājušies 
spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.148 “Prasības plānoša-
nas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) 
saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārva-
dājumi ar taksometru”. Ņemot vērā, ka ir mainījies tiesiskais 
regulējums, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” šā gada 
10. maijā pārtrauca piekļuvi Transportlīdzekļu un to vadītāju 
valsts reģistram. Ādažu novada domes 2015. gada 25. marta 
saistošie noteikumi Nr.19/2015 “Par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” 
tiek atzīti par spēku zaudējušiem, jo pašvaldībai vairs nav piln-
varojuma izsniegt speciālās atļaujas (licences) pārvadājumiem 
ar pasažieru taksometriem, kā arī noteikt to izsniegšanas kār-
tību un maksu. Turpmāk, lai saņemtu speciālās atļaujas (licen-
ces) pārvadājumiem ar pasažieru taksometriem, ieinteresētām 
personām  jāvēršas Rīgas plānošanas reģionā.

Monika Griezne

Piedalies fotokonkursā
“Mans Ādažu novads”!

Aicinām foto draugus un entuziastus piedalīties fo-
tokonkursā “Mans Ādažu novads”, kurā savas fo-
tografētās bildes var sūtīt ikviens Ādažu novada 
iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un 
profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Iesūtītajām foto-
grāfijām jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi vai svētki Ādažu 
novadā. Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim līdz 
2. septembrim elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@adazi.
lv ar norādi “Foto konkursam” līdz konkursa norises beigām. 
Konkursa komisija noteiks līdz 20 labākajiem darbiem, 
kas tiks publicēti Ādažu pašvaldības Facebook.com profilā 
www.facebook/adazilv. Septembrī norisināsies on-line balso-
šana par darbiem. Fotogrāfija ar lielāko balsu skaitu (lielāko 
skaitu “patīk” jeb “like”) saņems skatītāju simpātiju balvu.
Par uzvarētājiem kļūs 3 labāko fotogrāfiju autori, kurus no-
teiks konkursa komisija. Pirmās vietas ieguvējs balvā saņems 
100,00 eiro, otrās – 80,00 un trešās – 60,00 eiro. Konkur-
sa dalībnieku fotogrāfijas tiks izmantotas domes publicitātes 
materiālu, mājaslapas un informatīvo izdevumu veidošanā, 
norādot autoru. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības mā-
jaslapā www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/ Konkursi/Foto kon-
kurss “Mans Ādažu novads”.
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Ādažnieki iegūst pirmo vietu Pierīgas novadu orientieristu sacensībās 

Pierīgas novadu sporta spēļu orientēšanas 
sacensībās, kas notika Saulkrastu novadā, 
pirmo vietu komandu vērtējumā izcīnīja 
Ādažu orientieristi, kuri summā par vienu 
punktu apsteidza Sējas novada komandu. 
Trešā vieta – ropažniekiem. Sacensības, 

kurās šogad startēja 10 novadu komandas, 
individuāli, kā ierasts, risinājās 6 vecuma 
grupās dāmām un vīriem, bet komandu 
ieskaitē tika ņemti vērā katras komandas 
pārstāvju 6 labākie rezultāti un iegūtie 
punkti. Ādažu orientieristi individuāli 
izcīnīja divas pirmās, trīs otrās un vienu 
trešo vietu, kas viņiem summā deva 110 
punktus. Tikai par punktu no kopvērtē-
juma uzvarētājiem atpalika Sējas novada 
sportisti, bet Ropažu orientieristi ar 104 
punktiem ieņēma 3. vietu. Tālākajās vie-
tās ierindojās Mārupe, Babīte, Saulkras-

ti, Salaspils, Ķekava, Olaine un Baldone. 
Individuāli savās vecuma grupās dāmām 
uzvarēja Ieva (S1) un Līga (S2) Rukšanes 
no Sējas novada, Irita Puķīte no Saulkras-
tiem (S3), Ilze Laure no Babītes (S4), Gun-
ta Lebedoka no Mārupes (S5) un Maira 
Liepa no Ropažiem (S6). Vīriem labākie 
bija Zigmārs Gailis no Salaspils (V1), Ma-
tīss Arnicāns no Ādažiem (V2), Ansis 
Actiņš no Sējas (V3), Aigars Leiboms no 
Ādažiem (V4), Juris Šinke no Olaines (V5) 
un Ādolfs Šampiņš no Ropažiem (V6).

Aprinkis.lv

Fēliksa Circeņa piemiņas turnīrs restartēts!

Ādažu vidusskolā 2. jūnijā notika Fēliksa 
Circeņa piemiņas turnīrs šahā. Dalībnie-
ki sacentās pēc Šveices sistēmas 7 kārtās; 
laika kontrole uz visu partiju – 10 minū-
tes un 5 sekundes klāt par katru izdarītu 
gājienu. Kopā piedalījās 52 šahisti no 3 
valstīm – Latvijas, Spānijas un Krievijas. 

Turnīra atklāšanā piedalījās Ādažu vidus-
skolas direktore Dace Dumpe un Latvijas 
šaha federācijas prezidents Āris Ozoliņš. 
Savu augsto meistarību apstiprināja Spā-
nijas lielmeistars Aleksejs Širovs, kurš 
uzvarēja visās septiņās partijās un iegu-
va pirmo vietu. Pēdējā kārtā pārspējot J. 
Grasi, otrajā vietā ierindojās M. Mustaps 
ar 6 punktiem. Trešo vietu nedaudz ne-
gaidīti ar 5,5 punktiem ieguva J. Agafo-
novs, apsteidzot K. Krustkalnu. Piektajā 
vietā J.Grasis, bet sestais A. Jazdanovs. 
Labākā ādažnieka titulu ieguva J. Grasis, 
labakā ādažniece – Dzintra Šteinberga 
(starp citu – F. Circeņa audzēkne). Tur-
nīra dalībnieki bija ļoti apmierināti ar 

turnīra atmosfēru Ādažu 
vidusskolā, par ko liels 
paldies Ādažu vidus-
skolas direktorei Dacei 
Dumpei. Turnīra da-
lībnieki – gan uzvarētāji, 
gan daudzi citi saņēma dip-
lomus, kausus, naudas un dažādas pār-
steiguma balvas. Paldies Ādažu uzņēmēju 
biedrībai un tās priekšsēdētājam Uldim 
Štēbelim par sarūpētajām pārsteiguma 
balvām ar Ādažos ražotiem produktiem. 
Tā kā tradīcija ir jāiesakņo, tad nākamais 
F. Circeņa piemiņas turnīrs notiks 2019. 
gada 1. jūnijā! Uz tikšanos!

Turnīra direktors, FIDE meistars J. Grasis

Leons Kozlovskis izcīna sesto vietu
pasaules čempionātā motokrosā
Pasaules čempionātā motokrosā Lat-
vijas ātrākais motokrosa vecmeistars 
Leons Kozlovskis izcīnījis augsto sesto 
vietu. Pasaules kausa sacensības šogad 
norisinājās Lielbritānijā, “Matterley Ba-
sin” trasē. “MX Ādaži” komandas vadī-
tājs un sportists Leons Kozlovskis šajā 

prestižajā motokrosā piedalās ik gadu 
un allaž pretendē uz vietām pirmajā 
desmitniekā. Šoreiz tika gūta devītā un 
piektā vieta finālbraucienos, kas summā 
ļāva ierindoties sestajā pozīcijā. Apsvei-
cam!

Pēc sportacentrs.com

Ādažnieki iegūst 2. vietu pirmajās dronu sacensībās Latvijā 
Ādažu komanda izcīnījusi 2. vietu ar 16 punktiem, bet Siguldas ko-
manda pirmo vietu – ar iegūtajiem 20 punktiem pirmajās dronu sa-
censībās Latvijā. Individuālajā ieskaitē Ādažu dronu piloti ieguva 2. 
un 3. vietas! Jaunie Ādažu dronu piloti ir Māris, Jurijs un Ieva. Liels 
paldies Siguldas novada Jaunrades centram un uzņēmumam “Drone 
Racing Latvia” par radīto iespēju un skaisti sarīkotajiem svētkiem!

