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Būvē jaunu attīrīšanas iekārtu

Pēdējos gados ir novērojama strauja Ādažu novada attīstība. Ādažu novadā attīstās rūpniecības uzņēmumi, kuri ar savu
darbību rada jaunas darba vietas, tiek arī
būvētas jaunas individuālās un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Saistībā ar Aizsardzības ministrijas stratēģijas plānu Ādažu novadā ir uzsākta
militārās bāzes paplašināšana, attīstība
un militārā personāla skaita palielināšana. Ņemot vērā attīstību, kas saistīta
ar Ādažu poligona paplašināšanos un
cilvēku skaita pieaugumu, strauji pieaug
notekūdeņu daudzums, kuru attīrīšanai
nepieciešama papildu jauda. Lai nodrošinātu iespēju Ādažu novada iedzīvotājiem dzīvot tīrā, sakoptā vidē, SIA “Ādažu

Ūdens” sadarbībā ar Ādažu novada domi
izstrādāja tehniski ekonomisko pamatojumu un tika izstrādāts arī jaunās Ādažu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskais projekts.
Ņemot vērā profesionālo karavīru skaita palielināšanu, plānoto nacionālo un
starptautisko mācību skaita intensitāti
Ādažu bāzē, valdība lēma 652 074 eiro no
Aizsardzības ministrijas budžeta novirzīt Ādažu novada domei jauna aerotanka
izbūvei, kura jauda būs 750m³ diennaktī.
Finansējumu 652 074 eiro apmērā sedz
Aizsardzības ministrija, bet atlikušo
summu SIA “Ādažu Ūdens” (254 963 eiro)
un Ādažu novada dome (242 963 eiro).
Jau pašlaik “Ādažu Ūdens” divu aerotan-

ku bloku hidrauliskā slodze sasniedz 9095% līmeni no maksimālās kapacitātes.
Līdz ar jaunizbūvēto attīrīšanas iekārtu
būs iespējams nodrošināt ar notekūdeņu
attīrīšanas pakalpojumu pieaugošo iedzīvotāju skaitu Ādažu novadā, rūpniecības
uzņēmumu attīstību un armijas poligona
paplašināšanos.
Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem,
jaunā aerotanka būvniecība notiek no
2016. gada oktobra. Līdz mīnus 10 grādiem būvniecības darbi notiek, bet, temperatūrai sasniedzot mīnus 15 grādus,
iestājas tehnoloģiskais pārtraukums.
Plānots, ka jaunā attīrīšanas iekārta tiks
izbūvēta līdz 2017. gada jūnijam.
SIA “Ādažu Ūdens”

MĒNESIS BILDĒS

 Bluķa vakarā maskotie ļaudis
pulcējās Ādažu centrā, lai ar
dziesmām un rotaļām modinātu
gaismu. Foto – TK "Ābols" arhīvs
 Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādē uzstādīta
zibens aizsardzības sistēma.

Foto – Laima Jātniece, Antra Meola

Foto – Artis Brūvers

Jaunie
talanti
 Alderu staļļa "Adventure Ride” rūķi izpildījuši Ziemassvētku vecīša misiju: bērnus 
priecē
Ādažu
Mākslas
izvizinājuši Ziemassvētku pajūgā un nogādājuši viņiem dāvanas. Foto – “Adventure Ride”
un mūzikas skolas
 Jauni sasniegumi augstlēkšanā
audzēkņu koncertā
Meitu dejā TDK “Rūta” Ziemassvētku
gada nogalē.
deju koncertā. Foto – Laima Jātniece
Foto – Linda Lancmane

 Kadagas bērnudārza bērni ar vecākiem
un darbiniekiem sarūpēja dāvanas vairākiem veco ļaužu pansionātiem!
Foto – Kadagas PII arhīvs

 Sociālā dienesta labdarības akcijā
dāvanas piegādā pat divi Ādažu Ziemassvētku vecīši!

 Top slidotava… Foto – Uldis Štēbelis
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Ādažu skolnieks Herberts Zeibots izglābj Daugavas ledū ielūzušu pieaugušo.
“Ja es būtu viņa vietā, no šoka un bailēm laikam nespētu izdarīt itin neko,
bet Herberts man parādīja, ka tikai ar
vēsu prātu iespējams ko paveikt,” tā
par Ādažu vidusskolas nu jau 10. klases
skolnieku Herbertu Zeibotu pieteikuma
vēstulē Latvijas lepnumam 2016 raksta viņa kādreizējā klasesbiedrene Alise
Dzirkale.
Vēl pērn, kad jaunieši mācījās vienā klasē, skolā viņiem tika demonstrēta piecu
minūšu filmiņa par drošību uz ūdens un
ledus, par ledū ielūzušo glābšanu. Alise
neslēpj: “Mēs neklausījāmies, jo uzskatījām, ka tas mums nenoderēs.” Taču šī
gada 9. janvārī dzīve skarbi pierādīja ko
citu. Ja notikuma vietā nebūtu Herberta...
Ja Herberta vietā uz sniega motocikla uz
apšaubāmā ledus, aiz pieaugušā vīrieša
muguras, sēdētu cits pusaudzis... Tobrīd
Herbertam Zeibotam bija 15 gadu. Svars
– kādi 50 kilogrami, augums – metrs sešdesmit. Pateicoties jaunajam cilvēkam,
palika dzīvi abi – arī četrdesmit gadu
slieksni pārkāpušais Ikšķiles Ūdens atpūtas un sporta centra laivu nomas īpašnieks Māris Reimanis.

Atcerēties filmu Titāniks

Herberts Zeibots jau astoņus gadus nopietni trenējas hokeja spēlē. Treniņu grafiks ir saspringts – ik dienu, beidzoties
mācību stundām Ādažu vidusskolā, jaunais cilvēks mēro ceļu uz Rīgu, Pārdaugavu, viņš spēlē hokeja klubā Pārdaugava.
Sestdienās parasti ir spēles, bet svētdienās
– atkal treniņš. Brīvā laika ir gaužām maz,
bet citi vaļasprieki Herbertu īpaši nesaista
– viņa mērķis ir ar labām sekmēm pabeigt
vidusskolu un sasniegt augstus rezultātus
hokejā.
Liktenīgajā janvāra sestdienā Herbertam
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radās iespēja braukt līdzi trim cilvēkiem
– klasesbiedram Ginteram, klasesbiedra
tēvam un Gintera draudzenei Annai – uz
Ikšķili, paslēpot, pavizināties ar sniega
motociklu, izbaudīt ziemas priekus. Tobrīd janvārī sals pieturējās gana bargs, līdz
pat mīnus 15 grādiem, bet tajā sestdienā
laikapstākļi bija kļuvuši maigāki, sāka
snigt. “Es atļāvu braukt, vajag taču puikam
mazliet arī atpūsties no mācībām un treniņiem,” stāsta Herberta mamma Vineta
Zeibote, atceroties tās dienas sākumu bez
ļaunām priekšnojautām. Kāpēc lai mamma uztrauktos, ja līdzi brauc pieaugušais?
Tālāk stāsta Herberts: “Aizbraucām pie
Māra Reimaņa uz mājām, viņš iekurināja
kamīnu – sasildījāmies, Māris mums uzdāvināja pa eņģelītim. Tad devāmies uz
Daugavas malu. Māris prasīja, kuru izvizināt pirmo ar sniega moci? Klasesbiedram
savajadzējās uz tualeti, viņa draudzene
Anna atturējās braukt pirmā, un es iekāpu
Māra sniega motociklā.”
Braukuši pa aizsalušo Daugavu, virzienā
uz upes vidu. “Skatos, ledus kļūst tāds kā
tumšāks, kā atkusis,” nelāgo priekšnojautu atminas Herberts. Pieaugušais gribējis
nobremzēt, apstāties, griezt sniega motociklu riņķī, bet jau bijis par vēlu – ledū
ielūzuši vienā mirklī. Motocikls nogrimis
kā akmens. “Mēs abi centāmies nokļūt uz
ledus klučiem. Kādas septiņas reizes mēģināju, bet kritu atpakaļ ūdenī. Beidzot man
tomēr izdevās. Apgūlos uz vēdera, novilku savu jaku, tās vienu piedurkni aptinu
sev ap roku, otru iedevu Mārim un centos
viņu vilkt,” stāsta Herberts, viņš turpina,
“Mārim uz ledus nokļūt neizdevās. Es centos viņu noturēt, līdz atbrauks glābēji.”
Kā lēš jaunais cilvēks, glābēji ieradušies
aptuveni pēc pusstundas – Anna bijusi tā,
kura, atrodoties krastā, pirmā pamanījusi ielūzušos. Sākumā domājusi, ka tie tur,
divi melnie punktiņi tālumā, Daugavas
vidū, ir putni...

oto – Aivars Lie i ,

Par ledu un nepadošanos
Vaicāts, vai nebija domas iespējami ātrāk
pamest negadījuma vietu un saviem spēkiem nokļūt krastā, Herberts atzīst: “Sākumā bija, bet ātri pārdomāju.” Bail taču
tajā brīdī bija ļoti, vai ne? Herberts saka:
“Man nebija. Izskatījās, ka Mārim vairāk
bija bail, un liels stress par nogrimušo
motociklu.” Kad Herberts pamanījis, ka
viņa pirksti, cenšoties noturēt vīrieti, jau
sākuši asiņot, tad gan nobijies un atcerējies reiz redzēto filmu Titāniks.

Vecāki lepojas

Mirkli pēc negadījuma Herberta mammai
sākuši zvanīt – vispirms Latvijas lepnuma
pieteicējas Alises tētis, tad notikumā iesaistītie no Daugavas krasta. Vineta atceras: “Pirmais, ko pajautāju, vai visi dzīvi?”
Tad kopā ar Herberta tēti Daili steigušies
uz slimnīcu. Šoks par notikušo nācis vēlāk – tas mijies gan ar dusmām par pieaugušā pieļauto situāciju, gan asarām.
Vineta neslēpj: “Ik pa laikam apraudājos
vēl ilgi pēc tam.” Herberts ir Vinetas un
Daiļa vienīgais dēls, un viņi ar savu atvasi lepojas. Arī gandrīz gadu pēc notikušā
abiem mēdz saskriet asaras acīs – par to,
kā tas viss varēja beigties.
Pēc negadījuma Herbertam kādu laiku
nācās pavadīt slimnīcā – viņš bija guvis I
un II pakāpes apsaldējumus. Mediķi teikuši – ja vēl piecas minūtes ilgāk Herberts
atrastos ledainā ūdens skavās, pirkstus
nāktos amputēt, bet viss beidzies labi.
Vienīgi tagad, ja ārā pieturas mīnus grādi, tad gan pirksti esot jutīgi, salst. “Kad
mani aizveda uz slimnīcu, lūdzu, lai nesaka vecākiem. Cerēju, ka tajā pašā dienā
palaidīs mājās, un mājās es tad teiktu, ka
esmu izmircis sniegā,” smaidot atzīstas
Herberts.
Tagad, ja pašam Herbertam nāktos uztaisīt pamācošu piecu minūšu filmiņu saviem vienaudžiem par uzvedību uz ledus,
viņš mirkli aizdomājas: “Ir divi cilvēki.
Viens grib kāpt uz ledus, otrs negrib. Kad
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otrs mēģina atrunāt kāpt uz ledus, pirmais nepaklausa. Kad pirmais ielūst, otrs
mēģina glābt, padodot, piemēram, garu
koka zaru, un, kad otrais veiksmīgi izvelk
pirmo ārā no ledainā ūdens, viņš pastāsta,
cik bīstami kāpt uz ledus.” Vēl Herberts
piebilst: “Tagad es divreiz pārdomāju, ko
daru.”

Veiksme, laime un prāts

Pēc šī notikuma Herberts bijis arī mazliet dusmīgs – pirms negadījuma viņam
hokeja klubā bija izsniegta jauna forma,
jauna cepure. Formu ārsti, steigā glābjot jaunieša veselību, sagriezuši. Cepure
ūdenī pazaudēta. Lai gan, iespējams, tieši
pateicoties formastērpa termoīpašībām,
jaunais puisis neguva nopietnākus apsaldējumus. Par Daugavas dzelmē nogrimušo, pirms tam Ziemassvētkos vecāku
dāvināto iPhone Herberts nesūkstas, lai
gan jaunākās modernās tehnoloģijas šajā
ģimenē nav gluži pašsaprotamo dāvanu
sarakstā.

Taujāts, kas ir lielākā vērtība dzīvē, Herberts teic: “Veiksme un laime.” Abi šie
faktori, iespējams, nospēlējuši lomu situācijas atrisinājumā, tomēr Herberts nenoliedz – nekrist panikā, saglabāt vēsu prātu
bijis ļoti svarīgi. Sports palīdzot izkopt šīs
rakstura īpašības, arī filmas par kārtīgiem
vīriem. Tētis Dailis pasmaidot saka: “Arī
vecāku audzināšana.”
“Herbertam ir ļoti daudz draugu, kuri
viņu atbalsta gan mācībās, gan citur.
Mēs visi viņu mīlam,” piesakot Herbertu Latvijas lepnuma balvai raksta Alise
Dzirkale. Herbertam tiešām ir daudz labu
draugu – tādi, kuri nodarbojas ar florbolu, peldēšanu, protams, arī hokeja biedri.
Hokeja klubā jauno cilvēku uzslavējuši –
malacis, izglābi dzīvību! Skolā, kamēr vēl
Herberts gulējis slimnīcā, aši novadījuši
pamācošas nodarbības par risku uz ledus.
Herbertam Zeibotam šajā dzīvē ir vairākas autoritātes – protams, tētis Dailis, kurš
neļauj pusaudzim dzīvi vadīt pašplūsmā.

