
Nupat Ādažos uzsākta Draudzības 
ielas  atjaunošana, un šogad  plānots 
atjaunot  pusi no tās kopgaruma. Ceļa 
seguma atjaunošanu veic Draudzības 
ielas sākumposmam, kur brauktuvei 
jau ir izbūvētas lietus ūdens atva-
des sistēmas. Savukārt, lai atjaunotu 
Draudzības ielas posmu no Saules līdz 
Attekas ielai, ir secīgi jāveic vairāki 
priekšdarbi, piemēram, jau vēsturiski 
gar brauktuvi nav ne vaļējo grāvju, ne 
slēgtās ūdens atvades sistēmas. Tādēļ 
šajā Draudzības ielas posmā nepiecie-

šams vispirms izprojektēt lietus ūdens 
atvades sistēmas pa vaļējiem grāvjiem 
vai slēgtiem kolektoriem zem brauk-
tuves, pēc kuru izbūves būs iespējams 
mainīt ceļa segumu brauktuvei. Tur-
klāt Draudzības ielas turpinājums vei-
do pieslēgumu Attekas ielai/Podnieku 
ceļam, kas ir a/s “Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) pārziņā un ir LVC īpašums. 
Pašvaldība uzskata, ka satiksmes dro-
šība Draudzības ielas, Attekas ielas un 
Podnieku ceļa krustojumā šobrīd ir 
neapmierinoša visiem satiksmes da-

lībniekiem – autobraucējiem, velosi-
pēdistiem un gājējiem. Lai šo situāciju 
uzlabotu, ir nepieciešamas daudz ap-
jomīgākas izmaiņas, un minētā krus-
tojuma pārveidei vajadzīga arī LVC 
tieša iesaiste. Tā kā krustojuma pār-
būve, iespējams, var skart pieguļošās 
privāto zemju daļas, tad laika periods, 
kādu prasītu izmaiņu saskaņošana ar 
zemes īpašniekiem lielā mērā atkarīga 
arī no viņu izpratnes un pretimnāk-
šanas attiecībā pret sabiedrības vaja-
dzībām.

2016. gada maijs Ādažu novada dome www.adazi.lv
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MĒNESIS BILDĒS

 ZZ čempionātā 5. vietu iegūst Ādažu 
vidusskolas 6.b klase

 Projekta “Sporto visa klase”  ietvaros 
tautas bumbas pusfinālā Ādažos 3.g klases 
komanda izcīnīja 3. vietu.

 Cirks Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādē! Uzstājas audzinātājas!

 Ādažu vidusskolas jaunieši piedalās 
“Erasmus +” projektā “Sport Is Not Only 
Football” Polijā.

 Krosa stafešu 
skrējiens apkārt Vējupei

  Ādaži sporto! Aktīvs starts, balvas labākajiem, kā arī gardas pusdienas atpūtas brīžos MTB velomaratonā Ādažos!

 Turpinās Saules ielas bruģēšana.
 7. starptautiskā džudo 
turnīra “Saldais džudo” kopvēr-
tējumā Ādažu BJSS – 1.vieta!  Zemnieku un amatnieku 

tirdziņš Ādažos! Turpmāk – 
katra mēneša otrajā sestdienā!
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Foto – Diāna Taube

Foto – Juris Krūze
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Ja Latvijā Ādažus pazīst ar čipsiem, tad ārvalstīs – 
ar Ādažu garnizonu.

“Apsolos zem šī karoga stāvēt un mirt 
par Latviju,“ tik nopietnu solījumu, 
uzņemoties pildīt Sauszemes spēku 
kājnieku brigādes komandiera amata 
pienākumus, svinīgajā ceremonijā deva 
pulkvedis Mārtiņš Liberts.  Ierakstot 
“Google” meklētājā – Sauszemes spē-
ku kājnieku brigāde, pavisam viegli šo 
vēsturisko mirkli atrast iemūžinātu vi-
deo. To redzot, šķiet, reti kuram neras-
tos patiesa cieņa un lepnums par to, ka 
Latvijā ir tik vīrišķīgi un pašaizliedzīgi 
vīri. Turklāt –  īsti džentlmeņi. Armi-
jas pārstāvji aizved un atved uz sarunā-
to interviju un atver durvis, dodot ceļu 
sievietei. Pulkvedis, brigādes koman-
dieris Mārtiņš Liberts pēc trīs gadu 
darba Ādažu garnizonā dosies mācīties 
uz ASV, lai savu tālāko karjeras gaitu 
turpinātu jau kur citur. Ādažos pa-
veikts daudz, laiks doties tālāk. 

Kas tagad tālāk plānots Jūsu dzīvē?
Pateicoties ASV piedāvājumam, uz gadu 
braukšu mācīties uz ASV, kur iegūšu gan 
ASV universitātes civilo izglītību – ma-
ģistra grādu, gan arī pasaulē augstāko 
iespējamo militāro izglītību. Tā ir izglī-
tība, kas ļautu man saņemt ģenerāļa pa-
kāpi. Civilo maģistra grādu plānoju iegūt 
vadības zinātnēs. Lai iegūtu augstāku 
dienesta pakāpi, nepieciešams mācīties. 
ASV sedz militāro mācību izmaksas, 
bet Latvijas valsts – civilās izglītības. Šā-
das izglītības iespējas bruņotajos spēkos 
viens cilvēks saņem reizi divos vai trijos 
gados. Es to ļoti novērtēju un uzskatu, 
ka tas ir ne tikai mans, bet visa Ādažu 
garnizona nopelns, kas augstā intensi-
tātē ir veicis visus uzticētos uzdevumus. 
Komandieri ceļ viņa komanda, ar kuru 
kopā strādā.  
Kas no šiem 3 gadiem, kas pavadīti 

Ādažos, visspilgtāk paliks atmiņā? 
Tā vietā, lai braukātu uz šejieni uz darbu, 
ar visu ģimeni pārcēlos uz Kadagu, kļu-
vu par Ādažu novada iedzīvotāju, lai savā 
ikdienā izjustu to, ar ko tad saskaras vie-
tējie iedzīvotāji. Tas bija pareizs lēmums. 
Mijiedarbība ar Ādažu, Saulkrastu, Sējas 
un Carnikavas novadiem ir bijusi ļoti 
aktīva, gan piedaloties pašvaldības orga-
nizētajos pasākumos, gan aicinot iedzī-
votājus redzēt, kas notiek armijā. Esmu 
centies sadarboties arī ar vidusskolu, 
bērnudārziem, vietējiem uzņēmējiem. Ja 
pirms tam, nedienot Ādažu garnizonā, 
domāju, ka Kadaga ir ciemats nekurienes 
vidū, tad tagad ļoti novērtēju šo vidi. No 
visām vietām, kur esmu dienējis, Ādaži 
ir visdraudzīgākā vieta bērnu audzināša-
nai – skolu, bērnudārzu atrašanās vietas 
un vispusīgas attīstības iespēju dēļ – Mū-
zikas un mākslas skola, Sporta skola, da-
žādi pulciņi. Kadagas bērnudārzs ir ļoti 
augstā līmenī. Ja nākamā dienesta vieta 
būs kaut kur Rīgā, es labprāt vēlētos sa-
glabāt savu dzīvesvietu šeit. Kad atnā-
cu uz Ādažiem 2013. gadā, aizsardzības 
budžets stagnēja, attīstība bija iesaldēta, 
atradāmies izdzīvošanas režīmā. Sākot 
ar 2014. gadu, pēc Krievijas invāzijas Uk-
rainā, pieauga mācību intensitāte un at-

tiecīgi – arī budžeta attīstības intensitāte. 
Šajā situācijā bija jābūt ļoti mērķtiecīgai 
un plānveida pieejai. Pašreiz ir iezīmēta 
attīstības vīzija, kurā Ādažu garnizons 
un Sauszemes kājinieku brigāde attīstās, 
lai resursus izmantotu lietderīgi. 
Kā, dienot armijā, rast balansu starp 
ģimenes un profesionālo dzīvi? 
Kā var sabalansēt ģimenes dzīvi ar die-

nestu Irākā vai Afganistānā? Tas nav ie-
spējams. Man jāpateicas manai kundzei 
par iecietību, sapratni, par to, ka viņa 
bijusi ar mieru doties visur tur, kur man 
jābrauc un gaidīt mani mājās, atgriežo-
ties no “karstajiem punktiem”. Tā ir uzu-
purēšanās arī no ģimenes puses.  Līdzko 
man ir iespēja vairāk laika veltīt ģimenei, 
cenšos to darīt. 
Vai bruņotie spēki Jūs mainījuši arī kā 
cilvēku? 
Armijai pievienojos, kad man bija 21. 
Protams, ka šajā vecumā personība ir 
tikai veidošanās procesā. Pagājuši 25 
gadi. Armija attīsta patstāvību, mērķtie-
cību, spēju izdzīvot ar minimumu. Kad 
esam ārā, mežā, nekāda luksusa pakete 
nav pieejama. Arī punktualitāti, prin-
cipu – vīrs un vārds. Ja apsoli, tad arī 
izdari, jo armijā mums vienam uz otru 
jāpaļaujas. Ja neprotam turēt savus solī-
jumus, tas grauj uzticību. Armija cilvēkā 
veido stabilitāti. Karavīra dzīves pozīcija 
ir krietni citādāka nekā vidusmēra cilvē-
kam, kursu sastapsiet uz ielas.  Nezinu 
vēl otru tādu bērnudārzu (kā Kadagas 
bērnudārzu aut.piez.), kur redzēsiet tik 
daudz vīriešu savus bērnus vedam uz 
bērnudārzu. 75% gadījumu tie ir vīrieši 
– karavīri. Cilvēki, kuri apzinās ģimenes 
vērtību. Dzīvojot ikdienas dzīvi Latvijā, 
daudziem nav iespēju salīdzināt. Mums 
tāda iespēja ir – ja pusgadu esi Afganistā-
nā, tad, atgriežoties mājās, pēc tam ļoti, 
ļoti novērtē savus mīļos, tuvos. 
Kur slēpjas Jūsu panākumu atslēga?
Domāju, tajā, ka nekad neesmu meklē-
jis vieglāko ceļu, kā arī pastāvībā. Dau-
dzi 2008. gadā, kad sākās krīze, pameta 
armiju.  Nav noslēpums, ka armijā par 
miljonāru nevar kļūt. Bija laiks, kad 
mana alga bija 100 latu mēnesī. Esmu 
cilvēks, kuram svarīga viedokļu saska-
ņošana, harmonizēšana, lai sasniegtu 
kādu mērķi. Necenšos ar skaļiem lozun-
giem vai agresīvu rīcību panākt kādu 
savu pozīciju. Svarīgs ir galarezultāts, 
bet, lai līdz tam nonāktu, nekad nevar 
dominēt tikai viens viedoklis. Rezultāts 
vienmēr ir daudzu cilvēku pūļu rezultāts. 

Kā komandierim viens no maniem sva-
rīgākajiem uzdevumiem ir bijis motivēt 
un veicināt karavīru iniciatīvu. Lai gan 
dodu stingras vadlīnijas, uzskatu, ka ne-
drīkst iznīcināt karavīra vēlmi darboties.  
Ja cilvēkus vada ļoti strikti, tas slāpē viņu 
pašu ambīcijas un vēlmi darboties.
Drīzāk izmantojat nevis soda, bet ap-
balvojuma metodi?

PERSONĪBA

Vīrs un vārdsVīrs un vārds



Sodīšana ir ļoti smags paņēmiens. Sods 
nedrīkst būt cilvēku sagraujošs. Bieži 
vien skolā, ieliekot sliktu atzīmi, uzska-
tām, ka tādējādi sodām, bet, vai tas šo 
mazo bērnu, kurš ir delveris, pēc tam 
motivēs sasniegt vairāk? Varbūt tieši ot-
rādi – vajag izcelt kaut pašu mazāko labo 
darbu. Jebkurš no mums kļūdās, es arī.  
Ja pie pirmās kļūdas nolīdzina līdz ar 
zemi… Ar pilnu jaudu jāizceļ labais. Ma-
nuprāt, tas ir labāks audzinošais faktors 
par pātagu.
Jums jābūt arī labam psihologam…
Jā, esmu arī pedagogs – psihologs. Tā ir 
mana civilā augstākā izglītība. Pedago-

ģiskā izglītība šajā darbā ļoti noder, jo 
bruņoto spēku galvenais uzdevums ir 
apmācīt valsts pilsoņus valsts aizsardzī-
bā. Būtiskākais, ar ko ikdienā nodarbo-
jos, ir apmācību procesa organizēšana. 
Bruņotajos spēkos izveidotā apmācības 
sistēma ir asinīm slacīta. Daudzos jautā-
jumos armijas domāšana ir bijusi daudz 
progresīvāka par pārējo sabiedrību. Ja 
skatāmies, kā Oksfordas un Kembridžas 
augstskolās māca biznesa menedžmentu, 
tas pilnībā aizgūts no 18. gs. britu mili-
tārās domāšanas. Bizness savā ziņā arī 
ir karš – cīņa ar konkurentiem, resursu 
piesaiste, cīņa par klientiem. Civilā cīņa 
biznesa pasaulē un militārā cīņa militāra 
konflikta gadījumā. 
Vai, esot dienestā 25 gadus,  baiļu sajū-
tu ar laiku zaudē? 
Nē. Tikai muļķis nebaidās. Bailes ir iz-
jūta, kas karavīru motivē rīkoties ener-
ģiskāk, agresīvāk, lai izdzīvotu. Man 

pašam profesionālajā darbībā nav nācies 
saskarties ar tiešu dzīvības apdraudēju-
mu, neesmu bijis zem uguns, bet jebkurā 
gadījumā, dodoties misijās, novērtējam 
draudu līmeni, gatavojamies. Bruņo-

tie spēki rūpējas arī par to, lai karstajos 
punktos pārdzīvotais neienāktu ģime-
nēs, sabiedrībā kopumā. Pēc misijas ir 
10 dienu rehabilitācijas kurss Vaivaros. 
Tur notiek gan rehabilitācija, gan arī 

pārbaudes. Bruņotie spēki rūpējas par 
cilvēkiem, kuri dienē. Kad esi misijā, 
svarīgi – komunicēt ar ģimeni. Aizbrau-
cējiem vienmēr ir vieglāk nekā palicē-
jiem. Pēdējie paliek ar savām domām un 
bažām, bet aizbraucēji ir spējīgi ietekmēt 

apstākļus, kuros nonāk. Vienmēr, pirms 
karavīrs brauc uz misiju, mans pirmais 
jautājums viņam: “Vai mājās viss – sa-
kārtots?” Kad karavīri ir prom, mūsu 
sociālais dienests aprauga, kā klājas pa-