Telpnīca

Ādažniecēm Amandai Sniedzei un Nikolai Astratjevai
panākumi mākslas vingrošanas sacensībās Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu čempionātā individuālajā programmā 
mākslas vingrošanā piedalījās ādažnieces Nikola Astratjeva un Amanda Snie-
dze. Nikola Astratjeva četru vingrojumu kopvērtējumā (vingrojums ar bumbu, 
vālītēm, riņķi un lentu) izcīnīja 2. vietu A grupā 5. sporta klasē. Pirmajā sa-
censību dienā Nikola uzstājās ar apli un bumbu, otrajā – ar vālītēm un lentu. 
Paldies Nikolas trenerei Jolantai Possei, pateicoties viņas darbam un ieguldīju-
mam, Nikola ieguva sudraba medaļu. Amanda Sniedze, startējot junioru klasē 
2003.-2005. gadā dzimušām meitenēm, izcīnīja otro vietu vingrojumā ar lentu 
un četru vingrojumu kopvērtējumā ieņēma 7 vietu starp 34 dalībniecēm.

SPORTS
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Mēs esam tik atšķirīgi, un šajā dažādī-
bā slēpjas milzīgs skaistums, jo katram 
ir sava vieta šajā pasaulē. Aiz ārējā tēla 
un priekšstatiem satikt otra dvēseli ir 
neticams piedzīvojums un pārdzīvo-
jums vienlaikus. Jānis Rutkovskis ir ļoti 
atklāts, sirsnīgs un labestīgs. Un viņš 
nenojauš, ka šo īpašību esamība šajā 
brutālajā pasaulē ir jāslēpj, jo citādi tevi 
var sabradāt. Dzemdību namā Jānis ie-
guva infekciju, kas iespaidoja visu tālāko 
dzīvi. Divu mēnešu vecumā galvā bija 
krampji, nedēļu viņš gulēja reanimā-
cijā. Daudzi bērni dēļ Dzemdību namā 
iegūtajām infekcijām vairs nav starp 
dzīvajiem. Jānim ir garīgās attīstības 
traucējumi. Šī diagnoze ļoti iespaido 
viņa praktisko dzīves pusi, taču nekādi 
nav skārusi viņa sirds gaišumu. Sarunas 
noslēgumā Jānis apķer un stāsta, ka viņi 
kopā ar mammu dosies Sociālā dienesta 
organizētā ekskursijā uz Rūjienu, ēdīs 
saldējumu. Un, ja gadījumā arī es vēlos 
ēst saldējumu, tad man jādodas līdzi. 

Kad uz sarunu aicinu Jāņa mammu Intu, 
jautājot, vai tikties Kultūras centrā abiem 
ar Jāni būtu ērti, Inta atbild apstiprinoši, 
sakot, ka ir bieži viesi Ādažu Kultūras cen-
trā, jo abi aktīvi apmeklē teātrus un kon-
certus. Jāņa māsas dēli ir dejotāji, tāpēc 
ģimene dodas skatīties arī deju kolektīva 
“Rūta” koncertus. 
Skatoties dažādas bildes, ko Inta paņēmu-

si līdzi uz saru-
nu, secinām, ka 
Jānis visās bildēs 
ir priecīgs. Arī 
Jānis pats tam 
piekrīt un atzīst, 
ka viņam patīk 
atrasties uzma-
nības centrā, būt 
cilvēkos. “Jānis 
izstaigājis visu 
ielu, sapazinies 
ar kaimiņiem, es 
nepazīstu nevie-
nu,” atzīst Jāņa 
mamma Inta. 
Jānim ļoti patīk 
dejot: “Jānis valsi 
griež tā, ka meite-
nēm jāspēj turēt 
līdzi!” 
Tāpat Jāni aiz-
rauj darbošanās 
Sociālā dienesta 
Atbalsta centrā 
jauniešiem ar 
īpašām vajadzī-
bām, ko viņš pats 
nodēvējis par 

darbu, uz kuru dodas ar lielāko prieku. 
Tajā viņš veido dažādus mākslas darbus 
un socializējas ar citiem centra apmeklē-
tājiem. Īpašs prieks un gandarījums par 
to, ko pašam izdevies paveikt, piemēram, 
uzaust mammai maciņu vai somu Sociālā 
dienesta darbiniecei Antrai. Aušana uz 
mazajām stellēm ir smalks un filigrāns 
darbs, un tas Jānim padodas lieliski, taču 
it kā ikdienišķā nodarbe – kurpju siešana 
– sagādā grūtības.
Nesaprotamie cipari
Jānis zina, ka tiekamies otrdienā, vakar 
bija pirmdiena, bet, kāda diena būs rīt, 
grūti pateikt. Jūk dienas, mēneši un nedē-
ļas. “Cipari viņa apziņā neeksistē,” stāsta 
Jāņa mamma. Arī savu dzimšanas die-
nas datumu – 12. maiju – Jānis neatceras. 
Bērnu psihiatrs Aigars Kišuro mierinājis 
Jāņa mammu Intu, ka ir bērni, kuri spēj 
pateikt, kādā nedēļas dienā pērn iekrita 
17. marts, taču viņi nespēj paņemt karoti, 
lai paēstu. Jānis nevar iemācīties lasīt un 
rakstīt, arī runāt viņš sāka pēc 3 gadiem. 
“Kad bija jāiet pie ārstiem, un viņi uzskai-
tīja padsmit kaites vienā reizē, sajūtas bija 
briesmīgas. Sirds par lielu, sirds kambari 
nav saauguši, palielinātas aknas… 7 gadu 
vecumā parādījās redzes problēmas, 20 
gados atklājās, ka Jānim ir arī epilepsija.”  
Inta stāsta, ka septiņdesmito gadu bei-
gās, kad Jānis dzima, vēl vecajā Dzemdī-
bu namā bija nenormāli apstākļi. Četras, 
piecas sievietes vienlaikus atradās vienā 

dzemdību telpā, dušas un tualetes telpās 
bija neaptverama netīrība. Vienā palātā 
gulēja 12 jaunās māmiņas. Arī pats dzem-
dību process bija brutāls un tāpat arī at-
tieksme pret topošo māmiņu. Inta nebrī-
nās, ka tolaik ne mazums bērnu ieguva 
infekcijas, kas uz visiem laikiem iespaido-
ja viņu dzīvi, vai pat atņēma dzīvību.
Lielās aizraušanās – teātris un ekskursi-
jas
Jānis rāda bildes no teātru festivāliem, 
kuros piedalās personas ar garīgiem trau-
cējumiem. Viņš spēlējis vairākās lugās, 
uzstājies gan Dailes teātrī, gan VEF Kul-
tūras pilī. Ar teātra izrādēm viesojušies 
arī Dānijā un Vācijā. Pēdējā izrāde, kurā 
Jānis spēlēja, bija psiholoģiski smaga, vaja-
dzējis iemācīties daudz teksta. Vasarā bija 
milzīgs karstums, uzticēto lomu Jānis iz-
nesa ar milzīgu atbildību, kā arī lielu līdz-
pārdzīvojumu, iespējams, tāpēc arī sākās 
epilepsijas lēkme. Tad arī Jānis pārtrauca 
darboties teātrī. Kopumā teātri Jānis spē-
lēja 20 gadu garumā, iejūtoties dažādās lo-
mās, piemēram, Kupra tēlā Blaumaņa lugā 
“Zelta kupris”, Zalkša – Annas Brigaderes 
lugā “Zalkša līgava”, cirka direktora, Zie-
meļvēja un vēl dažādos citos tēlos impro-
vizācijas lugās.
Jānis ar mammu daudz kopā ceļo pa Latvi-
ju, un Jānis sapņo, ka reiz varētu aizbraukt 
ceļojumā arī uz Zviedriju. Kāds cilvēks, 
kurš darbojās Tezē kopienā, piedāvāja Jā-
nim doties ceļojumā uz Poliju. Jaunieši ar 
garīgās attīstības traucējumiem dzīvoja 
ģimenēs. Ceļojums izdevās jauks. Kādā 
brīdī gan Jānis pēkšņi pats iekāpis tram-

vajā un aizbraucis, radot nelielu satrau-
kumu ceļojuma organizatoru vidū, bet tā 
kā pilsētiņa bija maza, apmaldīties nebija 
iespējams. Tāpat Polijā kādā laukumā tika 
svinētas kāzas, Jānis nolēma iesaistīties, 
izdancinot gan latviešu, gan arī poļu mei-
tenes. 
Cerību māja
Jāņa ģimene ir mamma un māsas ģimene. 
Kad Jānis bija mazs un mammai vajadzēja 

Kas var būt labāks par radošu darbošanos!