“Viņš man tiešām ir stingrs, neļauj neiet
uz skolu,” ar smaidu teic Herberts. Mācībās skolā Herberta vidējā atzīme ir 6,9.
Vecāki par savu dēlu teic: “Mēs tiešām ar
viņu lepojamies.” Jaunietim liela autoritāte ir hokejists Zemgus Girgensons, kuram
viņš gribētu līdzināties. Taujāts, kāds ir
Herberta mērķis dzīvē, viņš bez šaubīšanās, ar balsī jaušamu apņēmību atbild:
“Mans mērķis ir labi pabeigt skolu un labi
spēlēt hokeju.” Herberts Zeibots arī uzskata: “Dzīvē ļoti svarīgi ir nepadoties.”.
“Pēc nelaimes gadījuma uz Daugavas ledus sapratu, ka nedrīkstu sāpināt tuvos
cilvēkus, vecākus, draugus jo viņi par
mani pārdzīvo. Tagad divreiz padomāju,
ko daru. Muļķības vairs nedaru. Liktenim un horoskopiem es neticu, ko pats
var sasniegt, tas arī ir un būs,” uzskata
Ādažu vidusskolas 10. klases skolnieks
Herberts Zeibots.
Ieva Štāle, raksta pirmavots: laikraksts
“Diena”, publicēts 29.11.2016., 6.lpp.

Aicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma projekta un
vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā
2016. gada 22. novembrī Ādažu novada
dome pieņēma lēmumu Nr.222 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 29.
decembra līdz 2017. gada 9. februārim. Ar
teritorijas plānojuma projektu un Vides
pārskata projektu var iepazīties Ādažu

novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu
Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā
vidē ar teritorijas plānojuma projektu
un Vides pārskata projektu var iepazīties
Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
par izstrādāto teritorijas plānojuma pro-

jektu un Vides pārskata projektu lūdzam
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba
dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@
adazi.lv, vai arī, reģistrējoties Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), https://geolatvija.lv/geo/
tapis3. Priekšlikumus iespējams iesūtīt
līdz 2017. gada 9. februārim.

“Ādažu ūdens” aicina iedzīvotājus uzmanīties
no viltus ūdens kvalitātes pārbaudītājiem
Pēdējā laikā Ādažos atkal uzdarbojas viltus ūdens kvalitātes pārbaudītāji, kuri piedāvā īpašniekam dzīvoklī veikt dzeramā ūdens
analīzi un pēc tam piedāvā iegādāties ūdens attīrīšanas filtrus. SIA “Ādažu Ūdens” aicina uzmanīties no šādiem viltus speciālistiem, kas uzdodas par “Ādažu Ūdens” pārstāvjiem un atgādina – “Ādažu Ūdens” pa dzīvokļiem nestaigā un ūdens kvalitātes pārbaudes dzīvokļos pēc savas iniciatīvas neveic! Plašāk par to lasiet “Ādažu Ūdens” mājaslapā www.adazuudens.lv.

Ar 1. janvāri – izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā
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Saistībā ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem “Dabas resursu nodokļa likumā”
un dabas resursu nodokļa būtisku palielinājumu (likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no
EUR 12.00 uz EUR 25.00), ar 2017. gada
1. janvāri Ādažu novadā pieaug sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

par 0,56 EUR, nosakot 6,40
EUR par 1m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
neieskaitot PVN.
Jautājums par atkritumu
apsaimniekošanas
maksas pieaugumu tika skatīts
domes decembra sēdē un
dome lēma apstiprināt “Eco
Baltia Vide” iesniegtās atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas. Jau ziņojām, ka, pamatojoties
uz atklāta konkursa rezultātiem, 2014.
gada 27. februārī Ādažu novada dome un
SIA “Eco Baltia vide” noslēdza līgumu
par tiesībām veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novadā. Līgums paredz, ka uzņēmums var iesniegt

priekšlikumu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu cenas paaugstināšanai
ne vairāk kā 3 reizes līguma darbības laikā. Uzņēmums “Eco Baltia vide” atkritumu apsaimniekošanas maksu paaugstina
3. reizi, tādējādi turpmāk tā būs nemainīga līdz līguma darbības beigām – 2019.
gada februārim.
Ādažu pašvaldība joprojām nodrošina iedzīvotājiem vienu no saimnieciski izdevīgākajām atkritumu apsaimniekošanas maksām Latvijā, kas citur
ir ievērojami lielāka, piemēram, Valkā
– 13.51 EUR/ m³ bez PVN, Gulbenes novadā – 11.35 EUR/m³ bez PVN, Ikšķiles
novadā – 8.31 EUR/m³ bez PVN, Garkalnē – 9.44 EUR/m³ bez PVN.
Laima Jātniece
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Līdz ar īstās ziemas iestāšanos
ādažnieki sasparojušies aktīvai
ziemas prieku baudīšanai āra slidotavā sporta stadionā pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30.
Slidotava ir 400 metru gara un 12
metru plata. Pieejama arī slidu
noma.
Slidu nomas darba laiks: darba dienās 15.00 – 22.00, sestdien 10.00 – 22.00, svētdien
10.00 – 19.00. Inventāru beidz
izsniegt stundu pirms darba laika beigām. Tālr. uzziņām par slidu nomu
20046677. Paldies Ādažu novada domes
Sporta daļai un visiem brīvprātīgajiem palīgiem, kuri palīdzēja slidotavai tapt!

oto – Uldis Štēbelis

Viena no lielākajām slidotavām Latvijā – Ādažos! Arī Garkalnes ciemā sava slidotava!

Arī Garkalnes ciema iedzīvotāji jau otro
gadu izveidojuši savu slidotavu – hokeja
laukumu Ceriņu ielā. Par slidošanas iespējām un laikiem šajā slidotavā aicinām

sekot līdzi aktuālajai informācijai Garkalnes olimpiskā centra Facebook lapā www.
facebook.com/garkalnes.olimpiskais.centrs!

Laima Jātniece

P blicitātes oto

Turpmāk Ādažu novadā deklarētie bērni ar īpašām vajadzībām varēs saņemt
50% atlaidi arī hidroterapijai, ergoterapijai, fizioterapijai un kanisterapijai
No 2016. gada 16. decembra Ādažu novadā deklarētie bērni ar īpašām vajadzībām
var saņemt 50% atlaidi hidroterapijai,
ergoterapijai, fizioterapijai un kanisterapijai. Līdz šim Ādažu novada dome bija
lēmusi, ka bērni ar īpašām vajadzībām
var saņemt 50% atlaidi logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijai un smilšu
terapijai, tagad sociālo pakalpojumu
klāsts papildināts ar vēl četrām terapijām. Šo pakalpojumu – 50% atlaidi logo-

pēda, Montesori pedagoga, reitterapijai,
smilšu, hidroterapijai, ergoterapijai, fizioterapijai un kanisterapijai var saņemt
arī bērni ar pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu par pakalpojuma
nepieciešamību, ja tas netiek nodrošināts pašvaldības izglītības iestādē vai
specializētā mācību iestādē. Plašāka informācija Ādažu novada domes Sociālajā
dienestā un pa tālr. 67997977
Monika Griezne

Ādažu novadā jauns sociālais pakalpojums – aprūpe mājās
rīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja
apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj
viņiem nodrošināt aprūpi. Šis pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Ādažu Sociālā dienesta veiktu personas individuālo
vajadzību un resursu novērtējumu.
Plašāka informācija par to, kā saņemt pabalstu, Ādažu novada domes Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, tālr. 67997977

P blicitātes oto

No 2017. gada 1. janvāra Ādažu novadā ir
iespēja saņemt jaunu sociālo pakalpojumu
– aprūpi mājās. Pakalpojumu varēs saņemt
personas, kuras sava vecuma vai fiziska
rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi
un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību. Tāpat pabalstu var saņemt
bērns invalīds vai pieauguša persona ar ga-

Monika Griezne

Apstiprināta sabiedrības veselības veicināšanas koncepcija
27. decembrī Ādažu novada dome apstiprināja Ādažu novada sabiedrības veselības veicināšanas koncepciju.
Ar katru gadu tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumiem. Iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas rūpējoties
par savu darbinieku, biedru un citu iesaistīto personu veselību arvien biežāk
rīko dažādus pasākumus un aktivitātes
fiziskās un garīgās veselības veicināšanai. Arī ģimenēs arvien vairāk tiek domāts par veselīgu dzīvesveidu.
Pašvaldībai novada iedzīvotāju veselības
veicināšanā ir īpaša nozīme. Tā kā tā ir
sabiedrībai vistuvāk esošā valsts pārvalĀ AŽU VĒSTIS 16 . JANVĀRIS (193) 2017

des iestāde, tieši pašvaldība vislabāk pārzina savu iedzīvotāju veselības stāvokli,
esošās problēmas, kā arī to vajadzības
un vēlmes. Pašvaldība ir atbildīga par
veselīgas, kulturālas un sociāli stabilas
vides un infrastruktūras veidošanu un
attīstību.
Koncepcijas mērķis ir uzlabot veselības
veicināšanas pakalpojumu pieejamību
Ādažu novadā, kā arī veicināt sabiedrības veselīgu paradumu nostiprināšanu.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, koncepcijā
ietverti rīcības virzieni - visiem pieejamu
veselības veicināšanas pasākumu regulāra organizēšana; veselību veicinošas
politikas ieviešana pašvaldības iestādēs;

sadarbības attīstīšana ar organizācijām,
kas aktīvi darbojas veselības veicināšanas jomā, kā arī ar blakus esošajiem novadiem; veselīgu dzīvesveidu atbalstošas
un veicinošas infrastruktūras attīstība
novadā; informatīvo pasākumu un aktivitāšu organizēšana visām sabiedrības
grupām. Katram rīcības virzienam aprakstītas ieteicamās aktivitātes un pasākumi, aicinot ne tikai pašvaldības iestādes, bet arī citas organizācijas un vietējo
iedzīvotāju grupas iesaistīties veselīgas
dzīves vides veidošanā Ādažu novadā.
Vesels cilvēks ir laimīgs! Veidosim laimīgu cilvēku novadu kopā!
Sanda Kaša
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VIDE
pirmo vietu piešķirt
Kristīnei Priedei par
ziemas noskaņas dzīvokļa logu un lodžijas
noformējumu daudzīvokļu mājā Ūbeļu ielā
13 un dāvināt dāvanu
karti 100 eiro vērtībā.
Otro vietu piešķirt
mājai Pirmā ielā 29
par
Ziemassvētku
noskaņu gaismas dekoriem un dāvināt
dāvanu karti 50 eiro Daudzdzīvokļu māja irmā ielā
vērtībā.
Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu arī katrā
Kategorijā “Pakalpojumu sniegšanas un Ādažu iedzīvotājā:
tirdzniecības vietas – vei- SIA “Ādažu desu darbnīcai” par logu nokali, tirdzniecības centri, formējumu.
tirdzniecības vietas, kafej- Privātajai pirmsskolai “Patnis” par vienīcas, restorāni, aptiekas, noto logu noformējumu abās pirmsskolas
privāti sporta klubi, po- iestādes ēkās.
liklīnikas, veselības
centri, skaistumkopšanas saloni, viesnīcas,
viesu nami,
kempingi,
privāti
tūrisma un apskates objekti,
privātu uzņēmumu, organizāciju biroju, ražošanas, noliktavu
eterinārā aptieka
aujas
ielā
u.c. telpas un tām piegulošā teritorija” vērtēšanas koSIA “Leibe” krodziņam
misija nolēma pirmo vietu
“Vanaga ligzda” par terases
nepiešķirt, taču otro vietu
noformējumu.
piešķirt “MadCafe” telpu
SIA “Emerald Baltic” par
un priekšdārza noformējuizrotāto egli un administrācijas ēkas logu
mam ar rosīgo ziemas noskaņu un dā- noformējumu.
vināt dāvanu karti 50 eiro vērtībā,
un trešo vietu piešķirt SIA “Purni”
veterinārajai klīnikai un veterinārajai aptiekai par logu un priekšdārza
noformējuma radīto Ziemassvētku
gaisotni un dāvināt dāvanu karti 30
eiro vērtībā. SIA “Purni” pārsteidza
arī ar skaistu Ziemassvētku noformējumu iekštelpās, taču
eterinārā klīnika S A “ urni” irmā ielā
A
šā konkursa
uzdevums
Grilrestorānam “Vistiņas,
bija vērtēt
karbonādes un steiki” par
ēku fasādi.
spožajiem logiem, kas koši
mirdzēja tumsā brīnuma gaiTāpat komisija, apskatot novada teritorijā esošos sabied- dīšanas laikā.
rībai pieejamos objektus, vēlas Ceram uz turpmāku iniciatīvu un aiciizteikt pateicību tiem novada nām novada iedzīvotājus, uzņēmumus un
uzņēmējiem, kas, radot Zie- biedrības piedalīties Ādažu novada pašmassvētku noskaņu savā uz- valdības rīkotajos konkursos 2017. gadā!
ņēmumā, radīja brīnumaino
Iveta Grīviņa

beļu ielā

oto – Laima Jātniece

tirdzniecības vietas” tika pieteikti divu
pretendentu objekti:
1) “MadCafe” priekšdārzs;
2) SIA “Purni” veterinārā klīnika Pirmā
ielā 38A un veterinārā aptieka Gaujas ielā 4.
Laikā starp Ziemassvētkiem un gadu miju
pašvaldības vērtēšanas komisija apskatīja
pieteiktos objektus un atzina, ka pieteikto
objektu noformējums atbilst izvirzītajiem
kritērijiem – atbilst Ziemassvētku tematikai, atbilst ēkas lietošanas mērķim, sader
ar arhitektonisko tēlu – papildina ēkas fasādi, rotājumi emocionāli uzrunā apmeklētājus un iedzīvotājus novadā.
Katrs vērtēšanas komisijas dalībnieks
novērtēja objektus individuāli atbilstoši
vērtēšanas kritērijiem, tad punkti tika
saskaitīti kopā un, apkopojot iegūtos
rezultātus, komisija nolēma - kategorijā “Privātās un daudzdzīvokļu ēkas,
to priekšdārzi un piegulošā teritorija”
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“Mad a e” priekšdārzs
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oto – Moni a rie ne