likušajām ģimenēm. Ģimenes nāk kopā, 
stāsta, kā klājas, lai nejustos vieni. 
Vai ir kas tāds, ko neesmu pajautājusi, 
bet Jums šķiet būtiski pateikt? 
Ļoti būtiska ir savstarpējā mijiedarbība 

starp novada iedzīvotājiem, kas nav sais-
tīti ar bruņotajiem spēkiem. Ādažu gar-
nizons ir Ādažu sabiedrības sastāvdaļa. 
Armija Ādažos atrodas 85 gadus, tātad 
mūsu pārstāvji ir vieni no vecākajiem 

novada iedzīvotājiem. Daudzi Ādažos 
iegādājušies zemi, zinot, ka tik daudzus 
gadus blakus bijis poligons. Trešdaļa 
no maniem padotajiem dzīvo Ādažu 
novadā. Bruņotie spēki ir kā valsts ap-
drošināšanas polise. Savu māju mēs arī 
apdrošinām. Mēs kalpojam kā resursu 
piesaiste pašvaldībai. Rietumu valstīs 
cīnās par to, lai vietā, kur dzīvo, būtu 
armija. Tādējādi pieaug arī drošības lī-
menis. Karavīri ir deklarējušies novadā, 
šeit paliek viņu nodokļi, tāpat – karavīri 
veido sociāli stabilo vidusslāni, kuriem 
ir regulāri ienākumi, ir sociāli labvēlī-
gi. Piektā daļa pašvaldības iedzīvotāju 
saistīti ar militāro dzīvi – karavīri šeit 
dzīvo ar ģimenēm, viņu bērni šeit mā-
cās. Militāristus iedrošinu iet uz veika-
lu formās, lai veidotos mijiedarbība ar 
vietējiem. Paldies iedzīvotājiem par ļoti 
pozitīvo attieksmi, kas ārzemniekiem 
ļauj saprast, ka viņi šeit ir vajadzīgi un 
vēlami. Protams, dodoties uz kafejnīcām 

un veikaliem, ārvalstu karavīri veicina 
arī vietējo ekonomiku. Ja Latvijā Āda-
žus pazīst ar čipsiem, tad ārvalstīs – ar 
Ādažu garnizonu. Ja kādreiz lielākais 
notikums bija Gorbačova vīzīte Ādažos, 
tad mūsdienās garnizonā ir bijušas ne-
skaitāmu valstu vīzītes, sākot ar mūsu 
pašu valstvīriem un beidzot ar ārvalstu 
– Ādažu garnizonā bijis pat Zviedrijas 
karalis. Mēs jau sen Gorbačovu esam iz-
konkurējuši. Novēlētu skatīties vienam 
uz otru nevis kā uz traucēkli, bet gan 
pilnvērtīgiem partneriem. 

Monika Griezne

No visām vietām, kur esmu dienējis, Ādaži ir 
visdraudzīgākā bērnu audzināšanai.

Ja cilvēkus vada ļoti strikti, tas slāpē viņu pašu am-
bīcijas un vēlmi darboties.
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Pabeigts Saules ielas remontdarbu pirmais posms. 
No Attekas līdz Ķiršu ielai ieklāts bruģis, un vietē-
jiem iedzīvotājiem tagad ir iespēja atkal brīvi pār-

vietoties šajā posmā, nu jau, izmēģinot jauno un 
ērto ceļa segumu.

Remontdarbi Saules ielā turpinās posmā 
no Ķiršu ielas līdz Draudzības ielai, tādē-
jādi šis posms slēgts braukšanai būs vēl līdz 17. jūnijam. Aicinām iedzīvotājus apbraukšanai izmantot Attekas un Dārza ielas!

Ādažu novada dome
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Apstiprināts Muižas ielas projekts

Ādažu novada dome šī gada februārī Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas izsludinātajā projektu ideju konceptu 
priekšatlases konkursā  iesniedza projektu 
“Muižas ielas industriālās teritorijas infra-
struktūras sakārtošana ražošanas zonas 
pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzla-
bošanai Ādažu novadā”. Projekta idejas kon-
cepts ir atbalstīts, un pašlaik tiek izstrādāts 

būvprojekts “Muižas ielas pārbūve”  un 
gatavots projekta pieteikums iesniegša-
nai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 
(CFLA) “Darbības programmā “Izaugsme 

un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbī-
bas attīstībai  atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomis-
kajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām”. Pēc projekta izvēr-
tēšanas un saskaņošanas CFLA tiks pārbū-
vēta Muižas iela, izbūvēts apgaismojums, kā 

arī izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli. Publiskās infrastruktūras sakārtošana 
projekta teritorijā ir svarīgs priekšnoteikums, 
lai uzlabotu esošo komersantu darbības 
efektivitāti un veicinātu jaunu uzņēmumu 
veidošanos. Projekta ietvaros pārbūvētais 
ceļa segums, kā arī izbūvētais gājēju un ve-
losipēdistu celiņš un apgaismojums uzlabos  
satiksmes drošību Muižas ielas teritorijā, no-
drošinot drošu pārvietošanos arī mazaizsar-
gātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem 
un velosipēdistiem.

Gunta Dundure

NOVADĀ

Remontdarbi Saules ielā

Veido jaunu auto stāvlaukumu pie Ādažu Kultūras centra
Turpmāk novada viesiem, kultūras pasākumu apmeklētājiem, kā arī tuvējo 
māju iedzīvotājiem būs plašākas iespējas novietot auto netālu no Kultūras 
centra, Gaujas ielā 31 (dambja celtniecības atbērtnes vietā). Laukums ļaus au-
tovadītājiem ērti novietot auto un pārvietoties arī gājējiem. Jaunā auto stāvlau-
kuma izbūvi veic Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa.

Laima Jātniece

Izsludināts Gaujas ielas projektēšanas un būvniecības apvienotais iepirkums 
Ā d a ž u 
n o v a d a 
dome iz-
sludinājusi 
apv ienoto 
p r o j e k t ē -
šanas un 

būvniecības iepirkumu “Gaujas ielas re-
konstrukcija”. Kā ziņojām iepriekš, Gaujas 
ielas atjaunošanas vīzija paredz izveidot 
Gaujas ielu un Ādažu centru par drošu, ērtu 
un skaistu vidi gājējiem, auto braucējiem un 

arī velo entuziastiem. Drošu vidi iegūs visi 
– gan pensionāri, gan bērnu vecāki, gan sko-
lēni, nebūs arī vairs bīstamo bedru, nebūs 
peļķes. “Pēc lietus un sniega šobrīd paliek 
peļķes, nevaram pilnvērtīgi izmantot ietves, 
jāiet pāri ielai, bet pēc remonta brauktuve 
un gājēju celiņi tiks pilnībā rekonstruēti, 
kā arī izveidoti veloceliņi. “Tā kā iepirkums 
ir apjomīgs, nepieciešams liels sagatavoša-
nās darbs. Paredzam, ka, vēlākais, augustā 
sāksies projektēšana, bet būvniecības pir-
mās kārtas īstenošana – šā gada oktobrī,” 

informē šā projekta vadītājs, Saimniecības 
un infrastruktūras vadītājs Valdis Ligers. 
Iepirkums veidots pēc FIDIC “Dzeltenās 
grāmatas” principiem. Tie ir starptautiski 
noteikumi, kas nosaka, kā veidot apvienoto 
projektēšanas un būvniecības iepirkumu. 
FIDIC līgumu noteikumi visbiežāk tiek lie-
toti starptautiska mēroga konkursos. Saska-
ņā ar FIDIC “Dzelteno grāmatu” uzņēmējs 
gan izstrādā tehnisko projektu, gan veic 
būvniecības darbus.

Ādažu novada dome

Lielās talkas laikā Ādažu novadā savākti 11 720 kg atkritumu
Ādažu novadā talkoja gan lieli, gan 
mazi, pavisam kopā sakopjot vairāk 
nekā 30 vietu. Lielā Talkas diena Āda-
žos tika pavadīta darbīgā un gaišā no-
skaņā. Viena no centrālajām vietām, 
kas tika sakopta, bija pagājušajā pava-

sarī atklātais, atkal atjaunotais Gaujas 
aizsargdambis un Gaujas krasts gar to. 
Talkas laikā savākti 11 720 kg atkritu-
mu, kā arī vēl aptuveni 150 auto riepas, 
zari, lapas un skujas. Talkas laikā arī 
sarūpēta malka, kas rudenī aizceļos pie 

mazturīgajiem iedzīvotājiem. Paldies 
čaklajiem talkotājiem, kā arī tiem, kas 
ikdienā, neviena nemudināti, kopj savu 
apkaimi! Mēs visi kopā veidojam tīru, 
sakoptu novadu!

Laima Jātniece

Zemnieku un amatnieku tirdziņš aizvadīts Ūsiņdienas zīmē 
Vērojot Ādažu BJSS grieķu – romiešu cīņas pārstāvju, senā dzīvesveida un cīņu kluba 
“Heiligenberg” seno cīņu paraugdemonstrējumus, iejūtoties cīnītāju tēlā, vīriem vel-
kot virvi un piedaloties pantāga gatavošanā uz ugunskura, aizvadīta Ūsiņdiena Ādažu 
novadā. Tāpat aizsākta tradīcija – amatnieku un zemnieku tirdziņi, kas ik mēnesi arī 
turpmāk priecēs apmeklētājus Ādažu tirgus laukumā.

Laima Jātniece
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NOVADĀ

Š.g. 18. aprīlī noslēdzās pie-
teikšanās Ādažu novada 
domes projektu konkur-
sam iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalstam “Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa mērķis 
ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti Ādažu novadā, 
veicināt novada iedzīvotāju līdzdalību savu iniciatī-
vu īstenošanā un dzīves vides kvalitātes uzlabošanā. 
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti teritorijas 
labiekārtošanas, ēku remonta un izglītojošu, kultūras, 
sporta, sociālo pasākumu attīstības vai uzlabošanas jo-
mās. Ņemot vērā, ka konkursā ir iesniegti 23 projektu 
pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējuma apjomu 
29 631 eiro, kas pārsniedz pieejamo Ādažu novada do-
mes finansējumu, t.i., 20 000 eiro, redzams, ka projek-
tu iesniedzēju starpā būs konkurence, un visas idejas 
pašvaldība nevarēs atbalstīt. Principam “darīsim paši” 
būs prioritāte – jo projekta grupa pati vairāk darīs, lai 
īstenotu projektu, jo lielākas būs izredzes projekta ap-
stiprināšanai. No iesniegtajiem projektu pieteikumiem 
12 projekti plānoti teritoriju labiekārtošanas pasāku-
miem ar pieprasīto finansējumu 18 744 eiro, 4 projekti 
– ēku remontiem ar pieprasīto finansējumu 3 546 eiro 
un 7 projekti – izglītojošo, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstības jomā ar pieprasīto finansējumu 
7 341 eiro. Vislielākais iesniegto projektu pieteikumu 
skaits, t.i., 16 projektu pieteikumi, ir no Ādažu ciema 
iedzīvotājiem, kam seko 5 projektu pieteikumi no Gar-
kalnes ciema iedzīvotājiem, 1 projekts plānots Balteze-
ra un Ādažu ciemā un 1 – Kadagas ciemā. Konkursā 
iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanā ir noslēdzies 
vērtēšanas pirmais posms, kura ietvaros lielākā daļa no 
projektu iesniedzējiem ir iesnieguši nepieciešamos pre-
cizējumus projektu pieteikumos, 1 projekta iesniedzējs 
ir atteicies no tālākas dalības konkursā. Š.g. 2. maijā 
projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas tikās ar vi-
sām projektu grupām, lai klātienē uzklausītu projektu 
idejas un novērtētu projektu īstenošanas vietu pašreizē-
jo stāvokli. Konkursa vērtēšanas komisija apskatīja 18 
projektu īstenošanas vietas Ādažu ciemā un Garkalnes 
ciemā, 4 projektu iesniedzēji pastāstīja par sava pro-
jekta idejām, tiekoties klātienē ar vērtēšanas komisijas 
locekļiem Ādažu novada telpās. Maija vidū ir plānota 
nākamā projektu vērtēšanas komisijas sēde, kurā vērtē-
šanas komisijas locekļi veiks projektu gala izvērtējumu. 
Par konkursa rezultātiem projektu vērtēšanas komisija 
informēs projektu iesniedzējus, tiklīdz vērtēšanas ko-
misija būs pabeigusi projektu pieteikumu vērtēšanu.

Inita Henilane, 
Ādažu novada domes projektu vadītāja 

Ādažu novada pašvaldība 
pievienojusies Nacionālajam 
veselīgo pašvaldību tīklam

Maija sākumā Nacionālā veselīgo paš-
valdību tīkla koordinācijas komisija ap-
stiprināja Ādažu novada pašvaldības 
pieteikumu dalībai Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā. Mūsu pašvaldībā jau 
daudzus gadus tiek īstenotas dažādas ve-
selību veicinošās aktivitātes, tajā skaitā 
veselīga uztura, fizisko aktivitāšu jomā, 
atkarību vielu profilakses, kā arī drošības 
jomā. Lielākā daļa no veselības veicino-
šajām aktivitātēm tiek īstenotas Ādažu 
vidusskolā un Ādažu Bērnu un jauniešu 
sporta skolā, kā arī citās Ādažu novada 
struktūrvienībās un iestādēs, piemēram, 
arī Ādažu bibliotēkā. Ādažu novada paš-
valdības iekļaušana veselīgo pašvaldību 
tīklā kalpos kā apstiprinājums līdz šim 
paveiktajam veselības veicināšanas jomā, 
kā arī veicinās pašvaldības turpmākas at-
tīstības iespējas, tostarp Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu piesaistei dažādiem ar 
veselības infrastruktūras attīstību saistī-
tiem projektiem mūsu novadā! Nacionālo 
veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt 
labās prakses piemēru, pieredzes un ideju 
apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt paš-
valdības un sniegt metodoloģisku atbalstu 
dažādu sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā 
līmenī un paaugstināt pašvaldību darbi-
nieku izglītotību sabiedrības veselības un 
veselības veicināšanas jautājumos, tādējā-
di atbalstot veselības, labklājības un vienlī-
dzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. 

Inita Henilane

No 1. jūnija izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifā Ādažu novadā
Ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifa kāpumu no 2016. gada 5. maija – 28,32 EUR/t (neieskaitot PVN) par atkritumu noglabāšanu poligonā, SIA 
“Eco Baltia vide” informē, ka Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs 
turpmāk būs 5.84 eiro bez PVN par vienu kubikmetru. Tarifs stāsies spēkā 2016. gada 1. jūnijā. Turpmāk iedzīvotājiem viena 240 
l sadzīves atkritumus konteinera izvešanas maksa pieaugs par 0,15  eiro. Tas ir 1,40  eiro (bez PVN) par vienu sadzīves atkritumu 
izvešanas reizi līdzšinējo 1,25 eiro (bez PVN) vietā. Lai samazinātu savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco 
Baltia vide” aicina iedzīvotājus šķirot stikla, plastmasas un kartona iepakojumu. Digitālā šķirošanas konteineru atrašanās vietu 
karte: http://ej.uz/EBV-Adazi-skirosana. 

