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Foto - Laima Jātniece

Godina kritušos karavīrus

Ādažu vidusskolas padomes, Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības, NBS Ādažu garnizona organizētais lāpu gājiens, godinot karavīrus,
kas krituši cīņās par Latviju.

No 11. līdz 18. novembrim Ādažos svinam Valsts svētku nedēļu – lāpu gājienā
godinām kritušos karavīrus un atzīmējam Latvijas proklamēšanu.
Vārds Latvija, vēstures mērogos vērtējot,
ir jauns, vien 19. gs. otrajā pusē iekļāvies
latviešu valodā, laikā, kad sāka veidoties
latviešu nācija.
Latvijas valstiskuma ideja, ko latviešu sabiedriskie darbinieki, arī Ādažu novadā
dzimušais Fēlikss Cielēns (1888-1964),
attīstīja kopš 19. gadsimta beigām, guva
savu piepildījumu Pirmā pasaules kara
izskaņā – politiski izdevīgā starptautiskā
situācijā. Sabruka impērijas un izveidojās

jaunas valstis, turklāt daudzas no tām
– pirmo reizi vēsturē. Tomēr apstākļi,
kādos jauno valstu valdības bija spiestas
cīnīties par savu zemju neatkarību un
robežām, atšķīrās. Igaunija un Lietuva
kļuva neatkarīgas 1918. gada februārī,
bet Latvijai, vienīgajai no trim Baltijas
zemēm, trīs gadu garumā vēl bija jāatrodas tiešā karadarbības zonā, kurā nekāda
neatkarības proklamēšana nebija iespējama. Vien 1918. gada 18. novembrī, neskatoties uz vācu armijas klātbūtni, proklamējām savu Latvijas valsti.
Pēc 18. novembra bija jāpaiet vēl 628 dienām, lai pēc asiņainajām Brīvības cīņām

mājās atgrieztos bēgļi un ļaudis Latvijā
varētu uzsākt miera laika dzīvi. Brīvības
cīņās mēs pierādījām savas tiesības uz
neatkarību un ielikām stabilus pamatus
nākotnei.
Mēs esam maza tauta, un tas bija brīnums, kas ļāva mums izcīnīt savu valsti,
jo tā nebūt nav visu, pat skaitliski lielāku,
nāciju priekšrocība. Sargāsim Latviju!
Liksim kopā savas zināšanas, prasmes
un dzīves pieredzi. Iesaistīsimies Latvijas
nākotnes veidošanā. Viss ir mūsu pašu
rokās, visu varam panākt ar savu darbu
un mīlestību. Dievs, svētī Latviju!
Elita Pētersone

 Mākslas un mūzikas skolas audzēknes sveic ādažniekus, kas savulaik piedalījās
barikādēs.

Foto – tvnet.lv

 Foto entuziasta Pētera Kirikova personālizstādes atklāšanā.

Foto – Laima Jātniece

Foto – Valters Poļaskovs

MĒNESIS BILDĒS

Foto – tvnet.lv

 Bērnu studijas “Kukaiņi” dokumentālās filmas “... es izaugu
Kukaiņos” prezentācija ar īpašo viesi Rolandu Ūdri-Balodi.

Foto – Laima Jātniece

 Ar kuplu dalībnieku
skaitu lāpu gājienā nosvinēta
Lāčplēša diena.

Foto no personīgā arhīva

 Ādažniece Nikola Astratjeva
iegūst 3. vietu Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu čempionāta individuālajā programmā
mākslas vingrošanā.

Foto – Inga Pērkone

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

 FIZMIX pārstāvis Raitis Streičs un viņa
palīdze Antra demonstrē Ādažu vidusskolas
skolēniem, cik fizika var būt aizraujoša.

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
audzēknes
demonstrē
projekta
“Deju solis krāsās” ietvaros radītos
tērpus “Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākumā.

Vītols
Ādažos”. Foto – Māris
cer ta “Rudens danči
 Deju mirkļi no kon

2

ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (202) 2017

NOVADĀ

Ādažniekos mīt spēcīgs gars un griba!
Godātie ādažnieki!

Tuvojas 18. novembris – mūsu valsts
proklamēšanas 99. gadadiena!
Ādažu novadā šis gads iezīmējās ar lielu rosību un celtniecības darbu apjoma
pieaugumu gan pašvaldības, gan privātā sektora, gan arī Aizsardzības ministrijas projektos. Rosība redzama ne
tikai novada centrā, bet arī ciematos, jo
atdzīvojusies mājokļu celtniecība. Tas
liecina par pārliecības un drošības izjūtas atgriešanos mūsu iedzīvotājos.
Šī gada lielākais ieguvums novadam ir
Gaujas iela. Grūti pat atcerēties agrāko Ādažu centrālo ielu ar milzīgajām
peļķēm un lāpītajām bedrēm. Tā ir
pagātne, Ādaži ieguvuši jaunu seju. Šobrīd norit lieli darbi Muižas ielā, lai to
modernizētu, paralēli uzņēmēji strādā
pie jaunu ražotņu izveides. Šogad Ādažus sasniedza laba ziņa – tiek uzsākta
rūpnīcas “Laima” projektēšana Ādažu
novadā. Ieguldījumi infrastruktūrā
un uzņēmējdarbības attīstībā iet kopsolī. Tas nozīmē, ka tuvākajos gados
Ādažos izveidosies vairāki simti darba
vietu paplašinātajās ražotnēs Muižā,
Jaunkūlās, Podniekos un pie Ataru
ceļa. Varbūt mazāk redzamas, bet apjomu ziņā milzīgas investīcijas tiek ieguldītās Ādažu militārā poligona modernizācijā, kas liecina par ilgtermiņa
mērķiem drošības nodrošināšanā. Šogad novadā par 500 cilvēkiem pieauga
iedzīvotāju skaits, sasniedzot 11,5 tūkstošus. Arī bērnu skaits bērnudārzos,
Ādažu vidusskolā un Ādažu Brīvajā

Valdorfa skolā nepārtraukti pieaug.
Tas priecē un apliecina, ka Ādaži strādā, dun darbos un aug. Tomēr attīstība
rada arī jaunus izaicinājumus, kas jārisina.
Sabiedriskā transporta modeļa izmaiņas šī gada vasarā un rudenī iezīmēja
pārvadātāja grūtības tikt līdzi sabiedrības vajadzībām. Iedzīvotāju neapmierinātība, pārpildīti mikroautobusi, kavēti reisi, nepieciešamība pēc jauniem
maršrutiem ir tikai aisberga redzamā
daļa. Ir skaidri redzams, ka sabiedriskā
transporta sistēma Ādažos tuvākajos
gados būs radikāli jāmaina. Bērnudārza audzēkņu un skolēnu skaita pieau-

gums prasa papildu investīcijas izglītības iestādēs, lai tās spētu apkalpot
visus – nepieciešama papildu mācību
telpu izveide, ēdamzāļu, sporta zāļu un
baseinu remonti, un ēku siltināšana.
Ceļu un apgaismojuma kvalitāte vēl
joprojām ir ādažnieku sāpe numur
viens. Izstrādājot 2018. gada budžetu,
būs jāpieņem lēmumi par sabiedrībai
nozīmīgāko ielu rekonstrukciju. Šobrīd
pabeidzam Attekas ielas turpinājuma
tehnisko projektu, ar Aizsardzības ministriju strādājam pie Cita Mežaparka
ceļa pārbūves plāniem Kadagā. Mazāk
veiksmīgas ir sarunas ar VAS “Latvijas
Valsts ceļi” par Attekas ielas rekonstrukciju un Podnieku ielas apgaismojumu, bet darbs tiek turpināts.
Šobrīd dome uzsāk darbu pie dienas
centra izveides Ādažu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem,
tiek meklēta piemērotākā vieta pakalpojumu sniegšanai visneaizsargātākajiem ādažniekiem. Tomēr ar pilnu
pārliecību varu teikt – Ādažu novads
vienmēr spējis tikt pāri grūtībām un
izaicinājumiem, jo ādažniekos mīt spēcīgs gars un griba. Nākamais gads iezīmēs vēl straujāku attīstību Ādažos.
Ar Raiņa vārdiem sveicu Ādažu novada iedzīvotājus, sagaidot mūsu valsts
dzimšanas dienu!
Pastāvēs, kas pārvērtīsies!
Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Kādas fotogrāfijas stāsts jeb
Ādažu pagasta darbinieki tūlīt pēc Brīvības cīņu beigām
1919. gada jūnija beigās Ādažu apkārtnē labošanas cauri Ādažu pagasta Ropažu 1893. gadā celtais Ādažu Pagasta nams
norisinājās intensīvas Brīvības cīņu stacijai izbrauca 4 igauņu bruņuvilcieni. Brīvības cīņu laikā cieta no šāviņiem.
kaujas, kurās piedalīVācieši bija patvērušies
jās mūsu sabiedrotie
iekštelpās, un igauņu
– Igaunijas armijas vievienības, padzenot ienības. Vācieši bija ieņēnaidnieku, bija sašāvušas
muši ezeru šaurumu pie
grezno podiņu krāsni,
Bukultmuižas, Ādažu
par ko liecina šī fotogrābaznīcas, teritoriju gar
fija. Attēlā redzamie ļauGaujas–Baltezera kanādis ir pirmie Ādažu palu un Gaujas lejteci līdz
gasta darbinieki tūlīt pēc
Carnikavai. Apmēram 5
Brīvības cīņu beigām
dienas norisinājās kaujas
– jaunajā neatkarīgajā
šai teritorijā, līdz vācieLatvijā. Viņiem priekšā
ši atkāpās uz Daugavas
daudz darba – jāatjauno
kreiso krastu. Rīgas līcī
karā cietušie Ādaži, jāstarp Gaujas un Dauuzceļ vairākas skolas un
gavas grīvu atradās 6
jāizveido stingru pamaigauņu karakuģi, kas ap- Vidū pagasta vecākais Jānis Kalniņš no “Podniekiem”, Pirmais no kreisās tu pagasta turpmākajai
pagasta ziņnesis Jānis Alberts Ozoliņš no “MazKracām”. Vēl redzam trīs
šaudīja ienaidnieka po- –kantoristes
izaugsmei.
- Milda Porietis, Alma Kabula un Milda Freimanis. Fotogrāfiju no
zīcijas. Pēc dzelzceļa sa- sava ģimenes albuma Ādažu muzejam dāvinājusi Jāņa Alberta Ozoliņa meita.
Elita Pētersone
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Vējupes peldvietā izveido laipas vides pieejamībai

Lai Ādažu novada iedzīvotājiem paaugstinātu vides pieejamību, tai skaitā peldvietu
pieejamību, Vējupes peldvietā Ādažos ierīkotas koka laipas, kas veidotas tā, lai pa

tām būtu ērti pārvietoties gan cilvēkiem
ratiņkrēslā, gan arī ar bērnu ratiem. Laipas sākums ir pie gājēju celiņa Gaujas ielā,
savukārt laipa noslēdzas ar nelielu platformu Vējupes ūdens malas tuvumā. Laipas ir
stacionāras gan vasaras, gan ziemas sezonā,
līdz ar to – piemērotas ne tikai pastaigām
līdz peldvietai vasarā, bet arī rudens un ziemas jaukajās dienās var doties pastaigā līdz
ūdens krastmalai. Koka laipas priecēs arī
citus aktīvās atpūtas un pastaigu cienītājus,
īpaši lietainajos periodos, kad iestaigātie celiņi nereti pārvēršas par dubļu takām, un
dos iespēju pastaigāties, nebrienot pa slapju
zāli vai pielijušu ceļu.

Šis ir pirmais solis, lai veidotu pieejamāku
un ērtāku atpūtas vidi visiem novada iedzīvotājiem!
Iveta Grīviņa

Turpinās Muižas ielas pārbūves darbi
Projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas
zonas pieejamības un uzņēmējdarbības
vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros
vienlaicīgi ar ūdensvada izbūvi tiek veikta
Muižas ielas pārbūve, nofrēzējot vienu ielas
asfaltbetona joslas segumu visā ielas garu-

mā. Ir uzsākta arī ielas pamatnes izbūve, kas
nodrošinās kvalitatīvu gultni jauna seguma
ieklāšanai. Ir veikta ūdens un kanalizācijas
spiedvadu izbūve pa Jaunceriņu, Vectiltiņu
un Katlapu ceļiem. Projekta ietvaros plānots
izbūvēt 2,4 km ūdensvada tīklus un kanalizācijas tīklus 2,6 km garumā. Pārbūves

darbus veic SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”,
bet autoruzraudzību – SIA “Firma L4”.
Gunta Dundure

Uzlabota velo infrastruktūra Ādažu novadā
Ādažu novada dome īstenojusi LEADER
projektu “Velo infrastruktūras uzlabošana
Ādažu novadā”. Projekta ietvaros izveidoti
trīs publiski pieejami velo infrastruktūras
objekti, kuros uzstādīti velostatīvi, velopumpji un velosipēdu remontu stendi. Katrā objektā izvietoti arī informatīvie stendi,
nodrošinot informāciju par apskates
objektiem un velomaršrutiem Ādažu novadā. Projekta ietvaros izstrādāts arī informatīvais materiāls
– bukleti
par velomaršrutiem
Ādažu novadā
un nomarķēti divi
jauni
velomaršruti – reģionālais
Nr.10, kas savieno
Carnikavu ar Sēju
un Raganu, un
Alderu pludmale,
vijas cauri Ādažu
Alderos
4

Attekas ielā pie krustojuma ar
Gaujas ielu, Ādažos

novadam no
Ādažiem līdz
ļķenei, un lokālais Nr.137
no Ādažu centra līdz Āņiem.
Īstenotais projekts veicinās
sabiedrības
iesaistīšanos
aktīvā tūrisma
un drošas velo
infrastruktūras izmantošanā. Projekta plānotās kopējās
izmaksas ir 16 321,44 EUR, t.sk., Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums ir 12 004.83 EUR.
Gunta Dundure