Dzīvokļa logi un balkons

oto – Laima Jātniece

oto – Iveta rīvi a

Gada tumšajā laikā Ādažu novada pašvaldība aicināja pieteikt dalību konkursā “Ziemassvētku noformējums
2016”, kur katrs iedzīvotājs, uzņēmums
vai iestāde varēja pieteikt savu namu,
pagalmu, veikalu vai iestāžu skatlogu
svētku rotu. Pieteikumi tika gaidīti
līdz 2016. gada 23. decembrim. Kopumā tika saņemti 4 pieteikumi:
Kategorijā “Privātās un daudzdzīvokļu
ēkas” tika saņemti divu pretendentu pieteikumi:
1) Dzīvokļa logi un balkons Ūbeļu ielā
13-9;
2) Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 29.
Kategorijā “Pakalpojumu sniegšanas un

oto – Moni a rie ne

Noslēdzies Ādažu novada domes rīkotais konkurss “Ziemassvētku noformējums 2016”

ERS N BA

oto – Moni a rie ne, citviet ra stā – no rivātā arhīva

Ar grafiķa noteiktību un akvarelista brīvību

“Esmu vērotāja un ideju radītāja,” par
sevi teic Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas Mākslas nodaļas vadītāja, pedagoģe Daina Grūnvalde, kura vairākkārt
saņēmusi Kultūras ministrijas Goda
rakstu par audzēkņu panākumiem pasaules konkursos. “Audzēkņi Dainas
nodarbības apmeklē ne tikai, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus ieskaitēs un skatēs, gatavotos konkursiem un
izstādēm, bet, lai vienkārši gūtu iedvesmu, mieru un ticību savām spējām,” tā
par Dainu Grūnvaldi, apbalvojuma
“Gada ādažnieks” laureāti nominācijā “Izglītība”, raksta viņas atbalstītāji,
izvirzot apbalvojumam. Dainai piemīt
kāds īpašs talants – nest mieru tur, kur
tā nav, panākt, ka konfliktējošās puses
izlīgst. Samierināt – reizēm viņai šķiet,
ka tieši šī ir viņas īstā misija.

puses. Jau gadiem
lielākā daļa no 15
Mākslas nodaļas
pedagogiem esam
kopā,” stāsta Daina.

Pārredzēt laukumu

“Kāds man reiz
teica, ka esmu kā
pelēkais
kardināls – pārredzu
laukumu, režisēju,
bet man par katru cenu nav jābūt
līderim. Un es sevi arī nejūtu kā līderi.
Es labāk jūtos kā ideju ģenerators. Taču
man ir svarīgi, lai pašai būtu interesanti. Piemēram, kad uzdodu audzēkņiem
kādus darbus, nekad tos neatkārtoju. Ar
remdenu attieksmi aizraut un motivēt
bērnus nav iespējams,” pārliecināta Daina, un, lai ilustrētu garlaikotu skolotāju,
noliec galvu pār galdu un izliekas snaužam.
Jums ir svarīgi, lai Jūsu audzēkņi iegūtu augstas godalgas?
Konkursos piedalāmies diezgan aktīvi.
Vai man tas ir svarīgi? Noteikti, bet pašu
bērnu dēļ. Konkursi ir dažādi, par tiem
arī mums ir viedoklis. Īpaši priecē, ka
konkursu vinnē kāds bērns, kuram līdz
šim tik labi nav veicies. Tā sanācis, ka savas pedagoģiskās darbības laikā vairākkārt esmu saņēmusi Kultūras ministrijas
Goda rakstus par audzēkņu panākumiem pasaules konkursos. Protams, ka
es par to priecājos, bet ne mazāk priecājos par citu pedagogu un viņu virzīto
bērnu panākumiem. Nemēdzu tā īpaši
nodalīt – balvas bērni saņēmuši pie manis vai citiem kolēģiem. Prieks ir tāpat!

di, ko kompozīcijas nodarbībās nekad
nelieto - “pareizi” un “nepareizi”. Vai
Jūs tos izmantojat savās nodarbībās?
Radoši izpaužoties, tādi vārdi nav lietojami. Cita lieta, ka zīmējumam (radošajam
darbam) jāatbilst zināmām likumsakarībām, jābūt kompozīcijas izjūtai. To var
izkopt, bet dažiem bērniem tā ir dabas
dota. Parasti akcentējam atšķirīgumu,
citādu redzējumu, jo caur kaut ko “nepareizu” attīstās kaut kas jauns. Citādi nebūtu visu dažādo mākslas virzienu. Fantāzija ir jāattīsta. Tehnoloģiju laikmetā
tā bremzējas. Bērni iegrimst konservos –
citu izdomātās lietās. Tāpēc stundu laikā
bērniem lūdzu nolikt mobilos tālruņus.
Neskatīties internetā. Es gaidu, ko radīs
viņi paši. Saku: “Tas nevar būt tavs, ja to
jau kāds cits ir izdarījis pirms tevis. Tev
pašam jābūt radītājam.” Runājot par pareizību, nepareizību… Kāda gan “pareizība”? Mēs nevaram domāt vienādi, mēs
neesam radīti vienādi. Katrs Mākslas
skolas audzēknis attīstās savā ritmā. Visi
nesāk vienādā vecumā redzēt perspektīvu. Viens to ierauga ātrāk, cits – vēlāk.
Sākumā bērni redz plakni un zīmē saules
cilvēciņus.
Saules cilvēciņus?
Jā, bieži pirmais cilvēciņš, ko bērns zīmē,
ir saulīte ar kājiņām. Viss, pēc kā viņš
tiecas, siltums, mīļums, mammas tuvums, viņas mīļums. Pēc tam no saulītes izaug cilvēciņš. Daži bērni vairāk ir
zīmētāji, citi – gleznotāji. Reti kuram
padodas abas jomas vienlīdz labi. Tā kā
man dzīvē paticis apgūt arī šo to no psiholoģijas, sanāk tā, ka grafiķi ir noteiktāki cilvēki, viņiem tuva līniju māksla. Un
interesanti, ka tieši grafiķiem – šīs it kā
matemātiskās mākslas pārstāvjiem, patīk strādāt ar netveramo akvareli, nevis
eļļas krāsām. Akvarelis ir caurspīdīgs,
var aizplūst ne tur, tas nav tik paredzams
kā eļļas krāsa, tādējādi akvarelis grafiķim sniedz kaut kādu neparedzamības,
brīvības izjūtu.

“Ļoti ilgus gadus esam sastrādājušās
ar direktori Ingu Patmalniku. Tie ir 22
gadi mūsu dzīves, jau no pašiem Mākslas
skolas sākumiem, kad sākām strādāt
vienā klasītē, tad Ādažu vidusskolas 3.
stāvā ar 3 telpām. Visi kursi notika vienā telpā, bērnu bija trīs reizes mazāk Grafiķis ar akvareli
nekā pašlaik, bet atdeve tāpat – milzīga. Jūsu kolēģe Anna Veismane žurnālam
Pašas veidojām izstādes, pasākumus. “Mūzikas Saule” atklāja, ka ir divi vārĀdažu vidusskola gaidīja mūsu
Mākslas dienu idejas, klasēm
rīkojām konkursus. Sadraudzējāmies ar Jāni Anmani. Un kur
vēl bērnu vasaras nometnes, ko
ar Ingu vadījām vismaz 10 gadus
(Lāņos, Salacgrīvā). Pēdējā nometne bija pat Austrijā! Reizēm
arī pedagoga darbs ir nenormēts,
prasa papildu piestrādāšanu,
tādēļ ļoti svarīgs ir arī ģimenes
atbalsts,” atzīst pedagoģe. “Ar
kolēģiem ir tāpat kā ar audzēkņiem – jāieklausās, jāizprot katra raksturs, jāatrod katra stiprās Daina savās mājās, atzīmējot jubileju pagājušā gada rudenī.
Ā AŽU VĒSTIS 16 . JANVĀRIS (193) 2017

Līniju māksla

Un Jūs? Esat zīmētāja vai gleznotāja?
Kad mācījos gan lietišķajos, gan
Mākslas akadēmijā, vairāk tomēr
biju zīmētāja. Vairāk. Sekmes
abos priekšmetos bija labas. Ejot
sagatavošanas kursos Mākslas
akadēmijā, no pasniedzējas izteikumiem sapratu, ka ar akvareli man padodas strādāt, jā.
Laikam tas mani bija uzrunājis
ar sev raksturīgo nejaušību. Man
patika arī gleznot. Jāsaka godīgi,
7
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jau sanāk, bet bieži vien tas ir veltīgi.
Šā gada rudenī atzīmējāt apaļu jubileju. Vai Jums tas ir notikums, lai atskatītos uz paveikto, vai un kā pati esat
mainījusies?
Skolā strādājot jūtos kā četrdesmitgadīga
drīzāk. Nav vairs tāda maksimālisma. Ir
vairāk sapratnes par cilvēka dabu. Mīlu
cilvēkus kā tādus, patīk vērot, cik mēs
esam dažādi! Katram sava “odziņa”!
Dzīves laikā pamazām iemācāmies just
intuīcijas līmenī. Neskriet ar pieri sienā,
nestrēbt karstu. Ja kas neiet, tad pašlaik
nevajag, būs lemts, pienāks arī īstais brīdis. Lai neizdegtu, noteikti jāatrod atjaunošanās ādere.

strādājot ar bērniem Mākslas skolā, grūti
atrast laiku gleznošanai.
Kad pati pēdējo reizi gleznojāt?
Ak, vai! (Domā.) Neatceros. To nemaz
nevar rakstīt! Teiks, ko tad viņa tiem
bērniem māca, vai pati vairs atceras, kā
gleznot? Ikdiena – tas viss paņem laiku.
Jūs esat pedagoģe ar 30 gadu stāžu. Kas
šajā darbā visvairāk sniedz gandarījumu ?
Pat 34! Gandrīz neticami! (PSRS laikā
pēc 20 gadiem pedagoģijā varēja iet izdienas pensijā). Gandarījums – bērnu
panākumi, prieks, kad sanāk labs darbs,
panākumi konkursos. Tāds prieks, ja sākumā liekas – nebūs, bet paiet laiks – ir!
Atplaucis talants, viss izdodas!
Un kas ir grūtākais?
Grūtākais – ja neredzu interesi, ja tās ir
tikai vecāku vēlmes, ne bērna. Kādreiz

Atjaunošanās ādere

Kas tā ir Jums?
Manam vīram ir zemnieku saimniecība,
tāpēc man ir iespēja strādāt fizisku darbu, kas labi palīdz un līdzsvaro. Ja galva
ir pārslogota, tā ir jādabū tukša. Audzēju arī puķes, kopju rozes. Tāpat mani
iedvesmo laba mūzika, aizeju uz operu.
Ļoti patīk ceļot. Es pat ceļoju viena, ja vasarās vīram jāstrādā. Man patīk skaistas
lietas, grāmatas, dzeja – patīk to lasīt arī
skaļi.
Par ko šodien sāp sirds un kas – sagādā
prieku?
Sirds sāp par nesakārtotību, kas mūsu
valstī ir veselības aprūpes nozarē, izglītībā. Paviršību savstarpējā komunikācijā.
Priecē starptautiskie panākumi kultūras

Ar Mākslas skolas audzēkņiem

Daina ar kolē i ngu atmalniku, saņemot
apbalvojumu

jomā, arī sportā – skeletonā, bobslejā,
daiļslidošanā. Spēcīgi mūziķi, mākslinieki. Elīna Garanča, Kristīne Opolais,
Inese Galante, Andris Nelsons. Priecē,
ka Latvija kļūst sakoptāka, tostarp arī
Ādaži. Daudz sakoptu sētu. Mūsu izcilās
tradīcijas – Dziesmusvētki, Līgo. Kā mazai nācijai mums ir fantastiski sasniegumi kultūrā. Kā mākslinieks Jānis Anmanis saka – aizvedu Latvijas bērnu darbus
uz konkursu un brīnos, cik to ir daudz
proporcionāli milzīgajām nācijām. Apbrīnojami talanti!
Monika Griezne

Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs Ādažos novērtēts kā 4. labākais no 56 pašvaldībām

oto – Āda

novada domes arhīvs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada beigās sagatavoja katra
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) individualizēto darbības atskaiti. Tajā iekļautas šādas tēmas: veikto pakalpojumu un konsultāciju kopējais skaits un to īpatsvars; pakalpojumu un konsultāciju indekss; veikto
pakalpojumu un konsultāciju veidi; veikto pakalpojumu un konsultāciju dinamika;
veikto pakalpojumu un konsultāciju teritoriālā dinamika; VPVKAC klientu apmierinātības aptaujas rezultāti. Ādažu novada VPVKAC veiktie pakalpojumi un konsultācijas ieņem 4. vietu no 56 izvērtētajām pašvaldībām. Pateicamies VPVKAC klientiem
par sniegto vērtējumu, kā arī aicinām turpmāk izmantot VPVKAC pakalpojumus!
VPVKAC Ādažu novadā

oto – Āda

ensionār biedrības arhīvs

Seniori mācās
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No pagājušā gada oktobra līdz š.g. janvārim Ādažu 12 seniori izmantoja kolosālu
iespēju mācīties par brīvu un aktīvi pa-

pildināja savas zināšanas angļu valodā
un informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT). Lekcijas notika divas reizes
nedēļā, un tās vadīja biedrības “Eurofortis” pasniedzējas, kuras, izmantojot gan
īpašus pasniegšanas veidus, gan savu
šarmu, prata aizraut klausītājus, kuri
savukārt pilnībā varēja izbaudīt jauko
mācību gaisotni un sajusties jauni. Atkal
apstiprinājās atziņa, ka tie, kas mācas, ir
jauni arī 80 gados. Biedrība “Eurofortis”
ir viens no četriem partneriem, kas 2015.
gadā uzsāka darbu pie programmas
“Nordplus” finansētā projekta “Seniori

tiekas internetā” īstenošanas. Projekta
mērķis ir pilnveidot Baltijas un Ziemeļvalstu senioru angļu valodas un digitālās
prasmes, jēgpilni pielietot tās savā ikdienas dzīvē un saskarsmē ar citiem šo valstu senioriem. Projekta ietvaros tā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt tematiskos
seminārus un meistarklases savā valstī,
kā arī ārpus tās. Pirmais šāds tematiskais
seminārs notiks jau š.g. februārī Tallinā,
kurā tā dalībnieki iepazīstinās katrs ar
savu valsti un novadu. Ādažus pārstāvēs
trīs mūsu seniori.
Biruta Krūze
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oto – Laima Jātniece

Sociālā dienesta organizētā Ziemassvētku labdarības akcija 2016

Ādažu novada domes Sociālais dienests
izsaka lielu pateicību iedzīvotājiem un
uzņēmējiem, kuri bija atsaucīgi aicinājumam piedalīties Ziemassvētku labdarī-

bas akcijā, lai ar Ziemassvētku paciņām
iepriecinātu pirmās grupas invalīdus,
otrās grupas invalīdus bez apgādniekiem, vientuļos pensionārus, bērnus invalīdus, bērnus, kuri slimo ar celiakiju,
aizbildniecībā esošos bērnus, trūcīgo,
maznodrošināto un riska ģimeņu bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām,
kuri apmeklē Atbalsta centru.
Īpašs paldies individuālajiem ziedotājiem Lienei Mikulānei, Inetai Rullei,
māksliniecei Aijai Ausējai-Rudzītei un
visiem tiem atsaucīgajiem cilvēkiem,
kuri ziedoja drēbes un citas noderīgas

saimniecības lietas un pārtiku. Paldies
uzņēmumiem: SIA “PORTMANNS
UN KO”, “ALEKS P”, “EKO REVERSS”,
“Ādažu desu darbnīca”, “EMERALD
BALTIC”, “Muiža A”, “ALFOR”, “J.PISĻEGINS”, “SEKURA STILS”, Ādažu
pareizticīgo draudzei “Vissvētās Dievmātes ikonas “Ļauno siržu Mīkstinātāja”, SIA “MAD CAFE”, “FUNERAL
SERVICE”, “SOIRA”, “Sanita Monika
Networks”, “Lat Eko Food”, apgādam
“Zvaigzne”, A/S “Hornbaek Baltic” un
A/S “VIRŠI A”.
Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja

oto – Antra Meola, Laima Jātniece

Sociālā dienesta Ziemassvētku eglītītē bērni saņem dāvanas un iet rotaļās

Ādažu novada domes Sociālā dienesta
organizētajā Ziemassvētku eglītē bērni
gāja rotaļās, darbojās radošajā darbnīcā,
dziedāja, saņēma dāvanas un jautri pava-

dīja laiku kopā ar Sociālā dienesta rūķiem,
Ziemassvētku vecīti un viņa ziemeļbriežiem. Uz šo Sociālā dienesta Ziemassvētku
eglīti šogad tika aicināti bērni, kuri slimo

ar celiakiju, aizbildnībā esoši bērni, bērni
no trūcīgām, maznodrošinātām un riska
ģimenēm, kā arī bērni ar invaliditāti.
Monika Griezne

Piparkūku sapņu namiņš pārtop īstenībā
“Apelsīns” organizētajās “Rūķu dienās”.
Konkursā iesniegtos darbus izvērtēja rūķi
un konditorejas “Abrikos” pārstāvji, un
uzvarētājas zīmējumu prasmīgie “Abrikos” meistari pārvērta īstā piparkūku namiņā.
Apsveicam Elizabeti un viņas ģimeni!

oto – Linda Lancmane

Tieši Ziemassvētku vakarā no Ziemassvētku vecīša rokām mazā Ādažu iedzīvotāja Elizabete Judina ieguva dāvanā savu
sapņu piparkūku namiņu. Elizabete, kura
mācās Ādažu vidusskolas 1A klasē, un vēl
60 bērni piedalījās zīmējumu konkursā
“Sapņu piparkūku namiņš”, kas decembrī
norisinājās Ādažu tirdzniecības centra

Linda Lancmane

Labdarības akcijā “Laimes eņģeļi” apciemo Ādažu pansiju
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vecākiem par kopā izceptajām un iesaiņotajām 500 piparkūkām!
Linda Mocebekere
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oto – Ale sandrs Ma inovs is

Turpinot vecmāmiņas iedibināto tradīciju –
darīt labu citiem cilvēkiem, ādažniece Linda Mocebekere jau trešo gadu pirmssvētku
laikā organizē labdarības akciju, lai iepriecinātu vecos un vientuļos ļaudis dažādos

pansionātos Rīgā un citās vietās. Šogad labdarības akcijas rīkotāji viesojās arī Ādažu
pansijā “Anruma”, talkā nākot Ziemassvētku vecītim, sniegbaltītei, visiem
kopā radot vecajiem ļaudīm
svētku prieku un atsaucīgu cilvēku, kā arī uzņēmumu sarūpētās dāvanas. Paldies visiem, kas
iesaistījās un palīdzēja, īpašs
paldies grieķu – romiešu cīņas
trenerim Vasilijam Zjatkovam
par dāvanām, Indulim Mocebekeram par dāvanu nogādāšanu,
Ādažu vidusskolai un tās direktores vietniecei Anitai Milancejai, kā arī skolēniem un viņu

S
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Godināti 2016. gada labākie sportisti
Ādažu kultūras centrā godināti 2016. gada novada labākie sportisti, sporta darbinieki un kolektīvi Ādažu novadā. Balvas, kuru ieguvējus pēc pieteikumu izvērtēšanas
noteica vērtēšanas komisija, tika pasniegtas 11 nominācijās.

Labākais sportists

Uz titulu “Labākais sportists” pretendēja seši sportisti, triju
finālistu vidū bija Jānis Boroduška (florbols), Uģis Circenis
(makšķerēšana) un Aleksejs Mihailovs (grieķu romiešu cīņa),
kurš arī kļuva par balvas ieguvēju. A. Mihailovs šogad izcīnīja
trešo vietu Latvijas Olimpiādē, otro vietu Latvijas čempionātā
un pirmo vietu Rīgas čempionātā.

Aleksejs Mi ailovs
sportists

labākais

Sindija Bukša

labākā sportiste

Labākā sportiste

Par Ādažu novada gada labāko sportisti atzina vienu no Latvijas labākajām sprinterēm Sindiju Bukšu. Šogad viņa izcīnīja
četras pirmās vietas Latvijas Olimpiādē individuālajās distancēs un stafetēs, divas Latvijas pieaugušo un četras Latvijas
junioru čempionāta zelta medaļas, kā arī piedalījās pasaules
junioru čempionātā, kur ieņēma 16. vietu 200 metru distancē.
Balvai vēl bija izvirzīta orientieriste Laura Leiboma un kalnu
riteņbraucēja Zanda Rutkovska.

Labākie jaunie sportisti

Par labākajiem jaunajiem sportistiem atzina daudzkārtējos
starptautisko turnīru laureātus džudistus Elīzu Mariju Jevstigņejevu un Andreju Rižovu, kurš šo balvu saņēma ne pirmo reizi. Nominantu skaitā bija vēl divi citi džudo pārstāvji: Vineta
Alksne un Jānis Edgars Štrauss, kā arī riteņbraucēja Elizabete
Sofija Zeica un orientierists Uldis Upītis.

līza Marija Jevstigņejeva
bākā jaunā sportiste

la-

Andrejs Rižovs
nais sportists

labākais jau-

Labākā komanda

Par novada labāko komandu atzina Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas U-13 vecuma zēnu basketbola komandu, kas
izcīnīja otro vietu savā vecuma grupā gan Latvijas Jaunatnes
basketbola līgā, gan Baltijas un Ziemeļvalstu čempionātā.
Labākā trenera tituls pienācās džudo trenerim Leonīdam
Kuzņecovam, par Uzlecošo zvaigzni sportā atzina talantīgo
triatlonistu Ričardu Jāni Sniedzi, par Gada sporta skolotāju – Jeļenu Smirnovu, bet titulu “Gada sporta atbalstītājs”
izpelnījās SIA “Ādažu desu darbnīca”. Par novada Aktīvāko
sporta klubu tika atzīta biedrība “ĀdažiVelo”, bet par Gada
notikumu sportā Ādažu novadā – Garkalnes ciema sporta
svētkus.

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
vecuma zēnu
basketbola komanda
labākā
komanda

eonīds Kuzņecovs
treneris

labākais

Par augstiem sasniegumiem sportā apbalvo 59 sportistus
Pasākumā, ko kuplināja grupa “Rollmans Band” un moderno
deju studijas “Mario” dejotāji un kuru vadīja Ēriks Loks, ar
naudas balvām par augstvērtīgiem rezultātiem šāgada Latvijas
un starptautiskajās sacensībās tika apbalvoti vairāki desmiti
Ādažu novada sportistu – džudo un sambo, kā arī grieķu romiešu cīņas pārstāvji, orientieristi, vieglatlēti, BMX un moto
braucēji, basketbolisti, tenisisti, stenda šāvēji, mākslas vingrotājas, peldētāji, airētāji u.c.

Jeļena Smirnova
skolotājs
Ri ards Jānis Sniedze
zvaigzne sportā

gada sporta

uzlecošā

Par ieguldījumu Ādažu sporta attīstībā

Atzinību par ieguldījumu Ādažu sporta attīstībā saņēma Kerola Dāvidsone (Ādažu Brīvā Valdorfa skola), Andris Upmiņš
(Tenisa centrs “Ādaži”), Linda Tiļuga (Ādažu Kultūras centrs),
Alise Timermane-Legzdiņa (“DUEsport”), Normunds Zviedris (“Sporta klubs ZZK”), Armands Možeiko (“BMX Ādaži”),
Inese Liepiņa (“ĀdažiVelo”), Ivo Osis (SIA “Teliks Grupa”), Jānis Vaivads (“Garkalnes Olimpiskais centrs”), Emīls Bogoudinovs (“Ādažu jauniešiem”).
Sporta daļa, aprinkis.lv
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Zigurds urža, Ādaži elo aktīvākais sporta klubs

Jānis aivads,
sporta svētki
sportā

arkalnes ciema
gada notikums
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tādejādi virzoties uz to, lai augstākā līmeņa
sacensības izaugtu jau līdz Baltijas līmenim. Protams, jāpiemin gaidāmākie FIM
starptautiskie notikumi Latvijā – Pasaules
čempionāta MXGP posms motokrosā Ķegumā (6.-7. maijs); Pasaules čempionāta
blakusvāģiem divi posmi – Ķegumā (11.
jūnijs), Stelpē (13. augustā), Eiropas čempionāta zonas posms EMX65, EMX85 un
Eiropas čempionāta posms dāmām Stelpē
(8.-9. jūlijā), kā arī Eiropas čempionāta posmi Kvadru motokrosā Viļakā (23. jūlijā) un
Stelpē (13. augusts),” atklāja Aldis Baltiņš,

Sezonas vadošo motokrosa sportistu gada
apbalvošanas svinīgajā ceremonijā tika godināti Latvijas un Baltijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēji, vadošie klubi, kā arī Eiropas un pasaules sacensību pārstāvji. Starp
visām komandām Lielā kausa izcīņā šogad
uzvarēja motoklubs “MX Ādaži”. “Paldies
visiem, kas 2016. gadā bija kopā ar mums
– 2017. gada sezona jau drīzumā, sezonu
sāksim neierasti agri ar Latvijas Čempionātu Liepājā, Laumā, būs arī divi kopējie
Latvijas Čempionāta posmi ar abām pārējām Baltijas valstīm – Lietuvu un Igauniju,

oto – aceboo com LaM lv

Latvijas motokrosa sezonas Lielo kausu izcīna motoklubs “MX Ādaži”

Motokrosa komisijas vadītājs.