“Eco Baltia vide”

Plānota nojumes izbūve bērnu rotaļu laukumā

Plānota velonovietnes izveide

Plānota ziemciešu dobju izveidošana

Plānota atpūtas vietu izveide ar fotorāmjiem

Plānota kāpšanas sienas bērniem izveidošana

Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” notiek 23 iesniegto projektu 
pieteikumu vērtēšana
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Izvēlieties interesantāko programmu un piesakiet savu atvasi kādai no radošajām darbnīcām!
Ar prieku paziņojam, ka ir noslēdzies bērnu un jauniešu 2016. gada vasaras radošo darbnīcu programmu konkurss, kurā tika izvēr-
tētas  iesniegtās programmas. Pavisam tika iesniegtas 7 programmas, un visas ieguva nepieciešamo punktu skaitu, lai kvalificētos 
Ādažu novada domes līdzfinansējumam. Lūdzam interesentus  iepazīties ar radošo darbnīcu programmu aprakstu un pieteikt Ādažu 
novadā deklarētos bērnus un jauniešus dalībai izvēlētajā programmā, rakstot uz e-pastu  radošās darbnīcas vadītājam un izglītības 
speciālistei Inārai Briedei (inara.briede@adazi.lv), norādot deklarēto dzīvesvietas adresi, bērna vārdu, uzvārdu, vecumu un izvēlēto 
programmu norises laiku.  Vēršam vecāku uzmanību, ka Jūsu bērns tiks apstiprināts dalībai vienā no programmām, bet pieteikties 
varat vairākām. Maksimālais bērnu skaits vienā radošajā darbnīcā – 15, minimālais – 10. Vecāku līdzfinansējums par vienu 5 dienu 
posmu – 25 eiro. Šajā summā iekļauta ēdināšana (siltas pusdienas). Radošo darbnīcu norises vieta – Ādažu Mākslas un mūzikas skola.

IZGLĪTĪBA

Datums Vecum-
posms

RD
nosaukums

Apraksts Kontaktinformācija

6.-10. jūnijs 7-11 gadi “Drošības 
skola”

Radošās darbnīcas moto: “Baudot vasaru, atceries par drošību!” Interaktīvā veidā bērniem tiks 
pilnveidota izpratne par drošu uzvedību ikdienā. Tiks radītas kolāžas, iegūstot  jaunas zināšanas 
un iemaņas; spēlētas spēles un rotaļas, atpazīstot ārkārtas situācijas un pārrunājot rīcības mo-

deļus atbilstoši bērnu vecumposmam. Bērniem jānodrošina ērts apģērbs un apavi, galvassegas. 
Nepieciešama  ārsta   izziņa par bērna veselību.

RD vadītāja
Sandra Bukovska

tālr.: 26768912
e-pasta adrese:

bukovskasandra75@
gmail.com

13.-17. 
jūnijs

7-11 gadi “Darbojamies 
un atpūšamies 

dabā”

Radošās darbnīcas moto: “Ej dabā atvērtām acīm!” Bērniem tiks nodrošināta saturīga brīvā laika 
pavadīšana, vingrinot iztēli un izmēģinot roku papīra liešanas  darbnīcā; iepazīstot norises dabā, 

kā arī dodoties radošos pārgājienos, apmeklējot Ādažu novada skaistākās vietas un dodoties 
ekskursijās. Bērniem jānodrošina ērts apģērbs un apavi, galvassegas. Nepieciešama  ārsta   izziņa 

par bērna veselību.

RD vadītāja Tamāra
Kosmačeva

tālr.: 29104320
e-pasta adrese:

tamara.k@gusts.lv
27. jūnijs - 

1. jūlijs
7-11 gadi “Es – daļa no 

Visuma”
Dalībniekiem tiks nodrošināta atraktīva programma, kas ietver izzinošas radošās darbnīcas, spē-

les un jautras sportiskās aktivitātes. Tiks izdzīvots stāsts par Visuma dzimšanu no lielā sprādziena, 
planētu un ūdens formu veidošanos līdz pirmajām rakstu un saziņas zīmēm. Dalībnieki tiks 

aicināti dalīties iespaidos par šo tēmu, izmantojot viņiem pieejamos resursus (bērnu grāmatas, 
enciklopēdijas, u.c.) Bērniem jānodrošina ērts apģērbs un apavi, galvassegas. Nepieciešama  ārsta   

izziņa par bērna veselību.

RD vadītāja
Sandra Bukovska

tālr.: 26768912
e-pasta adrese:

bukovskasandra75@
gmail.com

4.-8. jūlijs 12-15 gadi “Mazā Ādažu 
akadēmija”

Radošās darbnīcas dalībniekiem būs iespēja interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, paplašinot 
savu redzesloku un zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, dabas ekoloģiju un kultūrvēsturiskajiem 

objektiem Ādažos. Dalībniekiem jābūt  ērtā apģērbā un apavos, ar galvassegu. Nepieciešama  
ārsta   izziņa par  veselības stāvokli. Uzsaukums potenciālajiem dalībniekiem: “Hei, pusaudzi, ve-
cumā no 12-15 gadiem! Vai tu zini, kas ir fotoorientēšanās, un ko tāds zvērs ziemā ēd? Vai tu zini, 

kur pie mums, Ādažos, ir tik milzīgs ozols, ka to var apķert veseli 6 cilvēki? Vai tu kādreiz esi jājis uz 
zirga vai traucies virs ūdens uz veikborda dēļa? Vai tu kaut kad esi pārbaudījis savus spēkus, izejot 

šķēršļu pārvarēšanas trasi; pats  savām rokām gatavojis ēdienu uz ugunskura? Un beigu beigās, 
vai tu nevēlies sev stilīgu hennas tetovējumu? Nāc mūsu pulkā – piesakies radošajai darbnīcai 
“Mazā Ādažu akadēmija” un Tev būs vienreizēja iespēja to visu izbaudīt un uzzināt vēl daudzas 

citas interesantas lietas! Tā noteikti būs interesantākā un aizraujošākā nedēļa šajā vasarā! Nāc!”

RD vadītāja
Nora Vaišļa

tālr.: 29908616
e-pasta adrese:

noravaisla@inbox.lv

11.-15. 
jūlijs

12-18 gadi “Karjeras 
izglītība”

Apmeklējot amatnieku darbnīcas, dalībniekiem būs iespējams gūt priekšstatu par to, ka nodar-
bošanās ar amatniecību var būt viena no nākotnes karjeras izvēlēm.  4 dienu tikšanās būs kā 

mazs ieskats roku darba unikalitātē un amatnieka ikdienā. Katrā darbnīcā tiks piedāvāta iespēja  
arī nedaudz “iemēģināt roku”. 5. dienā plānots doties izzinošā ekskursijā uz VIENKOČU parku un 

profesionāla gida pavadībā iepazīt Latvijas dabas un prasmīgu amatnieku ieguldījumu vides 
sakārtošanā, kā arī papildināt  zināšanas par darba kultūras vērtībām. Dalībniekiem jābūt  ērtā 

apģērbā un apavos, ar galvassegu. Nepieciešama ārsta izziņa par veselības stāvokli.

RD vadītāja
Aina Giptere

tālr.: 26544725
e-pasta adrese:
ainag@inbox.lv

25.-29. 
jūlijs

12-18 gadi “Ādas izstrādā-
jumu 2. dzīve”

Radošās darbnīcas mērķis – iemācīties, kā ar nelieliem līdzekļiem un prasmi var izgatavot jaukus 
sīkumus – ”no veca jauns”. Izdomas un nelielu iemaņu rezultātā taps oriģinālas rotas, lietišķie 

priekšmeti, apģērba dekorējums, u.c. Plānots arī iemācīties salīmēt izjukušas grāmatas. Radošās 
darbnīcas dalībnieki tiks lūgti  izejmateriālu sagādāt paši. Ņemot vērā, ka aktivitātes plānotas 

iekštelpās un ārā, dalībniekiem jābūt ērtā apģērbā un apavos, ar galvassegu. Nepieciešama ārsta 
izziņa par veselības stāvokli.

RD vadītāja
Aina Giptere

tālr.: 26544725
e-pasta adrese:
ainag@inbox.lv

1.-5. 
augusts

12-15 gadi “Es gribu zināt, 
kas notiek 

Ādažos”

Radošās darbnīcas mērķis – dot jauniešiem  iespēju izprast lietu mijiedarbību reālās dzīves 
situācijās, tādējādi paplašinot viņu sapratnes un izpratnes robežas un padarot kopā būšanas 

procesu par vieglu un aizraujošu nodarbi. RD ietvaros dalībnieki uzzinās, cik dažādas lietas notiek 
Ādažu novadā. Pārgājiens uz Muižu, viesošanās siernīcā, veterinārās klīnikas apmeklējums – šīs ir 
tikai dažas  no aktivitātēm, kas tiks īstenotas RD laikā. Būs daudz sportisko aktivitāšu un pārstei-

gumu, kurus piedzīvosiet, ja pieteiksieties dalībai šai radošajā darbnīcā.

RD vadītāja
Sandra Bukovska

tālr.: 26768912
e-pasta adrese:

bukovskasandra75@
gmail.com

8.-12. 
augusts

7-11 gadi “Ceļojums ap-
kārt pasaulei”

Radošās darbnīcas  tēmas ietvaros caur radošu un atraktīvu darbošanos tiks radīti priekšstati un  
pilnveidotas zināšanas par kontinentiem, rasēm, dažādu tautu kultūru un tradīcijām. Tiks vei-

dotas kolāžas, iestudētas ainiņas, gatavotas prezentācijas un daudz kas cits. Noslēgumā plānota 
ekskursija uz ES māju. Bērniem jānodrošina ērts apģērbs un apavi, galvassegas. Nepieciešama 

ārsta izziņa par bērna veselību.

RD vadītāja
Sandra Bukovska

tālr.: 26768912
e-pasta adrese:

bukovskasandra75@
gmail.com

15.-19. 
augusts

7-11 gadi “Darbojamies 
un atpūšamies 

dabā”

Radošās darbnīcas moto: “Ej dabā atvērtām acīm!” Bērniem tiks nodrošināta saturīga brīvā laika 
pavadīšana, vingrinot iztēli un izmēģinot roku papīra liešanas darbnīcā; iepazīstot norises dabā, 

kā arī dodoties radošos pārgājienos, apmeklējot Ādažu novada skaistākās vietas un dodoties 
ekskursijās. Bērniem jānodrošina ērts apģērbs un apavi, galvassegas. Nepieciešama ārsta izziņa 

par bērna veselību.

RD vadītāja Tamāra
Kosmačeva

tālr.: 29104320
e-pasta adrese:

tamara.k@gusts.lv
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Tie esam mēs – kas dzied, dejo un rada!
Ādažu Kultūras centra amatiermākslas 
kolektīvu darba sezona, kura paras-
ti iesākas septembrī, tuvojas noslē-
gumam. Visi ir raženi strādājuši, un 
mūsu amatiermāksla ir tikusi labi no-
vērtēta arī skatēs, kas kolektīviem un to 
vadītājiem ir gada centrālais notikums. 

Atskaites punkts – skates
20. martā Siguldas koncertzālē “Baltais 
flīģelis” notika Pierīgas vokālo ansambļu 
konkurss, kurā piedalījās visi trīs mūsu 
vokālie ansambļi. Senioru vokālais an-
samblis “Gaujmalas lakstīgalas” (vad. 

Elžbeta Bukovska) 
ieguva II pakāpi, 
bet jauktais vokā-
lais ansamblis “Mēs 
tikāmies martā” 
(vad. Ivars Kraucis 
un Ilze Kalniņa) un 
Ādažu vīru vokālais 
ansamblis (vad. Gu-
nārs Freidenfelds) ieguva I pakāpi un tika 
izvirzīti uz konkursa II kārtu.
Kori muzicēja 2. aprīlī Siguldas 1. pamat-
skolā. Jauniešu koris “Mundus” (diriģen-
te Andra Blumberga) ieguva II pakāpi, 
savukārt jauktais koris “Jumis” (diriģents 
Imants Kalniņš) ieguva I pakāpi.

Skatē, kura notika 9. aprīlī Lēdurgas kul-
tūras namā, labi sevi parādīja arī deju 
kolektīvi. I pakāpi ieguva četri mūsu 
deju kolektīvi: TDA “Sprigulītis” (vad. 
Liene Kļaviņa) – B grupā, VPDK “Spri-
gulis” (vad. Līga Lancmane) – D grupā, 
VPDK “Sānsolītis” (vad. Ināra Mičule 
un Vita Reinbooma) – E grupā un SDK 

“Dēka” (vad. Liene Gailāne) – F grupā, 
taču JDK “Dzirksts” (vad. Vita Reinbo-
oma un Ināra Mičule) – B grupā ieguva 
pat Augstāko pakāpi.
9. aprīlī Baložu vidusskolas sporta kom-
pleksā notika līnijdejotāju sacensības 
“Rīgas kauss 2016”, kurās mūsu senioru 
līnijdeju grupai “Varavīksne” (vad. Lilita 
Lēruma)– 2. vieta.
A m at i e r m ā k s l a s 
kultūras panorāma
6. februārī pēc And-
ras Blumbergas 
iniciatīvas KC tika 

organizēts sarī-
kojums “Tie esam 
mēs”, kurā vienko-
pus piedalījās visi 
KC kolektīvi. Ceriņu 
zālē muzicēja dzie- d o š i e 
kolektīvi, Lielajā zālē – deju kolektī-
vi, Izstāžu zālē – tradīciju kopa, bet 
Vēstures un mākslas galerijā darbojās 

amatierteāt-
ris. Pasāku-
ma izskaņā 
ļoti saviļņo-
joši izskanēja 
Daces Robu-
les dziesma 
“Saule”, kuru 
izpildīja visi 
kopā. Bija 
ga ndar ījums 

un prieks par kopā būšanu!
Jau 8. sezonu pēc kārtas 27. februārī se-
nioru vokālais ansamblis “Gaujmalas 
lakstīgalas” sasauca kopā savus draugus 
un organizēja sarīkojumu “Dziesmu pu-
tenis”, kurā īpašais viesis šoreiz bija Ro-
berto Meloni.