Stāvlaukumā pie Gaujas tilta, Ādažos
EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Foto – šeit un citviet rakstā Aizsardzības ministrijas arhīvs

dāju Ārlietu ministrijas
Ārējo sakaru daļā kā vecākais referents. Palīdzēju rakstīt ministra runas
angļu valodā, organizēt
vizītes, piedalīties sarunās kā tulks – amatieris.
Un toreiz pieķēru sevi pie
domas, ka pārlieku daudz
nodarbojos ar toreizējās
Latvijas militārās vadības rīcības kritizēšanu.
Kā tāds īstens latvietis.
Kritizēju, bet pats lietas
labā neko nedarīju. Un
tad sev teicu – šādi nevar
darīt, tas ir nepareizi. Vai
nu man ir jāpārstāj kritizēt, vai jāmēģina pašam
darīt labāk. Tā es aizgāju
no ministrijas, iestājos
armijā, mani aizsūtīja uz
kara skolu. Izvēlējos principu – darbi, ne vārdi. Bija
arī tāds patriotisma vilnis – jauna valsts, viss sāk
veidoties. Bet primāri – es
negribēju sēdēt auto aizmugurē un mācīt šoferi,
kā darīt. Es gribēju darīt pats. Un tā teju
25 gadi ir pagājuši.
Kas šajā darbā rada gandarījuma izjūtu?
Tā globāli ir gandarījums par to, ka šogad
ir ieradusies NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa. Teju 25 gadus dienot
armijā, zinu, ka presē vienmēr ir bijušas
diskusijas – jā, jā, esam NATO, bet neviens taču nenāks Latviju aizstāvēt. Vašingtona un Berlīne būs svarīgākas, bet
ne jau Rīga. Ziemeļatlantijas līguma 5.
paragrāfs paredz, ka uzbrukums vienai no
NATO dalībvalstīm ir uzbrukums visām.
Un to, ka tie nav tikai vārdi, bet arī darbi,
mēs redzam ar paplašinātās vadības kaujas grupu, ko vada Kanāda. Skeptiķi teica,
ka neviens nekad neatbrauks, bet, lūk, viņi
šeit ir. Tāpat ir gandarījums, ka Latvijas
valsts ir sapratusi, ka sava artava tomēr jāiegulda arī aizsardzībā. Personīgajā līmenī
lielākais gandarījums ir redzēt, ka karavīrs smaida. Ja aizejot uz štāba sapulci, ierindas laukumā vai, apciemojot karavīru
mācību laikā, viņš smaida, tas ir gandarījums. Pie tam, zinot, ka viņš nedēļu nav
gulējis. Tā ir zīme, ka, pat ja nedaru ko ļoti
labu, vismaz nedaru ko sliktu. Personīgais
kontakts ar karavīru ir ļoti būtisks.
Kādām īpašībām jāpiemīt labam karavīram?
Pirmkārt, labai humora izjūtai. Mūsu profesija no daudzām atšķiras ar to, ka jābūt
gataviem uz nezināmo un jābūt pietiekami iztēles bagātiem, lai uz to paskatītos ar

Pirms nedaudz vairāk nekā gada Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku
kājnieku brigādes komandiera amatā
pulkvedis Ilmārs Atis Lejiņš nomainīja
komandieri Mārtiņu Libertu, kurš Ādažu garnizonā bija strādājis trīs gadus.
Pulkvedis Ilmārs Atis Lejiņš bruņotajos
spējos iestājās pirms teju 25 gadiem, un
šajā laikā viņš guvis arī starptautisku
dienesta pieredzi gan piedaloties starptautiskajā miera uzturēšanas operācijā
Bosnijā un Hercegovinā, gan Afganistānā, kā arī dienot NATO štābā Nīderlandē. Pulkvedi Ilmāru Ati Lejiņu aicinām
uz interviju īpašā laikā, gaidot dienu,
kad svinam Latvijas Neatkarības proklamēšanu, un jautājam ne tikai par darbu
bruņotajos spēkos kā Latvijas aizstāvim,
bet arī iedzīvotāju naktsmieru Kadagā
un aizliegumu sēņot poligona teritorijā
vietās, kur kādreiz tas bija atļauts.
Kāpēc pats gribējāt kļūt par karavīru?
Uzaugu Rietumos, esmu bijušais trimdas
latvietis. Kopš 1989. gada Latvijā viesojos
katru vasaru, bet 1992. gadā no Zviedrijas
pārcēlos uz Latviju pavisam, jo iesaistījos
Pasaules brīvo latviešu apvienības programmā, kuras mērķis bija, lai latviešu
jaunieši no ASV un Zviedrijas ar valodu
zināšanām palīdzētu jaunizveidotajām
Latvijas valsts iestādēm. Kā tulkotāji. Sapratu, ka, nokļūstot Aizsardzības ministrijā, tas ir liktenis. Veselu gadu nostrāĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (202) 2017

smaidu. Dienējot armijā, patriotisma jūtas
radīsies pašas par sevi, tāpat kā spēja sajust savu biedru un plecu pie pleca sajūta,
bet svarīgi arī pašam būt fiziski un mentāli ļoti izturīgam. Kad esi ierakumos un
lodes sāk svilpt, neticīgo nav, un tad nekaro priekš ķeizara vai prezidenta, bet gan
– sava biedra. Armijā piedzīvotais laikam
nevar nepārtapt patriotismā.
“Kopš 1989. gada, kad krita Berlīnes mūris, karš Eiropā nav bijis. Tas bija tālāk
no mūsu mājām, bet tagad esam lielu
pārmaiņu priekšā,” tā pērn teicāt Latvijas Radio. Zinu daudzus, kuriem ir ļoti
bail, redzot to, kas šobrīd notiek visapkārt. Vai Jums ir kāds mierinājums?
Čērčils laikam bija tas, kurš teica, ka nevajag baidīties ne no kā, izņemot bailes. Bailes cilvēku noved pie panikas un neracionālas rīcības. Man nav bail, bet atzīstu, ka
drošības riski Eiropā ir būtiski pieauguši.
Mums blakus ir neprognozējama lielvalsts, kas radikāli mainījusi uzvedību, ar
fizisku spēku iejaucoties kaimiņu zemēs.
Domāju, ka Baltijas un citām valstīm,
kas ir NATO, tiešu militāru draudu nav,
bet redzu, kā mūsos tiek iesētas bailes ar
mērķi apšaubīt pašiem sevi un mūsu valsti. Liekot domāt, ka mēs nekas neesam,
neko nevaram, līdz brīvprātīgi būtu gatavi
iestāties Krievijas Federācijā.
1940. gadā mēs bijām vieni,
tagad – nē
Mērķis ir iebiedēt, lai kļūtu tik ļoti bail,
ka ir vienalga?
Daži domā, ka tieši tas notika 1940. gadā.
Galvenais – izvairīties no militāra konflikta, pēc tam jau būs labi. Ar mērķi glābt
dzīvo spēku 1940. gadā mēs nepretojāmies,
bet pēc tam tāpat cilvēkus aizveda uz Sibīriju. Tik un tā kara laikā mobilizēja abas
puses, lai mūs iznīcinātu. Šobrīd Krievijai
ir svarīgi likt apšaubīt Latvijas Republiku
kā tādu. Šie bieži dzirdamie: “Mēs jau nevarēsim aizsargāties, nav nekādas jēgas...”
Pat ja mēs uz kartes esam maza valsts, mēs
neesam vieni. 1940. gadā mēs bijām vieni,
tagad – nē. Pat ja esošā starptautiskā situācija ir saspringtāka nekā pēdējos 26 gadus,
mums ir palīgi. Sabiedroto klātbūtne man
dod drošības sajūtu, un es ceru, ka lasītājiem arī. Arī tad, ja mēs kādreiz trokšņojam pa naktīm poligonā. Ja ir trokšņi, viss
ir labi, ja trokšņu nav, ir vērts satraukties.
Tāpat kā ar bērniem, kuri spēlējas blakus istabā. Kamēr viņus dzirdam, viss ir
kārtībā, ja kādu laiku ir baigais klusums,
skaidrs, ka tiek darīti kaut kādi nedarbi.
Naktī mēs ierobežosim lielkalibra ieroču
izmantošanu. To mēs darīsim.
Kadagas iedzīvotāji sūdzas ne tikai par
lielkalibra ieroču trokšņiem, bet gan
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arī kādu pastāvīgu
troksni, kas traucē
viņu naktsmieru…
Pastāvīgais troksnis
Kadagā saistīts ar kanādiešu
atvestajām
medicīnas iekārtām
un
zobārstniecības
kabinetu. Pie vainas ir
atšķirīgs elektrotīkla
spriegums, kas nepieciešams iekārtu darbināšanai. Šobrīd mēs
lietojam
elektrības
ģeneratoru, kas rada
lielu troksni. Mēs to
apzināmies. Centīsimies šo problēmu novērst. Pirmais solis – pārvietosim ģeneratoru citur, otrais – uzstādīsim sprieguma
konvertoru, lai novērstu troksni vispār.
Pastāstiet ādažniekiem, kāpēc vairs nedrīkst sēņot blakus Ādažu garnizona
teritorijai?
Kopš ieradusies NATO paplašinātā kaujas vienība, mācības ir ļoti intensīvas. Tas
ir drošības jautājums. Es nevaru apturēt
kaujas apmācības un profesionālo iemaņu
uzturēšanu sēņu dēļ. Taču es ļoti saprotu
šo fenomenu – ārkārtīgo vēlmi sēņot. Sēņot atkal varēs tad, kad nešausim, bet šajā
rudenī militāro mācību intensitātes dēļ
bija jāšauj ļoti daudz.

Runāt ar cilvēku, nevis par cilvēku
Publiski esat atzinis, ka Afganistānā,
lai savu grupu turētu pie dzīvības, bija
jādara viss iespējamais. Afganistānā arī
uz Jums pašu vairākas reizes šauts. Kā
izdevās savu komandu atvest mājās?
Joprojām nezinu, kā es to varēju. Es nebaidos no nāves tādā ziņā, ka, raugoties
filozofiski, mēs visi mirsim. Jautājums tikai, kad un kur. Vajag uztraukties par to,
ko vari ietekmēt, un neuztraukties par to,
ko nevari. Ikvienam komandierim jārūpējas par misijas izpildi un tai pat laikā jādara viss iespējamais, lai cilvēki nemirtu
uzdevuma izpildē. Notikušo Afganistānā
pielīdzinu šaha spēlei 9 mēnešu garumā
– gājiens uz priekšu, gājiens ar zirdziņu,
jāupurē bandinieks, bet nevis bandinieks
– karavīrs, bet prestižs, lai tā vietā iegūtu ko citu, jo beigu beigās viss ir cilvēku
savstarpējā komunikācijā. Ir jārunā ar
cilvēku, nevis par cilvēku. Parasti vislielākās kļūdas pieļauj, kad nepareizi izprot
uzdevumu vai mērķi. Ar labiem nodomiem ceļš uz elli bruģēts. Ja nav izpratnes, un viss balstās uz dzelžainu negatīvu
disciplīnu, neizskaidrojot, kāpēc tas ir
jādara, pastāv lielāka iespējamība, ka būs
nesaprašanās. Un armijā strādājam tā, lai
šī uzticēšanās būtu.
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Ko tas nozīmē praktiski?
Reiz Afganistānā, Nuristānas provincē,
ieraudzīju koka mājiņas, kurās bija iegrebti auseklīši, gribēju tos apskatīt tuvāk, un tieši tad uz mani šāva, bet mans
kapteinis izglāba man dzīvību, paspējot
nostumt mani malā. Ak, uz mani šāva…
Tā izklausās kā lielīšanās, bet nē, mans lielākais stress, dienot Afganistānā, bija mēģināt plānot, koordinēt notikumus tā, lai
tad, kad kāds šauj, mums būtu pietiekams
gaisa atbalsts, artilērijas atbalsts, pietiktu
degviela un munīcija. Mani vairāk uztrauc tas, kas man jāizdara, ne tas, ka uz
mani šauj. Kā es varu uztraukties par to, ja
mans uzdevums ir novērst daudz lielāku
katastrofu. Kad atgriezāmies Latvijā, izkāpu no lidmašīnas ar visu savu komandu,
paziņoju par to Aizsardzības ministram,
atgriezos mājās pie sievas un jaunpiedzimušā dēla, tad es no tā visa atgāju. Tad uzdevums bija izpildīts. Afganistānā centos,
lai visus savus vīrus dzīvus dabūju mājās.
Un, jā, jokojot nopriecājāmies, ka Aizsardzības ministrija mums labas bruņuvestes iegādājusies. Par to pārliecinājāmies.
Checked* – strādā!
Šādos brīžos ir vēlme kādam pateikties?
Kā emocionāli tiekat ar to galā?
Esmu teicis paldies savai ģimenei, Dievam
arī, ģimenē mēs gan esam tādi agnostiski
ticīgie, veselīgi ticīgie, teiksim tā. Esmu
pateicīgs savai komandai, viņi man palīdzēja, es viņiem. Es norādīju uz viņu kļūdām, viņi uz manām… Bet tad ir nākamais uzdevums, ir jāiet uz priekšu un nav
laika domāt. Savas uzvaras es īpaši neatceros, bet kļūdas gan. Savas kļūdas atceros
visu dienesta laiku.
Tā kā Latvijā ieradāties 1992. gadā, vai
nebija kas tāds, kas šejienes dzīvē pārsteidza, salīdzinot ar dzīvi Zviedrijā?
No 1989. gada biju pavadījis šeit vasaras,
zināju, uz kurieni braucu. Mani vadīja
ne tikai patriotiskas jūtas, bet arī piedzīvojuma gars. Redzēt, kā atveras pirmais
bankomāts, McDonald’s. Katru mēnesi