Informācija pēc sportacentrs.com

Noslēdzies novusa turnīrs “Ādažu kauss 2016”
Tajā piedalījās gan Ādažu, gan arī citu
novadu (Rīga, Sigulda, Kuldīga, Carnikava u.c.) novusisti, kopskaitā 42 sportisti. Pēdējā posma sacensībās, kas notika
š.g.10. decembrī, noskaidrojās šā turnīra
uzvarētāji. Septiņu posmu kopvērtējumā
1. vietu un Ādažu kausu ieguva ādažnieks Aivars Smildziņš. 2. vietā ierindojās carnikavietis Aleksandrs Tregubs, bet
3. – rīdzinieks Arnis Redbergs. Sievietes
startēja vienā grupā ar vīriešiem. Labākā
bija Tatjana Rakojeda, kas ierindojās 10.
vietā. Dalībnieki netika dalīti arī pa ve-

Novusa turnīrs, ko organizēja novada
Pensionāru biedrība kopā ar Sporta daļu,
noritēja 7 posmos visa gada garumā.

cuma grupām, bet startēja vienā grupā:
gan jaunieši, gan pieaugušie, gan seniori, un vēlreiz apstiprinājās, ka novuss ir
tas sporta veids, kas vislabāk veicina sadarbību un saprašanos starp paaudzēm.
Turnīrs notika bez dalības maksas, visi
nepieciešamie darbi tika veikti sabiedriskā kārtā, par ko to veicējiem – liels
paldies. Vislielākais paldies novada Pensionāru biedrības biedriem, turnīra galvenajam tiesnesim Viktoram Fedorekam
un sekretārei Ainai Dzenei.
Osvalds Krūze

Sudraba medaļas mākslas vingrotājai Amandai Sniedzei
oto – no rivātā arhīva

Ādažu mākslas vingrotāja
Amanda Sniedze 2016. gada
sezonu noslēgusi ar divām
sudraba medaļām – sudraba
medaļu Emīlijas Krūmiņas
kausa izcīņā un Jūrmalas
pilsētas atklātajā Ziemassvētku turnīrā. Apsveicam!

oto – Laima Jātniece

Ādažu uzņēmēji tiekas gada noslēguma pasākumā, lai atskatītos uz gada laikā paveikto

Ādažu uzņēmēju biedrība gada noslēguma
pasākumā Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādes jaunajā sarīkojumu zālē kopā pul-

cēja uzņēmējus, lai atskatītos uz gada laikā
paveikto. Tieši aizvadītā gada nogalē kļuva
zināms, ka Ādaži atzīti par darba devējiem
draudzīgāko pašvaldību, Ādažu novadam
piešķirta 1. vieta kā investīcijām draudzīgākajam novadam kategorijā “Novads ar
vietējās nozīmes attīstības centru”. Par
ieguldījumu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā Ādažu novads saņēma 2. vietu
kategorijā “Lielās pašvaldības”. Biedrības
“Ādažu uzņēmēji” gada noslēguma pasāku-

mā priekšnesumus bija sagatavojuši Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas
un audzēkņi. Īpašu atzinības balvu biedrība
pasniedza Ādažu Brīvās Valdorfa skolas vadītājai Kerolai Dāvidsonei – par ieguldījumu novada attīstībā – pirmo energoefektīvo
sporta zāli Pierīgā, kā arī Ādažu novada
domes Attīstības daļas vadītājai Karīnai
Miķelsonei – par pašvaldības veiksmīgo sadarbību ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”.
Monika Griezne

Gaujas ielā 11 atvērts jauns optikas salons
Gada sākumā Ādažos, Gaujas ielā 11,
durvis vēris jauns optikas salons “Linden Optika”. Uzņēmumu dibinājušas
divas jaunas meitenes – Elīna Liepiņa un
Aija Livzāne, kuru lielākais sapnis bijis
izveidot pašām savu optikas salonu. Uzņēmuma veidotājas pabeigušas Latvijas
Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas programmu, pilnĀ AŽU VĒSTIS 16 . JANVĀRIS (193) 2017

veidojušas savas prasmes un zināšanas
gan optikas salonos, gan acu lāzerķirurģijas klīnikā. Atbraucot un iepazīstoties
klātienē ar Ādažiem, uzreiz sapratušas,
ka šī būs īstā vieta viņu salonam. Optometrista pakalpojumos ietilps vispārējā
klienta veselības stāvokļa, redzes funkciju un redzes orgānu struktūru novērtēšana, redzes refraktīvo un funkcionālo

anomāliju diagnostika. Ja pacientam būs
nepieciešamība, būs arī iespēja pasūtīt
brilles vai kontaktlēcas uzreiz optikā.
Klientiem būs iespēja iegādāties savām
brillēm individuāli viņiem Latvijā ražotas briļļu lēcas. Piedāvājumā būs augstas
kvalitātes briļļu ietvari, saulesbrilles un
kontaktlēcas, kā arī citi briļļu aksesuāri
un briļļu remonts.
1 1
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Ādažnieki atver savu māju durvis Tezē jauniešiem

No 2016. gada 28. decembra līdz šā
gada 1. janvārim arī Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze Baltezera baznīcā
uzņēma 108 dažādu konfesiju jauniešus no Francijas, Polijas, Horvātijas,
Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, kā
arī viņu vidū dažus Vjetnamas un Sīrijas bēgļus.
Vislielākais paldies visām 35 viesģimenēm, kuras nenobijās un uzņēma svētceļniekus savās mājās, rūpējoties par tiem
kā par saviem ģimenes locekļiem. Tāpat
paldies Ādažu ev. lut. draudzes komandai, kas visu organizēja un rūpējās par
viesu labklājību pasākumu laikā.
“Tā ir neaprakstāma sajūta, ka kādam esi
darījis labu. Man ir patiess prieks dzīvot
Ādažos. Es ticu, ka tas, ko esam paveikuši kopīgiem spēkiem, padarīja pasauli
nedaudz gaišāku,” tā Baltezera baznīcas
Facebook lapā savu prieku par šo pasākumu pauž Viktors Judins, kurš arī uzņēma viesus savās mājās.
Tezē ir ekumēniska dažādu kristīgo konfesiju brāļu kopiena, kas dibināta 1940.
gadā pēc brāļa Rožē iniciatīvas. Tā atrodas Francijas dienvidos mazā ciematiņā
ar nosaukumu Taizé, kur nepārtraukti
plūst svētceļnieki no visas pasaules, tai
skaitā arī no Latvijas. Kopš 1978. gada
Tezē kopienas brāļi rīko gadumijas ekumeniskās tikšanās dažādās Eiropas pilsētās, šajā gadā tas notika Rīgā.
Lai arī tās bija tikai četras dienas, laiks bija
1 2

ļoti intensīvi pavadīts. Rīts iesākās Baltezera baznīcā ar kopīgām lūgšanām, pēc
tam notika darbs grupās, kurās jaunieši
dalījās savā pieredzē. Tad viņi devās uz
citiem pasākumiem Rīgā. Naktsmītnēs
viņi atgriezās tikai ap deviņiem vakarā.
Valodu zināšanas nebija šķērslis. Smaids
un sirsnīgs rokasspiediens ir saprotams
ikvienam, tāpat piedāvātās sviestmaizes un silta tēja lika sajusties mīlētiem
un vēlamiem.
Lūgšanas un
dziesmas izskanēja poļu,
franču, lietuviešu,
baltkrievu, krievu, angļu un
latviešu valodās.
Pie
mums
viesojās arī
20 kurlmēmi
jaunieši
no
Polijas, kuriem bija savs
tulks. Arī viņi
piedalījās diskusijās, lūgšanās un dziedāšanā, kas mums vairāk izskatījās kā ar
rokām rādītas zīmes. Taču tas gaišums,
kas plūda no šiem jauniešiem, bija visiem
acīmredzams un izjūtams. Viņi bija īpaša dāvana, kas ļāva novērtēt mums dotās
spējas ar pateicību un kopā ar viņiem

oto – Ivars Jē absons

oto –

ārs Jansons

priecāties par mazām un lielām
lietām. Neaizmirstams mirklis
bija tad, kad visi klātesošie kādā
brīdī aplaudēja kurlmēmo zīmju
valodā!
Jaunā gada sagaidīšana bija jautra
un pārsteigumiem pilna. Pēc kopīgas lūgšanas, baznīcas zvanam
zvanot, ar brīnumsvecītēm rokās
un neviltotu prieku tika sagaidīts Jaunais gads. Pēc tam sākās
“Tautu svētki”, kurā katras valsts
grupa vai indivīds iepriecināja
pārējos ar kādu dziesmu, spēli vai
deju. Naktī piedzīvojām skaisto
poļu polonēzi, baltkrievu jautrās
spēles, franču šarmanto dziedājumu, sirsnīgās krievu tautas
dziesmas, vīrišķīgo horvātu dejas
soli un dziedājumu, neparasto
vjetnamieša tautas dziesmu, lietuviešu jautrās dejas un dziesmas,
pat “klusos telefonus” kurlmēmo
izpildījumā, kā arī noslēgumā
latviešu maigo šūpuļdziesmu.
Uzņemt viesus no citām zemēm
ir liela atbildība, jo tiekam vērtēti
ne tikai kā indivīdi, bet kā mūsu tautas
pārstāvji, kas nes vēsti par Latviju tālu
pasaulē. Mūsu bagātība ir cilvēki – viesmīlīgi, radoši, sirsnīgi un dāsni. Mēs varam būt patiesi lepni, ka Ādažos un tās
apkaimē dzīvo ļaudis, kuri, neskatoties
uz atšķirībām, spēj sadarboties un paveikt lielas lietas kopā.
Mācītājs Ivars Jēkabsons uzsvēra, ka šis
bija laiks, kad mēs visi taustāmā veidā

kļuvām par daļu no Dieva svētības un
klātbūtnes mūsu vidū, jo Bībelē par kristīgo viesmīlību ir sacīts: “Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus.” (Ebr.13:2)
Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes vārdā
Marika Hudobkina
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Sprunguļdambis, knipeldambis jeb Ādažu dambis
Ikdienā dodoties no Ādažiem uz Rīgu,
grūti iztēloties, ka ceļš pie Rīgas robežas varētu atdurties… purvainā ezera
slīkšņā. Ja šo pašu maršrutu braucējs
mērotu pirms 800 gadiem, būtu noticis tieši tā – ceļotājs atrastos stagnum
Rodepois jeb Ropažu ezera krastā, un
piekļūt Rīgai sausām kājām nebūtu iespējams.
Šobrīd ērtā nokļūšana galvaspilsētā radusies, pateicoties kādai savulaik izcilai un unikālai hidrotehniskai būvei
– sprunguļdambim jeb knipeldambim
(knuppeldamm – vācu val.), vēstures
avotos dažādos laikmetos sauktam gan
par Jauno dzirnavu, gan par Ādažu, gan
Bukultu dambi, un kurš atradies robežās
starp tagadējo Rīgas-Valkas dzelzceļu un
Rīgas-Pleskavas šoseju. Ziņas vēstures
dokumentos par šīs stratēģiski nozīmīgās būves izveidošanu ir no 1221. gada,
tātad – vēl pirms Ādažu pils uzcelšanas
(1299).

Ropažu ezeru pārdala divos –
Juglas un Ķīšezerā

tas nevarētu izturēt, šīs funkcijas varēja
paveikt tikai sprunguļdambis.

Dambi cēluši svētceļnieki

Lielais 1221. gada būvniecības pasākums,
par kuru liecina gan Rīgas bīskapa, gan
ordeņa mestra dokumenti, rāda, ka dambi cēluši svētceļnieki. Te nebija runa par
vienkārša tilta pār upi būvniecību, bet
par gana sarežģītas konstrukcijas rūpīgu
izveidošanu. Vēstures avotos šis darbs ticis novērtēts kā īpašs darba sasniegums,
kas paveikts ar svētceļnieku palīdzību, tā
vietā, lai viņi dotos kaujās pret pagāniem
un tādejādi dzēstu savus grēkus. Iespējams, ka politiskie nemieri Rīgā arī deva
atelpas brīdi, neļāva īstenot karagājienus,
un laiks tika izmantots lietderīgi – vairāk nekā viena kilometra gara dambja
izveidošanai.
Lai cik labs arī būtu cilvēku roku darinājums, tomēr ūdenim piemīt dzīva un
kustīga daba – ezeru ūdens straumes
bieži radīja plūdus, sanesa smilšainas
zemes strēles un izveidoja upēm līdzīgus
savienojumus. Hidrotehniskā būve prasīja kārtīgu uzturēšanu – tā regulāri bija
jāielabo ar niedrēm, baļķiem, salmiem,
kokmateriāliem, akmeņiem un citiem
stiprinošiem materiāliem.

atjaunošanas izdevumiem atzīmētas 65
Rīgas markas, bet 1447. gadā vairs tikai
– 18 ar pusi markas. Vēlākos gadus arhīvu liecībās jau pastāvīgi sastopamies ar
apzīmējumu Ādažu dambis.
Poļu valdīšanas laikā 1592. gada 12. oktobra karaliskās kancelejas vēstulē no
Varšavas tiek darīts zināms, ka Ādažu
dambis cieš no ezeru un jūras straumēm, kādēļ ceļotāji nonākot lielās likstās. Karalis Sigismunds III spiests izdot
vairākus rīkojumus par Ādažu dambja
labošanas darbiem, jo atklāj, ka Rīgas
pilsēta un bruņniecība regulāri no tā
izvairās, bet Ādažu pils īpašnieks Joans
Ostrovskis, nelikumīgi un pretrunā ar
karaļa noteikto kārtību, iekasē muitu no
ceļotājiem. Varšava sludina dambi brīvu no jebkādām muitām un nodevām
un dod atļauju rīdziniekiem ņemt kokmateriālus no karalim piederošā meža,
bet Ādažu īpašniekam kaupmanim Ostrovskim tiek stingri piekodināts netraucēt pie dambja darbiem.