MŪSU CILVĒKI
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Jānis ļoti ilgojas pēc Dienas centra. Gan So-
ciālajā dienestā, gan mājās saviem tuvinie-
kiem ik pa laikam jautā, vai viņš nevarētu 
iet palīgā to celt. Uz sapulcēm par Dienas 
centra izveidi Inta dēlu līdzi neņēma, jo zi-
nāja, ka viņš varētu iesaistīties diskusijās, 
pārāk pārdzīvot. Mājās gan abi pārrunāju-
ši, ko mamma dzirdējusi sanāksmēs. 
Inta šķiet ļoti mierīga un nosvērta. Kas pa-
līdz saglabāt mieru un pozitīvu skatu uz 
dzīvi? “YouTube skatos koncertus, filmas, 
īpaši patīk vijolnieka Andrē Rjē koncer-
ti. Aizrauj teātris, grāmatas. Ne vienmēr 
esmu tik mierīga. Kad visi striķi trūkst, 
tad bļauju arī es. Jānim arī nepatīk palikt 
parādā. Pēdējo vārdu gribas pateikt gan 
man, gan viņam,” smejas Inta. Jānis smai-

dot piekrīt, ka tā tiešām arī ir. Abu ikdienā 
milzum daudz prieka ienes mazais toiter-
jers Maksītis un Jāņa māsas Ievas Bernes 
ganu suns Encis, kuri abi ir pilntiesīgi ģi-
menes locekļi. Vēl Jānim liels prieka avots 
ir darbošanās ar māliem, aušana un zīmē-
šana, un Jānis cer, ka to visu varēs darīt arī 
jaunā Dienas centrā. 

Monika Griezne
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strādāt, viņu pieskatīja vecmāmiņa. “Jā-
nis ar manu mammu dzīvoja vienā istabā, 
mēs ar meitu – otrā. Jānis bija vecmāmiņas 
mīlulis,” stāsta Inta. Un to, ka Jānis audzis 
lielā mīlestībā nevar nesajust. Kad vecmā-
miņa aizgāja aizsaulē, Jāņa tante avīzē ie-
raudzīja sludinājumu, ka sociālais atbalsta 
centrs “Cerību māja” aicina bērnus ar īpa-
šām vajadzībām. “Cerību mājā” sākotnēji 
darbojās tikai 4 vai 5 bērni. Inta stāsta, ka 
audzinātājam Nikolajam, kurš ar bērniem 
darbojās “Cerību mājā”, viņa uzticējusies 
pat vairāk nekā pati sev. Viņasprāt, pa-
tiesi slavējami ir cilvēki, kuri darbojas ar 
bērniem, kam ir īpašas vajadzības. Māra 
Grāvja (biedrības “Rūpju bērns” valdes 
priekšsēdētājs) mamma, Biruta Grāve, 
kura ar saviem atbalstītājiem sāka veidot 
un organizēt atbalsta centrus šādiem bēr-
niem. Gan Mārim, gan Birutai varēja lūgt 
palīdzību kaut nakts laikā. Septiņus gadus 
Jānis dzīvoja arī grupu dzīvoklī “Mēness 
māja” Rīgā. Kopā ar citiem jauniešiem 
viņi devās pastaigās, radoši darbojās, vei-

dojot dažādus mākslas 
darbiņus, auda. Daži 
jaunieši no rīta devās 
uz darbu un vakarā at-
griezās dzīvoklī un arī 
paši devās iepirkties uz 
veikalu. Jānis iepirk-
ties negāja, jo, kā saka 
mamma, viņam nav 
izpratnes par naudu. 
Reiz Jānis veikalā ap-
mānīts, tāpēc mamma 
sapratusi, ka iepirkties 
vienu viņu nevar laist. 
Grupu dzīvoklī Jānim 

bija sava istaba ar tualeti 
un dušu, bet atpūtas telpa un ēdamistaba 
– kopēja. Divas nedēļas Jānis dzīvoja tur, 
nedēļu mājās. Jānim tur patika, jo pats ju-
tās kā savas dzīves noteicējs, taču vienlai-
kus dzīve kopā ar citiem jauniešiem radīja 
ļoti daudz emociju. Un no šīm emocijām 
Jānim reiz palika slikti. Sākās epilepsijas 
lēkme, tāpēc Jāņa mamma nolēma, ka dzī-
ve mājās tomēr būs mierīgāka. 
Dzīve Ādažos
Uz Ādažiem ģimene atnāca pirms 11 
gadiem. Kā patīk dzīve Ādažos? “Ļoti, 
brīnišķīgi!” Jānis ar mammu atbild teju 
reizē. “Patīk tīrā un sakoptā vide, ka cil-
vēki prot pieklājīgi atpūsties un arī pazīst 
viens otru,” atklāj Inta. Līdz atnākuši uz 
Ādažiem, dzīvojuši Rīgā, bet tagad nemaz 
vairs negribas doties uz galvaspilsētu: “Jau 
pat tikai tuvojoties Ādažiem, šķiet, ka bei-
dzot ir ko elpot!” Jānis nevar sagaidīt Die-
nas centru Ādažos, jo tad uz nodarbībām 
varētu doties ne tikai divas reizes nedēļā, 
bet ik dienu. “Kad būs jaunais centrs, uz 
to ņemšu līdzi savas stelles,” stāsta Jānis. 

Grupu dzīvoklī “Mēness māja”, aužot uz mazajām stellītēm.

Spēlējot Blaumaņa lugu “Zelta kupris”, Jā-
nis galvenajā lomā.

Bibliotēka aicina arī vasarā!

Arī vasarā bibliotēka aicina izvēlēties sev 
kādu grāmatu iedvesmai! Maijs Ādažu 
bibliotēkas dzīvē bijis ļoti rosīgs: no 14. – 
23. maijam bija skatāma izstāde “Vaira 
Vīķe–Freiberga. Ar sauli”, kurā bija re-
dzami foto un fakti, kas atspoguļo Vairas 
Vīķes Freibergas dzīves un darba gaitas, 
un sasniegumus. 12. maijā LNB notika 

Vislatvijas Skaļās lasīšanas 
sacensības nacionālais fināls, 
kurā Pierīgas reģionu godam 
pārstāvēja ādažnieks Gustavs 
Hugo Joksts. Finālā piedalījās 
30 reģionālie lasīšanas čem-
pioni - 17 zēni un 13 meitenes. 
Gustavam Hugo dalība sacen-
sībās bija lieliska pieredze un 
iespēja popularizēt grāmatu 
lasīšanu vienaudžu vidū. Pal-
dies Gustavam par uzņēmību 
un pārliecinošo lasījumu! 