tika atvērts kas jauns.
Būt klāt, kad veidojas
viena valsts, tas bija
fascinējoši. Man bija
zviedru kronas, kuras
mainot, pirmajā vasarā dzīvoju tīri labi, bet,
kad pienāca rudens,
man vajadzēja dzīvot
tikai no Latvijas Aizsardzības ministrijas
algas. Un tad bija tā:
“Mjā, labi…” Pozitīva mācība. Tā radās
vēl lielāka pietāte pret
tiem, kuri šeit Latvijā
dzīvoja. Daudzi mani Minsteres latviešu
ģimnāzijas draugi pa vasarām te bija, nospodrināja savas pogas, ka ir palīdzējuši
Latvijas Republikai, bet augustā aizbrauca
projām. Bet mēs, daži indiāņi, nolēmām:
“Pārziemosim!” Analoģiski Mežonīgajiem
rietumiem – šie bija Mežonīgie austrumi,
kas grib atgriezties Rietumos. Toreiz mēs
bijām naivi un domājām, ka tas notiks pāris gados. Bet tiem, kuri zākā Latviju un
saka, ka te ir slikti, paskatieties, no kurienes mēs nācām, kādi mēs bijām 20 gadus
atpakaļ. 90. gadu sākums bija ļoti aizraujošs laiks. Esmu teicis citiem cilvēkiem,
kuri ir savas valsts bēgļi, piemēram, sīriešiem – atgriezieties un izveidojiet savu
valsti pēc kara, tas būs ļoti interesanti. Ja
pats nedarīsi, to paveiks kāds cits. Mūsu
gadījumā nebija karš, bet 50 gadu okupācija.
Kāds Jūs būtu, ja nebūtu armijas? Pulkvedis Ēriks Naglis minēja, ka viņš būtu panks
un revolucionārs, kāds arī jaunībā bija.
Trimdā es arī biju politiski aktīvs. Es būtu
profesionāls brīvības cīnītājs. Es strādātu
Zviedrijā un nedēļas nogalēs būtu aktīvs
latvietis. Lai gan sākumā studēju politoloģiju, sapratu, ka praktiskais darbs mani
interesē vairāk nekā teorija. Varbūt es
būtu skolotājs. Jaunībā klausījos Depeche
Mode, Kraftwerk, programmēju bungu
mašīnu vienā sintezatoru pop grupā. Mati
man bija sataisīti tā, ka stāv gaisā. Jautājums nav, kāds es būtu, ja nebūtu armijā,
bet, ja Latvija nebūtu brīva. Mēs bijām trīs
musketieri – četri cilvēki, jo visi zina, ka
īstenībā ir četri musketieri – arī D’Artanjans. Mēs bijām Niklāvs, Lūkass, Jānis un
es – tādi 15 gadus veci jaunieši, kuri sev
apsolīja – ja Latvija nebūs brīva līdz mums
būs 40 gadi, mēs no Gotlandes ar laivu
brauksim pāri uz Latviju un sāksim karot.
Mēs ar Lūkasu šobrīd dzīvojam Latvijā,
Niklāvs un Jānis dzīvo Zviedrijā, bet arī
aktīvi seko līdzi tam, kas notiek Latvijā.
Monika Griezne

*No angļu valodas – pārbaudīts
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Ceļā uz līdzjūtīgu sabiedrību
Būs pieejami pakalpojumi neaizsargātākajai ādažnieku daļai
Ādažu novada dome plāno veidot rehabilitācijas centru Ādažu novada bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem un dienas centru pieaugušajiem ādažniekiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Kāpēc šāds projekts?
Vēsturiski kopš padomju laikiem Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti nav bijuši
pieejami atbalsta pasākumi, lai iekļautos sabiedrībā. Nosacīti šo cilvēku liktenis bija “ieslodzījums” savos dzīvokļos
vai valsts sociālās aprūpes institūcijās
ar ierobežotu iespēju atrasties sabiedrībā. Lai situāciju labotu, 2016. gada 20.
decembrī Ministru kabinets pieņēma
noteikumus Nr.871, kas paredz attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, turklāt sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās paredzēta ar Eiropas reģionālā
attīstības fonda finanšu atbalstu. Rīgas
plānošanas reģions 2017. gadā uzsāka
Deinstitucionalizācijas plāna 2017.2020. gadam izstrādi.
Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu
sistēmas izveide, kas sniedz cilvēkam,
kuram ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu
dzīvot mājās un ģimeniskā vidē.

Projekta attīstība
iekļauta Ādažu novada
attīstības programmā
Ieceri par dienas centra izveidi personām ar invaliditāti jau 2015. gadā Ādažu novada dome iekļāva Ādažu novada
attīstības programmā 2016.-2022. gadam. 2015. gada 27. oktobrī dome izveidoja darba grupu, lai apzinātu nepieciešamos pakalpojumus šāda projekta
mērķa grupām.
Veicot izvērtēšanu, Sociālais dienests
noskaidroja, ka kopumā pakalpojumi
būtu nepieciešami 62 ādažniekiem, proti, 34 bērniem ar funkcionāla rakstura
traucējumiem nepieciešami rehabilitācijas centra pakalpojumi, bet 28 personām ar garīga rakstura traucējumiem
būtu vajadzīgi dienas aprūpes centra
pakalpojumi.
Domes 2017. gada 24. oktobra sēdē tika
atbalstīts priekšlikums veidot dienas
aprūpes un rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.
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Funkcionālais traucējums – slimības,
traumas vai iedzimta defekta izraisīts
fiziska vai garīga rakstura traucējums,
kas ierobežo personas spējas strādāt,
aprūpēt sevi un apgrūtina iekļaušanos
sabiedrībā.
Garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi ir stāvoklis, kad personai ir vērā
ņemamas grūtības mācīties un uztvert
nepietiekamas intelekta attīstības dēļ.
Personas prasmes: izziņas prasme, valoda, motorās un sociālās spējas ir traucētas. Intelektuālās attīstības traucējumus
var izraisīt ģenētiski faktori, vides faktori, piemēram, infekcijas vai skābekļa
trūkums smadzenēs dzimšanas brīdī.
Intelektuālās attīstības traucējumus parasti neizraisa sociāli vai psiholoģiski
cēloņi.
Psihiskās veselības traucējumi jeb garīgās slimības ir traucējumi, kas ietekmē sajūtas un uzvedību. Garīgām slimībām var būt ģenētiski cēloņi, bet bieži
vien slimība rodas stresa rezultātā, netiekot galā ar depresīvām domām, dusmām vai apjukumu. Garīgās slimības
var rasties sociālu un/vai psiholoģisku
iemeslu dēļ (tuvinieka zaudējums, darba zaudējums u.c.)*

ni ar īpašām vajadzībām un cilvēki ar
garīgās attīstības traucējumiem, jo tas
radītu iespēju ģimenēm pilnvērtīgāk
atgriezties darba tirgū un citās dzīves
aktivitātēs.
Galvenais, ko būtu svarīgi atcerēties, –
garīgi atpalikušās personas nav vairāk
vardarbīgas par pārējiem sabiedrības
locekļiem. Tāpat lielākā daļa seksuālo
likumpārkāpēju nav personas ar garīgās attīstības traucējumiem. Garīga
atpalicība nav tas pats kas psihiska saslimšana.

Centra vietas izvēle
Kā piemērotākā dienas centra atrašanās
vieta tika atzīts pašvaldības zemes īpašums aiz slimnīcas Attekas ielā 39. Šīs
vietas izvēli primāri noteica dienas centra klientu pieejamības vajadzības:
• puse no centra klientiem dzīvo Ādažu
centrā (18 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 13 pieaugušie ar garīga
rakstura traucējumiem);
• lielai daļai no personām ir pārvietošanās grūtības, viņus pavada asistenti, bet
daļa pārvietojas invalīdu ratiņos;
• dienas centra attālums sabiedriskā
transporta pieturām pie slimnīcas ir
50-70m
• jau šobrīd Gaujas iela ir veidota tā, lai
tā būtu ērti izmantojama cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
• Attekas ielas 39 teritorijas zonējums
jau iepriekš bija paredzēts veselības aprūpes un sociālajiem mērķiem, kur jaunais aprūpes centrs būtu daļa no kopēja
medicīnas kompleksa ar ieeju no slimnīcas pagalma.

Garīgās attīstības traucējumi
nav psihiskās veselības
traucējumi
Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem nav slēgta tipa psihoneiroloģisko
iestāžu pacienti. Tie visi ir cilvēki, kas
jau šobrīd ikdienā dzīvo mūsu vidū
– vairums Ādažu centrā,
Kadagā, Podniekos, Stapriņos un citur. Cilvēki, kam
ikdienā varbūt paejam garām, nepamanot. Cilvēki,
kuriem, tāpat kā mums, ir
ģimenes, radinieki un draugi, tikai mazākas iespējas
pašiem dzīvot pilnvērtīgu
dzīvi, bez citu palīdzības.
Tāpat atbalsts nepieciešams
viņu vecākiem un citām
atbalsta personām, kuru Tikšanās ar iedzīvotājiem par domes ieceri veidot diedzīve paiet, savu ikdienu nas centru.
pakārtojot aprūpei. Tādēļ rehabilitāci- • Attekas ielā 39 ir izbūvētas inženierjas un dienas centra izbūve būtu būtisks komunikācijas (elektrība, siltums,
atbalsts ģimenēm, kuru vidū dzīvo bēr- ūdensvads, kanalizācija).
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• medicīnisko un sociālo pakalpojumu
pieejamība (blakus slimnīca, aptieka,
Sociālais dienests).
Dienas centra izveides iecere Ādažu
centrā ādažniekos radījusi daudz jautājumu, tādēļ dome organizēja sabiedrisko diskusiju, kurā iepazīstināja ar

plānoto ieceri. Tiks rīkotas diskusijas
par piemērotākās vietas izvēli, dienas
centra arhitektoniskajiem risinājumiem un nepieciešamo teritorijas labiekārtojumu, neizslēdzot alternatīvu
vietu izvērtēšanu. Līdztekus notiek 62
potenciālo klientu ģimeņu aptaujas, lai

izzinātu pieejamības faktorus un citas
personu ar invaliditāti vajadzības attiecībā uz dienas centra novietojumu un
iekārtojumu.
Nākamā diskusija plānota 21. novembrī plkst. 18.00 Vēstures un mākslas
galerijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos.

26 dienas centri 19 pašvaldībās

Līdzšinējā pieredze, veidojot dienas centrus Latvijā
ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ir noteikts, ka visām personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā ar tādu pašu izvēles
brīvību kā citiem cilvēkiem, nodrošinot:
• iespējas izvēlēties dzīvesvietu un to, kur
un ar ko tās dzīvo; tām neliek dzīvot noteiktos apstākļos;
• dažādu mājās un dzīvesvietā sniegto
pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu
pieejamību, lai dzīvotu un iekļautos sabiedrībā un lai nepieļautu izolēšanu vai
nošķiršanu no sabiedrības;
• plašai sabiedrībai paredzēto sociālo
pakalpojumu atbilstību arī personu ar
invaliditāti vajadzībām un objektu pieejamību1.
Pētījumi rāda, ka cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem nav raksturīga
vardarbīga uzvedība lielākā mērā nekā
sabiedrībai kopumā 2.

Citi līdzīgi centri Latvijā
“Jau šobrīd Latvijā personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir pakalpojumi, kas izvietoti pilsētu centrā, daudz-

dzīvokļu ēkās, blakus publiskām vietām
un pat skolas telpās. Eiropā pakalpojumi
šai mērķa grupai ir izvietoti gan iepirkšanās centros, gan blakus pirmsskolas
izglītības iestādēm, gan citos sabiedriski
nozīmīgos centros,” stāsta biedrības Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis. 19 pašvaldībās
kopumā ir 26 dienas centri. Tie atrodas
Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā,
Liepājā, Valmierā, Alūksnē, Cēsīs, Dobelē, Ilūkstē, Limbažos, Ogrē, Olainē, Kandavā, Saldū, Siguldā, Talsos.
Starp citu, dienas centri arī citviet Latvijā atrodas netālu no
izglītības iestādēm, piemēram,
dienas aprūpes centrs personām
ar smagiem garīgās veselības
traucējumiem Rīgā, Imantas 8.
līnijā, atrodas netālu no Rīgas
pašvaldības bērnu un jauniešu centra,
dienas aprūpes centrs “Saule” Ventspils
ielā 29 atrodas netālu no Rīgas 61. vidusskolas, Jelgavas Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrs atrodas netālu no Jelgavas

Amatniecības vidusskolas, Irlavas sociālo pakalpojumu centrs atrodas netālu
no Irlavas skolas, Olainē dienas centrs
atrodas vienā ēkā ar pirmsskolas izglītības iestādi.