Uzceļ Ādažu tiltu, Ādažu pili uzdāvina Rīgai

Kāpēc šī būve vēsturē tik nozīmīga?
Remonts varētu sākties, bet minētais
Pirmkārt, sprunguļdambis pārdalīOstrovskis izšauj no savas Ādažu pils
ja Rīgas pievārtē guļošo Ropažu (Ročetrus bīstamus šāvienus, padzenot no
denpoys – vācu
dambja darbiem
val.) ezeru divos
visus strādniekus.
– Juglas un ĶīDivas lielgabalu
šezerā, un abi no
lodes, katra 2½
pārdalīšanas brīmārciņu smaga,
ža ieguva vārdus,
kā pierādījums
kādos ezerus dētiek nodots Rīgas
vējam vēl šodien.
birģermeistaram
Nikolajam Ekem.
Otrkārt, pasauJāpaiet zināmam
lē ir vien pāris
laikam, līdz abas
vietu, kur sirmā
puses rod izlīgusenatnē pāri purmu, Ādažu damvājiem šāda veida
bis tiek salabots,
dambji vai tilti
lai ceļinieki atkal
būvēti.
Ādažu
varētu netraucēti
dambis 13. gadpārvietoties savās
simta sākumā sagaitās. Zviedru
dalīja lielu caurlaikos ar Ādažu
plūstošu
ezeru
pils īpašniekiem
ar hidrotehnisku
sprunguļbūvi vairāk nekā dillisks skats pie Ādažu Bukultu tilta, kurš savienoja Rīgas patrimoniālapgabalu ar Āda- par
draudzes teritoriju. J.K. Broces zīmējums, kas tapis, pārzīmējot kādu barona on Buddambi
strīdu
nav.
kilometra garu- žu
berga darinātu gleznu ap
. gadu.
1638. gada rudenī
mā. Tas viduslaikos Rietumeiropā bija rets gadījums un, Karaļa Sigismunda III un Ādažu apkārtni skāra lieli plūdi un hidrotehniskā būve prasīja nopietnus remontdarbus.
nenoliedzami, augsts inženiertehniskais pils īpašnieka konflikts
Nauda atrodas. Te pirmo reizi dokumensasniegums. Ar lielu rūpību vairākām Ko stāsta vēstures dokumenti?
horizontālu baļķu kārtām šī būve tika 14. un 15. gadsimta dokumenti piemin tos parādās ziņas par prāmi, no kura gan
veidota pāri slīkšņainajai Ropažu ezera tiltu, kurš tas pats knipeltilts – knipel- ierosināts atteikties, lai vietā uzceltu tildaļai. Šādu aizsprostu nevarēja izgatavot dambis vien bija. Rīgas landfogta* 1384. tu. Vairāk nekā divdesmit gadus augsti
tikai no zemes un smiltīm, jo ezeru ūde- gada saimniecības pārziņa rēķinos Ro- vīri nevar izlemt, kurš varētu dot naudu
ņu straumes un viļņus no abām pusēm pažu tilta pie Ādažiem celtniecības un Ādažu tilta būvei – ne bruņniecība, ne
Ā AŽU VĒSTIS 16 . JANVĀRIS (193) 2017
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ļas uzturēšanas izmaksām, tiesa lēma par
labu viņiem, un Rīgas pilsētai nācās segt
visus izdevumus.

Dambis kļūst lieks, izbūvē Rīgas–
Pleskavas šoseju

Ādažu dambis

. gada kartē.

pilsētai (1658.g.).
1785. gadā, iezīmējot robežu starp Rīgas
pilsētu un Rīgas apriņķi, robežstabs, kas
atdalīja abas teritorijas, tika iesprausts
tieši Ādažu tilta vidū.
19. gadsimta sākumā, kad ādažnieki nespēja finansiāli tikt galā ar savas tilta da-

muižniecība nevēlas piekāpties. 1672.
gadā Ādažu tilts tomēr tiek uzcelts. Līdzās esošo Ādažu pili pēc cara Alekseja
I Romanova posta darbiem vairs neatjauno un Kroneburgas pilī, parakstot
dāvinājumu, zviedru karalis Kārlis X
Gustavs to (Ādažu pili) uzdāvina Rīgas

1833. gadā valsts projektēja šoseju no
Narvas uz Rīgu, un pēc jaunās šosejas
uzbēruma izbūves vecais Ādažu dambis
vairs netika izmantots kā braucamais
ceļš. Dambis kļuva pavisam lieks, kad
1844. gadā pāri abu ezeru veidotajai zemienei izbūvēja Rīgas – Pleskavas šoseju.
Starp citu, 13. gadsimta dokumentos pieminēti un vēlāko gadsimtu kartēs abos
Ādažu dambja galos pastāvīgi tika zīmēti divi kalni – “Mons Aquilae” un “Mons
Naba”. Šķiet, ezeru straumes abus gadsimtu gaitā būs noskalojušas, vai ērgļi tur
ligzdojuši un, cik augsti tie varējuši būt
– vēsture klusē.
Elita Pētersone

*Rīgas patrimoniālais apgabals, Rīgas
pilsētas lauku novads (marchia), kas vēl
līdz 17.g.s. saucās par landfogtiju, jo to
pārvaldīja rātes kungi – landfogti.

oto – Konta ts arhīvs

Ādažu Kultūras centra amatierteātrim “Kontakts” skatē – 1. vieta

Aizvadot 2016. gadu, vēlamies atskatīties
uz mūsu teātra aktivitātēm. Šajā gadā iestudējām Paula Reimana komēdiju 2 cē-

lienos “Krustmāte Jūle no Tūles” (režisori
Vaira Baltgaile un Artūrs Breidaks), kurā
piedalījās viss aktieru ansamblis. Iestudējumu divas reizes izrādījām Ādažu Kultūras centrā, pēc kura saņēmām daudz atzinīgu vārdu. Rudenī bijām arī viesizrādē
Bērzainē. Pēc izrādes – nedalīti skatītāju
aplausi un atzinības saucieni.
4. decembrī ar šo pašu iestudējumu piedalījāmies Pierīgas amatierteātru skatē
Mālpilī. Liels bija mūsu prieks un gandarījums, kad ieguvām 1. vietu, apsteidzot
Allažu, Krimuldas, Carnikavas, Baldones, Mālpils, Babītes, Saulkrastu un Mores amatierteātrus un saņemot 46 punktus no 50 iespējamajiem.
Vēl mūsu kontā trīs nominācijas:

• Labākais iestudējums,
• Labākā aktrise – Agnese Liepiņa (par
krustmātes Jūles tēlu),
• Labākā scenogrāfija (scenogrāfi Jurģis
Ozols, Edgars Gultnieks, Armands Zalcmanis).
Paši bijām pārsteigti un sajūsmināti par
šādu žūrijas atzinību. Esam izvirzīti uz
skates 2. kārtu. Tagad jau dīdāmies nepacietībā, lai sagaidītu Jauno gadu un ķertos pie izrādes pilnveides un slīpēšanas.
Tā kā visus mūs vieno mīlestība pret teātri, labais darba novērtējums, skatītāju un
žūrijas atzinība dod spēku un vēlēšanos
turpināt iesākto, radot jaunus un interesantus iestudējumus arī Jaunajā gadā.

Mārtiņš Felšus

Pirmssvētku noskaņojumā Ādažu bibliotēka 17. decembrī aicināja pašus mazākos lasītājus kopā ar vecākiem uz
jauku tikšanos ar draiskiem un nebēdnīgiem ciemiņiem no visiem lasītās grāmatiņas “Trīs sivēntiņi un vilks”.
Uz tikšanos bibliotēkā bija sanākuši
daudz skatītāju – gan lieli, gan pavisam
mazi. Jaukās ziemassvētku noskaņās
viens no bibliotēkas rūķiem, Amanda,
uz flautas nospēlēja melodiju “Ak, eglīte”. Skaitot Ziemassvētku dzejas rindas,
kā arī veltot dziļas domas un atziņas par
Ziemassvētku būtību, pasākumu turpināja pārējie bibliotēkas rūķi.
Pēc brīža jautrās noskaņās visus pār1 4

steidza
atraktīvie
ciemiņi – trīs sivēntiņi un arī vilks,
izspēlējot
jauku
bērnu ludziņu. Pēc
tās visi tika aicināti
un iesaistīti kopīgās
draiskās, muzikālās
rotaļās, kam sekoja
Ziemassvētku cienasts bērniem ar piparkūkām un citiem
našķiem. Bija patīkami redzēt patiesu prieku šajā tikšanās
reizē!
Ļoti liels paldies par atsaucību atraktīva-

oto – Bibliotē as arhīvs

Ādažu bibliotēkā viesojās trīs sivēntiņi un vilks

jām Kadagas PII “Mežavēji” aktrisēm un
ceram uz sadarbību arī turpmāk!
Ādažu bibliotēka
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vokālo pedagogu Egilu Jākobsonu, kuriem
katram bija iespēja vēlreiz, kā senāk, stāties kora priekšā, lai nodiriģētu pa pantam
no latviešu likteņdziesmas “Pūt, vējiņi”...
Īpašs tikšanās prieks bija ar kora kādreizējiem dziedātājiem, starp kuriem noteikti
jāmin Irēnu un Juri Leimaņus, kas tālajā
1986. gada decembrī bija vieni no pirmajiem, kas atsaucās diriģenta Normunda
Vaiča aicinājumam un kopā ar citiem
dziesmu draugiem sanāca kopā Ādažu
vecajā Kultūras namā, lai liktu pirmsākumus Ādažu jauktajam korim “Jumis”.
Kopš pirmās nodziedātās dziesmas –
Imanta Kalniņa “Betas dziesmiņas”, ir
aizritējuši 30 raženi gadi, piepildīti ar
neaizmirstamiem koncertiem, ārzemju
braucieniem uz Vāciju, Itāliju, Norvēģiju,
Somiju, Austriju, Lietuvu, Igauniju, Čehiju, godalgotām dalībām

īva
oto – no rivātā arh

Gada nogalē, 3. decembrī, Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē novada jauktais koris “Jumis” ar krāšņu koncertu
svinēja savu 30 gadu jubileju.
Kolektīva mākslinieciskais vadītājs Imants
Kalniņš un diriģents Oskars Jeske bija parūpējušies, lai sanākušajiem viesiem nenāktos garlaikoties. Koncerta pirmajā daļā
koris parādīja savu māksliniecisko varēšanu, izpildot izcilā velsiešu komponista
Karla Jenkina “Stabat Mater Cantus lacrimosus” 1. daļu, kā arī mūsdienu igauņu
komponista Urmas Sisaska darbu “Heliseb
Valjadel” u. c. garīgos dziedājumus. Tad uz
skatuves kāpa viesi – vīru koris “Brocēni”,
kas savu uzstāšanos noslēdza ar abu koru
kopīgi nodziedāto Mārtiņa Brauna kompozīciju “Mīla ir kā uguns”. Koncerta otrā
daļa aizritēja Ziemassvētku noskaņās –
kopā ar iemīļotajiem solistiem Daumantu
Kalniņu un Laimu Ivuli, kā arī
pavadošo grupu Romāna Vendiņa vadībā, tika uzburta īsta
svētku noskaņa, ko gluži maģiskā veidā paspilgtināja aiz loga
lēni krītošās sniega pārslas...
Sveicēju vidū bija gan Ādažu novada domes vadība, tās priekšsēdētāja pirmā vietnieka Pētera
Balzāna personā, kurš pats ir
bijis ilggadējs kora “Jumis” dziedātājs un prezidents, gan Ādažu
Kultūras centra vadītāja Linda
Tiļuga, kas izpelnījās lielas ovācijas, pasniedzot korim vissaldāko
dāvanu – milzīgu svētku torti ar kora simbolu jumi un dzirksteļojošām svecītēm,
gan draugi – Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas kora “Stella Vitalis” un Ādažu jauniešu kora “Mundus”
pārstāvji. Vislielākais gandarījums bija
atkalredzēšanās ar tiem kora “Jumis” kādreizējiem diriģentiem, kas bija varējuši izbrīvēt laiku, lai ierastos – Eduardu Grāvīti,
Karmenu Jakovelu, Ēriku Kravali, Gintu
Ceplenieku, Evu Pērkoni, Ingu Kokinu un

iesvētībām, zvērestiem, kopīgām ballēm
un svinībām. Interesanti, ka viena tradīcija visu šo gadu laikā tomēr ir saglabājusies
– tā ir tējas dzeršanas pauze mēģinājumu
starpbrīžos, par ko joprojām nenogurstoši rūpējas ilggadējā kora dziedātāja Maija
Drunka, ik mēģinājumu piepildot termosus ar pašas vāktu smaržīgu piparmētru
tēju.
Starp aizvadītā gada nozīmīgākajiem notikumiem jāmin dalība Gaujas svētkos Ādažos, IV Virsdiriģentu svētkos Alojā, kā
arī lielā koru sadziedāšanās Ādažos Līgo
vakarā. Nu un, protams, visspilgtākais –
piedalīšanās izcilā latviešu komponista
Mārtiņa Brauna 65 gadu jubilejas koncertturnejas “Darbi un nedarbi” noslēguma
koncertā, kas ar milzīgiem panākumiem
noritēja Ādažu Kultūras centrā 9. decembrī.
Koris lepojas ar saņemtajiem apbalvojumiem – Latvijas Nacionālā kultūras centra
Atzinības rakstu par ilggadēju dziesmas
mīlestību, ieguldījumu Dziesmu un deju
svētku tradīcijas saglabāšanā un novada
kultūrvides veidošanā, kuru, sveicot 30
gadu jubilejā, pasniedza bijušais kora “Jumis” mākslinieciskais vadītājs, Dziesmu
svētku virsdiriģents Gints Ceplenieks, kā
arī Ādažu novada domes Pateicības rakstu – par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu. Ir patiess prieks un gandarījums, ka
novada vadība apzinās kora dziedāšanas
tradīcijas nozīmību un atbalsta savus kolektīvus to radošajā darbībā!
30 darba gadi ir aizvadīti, bet
priekšā – jauni koncerti, jauni izaicinājumi. Jau šogad plānots piedalīties Eiropas koru olimpiādē,
kas notiks Rīgā no 17.–23. jūlijam,
nākamgad ar nepacietību tiek
gaidīti Latvijas simtgades Dziesmu svētki, un jau notiek darbs
pie repertuāra apguves. Koris
joprojām ir attīstībā, joprojām
gatavs uzņemt jaunus dalībniekus, īpaši vīru balsīs.
Droši vien tas ir kora simbols
jumis, latviešu mitoloģijā sena
auglības, pārpilnības, veiksmes
un laimes zīme, kas dod korim enerģiju
un ilgtspējību. Tas noteikti ir jumis, kas
gādāja par to, lai koris savā 30 gadu jubilejā saņemtu visbrīnumaināko un sirsnīgāko dāvanu – pēc kopīgas ballēšanās 3.
decembrī, jau 4. decembrī kora veterānu
Leimaņu ģimenē pieteicās mazmeitiņa...
Apsveicam! Kas zina, iespējams, arī viņa
nākotnē kuplinās kora “Jumis” dziedātāju
pulku. Pievienojies arī Tu! Lai skan! Lai
skan mūsu novadam, lai skan Latvijai!