16. maijā Ādažu vidusskolas 3.a klase ap-
meklēja bibliotēku, lai interesantu un 
praktisku uzdevumu veidā vairāk iepazītu 
Ādažu bibliotēku. Bērni mācījās, kā meklēt 
un atrast vajadzīgās grāmatas bibliotēkas 
plauktos, reģistrējās par jaunajiem biblio-
tēkas lietotājiem un atzina, ka bibliotēkā ir 
daudz jaunu un mūsdienīgu grāmatu! 16. 

maijā viesojāmies Ādažu pensionāru bied-
rības saietā. Pastāstījām vairāk par biblio-
tēkas piedāvājumu un iespējām – jaunāko 
grāmatu un žurnālu apskatu, visdažādā-
kajām datora un interneta izmantošanas 
iespējām (rēķinu apmaksa, dažādu doku-
mentu printēšana, u.c.). Aicinājām papil-
dināt bibliotēkas novadpētniecības krā-
jumu ar vēsturiski nozīmīgiem stāstiem 
un fotogrāfijām par dzimtas likteņgaitām. 
Gaujas svētku laikā Ādažu bibliotēkā dar-
bojās Grāmatu maiņas punkts. Grāmatas 
bija sarūpētas no dāvinājumu krājuma, un 
ikvienam interesentam bija iespēja nākt un 
mainīt kādu no savām izlasītajām grāma-
tām. Apmaiņai tika piedāvāta daiļliteratū-
ra, nozaru literatūra, kā arī literatūra bēr-
niem un jauniešiem. Paldies par līdzdalību 
un darbošanos ikvienam apmeklētājam un 
tiekamies bibliotēkā arī vasarā! 

Kristīne Ogorodņikova, Sandra Orlovska
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2018. gadā Ādažu poligonam – 90 gadu dibināšanas jubileja
Par Ādažu poligona izveidošanas aizsākumu var uzskatīt 1927. 
gada 26. oktobri, kad Centrālā zemes ierīcības komisija, kas 
tobrīd Latvijā īstenoja agrāro reformu, Kara Būvniecības pār-
valdes rīcībā nodeva 10 901,63 ha valsts fonda bijušo muižu 
zemes (Carnikavas, Pabažu, Sējas, Štāles un Iļķenes muižas) 
un ūdeņus: Lilastes, Dūņu, Ummu, Serģes, Kadagas, Mazo un 
Lielo Uiku ezerus ar kopplatību 650,53 ha. 
Latvijas armijas rīcībā nodoto lielo zemes platību (1927.g.) to-
laik par “poligonu” nedēvēja – tā bija vien “piemērota vieta” 
Ādažu pagastā uz Gaujas labā krasta. Vēl divus gadus pēc šīs 
teritorijas pie-
šķiršanas armijas 
ļaudīm, lauksaim-
niecības un mežu 
politikas pārzinā-
tāji valstī izteica 
protestu pret mili-
tārajām mācībām 
atvēlēto vietu Āda-
žu pagasta apkai-
mē: “Nesazinoties 
ar Mežu departa-
mentu, piešķirti 
11000ha meža no 
Rīgas virsmežnie-
cības artilērijas 
poligona vajadzī-
bām. Vai šīm vaja-
dzībām nepietiktu 
ar Daugavpils po-
ligonu un vai va-
jadzēja lielpilsētas 
tuvumā, kur katram kociņam liela vērtība, kur valsts ielikusi 
lielas summas mežu kultūrās un plūstošo smilšu nostiprinā-
šanā rīkot poligonu un mūsu saudzēto un celto nodot iznīcī-
bai?”.
Centrālā Zemes ierīcības Komiteja, Mežu departamentam 
nezinot, piešķīrusi Kara ministrijai 12,000ha meža artilērijas  
poligona ierīkošanai. Platībā ietilpst ari daļa aizsargmeža gar 
jūrmalu. Ja to izlietos šādai vajadzībai, tas agri vai vēlu pār-
vērtīsies plūstošās smiltīs, kuru nostiprināšana prasīs ārkārtī-
gi lielus līdzekļus.  Katastrofas novēršanai vajadzētu panākt šī 
lēmuma atcelšanu un atrast poligona ierīkošanai citu, piemē-
rotāku vietu.”
Protests pret izvēlēto vietu
Arī Latvijas Republikas Saeimas agrārpolitikas komisija atzīst, 
ka “apspriežot jautājumu par poligona ierīkošanu Ādažu pagas-
tā uz Gaujas labo krastu, no valsts saimnieciskā viedokļa nebū-
tu vēlama. Vērība būtu piegriežama Kalnciema, Tīreļpurva vai 
citiem nekultivēto zemju rajoniem.  
Saeimas komisijā uzaicinātie armijas pārstāvji gan aizrādīja, 
ka līdzšinējais Daugavpils poligons atzīts par neapmierinošu. 
Apskatītas vairākas vietas, bet par piemērotāko atzīta – Āda-
žu pagastā. Ādažu pārstāvji iebilda, ka ar poligona ierīkošanu 
cietīs daudzas saimniecības: vajadzēs atsavināt zemnieku ze-
mes un noplēst ēkas. Šos zaudējumus Ādažu pagasts aprēķina 
uz 550.000 latiem. Par poligona ierīkošanas vajadzību Saeimā 
turpmāk spriedīs slēgtā sēdē. 

Zemniekiem – pļaušana un siena vākšana 
1928. gada 24. oktobrī Centrālā Zemes ierīcības komisija ar pa-
pildinājumu, ka rajons starp Dūņezeru un jūru būs izmanto-
jams apbūvei un te paredzamā satiksme netiks traucēta, tiek ap-
stiprināta  poligona teritorija ar kopējo platību 12 907 ha. Plašā 
bijušās piejūras zemiene ar savdabīgo reljefu un plašajām smilšu 
kāpām, kas viļņu un vēja rezultātā veidojusies gadu tūkstošos 
dažādos Baltijas jūras attīstības posmos, kļuva par jauno mācību 
bāzi Latvijas armijai Rīgas pievārtē. Valsts godīgi izturējās pret 
Ādažu pagasta zemniekiem, kuri varēja veikt “pļaušanu 

un siena vākšanu 
triju nedēļu laikā 
starp 25. jūniju un 
25. septembri. Pēc 
tā atkal karaspē-
ka daļām atļauts 
pa zemes gabalu 
braukt un staigāt.” 
Vasaras mēnešos 
Ādažu poligonā, 
toreiz saukta par 
Gaujas poligonu, 
arī Lilastes poligo-
nu (20.gs. 20.-30. 
gados Ādažu pa-
gasta teritorijā ie-
tilpa arī Lilaste un 
piejūras teritorijas 
daļa), pārsvarā uz-
turējās Rīgas gar-
nizona karaspēka 
vienības, tostarp 

Smagās artilērijas pulks un Vidzemes artilērijas pulks, taču ne-
reti mācībās ieradās arī citu Latvijas divīziju karavīri.
Latvijas armijas bruņojumu pārņem PSRS Baltijas Sevišķā 
kara apgabals
Pēc Latvijas otrreizējas okupācijas 1944. gadā Ādažu militārajā 
poligonā sāka saimniekot padomju okupācijas karaspēks. Visu 
Latvijas armijas bruņojumu, kas tajā brīdī mūsu valstī bija lē-
šams ap 470 miljonu latu vērtībā, pārņēma PSRS Baltijas Seviš-
ķā kara apgabals. Arī visa Ādažu poligonā esošā Latvijas armi-
jai piederošā mantība (artilērijas lielgabali, haubices, ložmetēji, 
šautenes, munīcija, transporta līdzekļi, lauku virtuves, karavī-
ru apģērbs, inventārs un daudzas citas lietas) pārgāja padomju 
okupācijas karaspēka īpašumā.
Līdz pat 1994. gada vasarai Ādažu militārais poligons atradās 
padomju militāristu varā, līdz Krievijas Federācijas Bruņota-
jiem spēkiem piederošā Ādažu bāze un poligons tika nodota 
Latvijas aizsardzības spēku rīcībā. 

Elita Pētersone, muzeja projektu vadītāja

13facebook.com/adazilv @Adazu_novadsSEKO MUMS:

Kādas fotogrāfijas stāsts…
Latvijai sasniedzot savu 100. jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrāfijās. Arī 
ādažnieki veidoja Latvijas valsti. 5. stāsts – vasaras saulgriežu laiks Ādažos 20. gadsimta 30. gados.