Būt pieņemtam
“Daudziem nebūtu iespējas dzīvot tādu
dzīvi, kāda tā ir šobrīd. Tas nozīmē būšanu mājās, izkrišanu no darba tirgus un sociālās dzīves. Ar šādu centru esamību šis
risks tiek novērsts,” stāsta biedrības Rīgas
pilsētas “Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis. Savukārt cilvēkiem,
kuri uz šiem dienas centriem nāk, ir svarīgi būt pieņemtiem sabiedrībā, tāpēc dienas centrus veido pilsētās, nevis nomalēs
un laukos. Šie cilvēki ir mūsu sabiedrības
daļa. Neviens cilvēks, neviena ģimene nav
pasargāta no iespējas, ka viņu bērnam
būs kādi garīga vai funkcionāla rakstura
traucējumi. Dienas centrs noteikti būtu
iespēja arī mums, ādažniekiem, un mūsu
bērniem, kļūt tolerantākiem pret citādo,
iejūtīgākiem un saprotošākiem.
Ādažu novada dome

* “Rūpju bērns” materiāls “Personu ar garīgās attīstības traucējumiem raksturojums”. “Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga
rakstura traucējumiem nodarbināšanai”, 2007, (http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/Darba_deveji2c_lab.pdf )
1
2006. gada 13. decembra Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, Latvijas Republikā stājās spēkā 2010. gada 31. martā,
http://likumi.lv/doc.php?id=205328
2
Torrey E.F., Stanley J., Monahan J., Steadman H.J. et.al., “The MacArthur Violence Risk Assessment Study Revisited: Two Views
ten Years After Its Initial Publication”, 2008, http://mentalillnesspolicy.org/consequences/Torrey-McArthur-Foundation.pdf un http://
www.macarthur.virginia.edu/violence.html
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Citāda dzīve
Uz sarunu aicinājām Normundu Plešu,
cilvēku, kura meitai ir 20 gadi un kurai
ir nepieciešama aprūpe 24 stundas diennaktī. Paldies viņam par to, ka piekrita
dalīties savā pieredzē sarunā ar “Ādažu
Vēstīm”. Par domes ieceri veidot jaunu
centru bērniem ar īpašām vajadzībām
un pieaugušajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem jautājam Normundam
Plešam, kā arī Annelei Teterei un Unai
Kūlai, kuras Rīgas plānošanas reģionā
nodarbojas ar deinstitucionalizācijas
projektu īstenošanu.
Normunds Plešs: Manai meitai ir 20 gadi,
un kopš dzimšanas un šobrīd viņai ir īpaši
smagi funkcionālie traucējumi, viņai nepieciešama aprūpe 24 stundas diennaktī.
Praktiski tas nozīmē, ka dienaskārtība ir
jāveido tā, lai meitu visu laiku varētu aprūpēt. Viņa ir jāpabaro trīs vai četras reizes
dienā, ir jāpieskata. Lai par meitiņu nepārtraukti varētu rūpēties, sievai nācās atstāt
savu profesiju, tagad viņa mājās rūpējas
par meitu visu šo laiku. Pats savu darbu
esmu sakārtojis tā, lai meitu varētu izvadāt uz speciālajām nodarbībām un skolu. Mēs ar sievu regulāri vedam meitu uz
Strazdumuižas internātvidusskolas-attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem Rīgā, Baltezera rehabilitācijas
centru un mūzikas studiju Rīgā. Tas, kas
mūs uztrauc ir, kas būs ar bērnu, ja kāds no
mums saslims. Mums palīdz arī sievasmāte, bet, ja viņai rodas veselības problēmas,
tad man jāņem slimības lapa. Tas, par
ko mēs sabiedrībā maz runājam, ir pārējie cilvēki, kuri dzīvo blakus cilvēkam ar
īpašām vajadzībām. Vecāki, brālis, māsa,
vecmāmiņa, vecaistēvs. Arī darba devēji,
visi ir iesaistīti. Man ir izdevies sakārtot
savu darbu tā, lai visu varētu apvienot –
strādāju no mājām, tādēļ manā gadījumā
šis ir veiksmīgāks stāsts, bet, ja ģimenē ir
tikai viens no vecākiem, kuram ir bērns
ar īpašām vajadzībām? Un ir jāsamaksā
par dzīvokli, ēdienu u.c. vajadzībām. No
Ādažu Sociālā dienesta mēs saņemam labu
palīdzību, esam pateicīgi, katru gadu kāds
pakalpojums nāk klāt, no valsts gan palīdzība ir tāda, kāda ir. Varēja būt vairāk palīdzības saistībā ar speciālistu pieejamību
– fizioterapiju u.c. pakalpojumiem, tāpat
asistenta pakalpojums varēja būt labāk atalgots. Turklāt ģimenēs, kurās aug bērns ar
īpašām vajadzībām, runa nav tikai par izkrišanu no darba tirgus, arī pārējās dzīves
jomas ir pakārtotas. Piemēram, ja vēlamies
aiziet ciemos, uz šo brīdi ir jāapmaksā aukles darbs. Manuprāt, šai rehabilitācijai un
dienas centra palīdzībai ir jābūt ļoti profesionālai. Ja ir nepieciešama rehabilitācija,
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (202) 2017

Tikšanās ar iedzīvotājiem par domes ieceri veidot dienas centru.

tad tai jābūt pilnībā nodrošinātai, nevis
tikai 10 reizes gadā. Lai mums izdodas vienā vai otrā vietā tomēr atvērt šādu centru.
Dzīvojam Ādažu novadā desmit gadus, tomēr nevarēju pat iedomāties, ka piedzīvošu tādu laiku, kad Ādažos būs šāds centrs.
Biju samierinājies ar to, kas mums ir, ka tā
ir labi, un dzīvojam tālāk.
Ko šāds centrs praktiski maina dzīvē?
Normunds Plešs: Ne tikai mūsu dzīvē,
vairākiem vecākiem, kuriem ir bērni ar
īpašām vajadzībām, būtu iespēja atstāt dienas centrā bērnu un pašiem aiziet pie ārsta
vai kur citur, bērns nebūtu jāved uz Rīgu.
Tāds rehabilitācijas centrs dzīvesvietā ir
ļoti vajadzīgs.
Annele Tetere: Šeit ir divi ieguvumi: viens
– paša cilvēka ar īpašām vajadzībām ieguvums un arī viņa ģimenes. Šāds centrs
būtu ieguvums vecākiem, jo viņi visu laiku

vajag pieredzēt ko jaunu.
Una Kūla: Vecākiem ir nepieciešama drošības sajūta, ja bērns ar īpašām vajadzībām
kādreiz paliks viens, jo vecāki no šīs pasaules aizies, viņam būs nodrošināti tādi
pakalpojumi, kas apmierinās viņa vajadzības. Un ir svarīgi, lai arī šodien vecāki,
kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, var
aiziet pie ārsta, pie friziera, uz teātri, lai
viņi paši psiholoģiski nesabruktu. Mēs nedrīkstam mazināt neviena cilvēka dzīves
kvalitāti. Nezinu, vai mēs tiešām vienmēr
saprotam, ka mūsu dzīves kvalitāte ļoti atšķiras no to cilvēku dzīves kvalitātes, kuriem šie pakalpojumi būtu nepieciešami.
Piemēram, mēs ar auto varam aizbraukt,
jebkura vieta mums var būt sasniedzama,
bet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir būtiski, lai viss pakalpojumu komplekss būtu
vienuviet. Lai vecākam, kurš bērnu aizved
uz dienas centru, nav no dienas centra tālu
kājām jāiet uz aptieku, veikalu, poliklīniku
vai uz kādu sadzīves pakalpojumu sniegšanas vietu, lai nokārtotu visu nepieciešamo.
Ja mēs nesniegsim vecākiem atbalstu, viņi
kādā brīdī var salūzt, turklāt viņi paliek arī
vecāki.
Normunds Plešs: Ikvienam dzīvē ir jāsaskaras ar grūtībām, katram tās ir citādākas, mums ģimenē ir tā, kā ir mums. Mēs
darām to, kas ir paveicams un vajadzīgs,

Nezinu, vai mēs vienmēr tiešām saprotam, ka mūsu
dzīves kvalitāte ļoti atšķiras no to cilvēku dzīves kvalitātes, kuriem šie pakalpojumi būtu nepieciešami.
dāvā savus resursus. Cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām ir nepieciešama socializācija.
Lai cik smagi traucējumi kādam būtu, mēs
visi esam sociālas būtnes. Ir daudzi ārvalstu piemēri, kur cilvēki ar ļoti smagiem attīstības traucējiem, nonākot šādos centros,
sāk darīt ko tādu, ko nekad iepriekš dzīvē
nav bijuši spējīgi paveikt. Jaunā vide, citi
cilvēki palīdz iemācīties un apgūt vairāk.
Kāpēc jaunajā vidē var iemācīties vairāk?
Annele Tetere: Mājās ir ļoti ierobežots cilvēku loks, kas ir apkārt. Arī bērni valodu
mācās no citiem bērniem. Mums visiem
vajag daudz plašāku loku, lai augtu un attīstītos. Lai cik ļoti vecāki mīl un atbalsta,
lai cik daudz iekšējo resursu ir ģimenē, tie
nav neizsmeļami, jo ģimenei pašai arī vajag atbalstu. Vecākiem, brāļiem, māsām
un citiem.
Normunds Plešs: Zinu, ka šādos centros ir palīgierīces, pielāgots aprīkojums,
sensorās istabas ar dažādām skaņām un
gaismām, kas veicina dažādas sajūtas. Tās
cilvēkiem dažādā vecumā mainās. Ja mājās iekārtojam vienu vidi, cilvēks pie tās
pierod, tādēļ ir nepieciešams ko pamainīt,

tomēr saprotam, pat ja izdosies visu paveikt, kā iecerēts, tomēr mēs paliksim sabiedrības daļa ar citādākām vajadzībām.
Gan paredzētais rehabilitācijas centrs, gan
dienas centrs ir daļa no mūsu vajadzībām.
Es ceru, ka Ādažos izveidos gan ļoti labu
centru, gan arī nodrošinās ar kvalificētiem
speciālistiem.
Annele Tetere: Cilvēki ar īpašām vajadzībām šobrīd no mums ir pārāk tālu un
pārāk maz redzami. Jāsaprot, ka negatīvās
pieredzes nāk gan no tiem, kuri ir veseli,
gan no tiem, kuriem ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Nav tā, ka no cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām apdraudējums ir lielāks. Tam
vairāk pievēršam uzmanību, jo mēs šos
cilvēkus redzam ļoti, ļoti maz. Tai pat laikā, ja skolā otram pāri dara bērns, kurš
tiek uzskatīts par veselu, arī tas ir tikpat
sāpīgs pāridarījums. Būtiskākais, manuprāt, ka cilvēkus ar īpašām vajadzībām
ikdienā mums vajadzētu redzēt vēl vairāk
un vairāk, lai mēs nebaidītos paskatīties
uz viņiem tā, kā mēs skatāmies uz saviem
tuvākajiem.
Monika Griezne
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Ādažos darbu uzsācis jauns metālapstrādes uzņēmums

Kopš septembra savu mājvietu Lejupes
ielā 11, Ādažos, Ādažu novadā radis jauns
metālapstrādes uzņēmums SIA “POLYMOLD”. Uzņēmums, 5 gadus veiksmīgi
darbojoties Rīgā, sasniedza nākamo attīs-

tības posmu – tika paplašināts sniedzamo
pakalpojumu klāsts un radās nepieciešamība pēc plašākām ražošanas telpām. Tāpēc tika pieņemts lēmums ražotni pārcelt
uz Ādažiem, kur bija pieejamas piemērotas telpas un infrastruktūra. Jaunais uzņēmums nodrošina pilnu metālapstrādes
pakalpojumu kompleksu – no projekta
izstrādes līdz tā īstenošanai. Inženieru
un tehnisko līdzstrādnieku uzkrātā pieredze ļauj rast labākos un ekonomiskākos
risinājumus, ražojot dažādas, tai skaitā
nestandarta, detaļas, ierīces un citu pro-

dukciju. Lai uzņēmums nodrošinātu visu
pasūtījumu kvalitatīvu izpildi, esošā darbaspēka resurss ir nepietiekams. Uzņēmuma komandā nepieciešami darbinieki
šādos amatos: ražošanas vadītājs; inženieris; konstruktors; metinātājs (MIG/
MAG/TIG); virpotājs; lokāmās iekārtas
operators (CNC); lāzergriešanas operators
(CNC); metāla detaļu krāsotājs; metāla
detaļu skrotētājs. Interesentiem savs CV
jāsūta uz e-pastu: info@polymold.lv līdz
22.12.2017.
SIA “POLYMOLD”

Aicinām neizmantot Vējupes ūdeni saimniecībā, nemakšķerēt un nepeldēt Vējupē!
Reaģējot uz iedzīvotāja sniegto informāciju par nezināmas izcelsmes zaļas krāsas plankumiem Vējupē aptuveni 20 -30 m² platībā, pretī Zīļu ielai, Ādažu pašvaldības policija apsekoja Vējupi un informēja par to Valsts vides dienestu. Tiek veiktas ūdens
analīzes, lai noteiktu vielas izcelsmi.
Aicinām iedzīvotājus minētajā vietā nemakšķerēt, neizmantot Vējupi peldēm un nelietot upes ūdeni saimniecībā! Par analīžu
rezultātiem informēsim turpmāk.

Biedrībai “Palīdzēsim viens otram” tagad arī Ādažos savs koordinators
Biedrība “Palīdzēsim viens otram” pastāv
4 gadus un ir sniegusi atbalstu vairākiem
tūkstošiem cilvēku visā Latvijā. Viens no
dibinātājiem Edijs Pipars nācis no trūcīgas ģimenes, un labi izprotot situāciju,
kad nekā nav, tas iemācījies no sirds just
līdzi katram, kam grūti, un gatavs sniegt
palīdzīgu roku nelaimē nonākušajiem.
Gandrīz 23 000 sekotāji Facebook lapā
ir brīvprātīgie gan Latvijā, gan aiz valsts
robežām. Ik dienu sociālajā tīklā tiek saņemti palīgā saucieni no dažādām Latvijas
vietām, un grupas biedri komentāros ātri
steidz uzrakstīt, kas un kā var palīdzēt.
Tiek palīdzēts ne tikai ar tūlītējai lietošanai nepieciešamo pārtiku, medikamentiem, apģērbu, bet arī līdzdarbojas dažādu
sadzīves situāciju risināšanā (tai skaitā

sniedzot juridisku un morālu atbalstu),
kad cilvēkam ir vairāk problēmu nekā atbilžu un nav kas uzreiz palīdz. Kāds cilvēks, atrodoties svešā valstī, kādu apstākļu
dēļ bija palicis uz ielas, viņš atrakstīja palīgā saucienu, un, talkā nākot grupas biedriem, atrada naktsmājas.
Kopā ar Ediju darbojas vairāk nekā 10 palīgu, kas veic darbu noliktavā un koordinē
atbalsta sniegšanu grūtībās nonākušajiem
visā Latvijā. Jau kādu laiku arī mūsu novadā un tā tuvākajā apkaimē darbojas koordinators Ilze Melberga (ilze.melberga@
gmail.com), kas tāpat kā pārējie iesaistās
komandas ikdienas darbā. Šobrīd uzsākts
Ziemassvētku projekts, kas domāts trūcīgo ģimeņu bērniem. Ikviens no mums
var pieteikt kādu, kam nepieciešama palī-

dzība, kā arī kļūt par palīdzības sniedzēju
kādam, kas nonācis grūtībās. Ja vēlies par
mums uzzināt vairāk, apmeklē Facebook
grupu.
E-pasts:
palidzesim.viens.otram@gmail.com
Noliktavas adrese: Maskavas iela 459 (3.
stāvs. Darba laikus skatīt Facebook)
Palīdzēt var arī attālināti:
Palīdzēsim viens otram (ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss)
Reģ. Nr: 40008260372
AS Swedbank
LV06HABA0551043090995
PayPal:
palidzesim.viens.otram@gmail.com
Labais vairo labo!
Ilze Melberga