27. februārī arī deju kolektīvi 
“Dzirksts” un “Sānsolītis” ar saviem 
draugu kolektīviem sadejoja “Ziemas 
sadancī Ādažos”.
3. martā pirmizrādi piedzīvoja ama-
tierteātra “Kontakts” ietudējums 
“Krustmāte Jūle no Tūles” (režisore 
Vaira Baltgaile), kuru pēc skatītāju 
vēlēšanās atkārtoja vēl 22. aprīlī.
12. martā izskanēja VI Vokālo an-
sambļu festivāls “Tik pie Gaujas”, kas 
ieguvis jau starptautisku skanējumu, 

jo tajā piedalījās arī vokālie ansambļi no 
Lietuvas un Igaunijas, un kura organiza-
tors ir jauktais vokālais ansamblis “Mēs 
tikāmies martā”.
Ar pavasara dziesmām Ceriņu zāli 19. 
martā pieskandināja koris “Jumis” kopā 
ar saviem draugu koriem.
1. aprīlī – TDA “Sprigulītis” vadītājas 

Lienes Kļa-
viņas izauk-
lētais deju 
k o n c e r t s 
“Saulgriežu 
nakts. Ritu-
ālu laiks”, 
kas bija 

arī viņas diplomdarbs 
beidzot Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmiju, komisijas vērtējums 
– “10”.
Savukārt 2. aprīlī – senioru deju kolektī-
vu saiets “Dēka pie Gaujas Ādažos”, kuru 
organizēja DK “Dēka”.
Tradīciju kopa “Ābols” (vad. Anda Ābe-
le) ļoti aktīvi piedalās latvisko tradīciju 
popularizēšanā, organizē meistarklases, 
gadskārtu ieražu svētkus. Šogad pirmo 
reizi Ādažos – 3. aprīlī – notika pasā-
kums “Satiec savu Meistaru”, kur godā 
tika celtas latviešu šūpuļdziesmas un 
kokles spēle utt.
Paldies visiem kolektīvu vadītājiem par 
pacelto latiņu, par sadarbību un, pro-
tams, dalībniekiem!

Tuvākie pasākumi
Apmeklējiet brīvdabas pasākumus Āda-
žos, kuros aktīvi piedalīsies arī amatier-
mākslas kolektīvi:
• 28. maijā – Gaujas svētkos – gan krāš-
ņajā gājienā, gan arī uz svētku estrādes;
• 23. jūnijā – Līgo vakarā – tautas sadzie-
dāšanās ar 100 koristiem, dziedošajiem 
aktieriem Ievu Segliņu un Gintu Andžā-
nu un solistiem Ievu Sutugovu un Dau-
mantu Kalniņu;
• 2. jūlijā – Deju diena Ādažos – pie-
dalīsies visi tautas deju kolektīvi un arī 
draugi, balli spēlēs grupa “Lustīgais Blū-
mīzers”;
• 13. augustā – Kantri diena Ādažos – 
sadejos līnijdejotāji ne tikai no Latvijas, 
bet arī no ārvalstīm, balli spēlēs grupa 
“Klaidonis”.

Esi aktīvs – pievienojies arī Tu mūsu sai-
mei!
Lai visiem skaisti svētki un jauka vasara!

Maija Drunka,
Ādažu Kultūras centra kultūras menedžere

KULTŪRA
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2015. gada 1. septembris. Ādažu vidusskolas skolotāju kolektīvs, uzsākot jauno mācību gadu

IZGLĪTĪBA

Skola – vilinājums, aicinājums un izaici-
nājums. Mūžīgi mainīga un daudzveidī-
ga. Vieta, kur veidojas jaunas personības, 
kur jābūt gatavam risināt netradicionā-
las un negaidītas situācijas. Vieta, kur 
laiks rit ļoti strauji, kur bijušos skolēnus 
nomaina viņu bērni, kur jūtams paaudžu 
ritms. (Sarmīte Savicka)
Ādažu vidusskola savas durvis ver 1986. 
gada 1. septembrī, un tās direktors ir Jā-
nis Tikmers. 
2015./2016. mācību gada 1. septembrī 
Ādažu vidusskola sāk savu 30. mācību 
gadu, pulcējot 1250 skolēnus un 97 sko-
lotājus. 
Kopš vidusskolas I izlaiduma 1211 jau-
nieši ir saņēmuši atestātus par vidējo 
izglītību un lielākā daļa no viņiem iestā-
jušies augstākajās mācību iestādēs gan 
Latvijā, gan ārzemēs. 
Izglītībai Ādažos 2014. gadā varējām 
atzīmēt jau 330 gadus, un Ādažu vidus-
skola ir nozīmīga tās daļa. Vidusskola 
saglabāja un veiksmīgi turpināja iestrād-
nes un tradīcijas, ko pārņēma no Ādažu 
astoņgadīgās skolas. 
Ādažu vidusskolā vēl arvien turpina dar-
bu vairāki bijušās Ādažu pamatskolas 
pedagogi: Dace Dumpe, Māra Balode, 
Anna Deniškāne, Regīna Eihmane, Dag-
nija Ķikāne, Ināra Mičule, Liāna Pum-
pure, Vita Reinbooma, Anna Tretjakova. 
1986. gadā kolektīvam pievienojās arī 
Albīna Petrova un Svetlana Fisenko. Līdz 
savai aiziešanai pensijā Ādažu vidussko-
lā strādāja arī kolēģi Vanda Daugaviete, 
Līvija Egle, Zinaīda Murāne, Rita Zeibo-
te, Alīna Stelmaka, Elza Skerškāne, Rita 
Ulpe, Līvija Veise. Bet mūžībā aizvadīti 
pedagogi Felikss Circenis, Inta Anšmite, 
Ausma Grodza, Erna Pumpure, Jautra 
Šķiliņa un Biruta Virkava. 

Dace Dumpe, angļu valodas skolotāja, 
no 2008. gada janvāra Ādažu vidusskolas 
direktore.
Mūsu skolā lielākā daļa skolotāju atnāk 
“uz palikšanu” un ar savu personību un 
profesionalitāti veido skolas dzīvi kā krā-
saini stikliņi kaleidoskopā. Skolā nav divu 
vienādu notikumu, un skolotāji sadarbībā 
ar skolēniem iezīmē katras dienas unikālo 
rakstu. Gatavojoties vidusskolas jubilejai, 
gribējās saprast, kas rada skolotāju notu-
rīgo saiti ar skolu. Tādēļ arī šīs laikraksta 
lapaspuses veidosies no daudzkrāsainiem 
atziņu un faktu uzplaiksnījumiem. 
Atnākt, lai paliktu 
Māra Balode, skolas absolvente, ģeogrā-
fijas skolotāja, turpina savas ģimenes tra-
dīcijas. Visi Ādažos zina Māras māmiņu, 
pensionēto latviešu valodas skolotāju 
Ritu Zeiboti. Māra mīl dabu un tālas ze-
mes un katru vasaru dodas tuvākos un 
tālākos ceļojumos, bieži pati vada eks-
kursijas. 
Daudzus gadus strādājot skolā, esmu sa-
pratusi, ka skola un izglītība ļauj dzīvot 
līdzi laikam. Es redzu, kā izaug mani sko-
lēni, kā veidojas viņu dzīve, kā viņu bērni 
jau dodas uz skolu. Ir tik jauki satikt bi-
jušos audzēkņus smaidošus, laimīgus un 
spējīgus risināt dzīves problēmas. 
Anna Deniškāne, krievu valodas skolo-
tāja, prot atrast kopīgu valodu ar visiem 
skolēniem, prot viņus motivēt un iedves-
mot. 
Ādažu vidusskola ir kā ražena bišu sai-
me, kurā katram ir savs pienākums, uz-
devums, mērķis, uz ko tiekties. Tā ir kā 
līgans labības lauks, kurā no maziem, 
sparīgiem asniem izaug spēcīgi labības 
stiebri, kuri briedina pamatīgas vārpas 
ar zeltainiem graudiem – mūsu 9. un 12. 
klašu absolventiem. Skola ir kā skaista, 

krāčaina upe, kā mūsu Gauja, kurā no 
mazām tērcītēm, maziem strautiem ir iz-
veidojies tāds dižens varēšanas spēks.
Svetlana Fisenko, sākumskolas skolo-
tāja. Radoša, profesionāla, ar daudziem 
praktiskiem talantiem. 
Regīna Eihmane, latviešu valodas sko-
lotāja, prot iemācīt latviešu valodu ma-
zākumtautību skolēniem. Dara to radoši, 
pārliecinoši. Viņas skolēniem vienmēr 
ļoti labi sasniegumi valsts pārbaudes 
darbos. Ilgu laiku arī vadīja skolas mācī-
bu literatūras bibliotēku.
Dagnija Ķikāne, mācījusi matemātiku 
vairākām ādažnieku paaudzēm 50 gadu 
garumā. Prasīga. Neatlaidīga.
Ināra Mičule, matemātikas skolotāja, 
Latvijas Universitātes absolvente. Āda-
žu vidusskola Inārai ir pirmā un vienīgā 
darba vieta. Vai deja ir matemātika? Vai 
matemātiku var pielīdzināt dejas raks-
tiem? Ināra zina atbildes.  
Albīna Petrova, dabaszinību un ģeogrā-
fijas skolotāja. Pēdējos 10 mācību gadus 
Albīna veido stundu sarakstu, un bez vi-
ņas skolā iestātos pilnīgs haoss. 
30 gadi paskrējuši vēja spārniem – kā 
viena diena. Skola kļuvusi par daļu no 
manas dzīves, no manas ģimenes. Mana 
meita pabeidza Ādažu vidusskolu kā 
skolniece, bet tagad jau vairāk nekā 20 
gadus, turpinot dinastiju, šeit strādā par 
sākumskolas skolotāju. Mans mazdēls vēl 
mācās mūsu skolā, bet mazmeita to jau 
absolvējusi. 
Liāna Pumpure darbu vidusskolā uzsā-
ka kā sākumskolas skolotāja, bet gadu 
gaitā turpinājusi studijas un nu jau var 
mācīt vairākus mācību priekšmetus, 
vada mācību darbu 5.-9. klasēs. Turpina 
savas ģimenes tradīcijas. Liānas māmiņa 
Erna Pumpure 17 gadus nostrādāja Āda-
žos kā sākumskolas skolotāja. 
Šajā skolā strādāju tāpēc, ka man patīk 
mans darbs, patīk skolēni, man ir lielis-
ki kolēģi, kuri vienmēr gatavi atbalstīt, 
ieteikt vai uzmundrināt, ar kuriem būts 
kopā pasākumos, spēlēts teātris. 
Vita Reinbooma, skolas absolvente, 
kļuvusi par matemātikas skolotāju, un 
Ādažu vidusskola ir viņas vienīgā darba 
vieta. 
Anna Tretjakova, mūzikas skolotāja, 
saista tautas dejas,  tagad veic skolas psi-
hologa darbu. Saprotoša, vienmēr palī-
dzēs rast risinājumu. 
Esmu pateicīga esošajiem un bijušajiem 
audzēkņiem par to DZĪVES SKOLU, kurā 
“priekos un bēdās, darbos un nedarbos 
vienmēr bijām kopā”.
1987. gada 1. septembrī skolā darbu sāk 
Aija Krūze, Edīte Kāna, Olga Vētra. 
Aijai Krūzei, vācu valodas skolotājai, 

Ādažu vidusskolai – 30Ādažu vidusskolai – 30
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IZGLĪTĪBA

Ādažu vidusskola ir pirmā un vienīgā 
darba vieta, un viņa gadu gaitā ir kļuvusi 
par direktora vietnieci izglītības jomā un 
projektu vadītāju.  
Aicinot skolēnus turpināt mācības vidus-
skolā, gan skolotāji, gan paši vidusskolēni 
apgalvo: “Ādažu vidusskola ir skola tavai 
turpmākajai izglītībai, izaugsmei un iz-
pausmei!” 
Edīte Kāna, latviešu valodas un literatū-
ras skolotāja, pirmos darba gadus skolā 
nostrādā, vadot sporta stundas. 
Uz Ādažiem atveda nejaušība, bet koks 
un cilvēks jau ieaug vietā, kur tam ir labi. 
Tagad jūtos piederīga skolai un novadam. 
Olga Vētra, sākumskolas un angļu va-
lodas skolotāja. Enerģiska, toleranta un 
līdzsvarota. 
Mūsu skola atrodas skaistā vietā – Gaujas 
krastā. Šeit veidojas saikne ar dabu, kas 
piepilda katru no mums ar tās gudrību 
un enerģiju. Ejot pretim jauniem vējiem 
un jaunajam laikam, skola spēja saglabāt 
savu stabilitāti un nemainīgas vērtības. 
Skola prata veidot dialogu ar dažādām 
paaudzēm. 
1988. gads ir darba gaitu sākums Vairai 
Baltgailei un Olgai Sasinai. 
Vaira Baltgaile, latviešu valodas un li-
teratūras skolotāja, nāk no augstskolas 
sola, līdzi sev nesot milzīgu teātra mīles-
tību.
Olga Sasina sāk darbu mazākumtautību 
plūsmā, mācot meitenēm zināšanas mā-
jturībā un tehnoloģijās, arī vada mācību 
literatūras bibliotēku.  
1989. gadā pēc augstskolas absolvēšanas 
skolā ienāk Diāna Smirnova. Savu litera-
tūras un teātra mīlestību viņa kā stafetes 
kociņu nodod tālāk skolēniem. 

1991. gads. Fiziku, matemātiku un in-
formātiku mācīt sāk Sarma Jēkabsone, 
taču enerģiskais raksturs un izdomas 
bagātība izlaužas no mācību priekšmeta 
robežām un rosina domāt, kā skolas ik-

dienu padarīt krāsaināku, organizatora 
darbam sākotnēji atdodot mazo pirksti-
ņu, bet turpmāk – arī visu roku. 
Atgriezties jaunā kvalitātē
Lielākā daļa skolotāju, kas sākuši strādāt 
Ādažu vidusskolā, ir palikuši šeit un nav 
meklējuši citu darba vietu, citu skolu, 
un tas noteikti ir skolas darba stabilitā-
tes apliecinājums, tāpat kā fakts, ka 13 
skolas absolventi ir atgriezušies skolā kā 
mācību priekšmetu un interešu izglītības 
skolotāji (t.sk. Māra Balode (Zeibote) un 
Vita Reinbooma (Caune)), bet vēl 9 – kā 
atbalsta un tehniskais personāls. 