LATVIJAI 100
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Pie balti klātiem galdiem, līdzās Jāņu alus muciņai, Latvijas armijas Vidzemes artilērijas 
pulka karavīri Ādažos, Gaujas poligonā, svin Jāņus. Uz galda smaržīgās kalmes – Jāņu 
zāles, kuras puiši asprātīgi ievietojuši izlietotajās artilērijas patronu čaulu vāzēs! Ikdie-
nišķais karavīra katliņš arī šajā ēdienreizē, bet bleķa krūzītē – saldais alutiņš.

¹Zemes Ierīcības Vēstnesis, Nr.259., 29.12.1927
2LVVA, 1679.f., 172.apr.,,1336. lieta, 343.lpp.
³Centra Balss Nr.22, 31.05.1929.
⁴Meža Dzīve, Nr.51-52;01.11.1929.
⁵LR Saeimas agrārpolitikas komisijas 1928. gada 2. maija vēstule 
Nr.680., CVVA, 1679.f., 172.apr., 1336. lieta, 344.lpp.
⁶Latvijas Kareivis, 1928, 28.04, Nr.95.
⁷Valdības Vēstnesis”, 1936. gada 7. jūlijs
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Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Ādažos nosvinēti Bērnu svētki

1. jūnijā – Starptautiskajā Bērnu aizsardzī-
bas dienā – Ādažos nosvinēti Bērnu svētki 
un apbalvoti sekmīgākie Ādažu novada 
izglītības iestāžu skolēni. Māmiņas ar bēr-

niem devās Bērnu ratiņu gājienā līdz Ādažu 
Kultūras centram, tikās ar fitnesa treneri 
Montu Dišleri, kura dalījās veselīga dzīves-
veida padomos, savukārt pēcpusdienā Līgo 
laukumā skatītājus priecēja Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes deju uzvedums “Es 
nāku no bērnības”. “Uzvedumā bērni dejoja 
latviešu tautasdziesmu un latviešu kompo-
nistu skaņdarbu pavadījumā, jo uzveduma 
mērķis bija ļaut bērnam apzināties savu 
vietu pasaulē, meklējot sevī atbildes uz jau-
tājumiem – kas esmu savā ģimenē, savā bēr-
nudārzā, savā ciemā, novadā, savā Latvijā,” 

stāsta deju skolotāja un uzveduma veidotāja 
Inta Virza. Uzveduma noslēgumā skatītājus 
pārsteidza arī Andžeja Grauda Bungu sko-
las priekšnesumi. Garšīgas un veselīgas dā-
vanas bērniem sagādāja bioloģiskās bērnu 
pārtikas ražotājs, SIA “Lat Eko Food” ar zī-
molu “Rūdolfs”, saldējumu svētkos bērniem 
sarūpēja veikals “Bocal”, ar zīmola “Laima” 
produkciju bērnus iepriecināja “Orkla Con-
fectionery & Snacks Latvija”. Visas dienas 
garumā bērni varēja baudīt dažādas izklai-
des atrakciju parkā “Annels”. 

Monika Griezne

• Notiek ielu un trotuāru tīrīšanas darbi 
novadā. 

• Ātrumvaļņa izbūve “Upmalās” un Vē-
jupes ielā. 
• Uzsākta pašvaldības ielu un ceļu noma-
ļu pļaušana. 

• Uzsākta bojāto atkritumu urnu nomai-
ņa visā novadā. 
• Smilšu slāņa atjaunošana/papildināša-

na Baltezera, Alderu un Podnieku aktī-
vās atpūtas zonās. 

• Turpinās novada ielu apstrāde ar pret-
putekļu materiālu. 
• Pirmās ielas posmā pie Ādažu PII veikti 
asfaltēšanas darbi. 

• Uzsākti remontdarbi Ādažu vidusskolas 
11 klašu telpās. 
• Uzsākta Sporta centra baseina renovā-
cija, apgaismojuma nomaiņa vingrošanas 

un cīņu zālēs un baseina telpā.  

• Noslēdzies iepirkums par Mežaparka 
ceļa projektēšanu. 
• Uzsākta ventilācijas sistēmas renovācija 
Ādažu vidusskolas ēdnīcā un Sporta centrā. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Saimniecības darbi novadā

Ādažu novada domes ārkārtas domes sēde (08.05.2018.)
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprin-
džuks (RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Ku-
buliņš (LZP), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.Ver-
ners (RA), E.Šēpers (LZS).
1. Par kokmateriāla atsavināšanu.
Lēmums: Pārdot atklātā izsolē domei pie-
derošo kustamo mantu – lapu koku kok-
materiālus 44,53 m3 apmērā par kopējo 
nosacīto cenu 1024,65 euro, saskaņā ar SIA 
“Taxatio” 17.04.2018. novērtējumu. Uzdot 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisijai organizēt minētās man-

tas atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par pieredzes apmaiņas vizīti Somijā.
Lēmums: Norīkot domes priekšsēdētāju 
M.Sprindžuku un domes deputāti K.Dā-
vidsoni komandējumā uz Helsinkiem (So-
mijā), no šā gada 28.maija līdz 30.maijam, 
dalībai Rīgas plānošanas reģiona pieredzes 
apmaiņas pasākumā “Izglītības sistēma So-
mijā, pašvaldību kompetence un atbildība, 
nodrošinot izglītības pakalpojumus”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par publiskās apspriešanas organizēša-

nu.
Lēmums: No 2018.gada 15.maija līdz 15.jū-
nijam rīkot publisko apspriešanu par jaunu 
reliģisku būvju būvniecību Ādažu nova-
dā un apstiprināt aptaujas anketu. Aicināt 
publiskās apspriešanas dalībniekus izteikt 
viedokli, aizpildot aptaujas anketu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
4. Par atteikumu piedalīties biedrības 
“Nigestes amatniecības nams” projektā 
“Simtgades bērni”.
Lēmums: Nepiedalīties projektā.
Balsojums: “par” – 11, “pret” – nav, “attu-
ras” – nav, (K.Savicka atstāja sēdi).

DOMES LĒMUMINOVADĀ

Deju koncerts “Lika Laima padomiņu…”
Ielūgumu Ādažu Kultūras centrā uz Ditas 
Vaičūnes-Grīnbergas diplomdarba deju 
koncertu “Lika Laima padomiņu…” saņē-
mu ar lielu prieku. Tā kā neesmu liela tau-
tas deju ansambļu koncertu apmeklētāja, 
šis bija patiess baudījums, kā pirmatklā-
jēja pārsteigums. Sevišķi uzrunāja kom-
pozīcija ar video projekciju mijiedarbību.  
Viss kopā sniedza emocionālu pārdzīvo-
jumu, ko papildināja filozofiskā tautas at-

ziņa un uz ekrāna projicēto attēlu sintēze. 
Interesanta bija dažādu vecuma dejotāju 
grupu vienotība. Īpaši aizkustināja mazo 
bērniņu iesaiste kopīgā dejā ar pieaugu-
šajiem, kur tika parādīta ģimenes nozīme 
tautas kultūrā un pēctecībā. Koncerts bija 
kā vienots tautas attīstības ceļš, kas atspo-
guļots kā cilvēka dzīves ritējums, jo kopā 
mijās gan latviskais viedums, gan estētis-
kais un emocionālais pienesums. Kon-

certa kompozīcija bija ideāli saplānota, 
jo viss ritēja plūstoši, nemanot pārejas no 
vienas tēmas uz otru. Dejotāju sniegums 
bija augsti profesionālā līmenī, atspoguļo-
jot Ditas spējas saliedēt un mobilizēt de-
jotājus kopīgam mērķim. Milzīgs paldies 
par šo brīnišķīgo, dvēselisko baudījumu. 
Novēlu turpināt iesākto, radošā poten-
ciāla tālāku attīstību un pilnveidi.