Paredzams sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugums
Ādažu novada dome 21. novembrī izskatīs jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu saistībā ar
Dabas resursu nodokļu likmes paaugstināšanu. Paredzēts, ka no 2018. gada 1. janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa Ādažu novadā būs 6,83 EUR par 1
m3 bez PVN (pašreizējā maksa 6.40 EUR
+ 0.43 EUR pieaugums). Tādējādi 0,24 m3
konteiners turpmāk maksās 1,64 eiro bez
PVN, 0,66 m3 konteiners – 4,51 eiro bez
PVN un 1,1 m3 konteiners – 7,51 eiro bez
PVN.
Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs komponentes: 1) maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, 2) dabas resursu nodoklis un
3) atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā.
Šī gada sākumā spēkā stājās likums “Gro10

zījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, ar
kuru tika palielināta dabas resursu nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu
apglabāšanu no 25 EUR/t uz 35 EUR/t.
Valsts ir noteikusi dabas resursu nodokļa
pieaugumu vairāku gadu garumā, un 2020.
gadā tas sasniegs 50 eiro/t, tāpēc arī turpmāk maksa par atkritumu apsaimniekošanu katru gadu kļūs lielāka.
Ādažu novadā ir viena no zemākajām
maksām par atkritumu apsaimniekošanu
– Mārupes novadā tā ir 6,58 EUR, Carnikavas novadā 8,63 EUR, Jūrmalas pilsētā
8,66 EUR, Garkalnes novadā 9,44 EUR,
Saulkrastu pilsētā 11,24 EUR, Krimuldas
novadā 12,73 EUR, Jaunjelgavas novadā 13,13 EUR, Valkas pilsētā 13,51 EUR,
Cesvaines pilsētā 17,47 EUR, Apes pilsētā
18,04 EUR, Alūksnes pilsētā 18,66 EUR.

Lai samazinātu izdevumus par atkritumu
apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus
šķirot stikla, plastmasas un kartona iepakojumu publiskajos konteineros (to atrašanās
vietas kartē: http://ej.uz/EBV-Adazi-skirosana). Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” pavasarī piedāvās
savākt arī šķirotos bioloģiskos atkritumus.
Novadā tiks pilnveidoti jau esošie 36 stikla
šķirošanas punkti, papildinot tos ar konteineriem vieglajam iepakojumam (papīra,
kartona, plastmasas un metāla) un bioloģiskajiem atkritumiem, savukārt 1 šāds
punkts tiks izveidots no jauna.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var
sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu
apkalpošanas centru, e-pasts adazi@vide.
ecobaltia.lv vai zvanot pa tālruni 67799999.
Ādažu novada dome
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Ziņo ātri un ērti par notiekošo novadā sava viedtālruņa mobilajā aplikācijā Mobio
Ādažu novada pašvaldība efektīvākai
komunikācijai ar iedzīvotājiem ievieš
jaunu, mūsdienīgu rīku – bezmaksas
aplikāciju Mobio viedtālrunī vai planšetdatorā, piedāvājot iedzīvotājiem aktīvi
iesaistīties novada uzlabošanā, ar aplikācijas palīdzību ziņojot par problēmjautājumiem novadā. Nolūzis koks, ielu
apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve, nepareizi novietota automašīna,
netīrīts ceļš, sabiedriskās kārtības pārkāpumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai
videi – fiksē notikušo, nofotografējot,
informē pašvaldību un seko līdzi risinājumam turpat mobilajā aplikācijā! Ja ziņojumu sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski noteiks foto uzņemšanas
vietu* un ziņojums nonāks pie atbildīgā
dienesta. Atzīmējam, ka uzdevuma iz-

pildei būtiskākais parametrs ir precīzu
koordinātu norādīšana. Izvēloties sadaļu
Valsts ceļi, ir iespējams sūtīt ziņu arī par
valsts nozīmes autoceļiem.
Līdz gada beigām aplikācija iedzīvotājiem būs pieejama izmēģinājuma režīmā,
tāpēc aicinām ziņot pašvaldībai par kļūdām aplikācijas darbībā, sūtot e-pastu
dome@adazi.lv vai, zvanot VPV Klientu
apkalpošanas centram pa tālr. 67997350.
Ja aplikācijas izmantošana būs efektīva
un saņemsim pietiekamu iedzīvotāju atsaucību, pašvaldība piedāvās lietot to arī
turpmāk.
Pašvaldība ziņojumus izskatīs un risinās
darba laikā. Ārkārtas gadījumos un neatliekamās situācijās, kas prasa tūlītēju
rīcību, lūdzam informēt operatīvos dienestus vai zvanīt 112.

Lai kļūtu par Mobio lietotāju, aplikācija
Mobio bez maksas jāinstalē mobilajās ierīcēs Apple Store vai Google Play.
*Iphone lietotājiem aicinām pārliecināties, ka esat atļāvuši mobilai lietotnei piekļūt savai atrašanās vietai, pretējā gadījumā aplikācija fiksētos attēlus ļaus nosūtīt,
bet tie nebūs apskatāmi adresātiem.
Laima Jātniece

Norit darbs pie sabiedriskā transporta kustības sarakstu uzlabošanas

Pateicoties Kadagas, Garkalnes, Baltezera, Podnieku, Stapriņu un Ādažu ciemu
iedzīvotāju iesniegtiem priekšlikumiem
par sabiedriskā transporta kustības sarakstu uzlabošanu, kā arī, izvērtējot Āda-

žu vidusskolas un Brīvās Valdorfa skolas
skolēnu vecāku sūdzības par nokļūšanu
uz autobusu pēc stundām, Ādažu novada dome kopīgi ar Rīgas plānošanas reģionu un SIA “Ekspress Ādaži” ir veikusi
kustību sarakstu analīzi un izstrādājusi
izmaiņu projektu. Šobrīd norit sarunas
ar pārvadātāju SIA “Ekspress Ādaži” par
vairāku jaunu maršrutu ieviešanu pieprasītajos laikos, kas palīdzētu ciemu iedzīvotājiem nokļūt līdz Rīgai un atpakaļ
uz Ādažiem. Domes un Rīgas plānošanas
reģiona, kā arī pārvadātāja iesniegtos
priekšlikumus vērtēs SIA “Autotransporta direkcija” līdz š.g. 1. decembrim. Par
aktuālajām izmaiņām ziņosim decembrī.
Atgādinām 3 svarīgas lietas pasažieriem:

Pašvaldību vadītāji
tiekas ar aizsardzības ministru
Ādažu, Carnikavas,
Garkalnes, Inčukalna, Saulkrastu
un Sējas pašvaldību
vadītāji ierosināja
tikšanos ar aizsardzības ministru,
reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām
par bruņoto spēku
mācību laikā esošajiem trokšņiem. Tikšanās laikā secināts, ka
nepieciešami Ādažu poligonam saistoši noteikumi par bruņoto
spēku organizētajām mācībām, lidojumiem un militārās tehnikas pārvietošanos, cienot iedzīvotāju tiesības uz netraucētu
naktsmieru. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis aicināja iedzīvotājus saprotoši izturēties pret karavīru nepieciešamību
mācīties, kā arī apsolīja, ka tiks izveidota precīzāka apziņošanas
sistēma, turklāt naktīs no 1.00.-5.00 tiks ierobežota lielkalibra
ieroču izmantošana.

1. Ikreiz paņem biļeti brauciena sākumā,
tas nodrošinās braucēju uzskaiti un mazinās iespēju, ka maršrutu varētu slēgt;
2. Pārliecinies par izvēlētā transporta maršrutu un atiešanas laikiem Autotransporta direkcijas mājaslapā www.
atd.lv, sadaļā “Kustības saraksti”;
3. Pēc iespējas izvēlies lielo autobusu,
jo mazie mikrobusi kursē starp ciemiem
un, iespējams, galapunktos jau būs uzņēmuši maksimālo pasažieru skaitu;
4. No 1. decembra, izmantojot viedtālruņa aplikāciju MOBIO*, ziņo domei par
konstatētajām nepilnībām sabiedriskajā
transportā, nosūtot datumu, reisa laiku
un konstatētās problēmas aprakstu.
Ādažu novada dome

Brīvas vietas Kadagas bērnudārzā
2011., 2012. un 2013. gadā
dzimušo bērnu grupās
Kadagas bērnudārzā ir brīvas vietas 2011., 2012. un 2013. gadā
dzimušo bērnu grupiņās. Galvenais noteikums – bērnam un vienam no bērna vecākiem jābūt deklarētiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā un jābūt reģistrētam pašvaldības bērnudārzu
rindā. Interesentus lūdzam pieteikties pie iestādes vadītājas Irēnas
Kuzņecovas (tālrunis 67511520, e-pasts: piimezaveji@adazi.lv).
Uz tikšanos Kadagas bērnudārzā!

Ādažu novada dome
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Godina ādažniekus – barikāžu dalībniekus

Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim ne tikai deva pretsparu OMON
specvienībām, bet arī ar plaša starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa
PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un no Krievijas ievest PSRS regulāro karaspēku.
Kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā
30 tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. Oktobra beigās Ādažos
1991. gada barikāžu muzejs pasniedza
pateicības rakstus ādažniekiem par
viņu ieguldījumu atjaunotās Latvijas
Republikas aizsardzības pasākumos.
Godināšanas pasākuma apbalvotajiem jautājam, kāds ir viņu barikāžu
stāsts un vai viņi jūtas laimīgi valstī,
kuru pirms 26 gadiem aizsargāja.
13. janvāra rītā, pēc PSRS karaspēka
uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa
aizstāvjiem, Latvijas Tautas frontes vadītāji Dainis Īvāns un Romualds Ražuks
Latvijas Radio aicināja Latvijas iedzīvotājus pulcēties Doma laukumā. Latvijas
Tautas frontes sarīkotajā protesta manifestācijā Daugavmalā sapulcējās ap 500
000 cilvēku, lai izteiktu savu atbalstu
lietuviešiem un paustu gatavību turpināt uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas ceļu.
Jānis Pavlovskis, ādažnieks, Barikāžu laikā
atradās pie viesnīcas
“Latvija”
Jānis Pavlovskis uz barikādēm devies ar domu
aizstāvēt savu valsti. Un šī
12

doma bijusi svarīgāka par bailēm: “Sieva
bija nobijusies vairāk par mani, bet atbalstīja mani. Nekādu baiļu nebija, tikai
domāju par to, kā aizsargāties, ja nāks
omonieši vai krievu karaspēks. No sava
kokapstrādes uzņēmuma Ādažos visi
kopā devāmies uz Rīgu. Dežurējām pie
viesnīcas “Latvija”. No kolhoza mums
bija smagā tehnika – traktori, autobusi,
no kuriem veidojām aizsargjoslu, atstājot tik šauras ejas, ka pat viens cilvēks
nevarēja izlīst cauri. Dežurējām uz maiņām. Ēdienu mums deva no vietējās
ēdnīcas.” Jānis savā valstī nav vīlies, jo
vienmēr bijis optimists: “Lai gan dažbrīd iet grūti, ticu, ka būs daudz labāk.”
Jānis cer, ka latvieši, kuri aizbraukuši
uz Īriju un Angliju, tomēr atgriezīsies
dzimtenē. Arī pats pusgadu strādājis
galdniecībā Īrijā, bet atgriezies Latvijā,
jo “piespiedu vai labprātīga, trimda tomēr ir un paliek trimda.” Jānis priecājas
par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, ka sabiedrotie ir šeit: “Armijas trokšņošana Ādažos mani netraucē, gluži otrādi – tā man rada vēl lielāku
drošības sajūtu.”

Dienu un nakti dega ugunskuri
Pēteris Trubačs, ādažnieks, Barikāžu laikā
apsargāja radio un
televīzijas torni
Pēteris Trubačs atceras, ka došanos uz barikādēm Rīgā no Ādažu
kolhoza organizējuši dispečeri: “Tolaik
katrs uz savu galvu jau tāpat nevarēja nekur braukt. Ceļazīmes izsniedza
dispečeri. Manā ceļazīmē bija rakstīts
“Ādaži-Ulbroka”. Organizēšanās notika

ļoti ātri. Smago tehniku
piebēra pilnu ar šķembām, pēc tam– taisnā ceļā
prom. Tā bija pēcpusdiena. Pirmajā dienā, kad uz
ceļa rindā salikām tehniku, kuru katru brīdi varēja
parādīties tanki. Ulbrokā,
garāžu rajonā, atradās ar
brezentu pārklāts armijas
tanks. Domāju – tankam
nebūtu nekādu problēmu
izbraukt cauri mežam un
nogāzt radio torni. Sajūtas bija tādas – kas būs,
tad būs, citas iespējas jau
nebija. Ne mums kādi ieroči bija, nekā. Ko mēs
varējām? Traktoru nolikt
uz ceļa, bet tankam jau
tas nebūtu šķērslis. Kad Rīgā sākās apšaude, gaidījām, ka pie mums arī būs.
Uzzinājām, ka Rīgā ir pirmie kritušie,
ievainotie. Sēdējām, gaidījām. No Inčukalna atbrauca mežinieki, sazāģēja
sausās priedes, dienu un nakti dega
ugunskuri. Kopumā barikādēs pavadījām kādas 10 dienas un naktis,” atceras
Pēteris Trubačs.
“Sāpīgi, ka šodien tik daudz Latvijas
zemes pieder ārzemniekiem. To gan nedrīkstēja pieļaut.
Pats esmu no Latgales un zinu daudzus,
kuri ir aizbraukuši prom. Tas arī nav
pareizi. Esam pieļāvuši daudz kļūdu,”
uzskata Pēteris Trubačs.