Jadviga Fursa, vēstures, politikas un 
ekonomikas skolotāja. Skolā darbu sāka 
1994. gadā. 
Skolotāja darbs laikam nemaz nav tas 
vieglākais, bet īsto gandarījumu man 
sniedz mūsu skolēni: viņi mācās, dzied, 
dejo, sporto, spriež par mīlestību un dzīvi. 
Viņi mācās dzīvot un māca dzīvot mūs. 
Leonīds Kuzņecovs, sporta skolotājs, 
džudo treneris. 
2000. gadā direktors Jānis Tikmers man 
piedāvāja strādāt par sporta skolotāju 
Ādažu vidusskolā. Un līdz šim brīdim 
nenožēloju – jūtu, ka šī profesija ir mans 
aicinājums.
Aiga Mikasenoka (Liepiņa), sākumsko-
las skolotāja, eTwinning vēstniece.
Pedagoga darbs nav viegls, bet ir ļoti inte-
resants un radošs. Ja ir sakārtota vide, tad 
vieglāk realizēt savas idejas. Mēs esam 
ļoti laba un profesionāla komanda, kas 
virzās uz vienotu mērķi. Man ir prieks, 
ka varu būt daļa no šī lieliskā kolektīva.
Inese Laubenbaha (Smirnova), kristīgās 
mācības un sociālo zinību skolotāja. 
Būt līdzdalīgam skolēna dzīvē ir liels 
pagodinājums un arī izaicinājums, jo, 
apzinoties atbildību, skolotājam ir jābūt 
diezgan drosmīgam. Gandarījumu man 
sniedz mazās uzvaras, ko var piedzīvot 
katru dienu, – uzlabotas sekmes, atrisi-
nāta problēma, nomierināti šņuksti utt., 
kā arī laiks, ko pavadu ar skolēniem ār-
pus mācību procesa. 
Ilze Dreimane (Stradiņa), sākumskolas 
skolotāja. 

Mana pirmā skola, kurā ierados kā bižai-
na pirmklasniece. Mana pirmā darba vie-
ta, kurā satraukta stājos pirmklasnieku 
priekšā, un pēc daudziem gadiem atkal 
mana, atkal pirmklasnieki.... Skolas dar-
bā mani saista iespēja būt bērnu vidū, jo 
ar viņiem nekad nav garlaicīgi, bet gan-
darījumu sniedz apziņa, ka bērni mani 
gaida. Svarīgi, ka apkārt ir atsaucīgi ko-
lēģi, varu justies savējā.
Inna Stepanova ( Petrova). Jau no pašas 
bērnības daudz laika pavadīju skolā, jo 
mana mamma jau vairāk nekā 40 gadus 
strādā par skolotāju. Nebija nekādu šau-
bu par to, kuru profesiju izvēlēties. 
Ieva Zviedre, skolā par deju skolotāju 
strādā 1. gadu. 
Pati esmu “izaugusi” Ādažu vidusskolā, 
un pirms diviem gadiem vēl sēdēju sko-
las solā. Man laikam tas tomēr nebija tik 
mīļš kā Zaļās zāles skatuve. Tā nu ar dau-
dzu cilvēku atbalstu tagad pati audzinu 
jauno dejotāju paaudzi un esmu bezgala 
priecīga, ka to varu darīt SAVĀ kolektīvā 
– TDK “Rūta”! 
Arī Anna Šiškoviča, Dace Berķe-Berga 
(Valere), Kitija Būda un Agne Tautere 
(Dambe) ir beigušas Ādažu vidusskolu 
un nu jau pedagoga darbā apliecina uz-
ticību savai skolai. 
Šeit jāatzīmē arī citi absolventi, kas at-
griezušies skolā un līdzās skolotājiem 
godprātīgi veic savus darba pienākumus. 
Vidusskolas I izlaiduma absolvente Una 
Caune ir skolas ārste. Skolas ikdienas 
ritmu palīdz organizēt Anna Kukaine 
(Kraukle), Ernests Kiršs un Iveta Pau-
liņa (Mazmača), bet skolas vides labie-
kārtošanā un uzturēšanā strādā Daina 
Grandāne (Krauja), Natālija Baumane 
(Moisenko), Anatolijs un Vladimirs 
Kaļeviči un Ruslana Žerdecka (Zinov-
jeva).
Ieaugt ar prātu un sirdi
Inta Bredika. Strādāju Ādažu vidusskolā 
pirmo gadu un droši varu teikt, ka beidzot 
esmu nokļuvusi skolā, kurā gribas palikt. 
Ik uz soļa ir jūtams milzīgais darbs, kas 
tiek ieguldīts, lai skola strādātu kā pulks-
tenis. Gaišas, plašas telpas, lielisks skats 
uz sakopto apkārtni, iespēja strādāt ar 
jaunākajām tehnoloģijām un, protams, 
centīgi, motivēti, atsaucīgi, mērķtiecīgi 
skolēni – tas viss ļauj man katru rītu ar 
prieku ierasties skolā un darba dienas 
beigās aiziet ar gandarījuma sajūtu. 
Anita un Aivars Milanceji. Dzīvē ir pie-
rādījies – jāļaujas izaicinājumiem, jāļau-
jas iziet no ierastās komforta zonas. Lai 
arī dzīvojām Jaungulbenē, 1995. gada 
septembrī mācības Ādažu vidusskolas 
komercklasē sāka mūsu meita Armanda. 
Skolā bija nepieciešams fizikas skolotājs, 

Skolotāja Diāna Smirnova ar saviem atraktī-
vajiem aktieriem

Ādažu vidusskola izauga no vecās skolas. 
Skolotājas E. Jākobsone un V. Reinbooma, 
uzsākot skolas gaitas vecajā Ādažu skolā. 
Klases audzinātāja – skolotāja Zinaīda Mu-
rāne
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atsaucāmies direktora Jāņa Tikmera uz-
aicinājumam un no 1996./97. mācību 
gada esam Ādažu vidusskolas skolotāji. 
Anita Rubene. Skolotāja darbs – tas ir kā 
īpaša filozofija, ar to veidojas pilnīgi cita 
attieksme pret dzīvi. Mana pārliecība, ka 
skolotāja darbs nes augļus tikai tad, ja 
“dārzs” tiek rūpīgi un ar mīlestību kopts. 
Tik ļoti svarīgi ir atrast pareizo burvju at-
slēdziņu uz katra skolēna sirdi, bet to var 
izdarīt tikai ar lielu pacietību, sapratni, 
neatlaidību un mērķtiecību.
Maira Batraka. Mūs visus vada laba gri-
ba un tas, ko mācījās izprast mazais Sprī-
dītis: labā griba ir puse no “būt”. Tieši šeit 
un tagad Ādažos. Jo vai tad brauksim tālu 
ceļu un meklēsim citus bērnus, ja šeit mū-
sējo ir tik daudz? Gribas, lai pēc gadiem, 
satiekoties ar savu kādreizējo audzēkni, 
mēs dzirdētu: “Labi, ka es mācījos tieši 
šeit!” Un savukārt mēs varētu teikt: “Labi, 
ka es strādāju tieši šeit!” 
Danija Kundziņa. Man tā ir iespēja būt 
vienmēr jaunai un nenovecot, jo te nepa-
stāv iespēja skolēnam teikt, ka nevaru. Jā-
var, jo man uzticas un no manis gaida. Te 
ir kolēģi, kuri uzklausa, iesaka, noraida, 
atbalsta, sadarbojas. 
Natālija Grišina. Strādājot ar jaunās pa-
audzes bērniem, skolotājs ir cieši iesaistīts 
sadarbībā, kur mācīšana un mācīšanās 
ir abpusējs process. Gandarījumu sniedz 
tas, ka mācīšanās vienmēr ir radoša un 
var just skolēnu ieinteresētību tajā, kad 
izdevies sekmēt izglītojamo individuālo 
spēju un viņa interešu pilnveidi. 
Dace Skuja. Katru rītu, ienākot skolā, 
es redzu virs pirmā stāva apļa piramīdu, 
kura liek virzīties uz augšu, neļauj turē-
ties pie ierastajām lietām, liek tiekties uz 
debesīm. Man ir prieks strādāt Ādažu 
vidusskolā, jo apkārtējā vide ir patīka-
ma, skolēni ir atsaucīgi un motivēti apgūt 
manu mācīto priekšmetu – angļu valodu. 
Helēna Vilkosta. Esot starp jauniem cil-
vēkiem, arī pati esmu spiesta turēties lai-
kam līdzi. Gandarījumu izjūtu, ja izdo-
das īstenot iecerēto, ja esmu varējusi kaut 
ko mainīt jauniešu dzīves uztverē, dažreiz 
vienkārši bijusi līdzās īstajā brīdī un īsta-
jā vietā. Lai arī kāda viedokļu atšķirība 
valda starp mums, saprotu, ka skatāmies 
vienā virzienā.
Gundega Kaugure. Skola aug, attīstās, 
iet līdzi laikam. Tas prasa daudz rado-
šuma un inovatīvas domāšanas. Skola ir 
atvērta visam jaunajam.  
Ina Zeltiņa. Skolas darbā mani saista 
tas, ka ir saprotoša administrācija, atsau-
cīgi vecāki, jauki, radoši, talantīgi, dzī-
vespriecīgi skolēni. Viņu idejas, atbalsts, 
vēlme strādāt – tas sniedz gandarījumu. 
Antra Laizāne. Katrā mācību stundā ir 

fantastiski apzināties, ka esmu kādam 
devusi mazu daļiņu no tā, ko labi zinu un 
izprotu. 
Dace Zbitkovska. Skolotāja profesija 
prasa ļoti lielu enerģiju, līdzsvarotību un 
elastību, jo katra darba diena ir citāda. 
Vienā dienā var izdzīvot dažnedažādas 
situācijas un to risinājumus. 
Sanita Krauze. Gandarījumu sniedz sko-
lēnu un vecāku pateicības pilnie acu ska-
tieni, ko saņemam mūsu darbā, un tādu 
ir ļoti daudz. 
Jeļena Daktiņa. Ādažu vidusskola man 
ir personības izaugsmes SKOLA, kur 
mācīties pacietību, līdzcietību, cilvēku 
pieņemšanu. Iemācīties ne tikai dot, bet 
arī saņemt līdzvērtīgi, lai būtu līdzsvars. 
Azarts iemācīt un redzēt rezultātu. 
Anda Kļave. Ik dienu un stundu mēs da-
lāmies savās zināšanās un pieredzē. Ik 
dienu un stundu mēs smeļamies zināša-
nas un pieredzi no mūsu lieliskajiem sko-
lēniem. Neviena diena nelīdzinās citai, 
tāpēc skolotāja profesija ir pati radošākā 
un arī pati skaistākā. 
Aina Balode. Mani ļoti saista darbs ar 
bērniem. Ar baudu vēroju un salīdzinu, 
kā var attīstīt viņos pacietību, radošu-
mu, prieku. Gandarījumu rada ne tikai 
bērnu, bet arī vecāku “paldies”. Tas no-
stiprina pārliecību, ka kārtējais gads nav 
nostrādāts velti.
Izvēlēties iepazīto 
Eva Jākobsone, dzimusi Turina. Kāpēc 
esmu Ādažu vidusskolā? Atbilde laikam 
meklējama manas dzimtas saknēs. Esmu 
dzimusi un uzaugusi Baltezerā. Skolas 
gaitas sāku vecajā – Ādažu astoņgadī-
gajā skoliņā. Tobrīd skolas direktore bija 
mana vecmāmiņa Velta Turina. Atceros: 
viņa bija ļoti lepna, ka izvēlējos kļūt par 
skolotāju. Kaut gan dzīves ceļi mani aiz-
veda prom no Ādažu skolas, mans sapnis 

vienmēr ir bijis atgriezties. Un tas notika 
2011. gadā. Nevienam nav noslēpums, 
ka šobrīd skolā strādāt ir grūti. Tomēr šī 
laika jaunās paaudzes dzīvesprieks, rado-
šums un atraktivitāte ir apbrīnojama. Tas 
neļauj mums, skolotājiem, novecot, bet 
liek lieliem soļiem iet laikam un bērniem 
līdzi. Mēs mācāmies viens no otra.
Skolotājas Evas Jākobsones atmiņas at-
klāj vēl vienu nozīmīgu faktu skolotāja 
tapšanā un pieredzes pārmantojamībā 
– skolotāju dinastijas: Rita Zeibote un 
Māra Balode, Erna Pumpure un Liāna 
Pumpure, Albīna Petrova un Inna Ste-
panova, Dace Dambe un Agne Tautere, 
Antra Laizāne un Arnolds Laizāns. 
No sirds uz sirdi
Viena mūsu skolas atraktīva, krāsaina 
un aizrautīga šķautne ir skolas interešu 
izglītības pulciņi. Ādažu vidusskola ir 
kļuvusi par vietu, kur īstenot savas iece-
res un attīstīt talantus. 
Tautas deju kolektīvs “Rūta”. Vadītājas 
Ināra Mičule un Vita Reinbooma
Divdesmit gados kolektīvs ir izaudzis no 
76 dalībniekiem līdz 350 skolēnu lielam 
dejotāju pulkam.  1995. gadā abas skolo-

tājas pulcē bērnus pirmajiem deju kolek-
tīva “Rūta” mēģinājumiem, bet jau 1998. 
gadā piedalās Latvijas 21. dziesmu un 
deju svētkos. 
Tas bija kā grūts gājiens pret kalnu – 
smags, bet aizraujošs. “Rūtai” gribējās 
pret kalnu, gribējās augstāk. 2000. gadā 
dejotāji iesaistījās cīņā par iekļūšanu sa-
vos pirmajos skolēnu dziesmu un deju 
svētkos. Divām grupām tas arī izdevās. 
Un tā līdz 2015. gada Skolēnu dziesmu 
un deju svētkiem, kuros jau kolektīva de-
viņu grupu dejotāji bija redzami dažādos 
koncertos. Un tad, pārlūkojot padarīto, 
var izjust gandarījumu, apjaust, kas ir 
laime. 
Teātra studija. Vadītāja Vaira Baltgaile.
Teātris Ādažu vidusskolā jau divdesmit 
gadus ir darbojies ar mērķi pārmantot, 
saglabāt un apliecināt teātra spēli kā vie-
nu no latviskās pašizpausmes veidiem. 
Tas ir vienojis radošus, atraktīvus jau-

Matemātikas skolotāja Eva Jākobsone ar 
savu vecmāmiņu Veltu Turinu, Ādažu pamat-
skolas direktori no 1964. līdz 1977.