Anita Cepurīte
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Ādažu novada domes kārtējā domes sēde (29.05.2018.) 
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: P.Balzāns (RA), 
J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), 
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), 
E.Verners (RA), E.Šēpers (LZS).
1. Par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā palie-
lināšanu līdz 700 euro.
Lēmums: Neatbalstīt vienreizēja pabalsta krīzes 
situācijā noteikšanu 700 euro apmērā.
Balsojums: “par” – 2 (G.Bojārs (LZP), R.Ku-
buliņš (LZP)), “pret” – 6 (P.Balzāns (RA), V.
Bulāns (RA), A.Keiša (LZS), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA)), “atturas” – 3 
(J.Beķers (RA), E.Verners (RA), E.Šēpers (LZS)).
2. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situ-
ācijā EUR 350,00 apmērā, pārskaitot to uz personī-
go kontu šādām personām: R.K., N.K. un A.M.K.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
3. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt I.K. vienreizēju pabalstu krīzes 
situācijā EUR 700,00 apmērā, par viņai un bērnam 
G.K. pienākošos daļu, pārskaitot to uz viņas per-
sonīgo kontu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
4. Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes no-
saukumu.
Lēmums: Mainīt Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes nosaukumu uz jaunu nosaukumu “Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš””.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
5. Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki”.
Lēmums: Piešķirt SIA “FRESH ONE” nomā, bez 
apbūves tiesībām, domei piederoša zemesgabala 
“Jaunsalnieki”, Ādaži, daļu 1300 kvadrātmetru 
platībā. Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi – 
vides reklāmas stendu izvietošana.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
6. Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Ūdens” 
pamatkapitālā.
Lēmums: Ieguldīt domes nekustamā īpašuma 
“Garkalnes attīrīšanas ietaises” zemes vienību 
0,9523 ha platībā sabiedrības SIA “Ādažu Ūdens” 
pamatkapitālā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
7. Par zemes gabala iznomāšanu.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt daļas no domes 
zemes gabala 70 m2 platībā Līgo laukumā, Gaujas 
ielā 10A, Ādaži, iznomāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
8. Par zemes ierīcības projektiem.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tus šādiem nekustamajiem īpašumiem: Attekas 
ielā 11; Rasiņu ielā 2; “Veclilavas”; “Dambji” un 
“Gaujmaļi”; “Ezervēji” un Baltezera ielā 43; “Ir-
bes”; “Kalndores”; 
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Saulītes”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “Saulītes”, ar mērķi pa-
matot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: “par” – 10, “pret” – nav, “atturas” – 
nav, “nebalso” – 1 (G.Bojārs (LZP)).
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektus un 
piekrist zemesgabalu sadalīšanai šādiem nekusta-
majiem īpašumam: Zeduļu ielā 9, Kadagas ciemā; 
“Laimavoti”, Kadagas ciemā; “Ūdensrožu parks”, 
Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
11. Par detālplānojuma projekta izstrādes uz-
sākšanu ielu sarkano līniju noteikšanai teritori-
jā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi.
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi 
teritorijai starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi 
ar mērķi pamatot perspektīvo transporta un gājēju 

kustības shēmu un noteikt ielu sarkanās līnijas.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem.
Lēmums: Piekrist, ka projektā “Ārējie ūdensvada 
un kanalizācijas tīkli nekustamajā īpašumā “Tau-
riņi”” izbūvētās inženierkomunikācijas būves pēc 
to nodošanas ekspluatācijā būs izmantojamas 
sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā G.T. būs tie-
sības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
13. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā nekustamo īpašumu “Vi-
netas” un “Alderi 13A” mazdārziņus personisko 
palīgsaimniecību uzturēšanai piecām personām.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš A” no-
došanu valsts īpašumā.
Lēmums: Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā 
Aizsardzības ministrijas personā nekustamo īpa-
šumu “Ilķenes ceļš A”, kura sastāvā ietilpst zemes 
vienība 2,38 ha platībā, ar mērķi – valsts funkciju 
īstenošanai, valsts aizsardzības uzdevumu nodro-
šināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
15. Par “Kadagas centrs” zemes gabala daļas pie-
šķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā J.S. domei piederošā ne-
kustamā īpašuma “Kadagas centrs” zemes vienī-
bas daļu 936 kvadrātmetru platībā – veikala auto-
stāvvietas izveidošanai un uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
16. Par izmaiņām Administrācijas struktūrā.
Lēmums: Ar 2018. gada 18. jūniju izveidot domes 
Administrācijā jaunu amatu “Datu aizsardzības 
speciālists”. Veikt grozījumu ar domes 23.01.2018. 
lēmumu Nr.13 apstiprinātā Ādažu novada domes 
amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 
2018.gadam sadaļā “PĀRVALDE – 0110”, papildi-
not to ar šādu jaunu ierakstu: “Datu aizsardzības 
speciālists; max alga: 1382; 2018.amatalga: 1244; 
slodze: 1”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
17. Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā.
Lēmums: Ar 01.06.2018. veikt grozījumu ar domes 
23.01.2018. lēmumu Nr.13 apstiprinātā Ādažu no-
vada domes amatpersonu un darbinieku amatalgu 
saraksta 2018. gadam, sadaļā “PĀRVALDE – 0110 
(Grāmatvedības daļa)”, papildinot to ar šādu jaunu 
ierakstu: “NĪN administratora palīgs; max alga: 
1093; 2018.amatalga: 984; slodze: 1”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
18. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucio-
nalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 
Stratēģiskās daļas saskaņošanu.
Lēmums: Saskaņot RPR deinstitucionalizācijas 
plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā 
daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risināju-
mu, sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības, 
un tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu sada-
lījumā pa finansējuma avotiem. Īstenot plāna Stra-
tēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risināju-
mus. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodroši-
nāšanu Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitu-
cionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” mērķa grupām.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
19. Par projektu apstiprināšanu atbalsta kon-
kursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 
dvēseli 2018”.
Lēmums: Piešķirt papildu finanšu līdzekļus iedzī-
votāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība 
ar dvēseli 2018” 753,33 EUR apmērā, radot iespēju 
realizēt 15 konkursa nolikumam atbilstošos un sa-

biedrībai nozīmīgos projektus.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
20. Par saistošo noteikumu “Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” projek-
tu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīša-
nai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
21. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada bu-
džetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.16/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.1/2018 “Saistošie  noteiku-
mi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 
24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības 
līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. pro-
jektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību 
vides uzlabošana Ādažu novadā””.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 24.04.2018. 
lēmumā Nr.96 “Par grozījumiem Ādažu novada 
domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldī-
bas līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. 
projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību 
vides uzlabošana Ādažu novadā”””.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
23. Par 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem notei-
kumiem Nr.11/2018 “Par pabalstiem audžuģi-
menēm Ādažu novadā”.
Lēmums: Atcelt domes šā gada 24.aprīļa saisto-
šus noteikumus Nr.11/2018 “Par pabalstiem au-
džuģimenēm Ādažu novadā”. Pieņemt saistošos 
noteikumus Nr.17/2018 “Par pabalstiem audžuģi-
menēm Ādažu novadā” un sagatavot tos paraks-
tīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
24. Par grozījumu Ādažu novada domes 
28.02.2017. nolikumā “Ādažu novada pašvaldī-
bas Iepirkumu komisijas nolikums”.
Lēmums: Pieņemt nolikumus Nr.9 “Grozījums 
Ādažu novada domes Iepirkumu komisijas noli-
kumā” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
25. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.
gada 22.oktobra reglamentā “Ādažu novada do-
mes Administratīvās komisijas reglaments”.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.10 “Grozījumi 
Ādažu novada domes Administratīvās komisijas 
reglamentā” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
26. Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.mar-
ta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 “Par pasažie-
ru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem li-
cencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.18/2018 “Par Ādažu novada domes 2015.gada 
25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 “Par pa-
sažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 
licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem” un sagatavot tos parakstīša-
nai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
27. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
Lēmums: Virzīt jautājumu izskatīšanai domes 
Attīstības komitejas šā gada 12.jūnija sēdē, uzdo-
dot domes Būvvaldei sagatavot priekšlikumus par 
tirdzniecības vietas arhitektonisku veidu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
28. Par Balvu piešķiršanas komisijas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot Balvu piešķiršanas komisiju un 
apstiprināt tās sastāvu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
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Ādažu pašvaldības policija aicina pievērst uzmanību zāles pļaušanas nosacījumiem 
Ādažu pašvaldības policija atgādina par 
saistošo noteikumus Nr.30 “Par teritoriju 
kopšanu un būvju uzturēšanu” nosacīju-
miem:
I intensitātes kopšanas teritorija – teritori-
ja ar augstu kopšanas intensitāti, t.sk. zālie-
na regulāra pļaušana, uzturot zāles garumu 
4-14 cm, izņemot pļaušanu nožogotās teri-
torijās. Pieļaujams dekoratīvs zāliens, uztu-