festivālos, panākumiem koru skatēs, kas ir bijuši gana
nozīmīgi, lai ļautu korim piedalīties visos
Dziesmu svētkos tā pastāvēšanas vēsturē,
kā arī Pasaules koru olimpiādē 2014. gadā
Rīgā un veselas divas reizes – Ziemeļu un
Baltijas valstu dziesmu svētkos. Zīmīgi, ka
kora braucieni ir vainagojušies pat ar precībām, dalībnieku bērni ir tik cītīgi nākuši
vecākiem līdzi uz mēģinājumiem, ka paši
pēcāk pievienojušies dziedātāju pulkam.
Gadi bijuši bagāti arī ar kora tradīcijām –

Elita Survilo, kora dziedātāja
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5 iemesli, kāpēc pašvaldības rēķinus apmaksāt portālā e-pakalpojumi.lv
Daudzi no jums noteikti izmanto mans.
lattelecom.lv, mans.lmt.lv, elektrum.lv
portālu iespējas, lai apmaksātu telekomunikāciju un elektrības rēķinus. Tieši tādas pašas ērtības sniedz arī portāls
e-pakalpojumi.lv, apmaksājot mūsu pašvaldības izrakstītos rēķinus, piemēram,
par bērnu interešu izglītību.
Kāpēc pašvaldības rēķinus apmaksāt
portālā e-pakalpojumi.lv
1. Ērtāk – lai apmaksātu pašvaldības rēķinu, nevajag ievadīt visu rēķina informāciju – summu, pašvaldības kontu, maksājuma mērķi. Tas viss notiek automātiski.
2. Precīzāk – apmaksājot rēķinus portālā,
ir mazākas iespējas kļūdīties, piemēram,
ievadīt nepareizu summu, maksājuma

mērķi. Tātad – jūsu maksājumu būs vieglāk atpazīt un arī identificēt pašvaldībai.
3. Savlaicīgāk – portālā iespējams savlaicīgi pamanīt neapmaksātu rēķinu.
4. Pārskatāmāk – portālā vienuviet iespējams redzēt visus savus rēķinus – gan
apmaksātos, gan vēl apmaksājamos.
5. Vienuviet – portālā e-pakalpojumi.lv ir
iespējams apskatīt arī informāciju par saviem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un veikt to apmaksu. Turklāt
šeit iespējams redzēt informāciju par
īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ne tikai Ādažu novadā, bet visā
Latvijā. Ja izvēlēsieties, sistēma arī atgādinās par nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma termiņiem.

Drīzumā portālā e-pakalpojumi.lv varēs pieteikties Ādažu novada privilēģiju
programmā pieejamajām atlaidēm.
Portālā e-pakalpojumi.lv iespējams autorizēties, izmantojot Latvijas internetbanku datus vai eID karti.

Ādažu novada domes kārtējā (27.12.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands
(RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS),
P.Pultraks (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS).
1. Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt starp domi un “Ādažu novada
pensionāru biedrību” noslēgto telpu nomas līgumu
par nekustamo īpašumu – ēkas daļu Gaujas ielā 16.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Papildināt domes 27.01.2015. sēdes lēmumu Nr.3 ar 6’.punktu šādā redakcijā: “Īstenojot
detālplānojumu pa kārtām, atļaut apbūvēt no īpašuma “Liānas” atdalīto zemes vienību Lilijas ielā
10, Stapriņos, Ādažu novadā (kad.apz. 8044 003
0404) neizbūvējot centralizētus ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus.”
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem “Gaujmalieši”, Garkalnes ciemā, kā arī “Drunkas” un “Drunkas 2”, Eimuru ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dumpji”, Alderu ciemā,
kā arī “Zeduļi”, Kadagas ciemā, un piekrist zemesgabalu sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
5. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju.
Lēmums: Atjaunot iepriekšējo stāvokli nekustamajā īpašumā “Vējupes ceļi”. Uzlikt par pienākumu būves (garāžas) valdītājai J.M. līdz 2017.gada
31.martam nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būvi.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
6. Par neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju
izmantošanas iespēju izvērtējumu.
Lēmums: Apstiprināt sarakstu ar pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto zemi un degradētajām teritorijām un to izmantošanas iespējām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
7. Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņu
pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt līdz 2021.gada 31.decembrim
nomas lietošanā piešķirto “Vinetas”, “Alderi 13A”
un Lazdu iela 7 mazdārziņu zemes nomas līgumu
termiņus personisko palīgsaimniecību uzturēšanai
desmit personām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
8. Par līdzfinansējumu SIA “Garkalnes ūdens”.
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Lēmums: Domes 2017.gada budžetā paredzēt finanšu līdzekļus 14 118 EUR apmērā ieguldīšanai SIA
“Garkalnes ūdens” pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, nodrošinot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi Baltezera
aglomerācijā” paredzētā būvprojekta izstādei.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
III kārtu.
Lēmums: Atbalstīt projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”. Projekta
apstiprināšanas gadījumā paredzēt finanšu līdzekļus 68 491 EUR apmērā domes 2018.gada budžetā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst L.R. un V.J. nekustamā īpašuma
nodokļa parādus kopsummā 258,60 EUR par nekustamo īpašumu – zemi un mājokli Krastupes
ielā. Dzēst I.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 349,75 EUR apmērā par nekustamo īpašumu –
zemi un mājokli Skaru ielā, Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas
maksas parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA “Riding school Ellit” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 682,98 EUR apmērā
par nekustamajiem īpašumiem – zemi un ēkām,
“Meža Krasts”, Baltezers, un zemi, “Ādažu novada
meži”, Baltezers.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
12. Par Laveru grants ceļa pārbūves sadalīšanu
posmos.
Lēmums: Organizēt būvprojekta “Laveru ceļa
grants seguma pārbūve” sadalīšanu kārtās, lai pirmās kārtas realizācijas izmaksas nepārsniegtu 210
000 EUR ar PVN.
Balsojums: “par” – 11, “pret” - nav, “atturas” - 1
(K.Sprūde (S)).
13. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā
bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no V.V. nekustamo īpašumu 0,1678 ha platībā,
ar nosaukumu “Vēja iela”, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā
bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
zemes gabalu ar nosaukumu “Gaujas iela D”, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu
nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2017.gada 31.martam

SIA “Divi S” pašvaldībai piederošā zemesgabala
daļu Gaujas ielā 30, ar lietošanas mērķi – slidu nomas punkta ierīkošana.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
16. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2017.gada 31.decembrim V.L. pašvaldībai piederošus divus zemesgabalus - “Lindas iela 2”, Kadaga, un “Lindas iela 4”,
Kadaga, ar lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošus divus zemesgabalus - “Lindas iela 2”, Kadaga,
un “Lindas iela 4”, Kadaga, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
18. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums: Izslēgt no domes grāmatvedības uzskaites nepabeigtās celtniecības objektus: “Ādažu
vidusskolas ēkas siltināšana” un “Ugunsdrošības
signalizācijas sistēma Ādažu vidusskolā”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
19. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai.
Lēmums: Piešķirt SIA “Ādažu Namsaimnieks”
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1422,87 apmērā,
vienkāršota fasādes atjaunošanas projekta izstrādei
dzīvojamajām mājām Pasta iela 4 un Pasta iela 4 k-2.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
20. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.
Lēmums: Apstiprināt ar 2017.gada 1.janvāri sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā 6,40 EUR bez PVN par kubikmetru.
Balsojums: “par” – 7, “pret” – 2 (I.Pētersone-Jezupenoka (V), K.Sprūde (S)), “atturas” – 3 (J.Antonovs (S), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS)).
21. Par atlaidi telpu nomai.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu Kultūras centra Ceriņu
zāles nomu Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu
vokālo ansambļu skaitei 2017.gada 18.martā, piešķirot pārvaldei nomas maksas atlaidi 50% apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
22. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot A.D. īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Pirmā ielā dzīvoklim X piekrītošās 579/15523 domājamās daļas
no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
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Ja pēc 2017. gada 1. janvāra sunim nebūs mikroshēmas un tas nebūs reģistrēts,
suņa īpašnieku var administratīvi sodīt
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību līdz 2017. gada 1. janvārim
visiem suņiem jābūt čipētiem un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra datu
(LDC) bāzē. Noteikumi paredz, ka suņa
īpašniekam jānodrošina, lai sunim tiktu
implantēta mikroshēma (mikro-čips), un
tas tiktu reģistrēts datubāzē, kas ir valsts
vienotās informācijas sistēmas “Lauksaimniecības datu centra informācijas

sistēma” sastāvdaļa. LDC noteiktā maksa par reģistrāciju ir 3,50 eiro. Reģistrējot
ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, suņa
pase un kvīts par LDC nomaksātiem 3,50 eiro. Suni
var reģistrēt arī elektroniski,
nosūtot uz e-pastu ldc@ldc.gov.lv
aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Mājas (istabas) dzīv-

nieka reģistrācijas veidlapu, kas
pieejama www.ldc.gov.lv vai, izmantojot portāla www.latvija.
lv pakalpojumu “Iesniegums
iestādei”. Iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs
dokuments – 3,50 eiro par viena
dzīvnieka reģistrāciju. Ja pēc 2017.
gada 1. janvāra sunim nebūs mikroshēmas un tas nebūs reģistrēts, suņa īpašnieku var administratīvi sodīt.

Modernas tehnoloģijas, atbildīgi kolēģi un informēts klients

oto – Laima Jātniece

oto – Laima Jātniece

Unikāla klientu apkalpošanas sistēma, ar klientu, kurš ir labi informēts par informāciju no klientiem, gan sekot līdzi uzdevumu izpildei, turklāt
jaunākās paaudzes attālinātās siltuizveidotais “E-serviss” ļauj ērti
mapgādes uzskaites un norēķinu vapārskatīt visu ar mājas pārvaldība jeb telemetrija, videi draudzīgu
dīšanas un apsaimniekošanu
modernu atkritumu savākšanas viesaistīto informāciju.
tu izveide ir tikai daži no lielākajiem
“Ādažu Namsaimnieka” veikumiem
Klientu uzticēšanās ir augstā2016. gadā.
kais mūsu darba novērtējums,
Tīra, sakopta vide, rūpes par nepieciešabet šī uzticēšanās ir jānopelna.
mo tehnisko nodrošinājumu mājoklim
Jo īpaši būtiski tas ir mūsu noun tā uzturēšanai ir apsaimniekotāja
zarē, kur tieši ilgtermiņa intiešais pienākums. Tomēr mūsdienās tas
vestīcijas un stratēģiski pareiza
nozīmē ne vien skaistas fasādes un jaudīpieeja var nodrošināt klientiem
mocionāli vislielāko gandarījumu, protams, sniedz vislielāko ietaupījumu un izdegu tehnisko aprīkojumu, tās ir arī jaunājaunu un neparastu ideju realizēšana, palīdzot
kās paaudzes tehnoloģiskās iespējas un “Dzīvo sapņu dārzam”.
vumu optimizāciju. Lai realizēdarbu organitu lielākus projektus ar papildu
zēšanas veids,
notiekošo un finansējumu, nepieciešams ilgāks laika
tie ir atbildīgi
pats vēlas ie- periods. Tādējādi vairāki no 2016. gada
saistīties ak- uzsāktajiem darbiem rezultēsies tikai
un prasmīgi
tīvāk lēmumu šogad un nākamajos gados, kā, piemēkolēģi, kuri
pieņemša nā. ram, darbs ar projektu izstrādi un fiar prieku un
Šādu
iespē- nansējuma piesaisti māju siltināšanai un
iedvesmu veic
ju nodrošina bērnu rotaļlaukumu izveidei.
savus ikdiejau n ie v ie s t ā 2016. gadu varam vērtēt kā veiksmīgu, jo
nas pienākuklientu
ap- ir vairāki jauni objekti, turklāt viens no
mus. Mēs arī
k a l p o š a n a s tiem, pirmo reizi kopš uzņēmuma daruzskatām, ka
sistēma – tā bības uzsākšanas, atrodas ārpus Ādažu
ir
profesioļauj gan ope- novada – Carnikavā.
nāli un patī- Sniega tīrīšana Ādažu slidotavā
ratīvi saņemt
kami strādāt
“Ādažu Namsaimnieks”