Ināra Mičule un Vita Reinbooma ar savām 
skolniecēm, kas izaugušas par deju kolek-
tīvu vadītājām – Katrīnu Miglāni un Ievu 
Zviedri
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niešus, kuri ir centušies tuvināties teātra 
pasaules noslēpumainībai. Arvien notu-
rīgāks piekritēju loks veidojas arī teātra 
improvizācijām un teātra sporta aktivitā-
tēm, kur turnīra dalībnieki atraisa spēles 
prieku paši sevī un skatuves partneros. 
Nu jau sacensībās gūti augstākie vērtēju-
mi – finālturnīrā Vērmanes dārzā 3. vieta 
valstī. Ja esi kaut ko ieguvis – izstaro to! 
Un tā Ādažu vidusskolas teātris arī dara.
Koris “Pienenīte”. Vadītāja Anda Kļave.
Skan! Klau, kā skan! Priecīgi, dzidri, gai-
ši. Dzied Ādažu vidusskolas koris, kura 
dalībnieki 6 gados izauguši no sākum-
skolas aizrautīgi dziedošiem mazuļiem 

iesācējiem līdz XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku dalībnieku 
statusam.  Skolotājas Andas Kļaves va-
dīti un dzīvespriecīgā smaida uzmun-
drināti, zēni un meitenes gadu no gada 
arvien drošāk un pārliecinošāk nostājās 
skatītāju priekšā dažādos koncertos sko-
lā, arvien vienotāk skanēja balsis. Tagad 
tās var mēroties ar citiem koriem drau-
dzības  koncertos un konkursos. 
Sports. Sporta darba organizators Juris 
Dzirnieks.
Mums atkal ir viens kauss! – tā, ar skolēnu 
sarakstiem rokās pa gaiteni garām trau-
coties, jau ierasti paziņo sporta skolotājs 
Juris Dzirnieks, vienmēr steidzīgs, aizrau-
tīgs, kūsājošas enerģijas pārpilns. Kausu 
vitrīnu pie sporta zāles jau vairākkārt nā-
cies paplašināt, un nu tā jau aizņem visu 
sienu 1. stāva vestibilā. Skolēnu laba fizis-
kā sagatavotība – tas neapšaubāmi ir visu 
sporta skolotāju nopelns, taču būtiski ir 

izveidot vienotu komandu no dažādu kla-
šu skolēniem, motivēt viņus mērķtiecīgai, 
saliedētai darbībai kārtējās sacensībās. 
Arī šogad būsim pirmie Pierīgas novadu 
skolu sporta sacensību kopvērtējumā! Nu 
jau trešo gadu pēc kārtas! – tas skan prie-
cīgi un lepni, bet ne jau bez pamata – ir 
ieguldīts nenovērtējams darbs un sirds. 

Paši skolotāji Juris un Mirdza Dzirnieki 
atzīst, ka sports ir viņu dzīves daļa, viņu 
vēlme ir, lai skolēni izaugtu veseli, fiziski 
attīstīti.
Eiropas klubs. Koordinatore Sarmīte 
Savicka.
Ādažu vidusskola ir īpaša ar savu vēsturi, 
tradīcijām un uzstādījumiem. Tā ir sko-
la, kur attīstās talanti, personības, radoši 
cilvēki ar savu nostāju. Paralēli mācību  
darbam nozīmīgi ir projekti –   Euroscola, 
Jaunatne darbībā, Comenius. Veicināt sko-
lēnu pašapziņu, atbildību, papildināt viņu 
kultūras patību un pasaules skatījumu ir 
galvenais šo projektu mērķis un ieguvums. 

Domu un izjūtu nianses tik dažādas, 
taču atklāj vienkāršu formulu: skolā pa-
liek tie, kas nemeklē vieglu dienu, bet 
spēj novērtēt labu kolektīvu un sakoptu 
vidi, kurā ar atbildību veikt savu misiju: 
palīdzēt izaugt cilvēkam. Tikpat pār-
steidzoši vienkāršs ir arī kaleidoskopa 
noslēpums: krāsaini stikliņi un spoguļu 
šķautnes. Bet cik bagātīgi raksti veidojas!

Pedagogu domas apkopoja Dace Dumpe, 
Liāna Pumpure un Edīte Kāna

Skolotāja Vaira Baltgaile ar saviem talantī-
gajiem aktieriem Teātra dienās 2016 

Skolotāja Anda Kļave ar kori “Pienenīte” Me-
žaparkā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svetkos.

Sporta skolotājs Juris Dzirnieks. Viņa ie-
dvesmoti, skolēni gūst panākumus.

Eiropas kluba koordinatore skolotāja Sarmī-
te Savicka kopā ar skolēniem Eiropas Parla-
mentā Strasbūrā.

PAZIŅOJUMI

Paziņojums par Stapriņu ciema nekustamo īpašumu “Katlaplauki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” un “Emsiņi”
lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu
2016. gada 26. aprīlī Ādažu novada dome pie-
ņēma lēmumu Nr.71 “Par nekustamo īpašumu 
“Katlaplauki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Kat-
lapas” un “Emsiņi” lokālplānojuma redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās 
apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 
17. maija līdz 2016. gada 15. jūnijam. Publis-
kās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 
6. jūnijā plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes 

telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. 
Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Āda-
žu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes 
darba laikā. Elektroniskajā vidē ar lokālplā-
nojuma projektu var iepazīties Ādažu novada 
pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geo-
latvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-

mus par izstrādāto lokālplānojuma projektu lū-
dzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba die-
nu, 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 2016. gada 15. jūnijam.

Paziņojums par lokālplānojuma “Kalndores” izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. 
aprīļa sēdes lēmumu Nr.68 ir uzsākta nekusta-
mā īpašuma “Kalndores” (kad. apz. 8044 010 
0081) lokālplānojuma projekta izstrāde ar no-
lūku pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no 

mežaparka apbūves zonas uz jauktu dzīvojamās 
un darījumu iestāžu apbūves zonu apmēram 2 
ha platība. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs 
– Ādažu novada teritorijas plānotājs-arhitekts 
Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un 

ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lū-
dzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu 
domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pa-
sta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
Publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu Ādažu novada dome ar 05.05.2016. lēmumu Nr. ĀND/5-
24/16/86 anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē Gauja iela 25 k-4-17, Ādaži, Ādažu novadā, LV-2164, Žannai Beļajevai (dzim. 09.08.1974.), 
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieej-
ams Ādažu novada domes Iedzīvotāju uzskaites dienestā (232.kab.), un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.
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21. maijā – veloorientēšanās pasākums “Uz zvaigznēm Ādažos III: Dārgumu meklētāji”
Biedrība “ĀdažiVelo” šī gada sākumā no-
svinēja komandas 2 gadu jubileju un ar 
lielu degsmi ir uzsākusi trešo velo sezonu. 
Aizvadītas jau vairākas sacensības, kopā 
ar Ādažu novada domi un “ZZK” noor-
ganizēts Ādažu velomaratons, un šobrīd 
notiek aktīva gatavošanās ikgadējam velo-
orientēšanās pasākumam “Uz zvaigznēm 
Ādažos III: Dārgumu meklētāji”, kas no-
tiks 21. maijā. Kā katru gadu, arī šogad visi 
ir aicināti kopīgi paveikt labu darbu. Ar to 
iepazīstina Uģis Joksts: “Šī gada lielā velo 
notikuma mērķis ir ne tikai izklaidēties, 
saprasties ar velosipēdu, iepazīt Ādažus un 
saliedēt ļaudis, bet arī uzlabot apstākļus 
skolēniem un skolotājiem, kuri uz skolu 
brauc ar velosipēdiem. Ja iepriekšējos di-
vus gadus dalības maksa bija ziedojums 
observatorijas atjaunošanai, tad šoreiz tā 
tiks novirzīta velonovietņu uzstādīšanai 
Ādažu vidusskolas teritorijā. Būsiet jau 
pamanījuši, ka skolas priekšpusē izliktie 
statīvi ir nepietiekoši, un to konstrukci-

ja nereti nodara bojājumus velosipēdiem. 
Esam apņēmušies ar ādažnieku palīdzību 
uzstādīt mūsdienīgus statīvus 24 velosipē-
diem, lai jau 1. septembrī tie sagaidītu sko-
lēnu un skolotāju velosipēdus.” Velosvētku 
dienā būs iespēja arī apskatīt Ādažu vidus-
skolas observatoriju, kuras atjaunošanai 
iepriekšējo divu 
gadu pasākumos 
“Uz zvaigznēm 
Ādažos” un “Uz 
zvaigznēm Āda-
žos II” dalīb-
nieki saziedoja 
1539 euro. Šogad 
kā jaunums būs 
1km piedzīvojumiem bagāta pasaku trase 
vismazākajiem velobraucējiem. Kamēr citi 
brauks garās distances, 2-7 gadus jaunie 
braucēji kopā ar pieaugušo pavadoni va-
rēs gan doties pasaku ceļojumā, gan uz-
stādīt Ādažu rekordus dažādās atraktīvās 
disciplīnās. Būs ko darīt gan maziem, gan 

lieliem. Šogad starp koman-
dām, kuras būs pieteikušās 
iepriekš, kā arī starp tām ko-

mandām, kurās startēs bērni un pusaudži, 
pasākuma noslēgumā tiks izlozētas vērtī-
gas balvas.
Tiekamies 21. maijā!
Vairāk informācijas par pasākumu ht-
tps://www.facebook.com/AdaziVelo/

“ĀdažiVelo”

MTB velomaratonā Ādažos sacenšas gan lieli, gan mazi

Aizvadītajā nedēļas nogalē Ādažu MTB 
velomaratons pulcēja gandrīz simtu bērnu 
sacensību dalībnieku un vairāk nekā pusot-
ru simtu riteņbraucēju 23 kilometrus gara-
jā maratona distancē. Maratona distances 
sporta grupā par uzvarētāju kļuva Latvijas 
mēroga sacensībās daudz panākumu gu-
vušais Dmitrijs Sorokins, kurš finišēja pēc 
42 minūtēm un 58 sekundēm. 16 sekun-

des viņam zaudēja otrās vietas 
ieguvējs Kaspars Kipurs, bet 
trešais vēl pēc sekundes mērķi 
sasniedza mājinieks Normun-
ds Zviedris, liecina rīkotāju 
informācija. Dāmu grupā pār-
liecinoši pirmā bija “ĀdažiVelo” 

komandas pārstāve Zanda Rutkovska, kura 
par vairāk nekā desmit minūtēm apsteidza 

Eviju Lonerti un Laimu Brūkleni. Dažādās 
tautas sacensību vecuma grupās pirmās 
vietas ieguva Madara Eriņa un Mārtiņš 
Maslovs, Adele Ilga Spigovska un Edgars 
Galimžanovs, Andris Romanovskis, car-
nikaviete Justīne Brūvere-Kaupe un Iļja 
Dorošenko, Ilona Lavrenova un Edgars 
Lukjanovičs, kā arī Laima Klauža un Aldis 
Slaidiņš. Labu brīdi pirms maratona starta 
spraigi notikumi risinājās stadionā, kur vie-
na un divu apļu distancēs (400–800 metru) 
sacentās bērni. Pašu jaunāko grupā ašākie 
izrādījās Alise Kundziņa un Oskars Strauh-
manis, 7–8 gadus veco grupā – Amēlija 
Tīna Zariņa un Kristers Strauhmanis, 9–10 
gadus veco grupā – Reilija Zariņa un Rauls 
Utkins, bet 11–12 gadu veco grupā uzvarēja 
Amanda Kundziņa un Artūrs Nummurs.

Apriņķis.lv

Orientieristi meklē kontrolpunktus Ādažu poligonā

Ādažu poligona teritorijā Kadagas 
un Lilastes apkārtnē norisinājās 
ikgadējās orientēšanās sacensī-
bas “Ziemeļu divdienas”, kas ir arī 
viens no Latvijas kausa posmiem orientēša-

nās sportā. Bez klasiskās orientēšanās skrie-
not, bija iespēja piedalīties arī velo orientē-
šanās sacensībās. Sacensības organizēja 

orientēšanās klubs “Kāpa”. 
Divu dienu laikā sacensībās 
piedalījās nedaudz vairāk 
par 500 dalībniekiem, kas 
bija ieradušies ne tikai no 
Latvijas, bet arī – Lietuvas 
un Igaunijas, turklāt dau-
dzi no startējušiem dalīb-
niekiem ir pasaules elites 
sportisti, kas pārstāv sa-
vas valsts izlases Eiropas 

un pasaules čempionātos. Ādažu militārajā 
poligonā priežu meži mijas ar smilšainiem 

klajumiem un lielu daudzumu dažāda iz-
mēra ierakumiem un bedrēm. Spēcīgākajā 
vīriešu elites grupā uzvaru izcīnīja esošais 
Latvijas izlases orientierists un 2006. un 
2008. gada Eiropas čempionāta sudraba 
medaļas ieguvējs Mārtiņš Sirmais. Sievie-
šu spēcīgākajā elites grupā uzvaru izcīnīja 
Latvijas izlases sportiste – Elīna Kārkliņa. 
MTBO veloorientēšanās sacensības aizritēja 
ar Lietuvas sportistu pārsvaru – viņi uzva-
rēja sešās grupās no septiņām. Organizatori 
izsaka pateicību Ādažu novada domei par 
iespēju rīkot sacensības un par finansiālo 
atbalstu sacensību organizēšanā.

Tamāra Kosmačeva,
 Ādažu BJSS orientēšanās trenere
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SPORTS

Golfa cīņa un pirmās golfa pasakas atvēršanas svētki
29. aprīlī Ādažu vidusskolā norisinājās 
neparasta cīņa “GOLF BATTLE”, kuru 
vadīja Hole-in-One, viņš arī angļu valo-
das skolotājs Mr. James. 3.-4. klašu sko-
lēni demonstrēja savus ar golfu saistī-
tos projektus un piedalījās Hole-in-One 
sacensību finālā. Skolā tika uzstādīti 
improvizēti mērķi – “golfa bedrītes”, 
kurās varēja mēģināt ietrāpīt un arī sa-
prast, ka golfs ir interesanta un aizrau-
joša spēle.  
Pasākuma laikā skolas un pašvaldības 
bibliotēkām tika uzdāvināta unikāla 

grāmata “Lieliskā Golfa Četrinieka 
Izglābšana”, kura izdota labdarības 
projekta “Golfa pasaka Latvijas sko-
lām” ietvaros ierobežotā skaitā (600 
eksemplāri). 
Līdz šim, visā 400 gadus ilgajā pa-
stāvēšanas vēsturē, golfam nav bijusi 
sava pasaka un atpazīstamu pasakai-
nu personāžu. 
Tagad tāda ir, un to ir uzrakstījusi 
Latvijas jaunā golfera, Ādažu vidus-
skolas 4. klases skolnieka Stefana 
Sprūža mamma Janīna Sprūža.

Ādažniekam Edvardam Tūteram Eiropas kausa izcīņas 4. posma sacensībās 
BMX riteņbraukšanā – 8. vieta
Nīderlandes pilsētā Kampen norisinājās Eiropas kausa 3. un 4. posms BMX riteņbraukšanā, kurā as-
toņgadīgo zēnu grupā startēja arī ādažnieks Edvards Tūters. 30. aprīlī Edvards godam izcīnīja 8. vietu 
finālā. 4. posmā 1. maijā viņš trešajā priekšbraucienā piedzīvoja sāpīgu kritienu, tomēr spēja saņemties 
un cīnījās gan ceturdaļfinālā , gan pusfinālā, izcīnīja vietu finālā, kur atkal piedzīvoja kritienu un 
ierindojās 8.vietā. Vecāki izsaka pateicību trenerim Kasparam Ernstsonam, paldies par atbalstu arī 
Ādažu novada domei, SIA “Portmann un Co” un BMX Ādaži.