rot zāles garumu 5-40 cm; 
II intensitātes kopšanas teritorija – terito-
rija ar vidēju kopšanas intensitāti, veidojot 
vizuāli nozīmīgas ielu/ceļu ainavu telpas, 
t.sk., zemes vienības, kas robežojas ar ielām 
un ceļiem, veicot zālāja pļaušanu līdz 6 m 
platā joslā, no zemes gabala robežas līdz 
brauktuves malai, neieskaitot ietves un ve-
loceliņus, ar zāles garumu līdz 40 cm; 

III intensitātes kopšanas teritorija – teri-
torija ar zemu kopšanas intensitāti, veicot 
zālāja pļaušanu ne retāk kā reizi gadā, līdz 
15. septembrim.
Ar kopšanas teritoriju klasifikāciju var iepa-
zīties www.adazi.lv sadaļā “Saistošie notei-
kumi”.

Oskars Feldmanis,
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks

Pašvaldības policija aicina vecākus pieskatīt bērnus un rūpēties par viņu drošību 
Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, Ādažu 
pašvaldības policija aicina skolēnus būt pie-
sardzīgiem, viņu vecākus – pārrunāt dro-
šības jautājumus ar bērniem, kā arī bērna 
dienas plānus, to pārzināšana ļaus savlaicīgi 
informēt bērnu par iespējamajiem apdrau-
dējumiem un ieteikt, ko darīt, lai izvairītos 
no nelaimes. Pieaugušo uzdevums ir izglītot 
bērnus un izskaidrot, ka par ikvienu nelaimi 
nekavējoties jāziņo.
Tā kā vasarā viens no iecienītākajiem aktī-
vās atpūtas veidiem ir peldēšana, svarīgi at-

cerēties par drošību, atpūšoties ūdenstilpņu 
tuvumā – neatstāt bērnus bez uzraudzības, 
kā arī neļaut peldēties nezināmās, nepār-
baudītās vietās. Esiet uzmanīgi, atrodoties 
pie ugunskuriem un griliem, kā arī, braucot 
ar velosipēdu, skrituļslidām un citādi aktīvi 
atpūšoties. Tāpat atgādinām, ka, sākoties 
skolēnu brīvlaikam, pašvaldības policijas 
darbinieki pievērsīs pastiprinātu uzmanī-
bu bērnu uzvedībai sabiedriskajās vietās. It 
īpaši nepilngadīgo smēķēšanai un alkoholis-
ko dzērienu lietošanai. Izvērtējot reģistrētos 

izsaukumus, jāsecina, ka visu konfliktu cēlo-
nis ir pārmērīga alkohola lietošana. Tādēļ ai-
cinām vasaru baudīt ar prieku, bez alkohola 
lietošanas, atceroties par pārmērīga alkohola 
lietošanas sekām! Sargiet sevi un savus mī-
ļos!

Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt 
vērīgiem un informēt par likumpārkā-
pumiem Ādažu pašvaldības policiju pa 
tālruņiem  67997005 vai 27762020.

Oskars Feldmanis,
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks

Ādažu pašvaldības policijas darbu apkopojums 
Ādažu pašvaldības policijā otrajā ceturksnī saņemtas 1204 ziņas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Izķerti 20 klai-
ņojoši dzīvnieki. Par Ādažu pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu sastādīti 56 administratīvā pārkāpuma protokoli, savukārt 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 99 administratīvā pārkāpuma protokoli. Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 
sastādīti 103 administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām 22 personām sniegta palīdzība.

Svarīgi noteikumi, kas jāzina par Baltezera kapu darbību (turpinājums)
Spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi 
Nr.50/2017 ”Par Ādažu pašvaldības kapsē-
tas darbības un uzturēšanas kārtību”. Tie 
nosaka kārtību, kādā piešķir kapavietu, iz-
manto kapliču, kā arī nosaka kopšanas, uz-
turēšanas un apbedīšanas kārtību Baltezera 
kapsētā. 
Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi:
• uzturēt tīrībā un lietošanas kārtībā kapsē-
tas ēkas un telpas, ceļus un celiņus, sētas un 
koplietošanas laukumus, ārpus kapavietām, 
veikt apstādījumu un koku kopšanu, valsts 
un vietējās nozīmes dižkoku un citu retu 
koku sugu saglabāšanu, teritorijas labiekār-
tošanu un atkritumu izvešanu, kā arī kap-
sētas inventāra un ūdens ņemšanas vietu 
uzturēšanu tehniskā kārtībā;
• nodrošināt kārtības uzturēšanu, sanitāro 
normu un noteikumu ievērošanu kapsētas 
teritorijā, kā arī tajā esošo vērtību, īpašumu, 
kultūras pieminekļu un piemiņas vietu uz-
raudzību;
• veikt kapsētas sektoru, rindu un kapavietu 
nospraušanu dabā, apbedīšanas un apbe-
dījumu vietu precīzu uzskaiti pamatdoku-
mentos (mirušo reģistrācijas grāmatā un 
apbedījumu vietu kartotēkā), veicot ierak-
stus par katru apbedīšanu;
• organizēt kapsētas paplašināšanu, arhi-
tektūras un ainavas veidošanu pašvaldības 
noteiktā kārtībā, maksas iekasēšanu, kā arī 
kapavietu komisijas darbību.
• kārtot lietvedību par saskaņojumu un at-
ļauju izsniegšanu, katra mirušā apbedīšanu, 

kapavietu elektroniskā reģistra uzturēša-
nu, pašvaldības vārdā parakstīt līgumus 
par kapavietas uzturēšanu, kā arī veikt to 
uzskaiti un līgumslēdzēju saistību izpildes 
kontroli.
Kapavietas uzturētāja pienākumi:
• noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu:
• saskaņot ar kapsētas pārzini kapavietas 
robežas pirms kapavietas norobežošanas;
• ne vēlāk kā gada laikā no apbedīšanas 
dienas labiekārtot kapavietas teritoriju un 
regulāri to uzkopt patstāvīgi vai noslēgt lī-
gumu ar citu personu par kapavietas izvei-
došanu un kopšanu;
• nogādāt kapavietas uzkopšanas atkritu-
mus tiem paredzētajās savākšanas vietās vai 
atkritumu konteineros;
• patvaļīgi nepaplašināt kapavietas teritori-
ju;
• piegādāt, restaurēt vai demontēt piemi-
nekļus un to elementus kapsētas pārziņa 
klātbūtnē;
• pēc kapavietas aprīkojuma montāžas sa-
vākt visus būvatkritumus un izvest uz tiem 
paredzētām atkritumu izgāztuvēm;
• atbildēt par kapavietas veidojumu stabili-
tāti;
• saglabāt kultūras pieminekļus, veicot vir-
sapbedījumu; 
• ievērot kapsētas darbības noteikumus.
Līgums par kapavietas uzturēšanu
Ja līgums par kapavietas uzturēšanu ir iz-
beigts, persona var lūgt to atjaunot, izņemot 
gadījumu, ja ir noslēgts jauns līgums ar citu 