1. kārtas LEADER projektu iesniegumu
vērtēšanas rezultāti biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā
2016. gada nogaLīdz iesniegšanas
R AS SA
BA
lē tika pabeigta
termiņa beigām
R A
ST
A K A
D S
iropas auksaimniecības onds
biedrības “Gautika iesniegti 18
lauku attīstībai
jas Partnerība”
projektu iesnie(turpmāk – BDR
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
gumi 4 rīcībās.
“GP”) teritoriProjektu iesniejā 2016. gadā iesniegto LEADER veida programmas 2014.-2020. gadam apakš- gumu vērtēšanu sāka biedrība un turprojektu iesniegumu vērtēšana un no- pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana pināja Lauku atbalsta dienests (turpmāk
skaidroti tie projekti, kam ir piešķirts saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās – LAD). BDR “GP” kā atbilstošus SVVA
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinā- stratēģijai atzina 16 projektu iesnieELFLA finansējums to realizēšanai.
Atgādinām, ka biedrībā “Gaujas Partne- tās biedrības “Gaujas Partnerība” sabied- gumus, savukārt LAD apstiprināja 8.
rība” no 2016. gada 20. aprīlim līdz 2016. rības virzītas vietējās attīstības stratēģi- Ņemot vērā nepietiekošo publiskā figada 20. maijam tika izsludināta atklāta jas 2015.-2020. gadam (turpmāk – SVVA nansējuma apjomu, kas būtu pieejams
konkursa projektu iesniegumu pieņem- stratēģija) ieviešanai. Tika izsludināta projektu īstenošanai, 2 projektu iesniešanas 1. kārta Latvijas Lauku attīstības pieteikšanās 6 rīcībās.
gumi tika atsaukti.
Ā AŽU VĒSTIS 16 . JANVĀRIS (193) 2017
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Biedrībā “Gaujas Partnerība” 1. kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātu kopsavilkums
Rīcības
Nr.*

Iesniegto projektu skaits

BDR “GP” lēmumi
Apstiprināt

Noraidīt

Apstiprināt

Noraidīt

Īstenot

Atsaukt

1.1.

8

6

2

1

5

1

0

1.2.

2

2

0

1

0

1

1

1.3.

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

2

2

0

2

0

2

0

2.2.

6

6

0

4

2

3

1

Kopā

18

16

2

8

7

7

2

Rīcību nosaukumi atrodami BDR “

”S

Turpmāko gadu laikā tiks īstenoti 7 1. kārtā iesniegtie projekti:
• Projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu
kompostēšana”, projekta iesniedzējs – SIA
“UVK Pakalpojumi” (1.1.rīcībā). Projekta
mērķis ir notekūdeņu attīrīšanas rezultātā radušos dūņu kompostēšanas laukuma
ierīkošana, lai būtu iespējama dūņu komposta sagatavošana tālākai realizācijai; projekts nodrošinās jauna produkta – dūņu
komposta – pieejamību gan uzņēmumiem,
gan vietējiem iedzīvotājiem, kā arī risinās
problēmu ar notekūdeņu attīrīšanas atkritumu utilizāciju.
• Projekts “Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū”, projekta iesniedzējs – SIA
“Soira” (1.2. rīcībā). Uzņēmuma mērķis,
īstenojot projektu, ir nostiprināt konkurētspēju vietējā teritorijā, piedāvājot ar novadu saistītu produkciju, tādējādi veicinot
Ādažu atpazīstamību Latvijā un ārpus tās,
kā arī uzlabot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus, iegādājoties jaudīgākas ražošanas
iekārtas un papildinot materiāli tehnisko
bāzi labākiem darba apstākļiem.
• Projekts “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”, projekta iesniedzējs
– Ādažu novada dome (2.1.rīcībā). Projekta
mērķis – labiekārtot ārtelpu, izveidojot trīs
publiski pieejamus velo infrastruktūras
objektus ar velostatīviem, velopumpjiem
un velosipēdu remontu stendiem; veicināt
sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un
drošas velo infrastruktūras izmantošanā,
nodrošinot Ādažu novada pievilcību, kas
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma un citu saistītu pakalpojumu
un produktu piedāvājumam.
• Projekts “Teritorijas labiekārtošana un
atpūtas vietas ierīkošana pie Dūņezera”,
projekta iesniedzējs – biedrība “Latvijas
ūdens resursu attīstības asociācija” (2.1.rīcībā). Projekta mērķis ir labiekārtot teritoriju pie Dūņezera Ādažu novadā, izveidojot drošu un saturīgu atpūtas vietu visiem
vietējiem iedzīvotājiem un novada viesiem,
makšķerniekiem, tai skaitā arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, tādējādi populari1 8

LAD lēmumi

Projektu iesniedzēju lēmumi

A stratē ijā.

zēt sabiedrībā aktīvās atpūtas un zivsaim- 1. kārtā tika izsludināta pieteikšanās
niecības iespējas novadā.
uz 284 439,00 EUR lielu publisko finan• Projekts “Fitnesa, spēka trīscīņas attīs- sējumu, no kura 175 543,73 EUR ir pietība Garkalnes ciemā”, projekta iesnie- šķirti apstiprinātajiem 7 projektiem,
dzējs – biedrība “Garkalne Strong” (2.2. savukārt atlikušie 108 895,27 EUR būs
rīcībā). Projekta mērķis – renovēt sporta pieejami nākamajām kārtām.
zāli un uzlabot sporta un treniņu apstāk- Ņemot vērā lielo interesi LEADER finansēļus; iegādāties profesionālu inventāru, iz- juma piesaistei uzņēmējdarbības jomai, lai
būvēt grīdas un nosiltināt sienas, apšūt tās vēl neapgūto ELFLA finansējumu novirzīar plāksnēm; Garkalnes ciema iedzīvotāju tu tām uzņēmējdarbības aktivitātēm, kurās
veselīga dzīvesveida popularizēšana un vei- potenciālie projektu iesniedzēji būs sagatacināšana ilgtermiņā.
vojuši kvalitatīvākos un SVVA stratēģijas
• Projekts “Sporta aktivitāšu centra izvei- mērķu sasniegšanai svarīgākos projektus,
došana, labiekārtojot daudzfunkcionālu BDR “GP” Padome nolēma apvienot vienā
āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, jaunā rīcībā visas četras iepriekšējās uzņēĀdažu novadā”, projekta iesniedzējs – bied- mējdarbības jomas rīcības un nākamajām
rība “Garkalnes olimpiskais centrs” (2.2.rī- projektu konkursu kārtām jaunajai rīcībai
cībā). Projekta mērķis ir izveidot sporta novirzīt visu vēl neapgūto publisko finanaktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu sējumu, kas ir paredzēts uzņēmējdarbībai.
novadā, labiekārtojot
daudzfunkcionālu āra Biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā pieejamais
ELFLA finansējums
sporta laukumu ar
LED gaismekļiem un
2.2.
9895
cieto segumu, tādējārīcība
32771
di dažādojot Garkal2.1.
14610
nes ciema iedzīvotāju
rīcība
56500
sporta un brīvā laika
84390
pavadīšanas iespējas, 1.3., 1.1.,1.2.,
.4. rīcība
86273
īpaši veicinot sociāli
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nākamajām
kārtām,
EUR
nu un vietējo iedzīApgūtais finansējums, EUR
votāju iesaistīšanos
dažādās sporta aktivitātēs un sporta in- Jauno projektu konkursu biedrība varēs
frastruktūras uzturēšanas pasākumos, re- izsludināt pēc SVVA stratēģijas grozījumu
zultātā stiprinot Ādažu novada iedzīvotāju apstiprināšanas Zemkopības ministrijā.
aktivitāti un uzlabojot to sporta, veselības Stratēģijas grozījumi paredz arī precizēt
un sociālo dzīves kvalitāti kopumā.
vērtēšanas kritērijus, rīcību, kam paredzēts
• Projekts “Zinīši un Gudrīši”, projekta ie- publiskais finansējums, aprakstus, kā arī
sniedzējs – biedrība “Saules stariņi” (2.2.rī- citu informāciju. Plānots, ka jaunais procībā). Projekta mērķis ir vispusīgi attīstīt jektu konkurss varētu tikt izsludināts tubērnu, balstoties uz jaunajām metodēm; vāko mēnešu laikā, tomēr aicinām sekot līintegrēt sabiedrībā sociāli nenodrošinātus dzi jaunumiem biedrības mājas lapā www.
bērnus (maznodrošinātos bērnus, bērnus gaujaspartneriba.lv, kā arī citos informāar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģime- cijas avotos. Informējam, ka kopš 2016.
nes bērnus); palīdzēt vientuļām mammām gada novembra sākuma biedrības birojam
ar bērnu, attīstot bērna individualitāti; ir jauna adrese – Ādažos, Pirmā ielā 38A.
sniegt vecākiem metodisko palīdzību bēr- Lai Jaunajā gadā piepildās visas labās iecenu vispusīgas attīstības jomā, organizējot res un kopā mums izdodas vēl vairāk veicināt Ādažu novada attīstību!
seminārus un diskusijas.
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A I
ESI ATBILDĪGS!
Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē,
tā nekavējoties par to informē iesniedzēju, iespējami norādot par jautājuma izskatīšanu atbildīgo
iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka
iesniegumu kompetentajai iestādei. Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei ir jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
Gaujas ielā 16
18. janvārī plkst. 13.00
15. februārī plkst. 13.00
Pensionāru padome

VISSVĒTĀKĀS DIEVMĀTES IKONAS
“ĻAUNO SIRŽU MĪKSTINĀTĀJA”
DRAUDZE

Dievkalpojumi notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst.11.00 Ādažu militārās bāzes
kapelā Kadagā.

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments.

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ

2016. gada 5. decembra līdz
2017. gada 5. janvārim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Sāra, Emīlija,
Adelīna, Ulla, Zoja;
zēni – Igors, Edvards, Gabriels,
Edvards, Kārlis Augusts.

Apsveicam jaunos vecākus!

J MI

Svētdien, 5. februārī Sv. Mise 15.00
Kunga prezentācijas svētki.
Sveču diena.
Tiks svētītas baznīcas un līdzpaņemtās sveces.
Tiks dota svētība ar sv. Blazija svecēm pret kakla
slimībām.
Tiks svētīta maize un ūdens Sv. Agates piemiņai pret
uguns un citiem postījumiem.
•
Svētdien,12. februārī Sv. Mise 15.00
Lurdas Dievmātes piemiņas un Vispasaules slimnieku dienas piemiņai tiks dota svētība slimniekiem.
•
Pirms katras sv. Mises Grēksūdzes sakraments un
Rožukronis.

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments.
Tuvāka informācija: tālr. 26434830

No sirds sveicam
janvāra jubilārus!
Vasiliju Dmitrijevu 70 g.
Genādiju Prilipukhovu 70 g.
Jāni Staņislavski 70 g.
Oļegu Tomilinu 70 g.
Lūciju Vasiļevsku 70 g
Nikolaju Vinogradovu 70 g.
Ināru Kalniņu 75 g.
Laimu Plotu 75 g.
Ņinu Uļjanovu 75 g.
Jāni Miķelsonu 80 g.
Martu Alisi Feldmani 85 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

DIEVKALPOJUMI NOVADĀ –
JANVĀRIS/FEBRUĀRIS

•
Garkalnes evaņģēliski luteriskās draudzes
dievkalpojumi notiek svētdienās plkst.15.00
Garkalnes baznīcā, Ādažu nov., Garkalnē.
•
Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu notiek
Baltezera baznīcā svētdienās plkst.11:00,
trešdienas vakaros plkst.18:30.
Ģimeņu dievkalpojums - katra mēneša pēdējā
svētdienā plkst. 11:00.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.
•
Misijas baptistu draudzes
dievkalpojumi notiek svētdienās plkst.11.00 Ādažos,
Rīgas gatvē 28b.
•
Ādažu evaņģēliskā Jēzus Kristus draudzes
dievkalpojumi notiks 22. janvārī,
12. un 26. februārī no plkst. 16.00 līdz 18.00
Ādažu vecā pagasta nama telpās Gaujas ielā 16,
2. stāva zālē.
Uz dievkalpojumiem īpaši aicināta skolu jaunatne un
vecāki ar maziem bērniem.
Dievkalpojumus vada ordinēta mācītāja
Māra Krasovska, tālr. 29106421

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta
pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto
dzīvesvietu: 14.12.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/524/16/294, adresē Lazdu iela 8, Garkalne, Ādažu
novadā, Robertam Tedejevam (dzim. 31.03.1972.);
20.12.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/304, ad-

resē “Smilgas”- 3, Ādaži, Ādažu novadā, Igoram
Grišanovskim (dzim. 17.02.1964.), pamatojoties
uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta
pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts
personām, uz kurām tas attiecas, pieejams Āda-

žu 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”.

valdības nolikums.””
Nr.36/2016 (27.12.2016.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2016
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu nova-

da 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.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis” (Nr.193) izdots informatīvs pielikums, kurā
publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie
noteikumi: Nr.32/2016 (08.11.2016.) “Grozījums
Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašĀ AŽU VĒSTIS 16 . JANVĀRIS (193) 2017
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