Šīs sezonas pirmajā posmā, kas 7. maijā norisi-
nājās Biķerniekos, aizvadīti Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas čempionāti. Ādažnieks Ingus Jē-
kabsons visos trijos čempionātos ieguva 3. vie-
tas. Latvijas posmā iegūts kārtējais punkts, līdz 
ar to – atlicis iegūt vēl tikai vienu punktu, lai 
sasniegtu titulu “Meistars autosportā”. Kopumā 
Jēkabsonam šīs bija jau 10. sacensības pēc kār-
tas, kurās ir iegūta pjedestāla vieta.

Ādažnieks Ingus Jēkabsons iegūst trešo vietu apvienotajā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas čempionātā

No 30. aprīļa līdz 1. maijam Jēkabpilī norisinājās VEF Latvijas jaunatnes bas-
ketbola līgas finālturnīrs U13 (dzimuši 2003. gadā) grupas zēniem. Spraigā un 
emocijām bagātā finālcīņā Ādažu jaunie basketbolisti izcīnīja godpilno otro 
vietu.
Turnīra talantu pieciniekā tika iekļauti arī divi Ādažu spēlētāji - Valters Briedis 
un Edijs Eglītis.
Komandas sastāvs; Mārtiņš Bumbieris, Markuss Kaminskis, Klāvs Gailītis, 
Edijs Eglītis, Valters Dāvis Mazburšs, Mārtiņš Didzis Gailis, Kristaps Āboliņš, 
Gundars Gulbis, Mārcis Osis, Haralds Mārtiņsons, Ričards Linde, Rihards Vā-
vers, Artūrs Valtmanis, Valters Briedis, Markuss Rudusāns.
Paldies treneriem Arnim Krištopanam un Aigaram Neripam, kā arī visiem 
līdzjutējiem un atbalstītājiem!

Juris Mārtiņsons

Ādažu jaunajiem basketbolistiem U13 grupā - sudrabs Latvijas čempionātā!

Noslēdzies peldēšanas seriāls “Ūdensroze”
25. aprīlī  noslēdzās peldēšanas seriāls 
“Ūdensroze”, kas norisinājās no  februāra 
līdz pat aprīlim. Katrā pasākuma kārtā 
piedalījās  ap 150 dalībnieku, kuri peldē-
ja un cīnījās ne tikai par vietām posmu 
izcīņā, bet arī krāja punktus kopvērtē-
jumam. Visus piecus posmus vissīvākā 
konkurence noturējās starp mazākiem 
dalībniekiem, 2007. – 2008. gadā dzi-
mušajiem zēniem sevi nācās pierādīt 
starp 25 konkurentiem.  Stiprākie, iztu-
rīgākie un labākie, protams, uzvarēja. 

Ādažu BJSS skolas labākie ir 2005.-2006. 
grupā: 2.vieta – L.Matjuhinai, 1.vieta 

– K.Sticenko, 3.vieta – K.Breikšs, 2003.-
2004. grupā: 1.vieta – A.Groza, 2.vieta – 
A.Zbitkovska, zēniem 1.vieta – M.Staņ-
ko, 2.vieta – R.Līcis-Līcītis, 2001.-2002. 
grupā: 3.vieta – E.Zvīgule, zēniem 3.vieta 
– M.Rubenis,1998.-2000. grupā: 2.vieta – 
E.Vilnis, 3.vieta – R.Bronka, 1987.-1997. 
grupā: 1.vieta ādažniekam V.Maculēvi-
čam, 1976.-1986. grupā: 1.vieta – M.Cel-
miņš, 2.vieta – M.Galuškam, 1965.-1975. 
grupā: 2.vieta – I.Omulei.    

Alise Timermane
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JAUNIEŠI

Aicinām jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”!
Aicinām ikvienu 
jaunieti vecumā 
no 15 līdz 29 ga-
diem, kas nemā-
cās, nestrādā un 
neapgūst arodu, 
piedalīties pro-
jektā un izmantot 

sniegtās iespējas, lai  savai dzīvei piešķirtu 
jēgu un veiksmīgāk iekļautos sabiedrības 
dzīvē. Lai to izdarītu vai vairāk uzzinātu 
par projektu, lūgums sazināties ar program-
mas vadītāju Ināru Briedi (tālr.: 67895700, 
e-pasts: inara.briede@adazi.lv). Projekta ie-
tvaros jauniešiem, kuri iesaistīsies projektā, 

būs iespēja piedalīties dažādās mācību ak-
tivitātēs, saņemt speciālistu konsultācijas, 
piedalīties dažādos pasākumos (nometnēs, 
semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pa-
sākumos), iesaistīties brīvprātīgā darba akti-
vitātēs, iesaistīties NVO un jauniešu centru 
aktivitātēs, piedalīties vizītēs vai īslaicīgās 
praksēs uzņēmumos, iesaistīties vietējās sa-
biedriskajās aktivitātēs u.c.  Katram jaunie-
tim tiks noteikti un piedāvāti tieši viņam ne-
pieciešamie pasākumi. Plānots, ka 2016. gadā 
projekta aktivitātēs tiks iesaistīti 6 jaunieši. 
Kopš 2015. gada rudens Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra visā Latvijā īste-
no projektu “PROTI un DARI!”, kura mērķis 

ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā un neapgūst arodu. Projekts tiek īs-
tenots sadarbībā ar pašvaldībām Eiropas Sa-
vienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas 
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jau-
niešu centru darbībā” ietvaros.

Ināra Briede

“MX Ādaži” ar uzvaru sāk motokrosa seriāla “Superkauss” sezonu
Aizvadīts pirmais šīs sezonas “Bosch Super-
kauss” posms. Komandu ieskaitē pārāki 
par konkurentiem Valmierā bija “MX Āda-
ži”sportisti, pārspējot “Rodeo MX RT” un 
“MX Moduls” komandas, bet ceturtajā un 
piektajā vietā ierindojās “Motoparks Kan-
dava” un “X99/Slīterāni” sportisti. Šīs pie-
cas komandas savā starpā sadalīja Valmie-
ras posma balvu fondu. Senioru klasē tika 
saglabāts pērnās sezonas “status quo” - abos 

braucienos uzvaras Leonam Kozlovskim. 
Otrā vieta braucienos un kopvērtējumā 
Raivo Freibergam, bet trešā vieta Dmitri-
jam Vinogradovam. Prestižākajā MX Pro 
klasē startēja 22 sportisti, kvalifikācijas pir-
majā desmitnieka tikai 2 latvieši: Dāvis Iva-
novs – otrais, bet Tomass Šileika – septītais. 
Kvalifikācijā uzvarēja igaunis Tanels Leoks. 
Otrais “Bosch Superkauss” posms 5. jūnijā 
norisināsies Kandavā. Informācija pēc http://www.iauto.lv
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Florbola klubs “Ādaži” izcīna zelta godalgas
8. maijā Kuldīgā Latvijas čempionātā U-12 zēniem 2. divīzijā piedalījās florbola klubs “Āda-
ži”, kas sezonas regulāro tabulu noslēdza 3. vietā. Komanda izslēgšanas spēlēs pārliecinoši 
aizspēlējās līdz finālam, kur sīvā cīņā 8:7 tika pieveikta florbola komanda “Kalsnava/Ma-
dona”, kā rezultātā ādažnieki ieguva zelta godalgu. Komandas vārdā vēlamies pateikt lielu 
paldies jauniešiem par cīņas sparu, jauniešu vecākiem – par atbalstu!
Paldies Ādažu novada domei un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai par atbalstu un 
iespēju piedalīties sacensībās! 

Treneri: Ģirts Lūsis, Mārtiņš Neilands

Peldēšanas sacensības “Pavasaris” Ādažu Sporta centrā
Ādažu Sporta centra peldbaseinā norisinājās 
peldēšanas sacensības “Pavasaris 2016”, kas 
pulcēja ap 120 dalībnieku četrās dažādās 
meiteņu un zēnu vecumu grupās. Sacensī-
bās piedalījās komandas no Ķekavas, Ogres, 
Stopiņiem un mūsu pašu Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas komanda. Sacensību 
disciplīnas notika trijos peldēšanas stilos- 
brīvajā stilā, kraulā uz muguras un brasā. 
Visemocionālākā un aizraujošākā cīņa noti-
ka komandu stafešu peldējumā, kurā pirmo 

vietu sīvā un ļoti skatāmā cīņā ieguva Ādažu 
komanda. Individuālajās distancēs ādažnie-
ku vidū vislabākos rezultātus uzrādīja Jānis 
Kalniņš (1.vieta brīvajā stilā un 1.vieta krau-
lā uz muguras), Henriks Miķelsons (3.vieta 
brīvajā stilā), Kristaps Breikšs (2.vieta brīvajā 
stilā), Kristofers Sticenko (2.vieta kraulā uz 
muguras), Agnese Groza (1.vieta brīvajā sti-
lā, 2.vieta brasā un 1.vieta kraulā uz mugu-
ras), Anna Kate Zbitkovska (2.vieta brīvajā 
stilā, 1.vieta brasā un 2.vieta kraulā uz mu-

guras), Karolīna Tīna Kalniņa (3.vieta krau-
lā uz muguras), Rainers Līcis Līcītis (1.vieta 
brīvajā stilā, 1.vieta brasā un 3.vieta kraulā 
uz muguras), Mārtiņš Staņko (3.vieta brīva-
jā stilā un 2.vieta kraulā uz muguras), Elīza 
Zvīgule (1.vieta brīvajā stilā), Eduards Vilnis 
(1.vieta brīvajā stilā), Haralds Kudlis (1.vieta 
brasā), Želubovska Kjāra Paula (3.vieta krau-
lā uz muguuras), Amanda Ignāte (3.vieta 
brasā) un Normunds Zeļonka (3.vieta brasā).

 Jānis Skrims, ĀBJSS treneris

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.186) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes sais-
tošie noteikumi:
Nr.8/2016 (22.03.2016.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 30.06.2015. saistošajos notei-
kumos Nr.30/2015 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvo-
tājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.””
Nr.9/2016 (22.03.2016.) “Grozījums Ādažu 
novada domes 2014. gada 26. augusta saisto-

šajos noteikumos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku 
līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolā.”” 
Nr.10/2016 (22.03.2016.)  Grozījums Ādažu 
novada domes 2014. gada 26. augusta saisto-
šajos noteikumos Nr.17 „Par audzēkņu vecāku 
līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā”
Nr.12/2016 (22.03.2016.) “Par suņu un kaķu tu-
rēšanu Ādažu novadā”.
Nr.15/2016 (26.04.2016.) “Grozījumi Āda-

žu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.2/2016 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  
novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-
kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu no-
vada 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.

NOVADĀ



TDA “Sprigulītis” vadītājas Lienes Kļaviņas diplomdarbs– tautas deju koncerts “Saulgriežu nakts. 
Rituālu laiks” novērtēts ar izcilību
Ādažu Kultūras 
centrā notika 
skaists tautas 
deju koncerts. 
Šo pasākumu 
sava kvalifikā-
cijas darba ie-
tvaros veidoja Liene Kļaviņa. Koncerta 
tēma “Saulgriežu nakts. Rituālu laiks.” 
radās 2015. gada rudenī, reizē ar Lienes 
radīto deju “Bur, meitiņ, Jāņu nakti” 
(mūzika – grupas Iļģi “Saule brida mig-
lājos”). Šī pasākuma autores dzīve ar de-
jām savijusies jau no bērnu dienām, un 
2012. gada septembrī viņa uzsāka studijas 

Rīgas Pedagoģijas un izglī-
tības vadības akadēmijā, 
lai iegūtu deju un ritmi-
kas skolotāja izglītību. Jau 
2013. gada septembrī Liene 

Kļaviņa kļuva 
par TDA 
“ S p r i -
g u l ī t i s ” 
m ā k s l i -
n i e c i s k o 
vad īt āju . 

Koncertā piedalījās vidējās paaud zes 
deju kolektīvs “Sprigulis” (vadītāja Līga 
Lancmane), tautas deju ansamblis “Spri-

gulītis” (vadītāja Liene Kļaviņa), deju 
ansamblis “Pērkons” (vadītājs Andris 
Bergmanis), kā arī jauniešu deju kolektīvs 
“Ūsiņš” (vadītājs Mārtiņš Pēdājs). Kolek-
tīvu demonstrētās dejas, atbilstoši kon-
certa tēmai, prezentēja dažādus saulgrie-
žu nakts rituālus un simbolus, uzburot 
skatītāju iztēlē mistisku, noslēpumainu 
un piedzīvojumu pilnu Jāņu nakti. Tā kā 
koncerts bija Lienes Kļaviņas kvalifikāci-
jas darba daļa, to vērtēja ne tikai skatītāji, 
bet arī žūrijas komisija, tās sastāvā – RPI-
VA pasniedzējas Sandra Vītola un Alda 
Skrastiņa, kuras to novērtēja ar izcilību. 

Guntis Seleckis

Ādažu Kultūras centrā izdejots tautas deju ansambļa “Teiksma” 70 gadu jubilejas koncerts
TDA “Teiksma”, svinot savu 70. jubileju, 
savu pirmo ieskaņu koncertu izdejoja tie-

ši Ādažu Kultūras centrā. Mūsu Kultūras 
centrā redzētais bija ieskats lielajā jubi-
lejas koncertā 18. jūnijā. Uzstāšanās bija 
jaunumu pilna, jo gan “Teiksmas” pa-
matsastāvs, gan vidējās paaudzes sastāvs 

ticis pie jauna, spoža un raiba repertuāra. 
Koncertā piedalījās arī TDA “Teiksmas 
studija” un BDA  “Teiksmiņa”, bez ku-
rām nebūtu iedomājami kolektīva svētki! 
TDA “Teiksma” dibināts 1946. gadā kā 
Rīgas Vagonu rūpnīcas kluba deju kopa, 

kas rādīja un mācīja studentiem un strā-
dājošajiem latviešu folkloras deju tradīci-

jas un to skatuves apdares. Šobrīd TDA 
“Teiksma” ir viens no Latvijas labākajiem 
pašdarbības deju kolektīviem, kas pastā-
vīgi kopj latviešu tautas deju tradīcijas.

TDA “Teiksma”

Brīvdabas kino Līgo laukumā, Durvis uz Dūņuciemu un erudīcijas spēle Vēstures un mākslas 
galerijā Muzeju naktī Ādažos!