fizisku personu vai arī kapavietā ir veikts 
virsapbedījums. Personai, kura vēlas atjau-
not līgumu par kapavietas uzturēšanu, ir 
pienākums samaksāt pašvaldības noteikto 
maksu un noslēgt jaunu līgumu par kapa-
vietas uzturēšanu.
Līgumu par kapavietas uzturēšanu var 
noslēgt, sazinoties ar kapsētas pārzini un 
uzrādot nepieciešamos dokumentus (“Mir-
šanas apliecību” un apmaksātu rēķinu par 
kapa vietu).
Kapavietu komisijas pienākumi:
- pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas iz-
skatīt jautājumus, kas saistīti ar šo notei-
kumu ievērošanu, pieaicinot ieinteresētās 
puses;
- apsekot kapavietas, sastādot aktu par kat-
ru nekopto kapavietu un nosakot to marķē-
šanu ar brīdinājuma zīmi, kuras paraugu 
un aprakstu izvieto kapsētas informācijas 
stendā;
- apsekot kultūras pieminekļus un piemiņas 
vietas, kā arī sniedz priekšlikumus to uztu-
rēšanai;
- nosūtīt kapavietas uzturētājam vai tā radi-
niekiem aktu par nekoptu kapavietu ar uzai-
cinājumu organizēt kapavietas uzkopšanu;
- ja nav iespējams identificēt kapavietas 
uzturētāju, komisija ievieto pašvaldības 
mājaslapā www.adazi.lv un pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis” aici-
nājumu atsaukties apbedītā piederīgajiem 
un ierasties pie kapsētas pārziņa.

Juris Antonovs
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UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” 
(Nr.209) izdots informatīvs pielikums (Nr.206), kurā publicēti šādi Ādažu 
novada domes saistošie noteikumi:
Nr.12/2018 (24.04.2018.) “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vis-
pārējās izglītības iestādēm.”
Nr.16/2018 (29.05.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos no-
teikumos Nr.1/2018 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam.””
Nr.17/2018 (29.05.2018.) “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā.”

Nr.18/2018 (29.05.2018.) “Par Ādažu novada domes 2015. gada 25. marta 
saistošo noteikumu Nr. 19/2015 “Par pasažieru pārvadājumu ar viegla-
jiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par spē-
ku zaudējušiem.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada domes mājaslapā 
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu 
apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā 
dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

PIE TIRDZNIECĪBAS CENTRA “APELSĪNS” ATVĒRTS JAUNA 
KONCEPTA TIRDZIŅŠ

Ādažos pie tirdzniecības centra “Apelsīns” atvērts jauna koncepta tir-
dziņš, kur iespējams iegādāties kvalitatīvus pārtikas produktus – sieru 
un vīnu, gaļu un zivis, dārzeņus un augļus, kā arī ātrās uzkodas un ikdie-
nas sīkumus. Tirdziņam ir ērta piebraukšana un ātra apkalpošana, tas 
darbojas katru dienu, visu gadu. Tirdziņā var iegādāties gan saimnie-
cības “Vecsiljāņi” radītā “Ievas siera” zīmola produktus, gan saimniecī-
bas “Kunturi” veikalā svaigu cūkgaļu, gan “Vitamīnu Pastnieka” sezonas 
augļus un dārzeņus, medu un citus vitamīnus. Jaunums Ādažos ir sava 
pastāvīga “Zivju bode”, kurā var iegādāties gardus un kvalitatīvus ziv-
ju produktus. Pavisam drīz tiks atvērta arī pašiem sava kebabu ēstuve. 
Tirdziņā darbojas arī “Narvesen,” kurā iegādāties rīta kafiju un ikdienas 
sīkumus un “Vynoteka” ar savu īpašo vīnu un dzērienu piedāvājumu. 
Tirdziņā uzstādīti uzņēmuma “AJ Power” saules paneļi, kas tirdziņu no-
drošina ar atjaunoto saules enerģiju. Uzņēmums enerģētikas projektus 
īsteno ādažnieka Reiņa Āža vadībā. Arī daļai tirdziņa uzņēmumu īpaš-
nieki un vadītāji ir ādažnieki, kuri savu uzņēmējdarbību ir izvēlējušies 
attīstīt mūsu pašu novadā. Tuvā nākotnē “Apelsīna” tirdziņa labiekārto-
šana turpināsies, arvien pilnveidojot ar soliņiem, vides objektu – Apel-
sīna koku, informatīvu stendu un citiem objektiem, padarot šo vietu 
par pievilcīgu pieturpunktu ne tikai autobraucējiem un tūristiem, bet 
arī kājāmgājējiem un velobraucējiem. 

TC  “Apelsīns”

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta
pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 
18.05.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/83, adresē Parka iela 14, Āda-
ži, Salmanam Deiftam; 21.05.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/84, 
adresē Draudzības iela 16, Ādaži, Igoram Ovdakam; 04.06.2018. ar lē-
mumu Nr. ĀND/5-24/18/93, adresē Gaujas iela 25 k-3-26, Ādaži, Vilim 
Ivanovskim; adresē “Kadaga 11”- 51, Kadaga, 04.06.2018. ar lēmumu 
Nr. ĀND/5-24/18/94, Raimondam Krolam, ar lēmumu Nr. ĀND/5-

24/18/95, Maksimam Šaņinam un Laurai Ribakovai, pamatojoties uz 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu. Pilns lēmuma 
teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 
232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu ko-
misijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša 
laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas informatīvajā izdevu-
mā “Ādažu Vēstis”.

IZSLUDINA SAEIMAS VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS
LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANOS LĪDZ ŠĀ GADA 20. JŪLIJAM
2018. gada 6. oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Lai nodrošinātu sekmīgu 
vēlēšanu norisi Ādažu novadā, izveidota Ādažu novada Vēlēšanu komisija, 
un Ādažu novadā nolemts veidot 3 vēlēšanu iecirkņus: 
Vēlēšanu iecirknis Nr.777 Ādažu novada dome – Ādaži, Gaujas iela 33A;
Vēlēšanu iecirknis Nr.972 Ādažu Kultūras centrs – Ādaži, Gaujas iela 33A;
Vēlēšanu iecirknis Nr.973 Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde – Kadaga, 
“Mežavēji”.
Atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra lēmumam 
Nr.4., ar kuru publicēta “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņa komisiju instrukcija”, 
tiek izsludināta SAEIMAS VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻU KANDI-
DĀTU PIETEIKŠANĀS līdz š.g. 20. jūlijam. Pieteikums jāiesniedz Ādažu novada 
Vēlēšanu komisijai Ādažu Klientu apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 
33A.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta ie-
sniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas do-
mes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.
Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:
1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Sīkāka informācija un kandidāta pieteikuma veidlapa meklējama Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā https://www.cvk.lv/pub/public/32092.html 

Ādažu novada Vēlēšanu komisija

Paziņojums par izsoli 
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas ko-
misija paziņo, ka 2018. gada 28. jūnijā plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole 
ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmate-
riāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 820 EUR 
(astoņi simti divdesmit euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.
gada 26. jūnijam plkst. 17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas 

centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv sadaļā: 
Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Āda-
žu novadā, 2. stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. 
Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības 
un infrastruktūras daļas vadītāja Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai 
e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
20. jūnijā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Jāņu ielīgošana

PATEICĪBA 
Vairim Krēsliņam

Vairis Krēsliņš ir ļoti uzcītīgs, atsaucīgs un izpalīdzīgs darbinieks. Ātri un kva-
litatīvi veic savus pienākumus. “Ādažu namsaimnieks” var lepoties ar saviem 

darbiniekiem!
Patiesā cieņā, 9. mājas iedzīvotāja Kadagā