Kurš tad vēl, ja ne mēs…
Antra Meola, ādažniece,
Barikāžu laikā bija Vecrīgā, pie Augstākās
padomes, Zaķusalā
Antra Meola domā,
ka piedalīties barikādēs viņus abus ar vīru
rosinājis jaunības dullums
un apziņa, ka pēkšņi vari dabūt brīvību,
par ko agrāk nevarēja runāt: “Par sarkanbaltsarkano karogu bijām dzirdējuši tikai no vecmāmiņas. Uzzinot par
to, kas noticis Lietuvā, bija sajūta – ir jābrauc. Kurš tad vēl piedalīsies, ja ne mēs
paši! Tolaik strādāju tirgū, un mums visiem darbā bija jāparakstās, ka nepiedalāmies un neatbalstām barikādes, tāpēc
darba laikā strādāju, bet uz barikādēm
devos naktī. Piemēram, no komunālā dienesta Ādažos organizējās pilnīgi
visi, bet mums draudēja ar atlaišanu.
Acīmredzot katrs vadītājs izdarīja savu
izvēli, kā rīkoties šajā laikā. Domāju,
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ka Kaula vietnieks Agris Everss deva
atļauju izmantot kolhoza tehniku. Kopumā barikādēs piedalījāmies 4 naktis.
Šaurajās Vecrīgas ieliņās bija pilns ar
traktoriem, milzīgiem betona klučiem.
Apbrīnoju, kā to vispār varēja dabūt
gatavu… Stāvēja sametināti prettanku
dzelži, uz tiem uzspraustas padomju
pases, karaklausības apliecības. Karikatūras par valdību un Kaulu. Pie viesnīcas “Latvija” redzējām sašautu autobusu. Bija uzsnidzis pavisam plāns sniegs,
un brāļi Ziemeļi pie planetārija dziedāja
dziesmu “Uzsniga sniedziņš balts”. Cilvēki bija sirsnīgi, dalījās ar ēdienu, ar
zeķēm, cimdiem. Visi bija ļoti saliedēti.
Bailes izjutu tikai Zaķusalā, kad cilvēki mierīgi staigāja no televīzijas ēkas uz
torni, līdz pēkšņi pa skaļruņiem izskanēja informācija, ka brauc bruņutehnika. Atceros, ka toreiz nodomāju: “Nu
gan laikam ir beigas!” No cilvēkiem
veidojām mūri četrās rindās. Vīrieši
priekšā, sievietes aizmugurē. Tomēr
bruņu transports tā arī līdz Zaķusalai
neatbrauca.” Jautāta, vai jūtas laimīga,
dzīvojot šodienas Latvijā, Antra atbild:
“Kā paši dzīvosim, tāda arī būs valsts.”
Viņasprāt, mazāk vajag gaidīt no 100
gudrajām galvām, vairāk – darīt un iesaistīties pašiem. Viņai šodienas Latvijā
visvairāk sāp sirds par pensionāriem:
“Kad bija 13. janvāra dziesmotais mītiņš, skanēja saukļi – pastalās, bet brīvi!
Un te nu mēs esam!”

Neaizmirst barikāžu dalībniekus
Renārs Zaļais, 1991. gada
barikāžu muzeja direktors
1991. gada barikāžu muzeja direktors
Renārs Zaļais, kurš
pats bijis notikumu
aculiecinieks un arī tika
smagi ievainots, uzskata, ka tā laika notikumus ikvienam palīdzēja izturēt gara
spēks. Viņš barikāžu laiku sauc par savu
otro dzimšanas dienu, jo 20. janvāra apšaudēs viņš tika smagi ievainots. Vairāk
nekā 20 Bauskas milicijas darbinieki
1991. gada janvārī ieradās Rīgā apsargāt valstiski svarīgus objektus. Astoņi
no viņiem naktī uz 20. janvāri apsargāja
Iekšlietu ministriju Raiņa bulvārī. “Mēs
visi bijām gatavi tam, ka kaut kas notiks.
Bija pirmais nošautais - šoferis Roberts
Mūrnieks. Braucot uz Rīgu, autobusā
pārrunājām, ka, iespējams, ne visi atgriezīsimies,” stāsta Renārs Zaļais. “Mēs,
Bauskas milicijas darbinieki, bijām vienīgie, kuri oficiāli bija bruņoti. Piekrītu
bijušajam kolēģim Valerijam Merkunam
(Bauskas policistam red.), ka 1991. gada
20. janvāra OMON uzbrukums Iekšlietu
ministrijai bija mūsdienu pirmā un vienīgā kauja par Latvijas neatkarību,” pārliecināts Renārs Zaļais.
Šodien viņš par savu misiju uzskata cīņu
par to, lai barikāžu dalībniekus neaizmirst: “Bija tāds mirklis, kad barikāžu

notikumus gribēja izdzēst no vēstures
atmiņas. 3 gadus cīnījāmies par likumu,
kas nosaka statusu cilvēku grupai, ko
dēvē par barikāžu dalībniekiem. Daudz
kam vēl būtu jāmainās, kā valsts daudz
kļūdu esam pieļāvuši. Domāju, ka barikāžu laiks vēl nav beidzies…”
Kā varēja būt iespējams, ka padomju
paraugkolhozā organizēti notika došanās uz barikādēm?
Barikāžu dalībniece, vēsturniece Elita
Pētersone: Paraugkolhozā ļaudis vienkārši saņēma labas algas, viņi bija materiāli labāk nodrošināti, bet dziļi sirdī visi
bija Latvijas patrioti! Neviens nevarēja
palikt vienaldzīgs, kad izšķīrās Latvijas
liktenis. Lai arī kādu amatu ieņēma, lai
vai kādas privilēģijas katram bija piešķirtas. Viss notika, pateicoties cilvēku
rīcībai. Tā ir unikāla Latvijas vēstures
daļa – šī nevardarbīgā visas tautas pretošanās! Neviens taču nezināja, kā barikāžu
dienās izšķirsies Latvijas liktenis. Ja paraugkolhoza atbildīgais darbinieks, tikai,
lai nezaudētu savu amatu un kādas īpašās
privilēģijas, nostātos pret savu tautu vai
nedotu rīkojumu smagajai tehnikai doties sargāt Rīgu, kā viņš varētu acīs skatīties saviem bērniem, ģimenei, radiem,
kaimiņiem – visiem Latvijas ļaudīm. Neviens “vēstures profesors” vai “vēstures
maģistrs” nebūs tas, kas pateiks kaut ko
unikālu vai īpašu. Mēs visi toreiz rīkojāmies tā, kā teica mūsu sirdsapziņa.
Monika Griezne

Rudens danči Ādažos
Laikā, kad rudens drēgnums ar lietus lāsēm un oranžām pīlādžogām klauvē pie logu rūtīm,
uz kopīgiem rudens dančiem 4. novembrī Ādažu Kultūras centra deju kopa “Sprigulis” aicināja draugus. Bagātīgu deju ražu līdzi bija atveduši senioru deju kolektīvs (SDK) “Saulgrieži” no
Saulkrastiem, vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Dzirnakmeņi” no Krimuldas, VPDK
“Lecam pa vecam” no Skultes, kā arī pašmāju VPDK “Sānsolītis” un deju kopas “Sprigulis” vidējās un vecākās paaudzes dejotāji. Koncertu kuplināja folkloras kopa “Svitene” no Rundāles novada, kuras vadībā pasākuma otrajā daļā visiem bija iespēja apgūt latviešu tradicionālos dančus.
Koncertā tika izdejotas gan jau iemīļotas pazīstamu autoru dejas, gan dejas, kas tiek gatavotas
XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Deju kopa “Sprigulis”

Ādažu bibliotēkā viesojas rakstnieks Jānis Ūdris
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Vēstnesis” redaktors.
Jāņa Ūdra vēsturiskajās pārdomās
par Latvijas izveidošanos, diplomātiju
un politiku, kā arī ieskatu šodienā ieklausījās dažāda gadagājuma novada
iedzīvotāji – gan Ādažu vidusskolas
vecāko klašu skolēni, gan arī citi interesenti.
Bibliotēka aicina ikvienu pievērst uzmanību rakstnieka literārajiem darbiem, kas veltīti Latvijas vēstures izzināšanai, atklājot pagātnes notikumus un
politiskās aizkulises.
Foto - Laima Jātniece

Rakstnieks Jānis Ūdris, 7 vēsturisku
un biogrāfisku romānu autors, tikšanos ar pasākuma dalībniekiem aizsāka, iepazīstinot klātesošos ar saviem
biogrāfiskajiem darbiem – grāmatu
par latviešu izcilo politiķi un mūsu
diplomātijas iedibinātāju Zigfrīdu
Annu Meierovicu “Meierovics. Trīs
Annas”, kā arī biogrāfisko romānu
latviešu literatūrā par Kārli Ulmani
“Ulmanis. Lielā Kārļa testaments”. Lai
uzturētu atklātu sarunu ar jauno paaudzi, ir tapusi grāmata “Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē” jeb “Latvijas dzī-

vā vēsture tīņiem”, kurā rakstnieks ar
saviem mazbērniem pieredz svarīgākos
Latvijas vēstures notikumus. Jānis Ūdris
ilgus gadus bijis arī laikraksta “Latvijas

Ādažu bibliotēka
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“3+ Ģimenes kartes” turpmāk izsniegs arī
daudzbērnu ģimeņu bērniem un jauniešiem

“3+ Ģimenes kartes” turpmāk izsniegs
arī bērniem un jauniešiem, kas mācās. To
nosaka Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi noteikumos „Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība
“3+ Ģimenes karte””.
Turpmāk vecākam būs tiesības lūgt minēto karti piešķirt arī bērniem, kuri ir
sasnieguši septiņu gadu vecumu un piln-

gadīgajām personām, kas
turpina iegūt izglītību, bet
vēl nav sasnieguši 24 gadu
vecumu. Vienlaikus noteikts, ka bērns, lietojot “3+
Ģimenes karti”, personu apliecinoša dokumenta vietā
var uzrādīt skolēna apliecību.
Kartes izsniedz Sabiedrības
integrācijas fonds.
Papildināti arī “3+ Ģimenes
kartes” piešķiršanas kritēriji. Lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku
pienākumu pildīšanu – bērna nodrošināšanu ar uzturlīdzekļiem, noteikts, ka
turpmāk būs jāpārbauda, vai vecāki nav
reģistrēti kā parādnieki Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas parādnieku
reģistrā. Ja vecāks ir reģistrēts kā parādnieks, tad kartes izsniegšana tiek atteikta.

Izņēmums ir tad, ja vecāks ir cilvēks ar
invaliditāti vai pārejošas darbnespējas gadījumos, kā arī tad, ja parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fondu par uzturlīdzekļu maksājumus
veikšanas kārību un šo vienošanos pilda.
Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta
programma daudzbērnu ģimenēm, kas
reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments
tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni
vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja
saņemt dažādas atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldību iestādes un privātie uzņēmumi
Latvijā.
Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrija

Bērni krāso, veido no māla un glezno mākslas nodarbībās,
kas notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu

Septembra un oktobra otrdienu vakaros
Ādažu Mākslas un mūzikas skolā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros notika biedrības ATTĪSTĪBAS PARKS organizētās mākslas nodarbības bērniem vecumā
no 10 līdz 15 gadiem. Mākslas
terapeites Baibas Lezdiņas vadībā tika aizvadītas septiņas
krāsu un emociju piepildītas
nodarbības, kurās piedalījās
15 bērni no Ādažu novada.
Nodarbībās, kuru galvenais
mērķis bija rosināt radošā
potenciāla attīstību, bērni iepazina dažādas mākslas tehnikas un rokdarbu veidus.
Bērni veidoja savus oriģinālos
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darbus, izmantojot dažādus mākslas materiālus.
Darbu bērni uzsāka, veidojot sejiņas no papīra aplikācijas, tajās atainojot savu aktuālo noskaņojumu. Tam
sekoja ļoti ekspresīva
un emocionāla nodarbība darbā ar krāsām,
kurā ar lielu prieku
varēja izbaudīt iespēju
šļakstīt, pilināt un likt
krāsas uz papīra ar karoti, veidojot unikālus
un krāšņus mākslas
darbus Roršaha tehnikā. Bērni mācījās
koncentrēties, plānot un konstruēt, veidot
ritmu, tinot diegu mandalas, kuras izdevās
ļoti dažādas un katram
māksliniekam ļoti īpašas.
Lai veicinātu sadarbošanos vienam ar otru, iegūtu pieredzi lēmumu pieņemšanā, kā arī konfliktu
risināšanā, bērni veidoja
kopēju darbu no māla.
Lielformāta pašportretu
gleznošanas
nodarbībā
bija iespēja vēlreiz gūt sadarbības pieredzi, strādājot sākumā pa pāriem un
pabeidzot darbu individuāli. Pašportretu veidošanā varēja izvēlēties
dažādus mākslas materiālus, tomēr gandrīz visi izvēlējās krāsas, un tā kļuva par vēl
vienu gleznošanas nodarbību, kuras rezultātā apgleznotas tika ne tikai lielas papīra
loksnes, bet arī dažu mākslinieku rokas.

Gleznošanas tēmu noslēdzot, bērni centās
ieklausīties sevī un attēlot to, apgleznojot
kompaktdiskus, rezultātā radot miniatūrus mākslas darbus. Noslēgumā, pabeidzot
nodarbību ciklu,
no salvetēm tika
veidotas lellītes.
Visās nodarbībās bērni darbojās ar apbrīnojamu aizrautību,
rūpīgi strādāja,
veidojot mākslas
darbus, un vien-

laicīgi paspēja arī priecāties, padauzīties,
kā arī godīgi atzīt, ka reizēm nejūtas labi un
mēdz būt noguruši. Atvadoties viņi atzina,
ka ir gandarīti par paveikto un priecājas, ka
ir piedalījušies šajā projektā!
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001,
ietvaros.
Sanda Kaša
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Elektroenerģijas ietaupījums pārbūvētajā Ādažu centrā,
izmantojot jaunākās LED tehnoloģijas

Ādažu novada domes projekta “Gaujas ielas A pārbūve” ietvaros lielas pārmaiņas
notikušas ne tikai transporta infrastruktūras sadaļā, bet arī ielu apgaismojumā,
kas izveidots augstā kvalitātē, izmantojot
jaunākās LED tehnoloģijas.
Dekoratīvo apgaismojuma balstu dizainu
un tehnisko specifikāciju izstrādājis Lat-

vijas uzņēmums, balstu ražotājs Tecnopali
North Europe, ņemot vērā pasūtītāja intereses, paredzot papildu svētku apgaismojuma
un reklāmas baneru uzstādīšanas iespējas.
Gaismekļu ražotājam Schreder ir ilgstoša
pieredze āra apgaismojuma projektēšanā
un risinājumu ieviešanā: grupa apvieno 48
uzņēmumus visā pasaulē ar galveno biroju
Briselē, nodarbinot vairāk nekā 2600 apgaismojuma speciālistu. Projektā uzstādītie gaismekļi Ampera izgatavoti Ungārijas
ražotnē. Gaujas ielas apgaismojuma darbību nodrošinās centralizētā vadības sistēma
OWLET. Apkalpošanas uzņēmums programmatūras serverim, kas atrodas Vācijā
datu centrā, varēs pieslēgties ar datora vai
viedtālruņa palīdzību. Viedā gaismas va-

dība, uzlabojot apkārtējās vides komfortu,
palielinot drošību, samazinot uzturēšanas
izmaksas, ievērojami ietaupa patērēto elektroenerģiju. Tā paver iespēju saņemt informāciju par katra apgaismojuma elementa
darbību individuāli, kā arī par visiem kopumā (atskaites par patērētās elektroenerģijas
apjomu, ieslēgšanās un izslēgšanās laikiem).
Objektā tiks izmantota automātiskā gaismas
intensitātes regulēšana – dimmēšana, samazinot vispārējo apgaismojuma līmeni transporta zemas intensitātes nakts stundās.
Parādoties iespējamām problēmām, tās tiks
savlaicīgi novērstas, jo apkalpojošais personāls nekavējoties saņems šo informāciju
datorā vai viedtālrunī.
Anrijs Zēbergs

Noskaidroti uzvarētāji 2017. gada konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”!
Oktobrī norisinājās dažādi pasākumi pašvaldības konkursa iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli” 2017. gada projektu
izvērtēšanai, lai noskaidrotu, kā projektu
grupām veicās, īstenojot savas ieceres, un
kurus projektus šogad atzīt par labākajiem.
Projektu vērtēšanas komisija iepazinās ar
projektu gala ziņojumiem, apsekoja projektu
īstenošanas vietas, pētīja projektu rezultātus,
kā arī klātienē tikās ar projektu grupu pārstāvjiem.
Atbilstoši konkursa nolikumam vērtēšanas
komisija noteica 3 labākos projektus katrā
no kategorijām: “Teritorijas labiekārtošana”
un “Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo
pasākumu attīstības projekti”.
Kategorijā “Teritorijas labiekārtošana”:
1. vietā – biedrības “Privātā vidusskola
ĀBVS” projekts “Skolas parka labiekārtošana” (projekta vadītāja – Sarma Novicāne
Lazdāne);
2. vietā – nereģistrētas iedzīvotāju grupas
“Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 5.D klase”
projekts “Dekoratīvie stādījumi Ādažu
Brīvās Valdorfa skolas Gaujas ielas fasādes

Konkursa vērtēšanas komisijas locekļi tiekas ar projektu grupām.

1. vietā – nodibinājuma “Dzīvo Sapņu
Fonds” projekts “Dzīvo sapņu dārzs. Daba
un Dzīvība tuvplānā” (projekta vadītājs –
Jānis Kaļiņičs);
2.-3. vietā – nereģistrētas iedzīvotāju grupas
“Valdorfdraugu jauktais koris “Saknes””
projekts “Skatuves tērpu izgatavošana Valdorfdraugu jauktajam korim “Saknes””
(projekta vadītāja – Patricija Siliņa) un nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Tradīciju kopa
“Ābols”” projekts “Mūzikas instrumentu
izgatavošana tradīciju kopai ĀBOLS” (projekta vadītāja – Inese Krūze).
Kā noslēdzošā aktivitāte konkursa šī gada
projektu grupām bija konkursa noslēguma
pasākums, kas notika 25. oktobrī. Ādažu

Konkursa noslēguma pasākums.

pusē” (projekta vadītājs – Valdis Špīss);
3. vietā – biedrības “Sporta klubs “BMX
Ādaži”” projekts “BMX velo sporta attīstība Ādažos” (projekta vadītājs – Armands
Možeiko).
Kategorijā “Izglītojošu, kultūras, sporta un
sociālo pasākumu attīstība”:
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (202) 2017

Vēstures un mākslas galerijā nepiespiestā
gaisotnē visas klātesošās projektu grupas
viena otrai prezentēja savu projektu – tā ieceri, īstenošanas procesu, rezultātus un atziņas, kā arī klausījās, kā ar projekta īstenošanu bija veicies pārējiem. Kaut arī noslēguma
pasākuma laikā labākie projekti netika no-

saukti (tie tiks godināti svinīgajā 17. novembra pasākumā), kā ievadrunā norādīja Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i. Inita
Henilane, visas projektu grupas var justies
kā uzvarētāji.
Projektu grupas, stāstot par saviem projektiem, norādīja, ka visas ieceres ir sasniegtas,
ar rezultātiem projektu dalībnieki ir apmierināti, konkurss ir sekmējis dalībnieku un
citu interesentu kopīgu aktivitāti, jaunas zināšanas, rosinājis jaunas idejas un kopumā
uzlabojis vides kvalitāti fiziskajā un sociālajā
jomā. Dažas grupas paralēli bildēm prezentācijās klātesošiem rādīja arī taustāmus
projektu rezultātus – pašizgatavotas taures,
bungas, aubes, lāpas, svečturus. Un pasākuma noslēgumā ar ļoti skaistu deju uzstājās
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēknes, rādot projekta “Deju solis krāsās” ietvaros radītos svārkus un virssvārkus.
Kā labākais šī gada projekts, kas tiks virzīts pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija” konkursam Pierīgas plānošanas reģiona kategorijā, ir nodibinājuma “Dzīvo Sapņu Fonds” projekts “Dzīvo
sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā”.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par
projektu īstenošanu un vēlmi uzlabot dzīves vidi Ādažu novadā!
Inga Pērkone
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Ādažu vidusskolēni triumfē Pierīgas skolu basketbola turnīrā
Otro gadu pēc kārtas pirmo vietu Pierīgas
novadu skolēnu sporta spēļu basketbola
turnīrā B vecuma grupā puišiem (2002./03.
g.dz.) izcīnījusi Ādažu vidusskolas komanda, kas pašu mājās notikušajā turnīrā
izcīnīja uzvaras visās četrās spēlēs. Šogad
Pierīgas skolu basketbola turnīram bija pieteikušās deviņas komandas. Vispirms notika priekšsacīkšu turnīri trijās apakšgrupās
(2x8 minūtes garas spēles), pēc tam trīs
labākās vienības sadalīja godalgotās vietas,
bet triju grupu otro vietu ieguvēji – vietas
no ceturtās līdz sestajai. Pa divām uzvarām

grupu turnīros izcīnīja Ādažu vidusskolas,
Jaunmārupes pamatskolas un Babītes vidusskolas basketbolisti, turklāt tikai divās
no šīs sešām spēlēm uzvarētāju pārsvars
nepārsniedza 20 punktus. Galvenajā finālturnīrā cīņas ritēja jau daudz spraigāk.
Ādažu vidusskolas audzēkņi Jaunmārupes komandu pārspēja pārliecinoši (37:12),
toties spēlē ar Babītes vidusskolniekiem,
kas nodrošināja viņiem pirmo vietu, guva
virsroku tikai ar 25:23. Otrajā vietā ierindojās Babītes komanda, kas Jaunmārupes
pamatskolu pārspēja ar 18:13.

Ādažnieki uzvar arī otrajā Pierīgas skolu basketbola turnīrā
mandas. Lielajam finālam
kvalificējās Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas (ĀBVS) un
Mārupes vidusskolas komandas, kas savās grupās
uzvarēja visās 3 spēlēs. Fināla cienīgajā izšķirošajā
spēlē par pirmo vietu Ādažu
skolēni pārspēja vienaudžus
no Mārupes ar viena punkta starpību – 19:18. Spēlē
par trešo vietu, kurā tikās
apakšgrupu otro vietu ieguvēji, Jaunmārupes
Foto – Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas zēnu komanda izcīnījusi pirmo vietu Pierīgas novadu skolu sporta
spēļu basketbola turnīrā
C vecuma grupā (2004.
g.dz. un jaunāki). Jāatgādina, ka arī B vecuma
grupas turnīrā labākie
bija ādažnieki, tiesa, Ādažu vidusskolas audzēkņi.
Basketbola turnīrs Ādažu
vidusskolā bija pulcējis 8 Pierīgas skolu ko-

pamatskolas komanda ar 23:20 uzvarēja Berģu MMP basketbolistus un basketbolistes.
Dalītu piekto vietu noslēgumā ieņēma grupu trešo vietu ieguvēji Krimuldas un Ādažu
vidusskolas skolēni, bet septīto – Saulkrastu
vidusskolas un Carnikavas pamatskolas audzēkņi. Līdz gada beigām Pierīgas novadu
skolu sporta spēlēs atlicis aizvadīt divas sacensības – novembra beigās Mārupes vidusskolā paredzēti parasti ļoti kupli apmeklētie
tautas bumbas turnīri D vecuma grupas meitenēm un zēniem (2006. g.dz. un jaunāki).
Pēc Aprinkis.lv

MX Ādaži izcīna ceļojošo komandu kausu
Motokluba “Ādaži” komanda ieguvusi “Koro
būves” kausu, pieliekot punktu 2017. gada
motokrosa sezonai. Sacensības Pilsblīdenes
trasē notika atbilstoši Nāciju motokrosa principam – pa trim sportistiem katrā komandā.
Profesionāļu klasē gan startēja tikai četras komandas, ātrākā bija MK “Ādaži” ar kluba vadītāju un vecmeistaru Leonu Kozlovski, Raineru Žuku un Ralfu Edgaru Ozoliņu sastāvā.
“Profesionālu braucēju Latvijā paliek arvien
mazāk un mazāk, lielākoties mums ir profesionāli amatieri, tādēļ prieks par tiem, kuri
šodien nenobijās un piedalījās, spītējot lietai-

najam laikam,” motokrosu komentēja Leons
Kozlovskis. Amatieru klasē 17 komandu
konkurencē uzvarēja “Moto Mafia” – Artūrs
Treija, Mārtiņš Marķitāns un Ričards Bille.
Turpat notikušajā “Elkšņu” kausa izcīņā 85
kubikcentimetru klasē pirmās trīs vietās Latvijas izlases jaunajiem motobraucējiem Kārlim Albertam Reišulim, Aleksim Araidam
un Uldim Freibergam. Paziņots nākamā gada
kalendārs motokrosa pasaules čempionātam
MX1 un MX2 klasēs 20 posmos. Tas sāksies
4. martā Argentīnā, pirmo reizi divi posmi
būs Indonēzijā un viens Turcijā, bet Latvijas

Piesaki sportistus konkursam “Ādažu sporta laureāts 2017”
Lai godinātu mūsu novada labākos
sportistus, trenerus, komandas, notikumus, skolotājus, uzlecošās zvaigznes sportā, aicinām pieteikt savus
pretendentus sporta laureāta balvai
līdz 1. decembrim!
Pasākumā “Ādažu sporta laureāts
2017” pasniegsim balvas nominācijās:
Ādažu labākais sportists; Ādažu labākā
sportiste; Labākā jaunā sportiste; Labākais
jaunais sportists; Ādažu labākā komanda;
Ādažu labākais treneris; Uzlecošā zvaigzne sportā; Gada notikums sportā; Gada
sporta skolotājs; Gada sporta atbalstītājs;
Aktīvākais sporta klubs.
Sportistu svinīgā godināšanas notiks
pasākumā “Ādažu sporta laureāts 2017”
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Ādažu Kultūras centrā 15. decembrī
plkst.19.00!
Pieteikumus, atbilstoši nolikumam “Ādažu sporta laureāts 2017”, gaidīsim līdz 1.
decembrim elektroniski: peteris.sluka@
adazi.lv vai slēgtā aploksnē – “Konkursam “Ādažu sporta laureāts 2017”” Ādažu
novada domes Sporta daļā Gaujas ielā 30,
Ādaži (Ādažu Sporta centrs).
Foto vai videomateriālus sūtīt uz e-pastu
peteris.sluka@adazi.lv. Nepilnīgi vai neskaidri aizpildīti pieteikumi netiks vērtēti.
Plašāka informācija un konkursa nolikums – Ādažu novada mājaslapā www.
adazi.lv sadaļā “Sports”, “Ādažu sporta
laureāts 2017” un pie ziņas par konkursu.
Domes Sporta daļa

“Grand Prix” 13. maijā Ķegumā notiks ar septīto kārtas numuru.
Pēc www.la.lv

Ādažu Sporta centra baseins
atvērts apmeklētājiem!

Lieliska ziņa peldētājiem – Ādažu Sporta
centra baseins ir atsācis darbu un atkal
atvērts apmeklētājiem! Par baseina pieejamiem laikiem un citām nodarbībām
aicinām zvanīt centra administrācijai pa
tālr. 67389493
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (03.10.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks (RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA),
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA),
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka

(RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada
budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.38/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes

saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Saistošie
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks (RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA),
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA),
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka

(RA), K.Sprūde (S).
1. Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas
līgumu.
Lēmums: Slēgt līgumu ar SIA “Ādažu Ūdens”
uz 10 gadiem par ūdenssaimniecības pakal-

pojumu sniegšanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, izņemot tās Baltezera un Alderu ciemu daļas, kur pakalpojumus sniedz
SIA “Rīgas ūdens” un SIA “Garkalnes ūdens”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA),
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands
(RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.Verners (RA).
1. Par biedrības “Saules stariņi” atbrīvošanu
no nomas maksas.
Lēmums: Atbrīvot sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Saules stariņi” no nomas maksas par Ādažu Kultūras centra telpas (Lielās
zāles) izmantošanu 2018.gada 20.janvārī, plkst.
11.00-13.00, labdarības koncerta organizēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Jāņogu ielā 33.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jāņogu ielā 33,
ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Ciedrulauki”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ciedrulauki”,
ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Katlapu ceļi 4”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam “Katlapu ceļi 4” un
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma projekta izstrādāšanu, ar
mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par novada teritorijas plānojuma un Vides
pārskata projekta izstrādes laika grafika izmaiņām.
Lēmums: Pagarināt novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes darbu
izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim.
Pagarināt novada teritorijas plānojuma izstrādes atbalsta darba grupas darbības termiņu līdz
2017.gada 30.decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai.
Lēmums: Piedalīties 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.871 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”” 9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā atlases

kārtā ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”. Projekta ietvaros veikt
dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga
rakstura traucējumiem un rehabilitācijas centra
bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem
būvniecību vienas ēkas sastāvā, ar atsevišķām
ieejām, uz domei piederoša zemesgabala daļas
Attekas iela 16, Ādaži.
Balsojums: “par” – 12 (P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA),
K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure
(RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA),
E.Verners (RA)), “pret” – 2 (A.Keiša (LZS),
K.Sprūde (S)), “atturas” – nav.
8. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā.
Lēmums: Piešķirt S.V. vienreizēju pabalstu
EUR 4268,64 apmērā sakarā ar ugunsgrēku
dzīves vietā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par sabiedriskās tualetes ierīkošanu Līgo
laukumā.
Lēmums: Atbalstīt sabiedriskās tualetes ierīkošanu Līgo laukuma teritorijā, izsludinot publisko iepirkumu par kopējo summu līdz 47878,08
euro, ieskaitot PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par tehnikas iegādi domes Saimniecības
un infrastruktūras daļai.
Lēmums: Atbalstīt manipulatora/pašizkrāvēja
iegādi par kopējo summu līdz 20570 euro vērtībā, ieskaitot PVN, ar tās uzturēšanas izmaksām
gadā līdz 4300 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par nekustamā īpašuma Attekas iela 16
sadali.
Lēmums: Piekrist īstenot pa kārtām detālplānojumu nekustamajam īpašumam Attekas iela
16, Ādaži, atļaujot atdalīt no īpašuma sešas zemes vienības saskaņā ar apstiprinātu detālplānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Lēmums: Noteikt maksu par svinīgas laulību
ceremonijas pakalpojumu sniegšanu Ādažu
novada Dzimtsarakstu nodaļā. Noteikt pakalpojumu maksu Baltezera kapos.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
nolikumā un Uzraudzības padomes nolikumā.
Lēmums: Izdarīt grozījumus Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes nolikumā un Uzraudzības padomes nolikumā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par pārstāvniecību pašvaldību iestādes

“Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” Uzraudzības padomē.
Lēmums: Deleģēt darbam Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteri
Balzānu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt L.B. vienreizēju pabalstu 285
euro apmērā dēla R.B. apbedīšanas izdevumu
apmaksai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Attekas iela 11.
Lēmums: Nodot atsavināšanai un dzīvojamās
mājas uzturēšanai domei piederošo nekustamo
īpašumu Attekas iela 11, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un
atsavināšanas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot uz vienu gadu Pašvaldības
mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisiju pašvaldībai piederošās mantas nomas tiesību
izsoļu organizēšanai atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens”.
Lēmums: Slēgt līgumu ar SIA “Rīgas ūdens” uz
5 gadiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu Ādažu novada administratīvās teritorijas daļā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā
Nr.174 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 22.07.2014.
lēmumā Nr.174 “Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem”, izsakot tā 1.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: “par” – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA),
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA),
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), E.Verners (RA)), “pret” – nav,
“atturas” – 1 (K.Sprūde (S)).
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās
izglītības iestādes mācību vides uzlabošana
Ādažu novadā”.
Lēmums: Iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā, kā sadarbības iestādē, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” ERAF projekta
iesniegumu “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”. Piedalīties projekta īstenošanā, kura kopējās progno-

Ādažu novada domes ārkārtas (10.10.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums

Ādažu novada domes kārtējā (24.10.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums
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DOMES LĒMUMI

IZGLĪTĪBA

zētās izmaksas ir 14 823 286,77 EUR. Projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinansējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM
4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”.
Lēmums: Iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā projekta iesniegumu “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes
paaugstināšana”. Piedalīties projekta īstenošanā, kura kopējās prognozētās izmaksas ir 972
061,66 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes
līdzfinansējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
22. Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”.
Lēmums: Palielināt konkursa “Sabiedrība ar
dvēseli” balvu fondu par 250 euro. Veikt izmaiņas domes š.g. 28.februārī apstiprinātā nolikuma Nr.3 punktā 9.1.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
23. Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām.
Lēmums: Nomāt no SIA “Ādažu sporta centrs”
telpas nekustamajā īpašumā Pirmā iela 42,

Ar šo uzsākam rakstu sēriju, lai plašāk
informētu sabiedrību par izglītības reformu, kas tieši vai netieši skars ikvienu
– gan bērnu, gan pieaugušo.
Ādažu vidusskola ir viena no 80 Latvijas izglītības iestādēm, kas izvēlētas
dalībai projektā “Kompetenču pieeja
mācību saturā” kā pilotskola, lai jau
šajā mācību gadā apgūtu zināšanas un
tās pielietotu mācību procesā. No nākamā mācību gada projekts pilnībā tiks
ieviests 1. un 4. klasē.
Kompetenču pieejā balstītu mācību saturu ieviesīs pakāpeniski:
2018./2019.m.g. pirmsskolas izglītības
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Ādaži, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
futbola mācību nodarbībām - lielo sporta zāli,
ģērbtuvi un dušas telpu, uz sešiem mēnešiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
24. Par deleģējuma līguma pagarināšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
apstrādei.
Lēmums: Pagarināt ar SIA “Mērniecības Datu
Centrs” deleģēšanas līgumu par Ģeotelpiskās
informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteikto pašvaldības pārvaldes uzdevumu veikšanu līdz 2018.gada 9.oktobrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
25. Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā
Nr.154 “Par darba grupas izveidi”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada
25.jūlija lēmumā Nr.154 “Par darba grupas izveidi”, izsakot tā 3.punktu šādā redakcijā: “3.
Darba grupai līdz 14.11.2017. iesniegt Domei
nosacījumus darba uzdevuma izstrādei īpašuma “Ūdensrožu parks” attīstības projekta
izstrādei un detālplānojuma izstrādei 2018.
gadā.”
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
26. Par Ādažu novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot novada bāriņtiesas locekli
Edīti Laugu no ieņemamā amata ar 2017.gada

pakāpē, 1. un 4. klasē; 2019./2020.m.g.
– 2., 5., 7. un 10. klasē; 2020./2021.m.g.
– 3., 6., 8. un 11. klasē; 2021./2022.m.g.
– 9. un 12. klasē. Tai būtu jārada kritiski domājoši, uz vērtībām orientēti,
sadarboties spējīgi un inteliģenti jauni
cilvēki.
Īstenojot kompetenču pieeju, saglabāsies mācību priekšmetu sistēma, nostiprinot sadarbību pedagogu starpā skolas
līmenī mācību darba plānošanā un īstenošanā. Mācību saturs tiks iedalīts
sešās pamata un sešās caurviju kompetencēs. Pamata kompetences jau šobrīd
tiek īstenotas kā mācību priekšmeti:

1.novembri.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
27. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Lēmums: Ievēlēt Unu Andersoni par novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
28. Par SIA “Ādažu slimnīca” valdes locekļa
P.Pultraka pilnvaru pagarinājumu.
Lēmums: Piekrist iecelt Pēteri Pultraku par pašvaldības SIA “Ādažu slimnīca” valdes locekli uz
nākamo pilnvaru periodu – pieciem gadiem.
Balsojums: “par” – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.
Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš
(LZP), J.Neilands (RA), L.Pumpure (RA), K.
Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), K.Sprūde
(S), E.Verners (RA)), “pret” – nav, “atturas” –
nav, “nebalso” – 1 (P.Pultraks (RA)).
29. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka
atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam
M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 28.novembra līdz 6.decembrim.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
30. Par Ziemassvētku rotājumu koncepciju.
Lēmums: Atbalstīt Pirmās ielas Ziemassvētku
dekora izvietošanu Kadagā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

• Valodu kompetence;
• Sociāli pilsoniskā;
• Kultūras izpratnes un mākslas;
• Matemātikas un
datorzinātnes;
• Dabaszinātņu un
inženierzinātņu;
• Veselības un fiziskās aktivitātes.
Savukārt caurviju
kompetencēm sava
atsevišķa mācību
priekšmeta nebūs,
tās būs klātesošas
katrā no pamata
kompetencēm:
• Kritiskā domāšana un problēmu
risināšana;
• Jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja;
• Digitālā un mediju pratība;
• Pašizziņa, pašvadība un mācīšanās
mācīties;
• Sadarbība;
• Līdzdalība.
Īstenībā kompetenču pieeja Ādažu novada izglītības iestādēm nav jaunums.
Jau šobrīd ir daudzi pedagogi, kas strādā šādā veidā. Taču pieeja nav vienota,
tāpēc projekts sniegs visiem pedagogiem jaunus mācību materiālus, atbalstu un labos piemērus.
Ināra Briede,
izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste
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PAZIŅOJUMI
Paziņojums par ziņu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu

ZIEMASSVĒTKU SARĪKOJUMS
SENIORIEM

Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 16.10.2017. ar lēmumu Nr.
ĀND/5-24/17/259, adresē Pirmā iela 28-14,
Ādaži, Ādažu novadā, Aigaram Suharevskim
(dzim. 30.12.1960.); 03.11.2017. ar lēmumu
Nr. ĀND/5-24/17/260, adresē “Kadaga 11”48, Ādažu novadā, Inārai Dzintarei (dzim.
18.03.1943.) un Raimondam Dzintaram (dzim.
03.11.1969.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro
punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz
kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada
domes 232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas
iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc
publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.

17. janvārī plkst. 13.00
Gaujas ielā 16
Pensionāru padome

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis”
(Nr.202) izdots informatīvs pielikums (Nr.199),
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie
noteikumi:
Nr.33/2017 (26.09.2017.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par reklāmas un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā.””
Nr.34/2017 (26.09.2017.) “Grozījumi 2014.gada
23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu
novadā.””
Nr.35/2017 (26.09.2017.) “Grozījumi Ādažu novada
domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.””
Nr.38/2017 (03.10.2017.) “Grozījumi Ādažu novada
domes saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam.””
Nr.42/2017 (24.10.2017.) “Grozījumi Ādažu novada
domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Saistošie
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2017.gadam.””
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.

16. decembrī plkst. 14.00
Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI

No 6. oktobra līdz 5. novembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Mētra, Patrīcija,
Mendija, Marta, Gabriela;
zēni – Regnārs, Ernests.

Apsveicam jaunos vecākus!

Aicinām ziedot

Ādažu novada dome kopā ar Sociālo dienestu
aicina Jūs arī šogad pievienoties Ziemassvētku
labdarības akcijai, ziedojot savas firmas produkciju
vai naudas līdzekļus, lai ar pārtikas paciņām un dāvanām iepriecinātu bērnus un jauniešus ar īpašām
vajadzībām, bērnus bāreņus, riska ģimeņu bērnus,
I grupas invalīdus, vientuļos pensionārus, trūcīgos
un maznodrošinātos iedzīvotājus ar bērniem.
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze
(mob. 29451628, tālr. 67997977)
ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJAI
Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, LV-2164
REĢ.Nr.90000048472
Valsts Kase
Konts: LV23TREL9802419022000

No sirds sveicam
novembra
jubilārus – seniorus!
Leonardu Īristu
Rasmu Podoļsku
Larisu Seļecku
Tatjanu Veidemani
Hugo Sigismundu Drašku
Viju Dzerkali
Maiju Keziku
Valdi Dambergu
Ausmu Višu
Albertu Survillo
Raisu Dubiņinu
Ēriku Gumbeli
Koru Mālzemu
Liliju Smelteri
Rutu Stradiņu
Oļģertu Štimu
Emiliju Pudāni
Livdiju Zvenzlovskaju
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

Biedrība “Palīdzēsim viens otram” aicina – padarīsim šos Ziemassvētkus īpašus!

Ziemassvētku projekta, kas darbojas visā Latvijā, LIELAIS BRĪNUMS ietvaros sagatavosim pārsteiguma
dāvanas trūcīgiem bērniem no visas Latvijas (projekts domāts ģimenēm, kas nespēj atļauties iepriecināt
savus bērnus uz svētkiem).
Ģimenes aicinātas līdz 20. novembrim atsūtīt mums
bērna vecumu, aprakstu par interesēm, vecāka tālr. nr., adresi.
Aicinām pievienoties mūsu Ziemassvētku komandai arī rūķus, kas palīdzēs sagatavot dāvanas bērniem.
Pieteikties var, sūtot informāciju uz e-pastu: palidzesim.viens.otram@gmail.com vai ilze.melberga@gmail.com
Pieteikties var arī pie jebkura koordinatora mūsu Facebook lapā (ierakstā par Ziemassvētku projektu).
Labais vairo labo!

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada
24. oktobri sēdes lēmumu Nr.229 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”” ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada
teritorijas plānotājs - arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (202) 2017

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv

Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Makets, korektūra SIA AKA Dizains.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”. Tirāža 4200 eksemplāri.
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