Šogad Latvijā par Muzeju 
nakts 2016 atslēgvār-

du izraudzīts vārds 
“durvis”. Durvis 
nav tikai sienā 
izveidota caur-
staigājama aile. 
Tās iemieso sevī 

virkni filozofisku 
kategoriju – ir atvēr-

tas un aizvērtas durvis, ir 
durvis uz pagātni, ir durvis uz rītdienu, 
ir durvju sliekšņi, kuri noteikti jāpārkāpj.
Sestdien, 21. maijā, Muzeju naktī ādaž-
niekiem tiks piedāvātas vairākas iespējas:
• doties uz Kultūras centru Gaujas ielā 
33A, lai pārkāptu Ādažu Vēstures un 

mākslas galerijas durvju slieksni un pie-
dalītos kopīgā erudīcijas spēlē “Atveram 
kultūras mantojuma durvis Ādažos”, kura 
sāksies plkst. 19.00, un to vadīs vēsturnie-
ce Elita Pētersone. Spēlē piedalīties aici-
nāts ikviens interesents, pārbaudot savas 
zināšanas. Sagatavojieties labi, jautājumi 
būs āķīgi, taču balvas būs gana saldas! 
• otrā iespēja – atvērt “Durvis uz Dūņu-
ciemu”, kur tikai šajā Muzeju naktī būs 
unikāla iespēja apmeklēt etnogrāfisko 
viesu namu Gungas Dūņezera krastā. 
No plkst. 21.00 te durvis vērs stāstniece 
Ivonna, lai aizvestu jūs ceļojumā uz sava 
vectēva un vecvectēva dzimto Dūņucie-
mu. Taču Gungās ikkatru durvju vēr-
šana ir pārsteigumus! Jo šeit katra ēka, 

katrs priekšmets raksturo mūsu tautas 
radošo izdomu, amata prasmi un mūžī-
gi mainīgo modi. Apmeklētāji būs laipni 
aicināti piedalīties viktorīnā, lai godam 
nopelnītu kopīgu mielošanos ar gardo 
Gungu bukstiņputru!    
• bet ja jūsu velosipēds ir saplīsis, vai 
kājas atsaka klausīt tālus ceļus staigājot, 
jums ir iespēja palikt Līgo laukumā, kur 
no 21.00 līdz 02.00 ikviens garāmgājējs 
varēs atvērt savas “Kino durvis” – uz lie-
lā brīvdabas ekrāna vērot gan senākas, 
gan ne tik senas kino liecības par notiku-
miem Ādažos. Paņemiet līdzi sēdēšanai 
zālē paklājiņus vai sēdēklīšus.
Uz tikšanos!

Elita Pētersone

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkne Luīze Baķe saņem Kultūras ministrijas balvu!
28. aprīlī svinīgā ceremonijā Kultūras ministrija pasniedza balvu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēknei Luīzei Baķei un skolotājai Rutai Cīrulei! Ar šo balvu Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu 
audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu. Kultūras ministrijas balva ir 
augstākais apbalvojums kultūrizglītības nozarē, iedibināta 1998. gadā.  Tās mērķis ir novērtēt Latvijas bēr-
nus un jauniešus vecumā no 10 līdz 25 gadiem sasniegumus starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs.
Apsveicam, ļoti lepojamies un novēlam radošus panākumus arī turpmāk!

Kristīne Savicka
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PAZIŅOJUMI

No sirds sveicam
maija jubilārus! 
Veroniku Kopikovu 70 g.
Maju Savčuku 70 g. 
Valentīnu Atuševu 75 g.
Ilzi Aurīti 75 g. 
Pēteri Kornhuberu 75 g.
Lidiju Mamajevu 75 g.
Valentīnu Priedeslaipu 75 g.
Ļubovu Pušmucāni 75 g. 
Anastasiju Klušu 80 g.
Ernestu Plarkšu 80 g.
Dzintru Vēveri 80 g.
Mirdzu Ķirsi 85 g.
Jāni Ķirsi 85 g.
Dzidru Pigožni 85 g. 
Mirdzu Perro 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

NOVADĀ

18. JŪNIJĀ  LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA 

Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGABARĪTA 
SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot  mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 kg personai)       

2016. gada 18. jūnijā SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:

1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā) 09.00 – 09.30

2. KADAGA (vecais veikals) 10.00 – 10.30

3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43) 10.45 – 12.00

4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8) 12.15 – 12.45

5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem) 13.00 – 13.30

6. ALDERI (pie veikala) 13.45 – 14.15

7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas) 14.30 – 15.00

8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums 15.15 – 15.45

JAUNUMS ĀDAŽOS – VECĀKU ATBALSTA SKOLA
Pirmā iepazīšanās nodarbība – 25. maijā plkst. 18.00 
Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā

Tēma – Bērna raudāšana. Praktiski risinājumi, ko darīt, lai uzlabotu ikdienu.
Nodarbību vada sertificēta PEP (pirmā emocionālā palīdzība) mamma – ādažniece Līga Zelmene – Laizāne.

Kā vienoties ar dzīvokļu īpašniekiem un renovēt māju?

Šobrīd norit mājas renovācijas sagatavošanas 
darbi Pirmajā ielā 29! Lai labāk izprastu, kā 
tas notiek, runājam ar šīs mājas vecākajiem 
Artūru Putni (attēlā) un Pēteri Latkovski. 
“Sākumā visi domā katrs par sevi – augšējo 
stāvu iedzīvotāji uztraucas par jumtu, pirmā 
stāva – par pagrabiem, citi – par gala sienām. 
Vienojoties visu var atrisināt kompleksi – 
veicot mājas pilnīgi renovāciju,” pārliecināts 
Artūrs Putnis.
Kādēļ Pirmās ielas 29 dzīvokļu īpašniekiem 
nepieciešama mājas renovācija?
Artūrs Putnis: Lai to visu saprastu, ir jāatskatās 
vēsturē. Dzīvojamā māja Pirmajā ielā 29 ir viena 
no trim vecākajām daudzdzīvokļu mājām Ādažu 
centrā. Tā ir tikpat veca kā es. Kad piedzimu, šī 
māja bija tikko nodota ekspluatācijā. Vecāki sāka 
savu dzīvi ar ģimeni jaunā mājā, jaunā dzīvoklī. 
Tāpat arī nepieciešams saprast padomju laika 
celtniecības tradīcijas. Māja ir ar būvniecības 
defektiem  kopš brīža, kad to uzcēla. Par to, ka 
mājai nepieciešama renovācija, liecina arī ļoti 
bēdīgais vizuālais izskats un tehniskais stāvoklis. 
Pēteris Latkovskis: Māja ir dzīvokļu īpašnieku 
kopīpašums, un ēkas stāvoklis būtiski ietekmē 
arī mitrumu un ventilāciju dzīvokļos. Steidzami 
remontdarbi, lai novērstu avārijas situācijas, pē-
dējos gados paliek arvien aktuālāki.
Ko dzīvokļu īpašnieki iegūst no mājas reno-
vācijas?
A. Putnis: Māja tehniski un arī vizuāli tiek sa-
kārtota, un viens no būtiskajiem faktoriem ir 

naudas ietaupījums par apkuri, un, protams, arī 
renovācijas process  krietni pagarina mājas kal-
pošanas laiku jeb dzīves ciklu. 
P. Latkovskis: Pirmkārt, ceram ilgtermiņā ie-
gūt mazākas izmaksas apkurei un arī par mā-
jas apsaimniekošanu kopumā. Otrkārt, ceram 
veikt pilno renovāciju, t.sk. jumta nomaiņu, kas 
šobrīd sagādā ne mazums galvassāpju. Māja ir 
nolietojusies, tāpēc ieguvums noteikti būs arī 
patīkamākas kāpņu telpas un citas koptelpas, kā 
arī ēkas vizuālais izskats.  
Kāds bija ceļš, lai panāktu īpašnieku piekriša-
nu, uzsākt dokumentācijas gatavošanu mājas 
renovācijas procesa veikšanai?
A. Putnis: Pagāja diezgan ilgs laiks, līdz izdevās 
pārliecināt visus mājas iedzīvotājus. Katrs atse-
višķi bija neapmierināts un vēlējās ko vairāk, 
bet, līdzko nonāk līdz lēmuma pieņemšanai, sa-
prot, ka tas saistīts ar naudu – ar ieguldījumiem. 
Bet būtiski saprast, ka kopā var vairāk padarīt 
un arī pretendēt uz lielāku finansējumu. Jau 2 
gadus atpakaļ parādījās pirmās iniciatīvas no 
Pirmās ielas 29 mājas iedzīvotājiem. Taču tobrīd 
mājas iedzīvotāji nespēja vienoties par renovā-
cijas procesa plānošanas uzsākšanu. Apmēram 
pēc gada, kad apkārt parādījās pirmās renovētās 
mājas, mājas īpašniekiem lēmumu pieņemt bija 
daudz vieglāk, un sākās renovācijai nepiecieša-
mās dokumentācijas sagatavošanas process.  
P. Latkovskis: Kopā ar pārvaldnieku organi-
zējām vairākas dzīvokļu īpašnieku sanāksmes, 
tomēr bija nepieciešams tikties ar mājas iedzī-
votājiem arī individuāli, lai informētu un arī 
pārliecinātu par renovācijas nepieciešamību. 
Nolēmām projekta dokumentācijas izstrādei 
nepieciešamo finansējumu savākt ikmēneša 
mērķmaksājumu veidā. Šajos procesos jārēķinās 
ar ievērojamu laika periodu, arī informatīvās 
sanāksmes laikus jāizsludina, reizēm centāmies 
arī īpašniekus iespēju robežās apzvanīt, tam vi-
sam vajag laiku un pacietību. 
Kādas, Jūsuprāt, ir lielākās problēmas, kas 
kavē veiksmīgu renovācijas procesu Ādažos? 
A. Putnis: Protams, var jau teikt, ka galvenais, 
kas kavē, ir finanses un to pieejamība, bet tā 

nav. Drīzāk – tās ir bailes no paaugstinātiem 
maksājumiem, no kredīta sloga. Būtiskākā ir 
cilvēku attieksme pret īpašumu. Kad cilvēki to 
iegādājas, pret to attiecas kā jaunu, bet bieži, ie-
gādājoties īpašumu, cilvēks iegūst mantojumā 
daudz lietu, kuras nepieciešams uzlabot, bieži 
– steidzami! Tikai ieguldot ir iespējams uzlabot 
dzīves apstākļus. Daudz ādažnieku vēl netiek 
vaļā no veco laiku izjūtām – atceras laiku, kad 
pašiem nevajadzēja investēt māju uzturēšanā, 
bet to darīja kolhozs –  aizej pie kolhoza priekš-
sēdētāja, paprasi, un  “viss notiks”.
P. Latkovskis: Problēmas, kas saistās ar renovā-
cijas projektiem, Ādažos ir tādas pašas kā visā 
Latvijā. Pamatjautājums – maksājuma lielums, 
ar kuru katram dzīvokļa īpašniekam turpmāk 
jārēķinās renovācijas rezultātā. Tāpēc sākum-
posmā nebija viegli iegūt nepieciešamo īpaš-
nieku atbalstu. Ir vairākas organizatoriska rak-
stura problēmas, piemēram, dzīvokļa īpašnieks 
– ārzemēs un nav iespējas tikt pie paraksta utml. 
Tā kā esam vēl  procesa sākumposmā, vēl daudz 
kas priekšā, bet cenšamies darīt visu, lai problē-

mu būtu pēc iespējas mazāk. 

A. Putnis: Vēl, protams, jāatzīst, 
ka kopš būvniecības “Urrā!” laikiem, cilvēki ir 
saskārušies ar ļoti zemas kvalitātes būvniecī-
bu un remontdarbiem. Bet nostāsti un baumas 
vislabāk saglabājas atmiņā, un sāk dzīvot savu 
dzīvi, novedot pat pie tā, ka cilvēki arī šodien 
baidās no tā, ka darbi tiks veikti nekvalitatīvi, 
ar defektiem. Domāju, ka šobrīd, pēc visiem no-
tikumiem, ir palielinājusies būvnieku darba un 
materiālu kvalitātes kontrole, kas noteikti palie-
lina drošību.
Plašāka informācija par iespējām pieteikties 
ES finansējumam mājas renovēšanai – www.
adazunamsaimnieks.lv.

SIA “Ādažu Namsaimnieks”

Renovētās mājās maksa 
par apkuri ir par 40-50% 
mazāka kā nerenovētās 
mājās.
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (06.04.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes       
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), A.Brūvers (RA), V.Bulāns 
(RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands (RA), P.
Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), J.Antonovs (SC), 
E.Plūmīte (ZZS).

1. Par finansējuma piešķiršanu projektiem.
Lēmums: Piešķirt finansējumu EUR 3272,73 
projekta "Zivju resursu pavairošana Ādažu no-
vada Mazajā Baltezerā" īstenošanai, kā arī EUR 
5454,55 projekta "Zivju resursu pavairošana 

Ādažu novada Dūņezerā" īstenošanai. Domes 
izpilddirektoram noslēgt līgumu ar zivju audzē-
tavu Šmita IU "Rūķis" par zandartu mazuļu pie-
gādi un ielaišanu Mazajā Baltezerā un Dūņezerā.
Balsojums: vienbalsīgi (10) "par".

Ādažu novada domes kārtējā (26.04.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes         
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), A.Brūvers (RA), V.Bu-
lāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), E.Šēpers (ZZS), E.Plūmīte (ZZS), 
E.Verners (V), N.Zviedris (V), J.Antonovs (SC), 
V.Klebeko (SC), A.Keiša (neatkarīgā deputāte).
1. Par Sociālā dienesta attīstības stratēģiju.
Lēmums: Apstiprināt domes Sociālā dienesta at-
tīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par bērnu uzņemšanu Ādažu pirmsskolas iz-
glītības iestādē.
Lēmums: Uzņemt J.K. un A.L. ārpus rindas Āda-
žu pirmsskolas izglītības iestādē ar 01.09.2016.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par darba grupas izveidošanu autostāvvietu 
izvietojumam.
Lēmums: Izveidot darba grupu rekomendāciju 
sagatavošanai autostāvvietu izvietojumam Kras-
tupes un Ūbeļu ielu daudzstāvu dzīvojamajā rajo-
nā. Apstiprināt darba grupas nolikumu. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par lokālplānojumu nekustamajam īpašu-
mam "Kalndores".
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma "Kalndo-
res" lokālplānojuma izstrādāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma "Nūrnieki" zemes vienībai "Ziedoņi".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma "Nūrnieki" zemes vienībai 
"Ziedoņi". Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcī-
bas projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajiem īpašumiem "Buses" un "Strau-
mes".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam "Buses" un "Straumes" 
un piekrist zemesgabalu savstarpējo robežu pār-
kārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
7. Par nekustamo īpašumu lokālplānojuma re-
dakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un in-
stitūciju atzinumu saņemšanai Stapriņu ciema 
nekustamo īpašumu "Katlaplauki", "Augusti", 
"Upmaļi", "Lejas Katlapas" un "Emsiņi" lokālplā-
nojuma redakciju, nosakot publiskās apsprieša-
nas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
8. Par atteikumu izsniegt atļauju mazās alus 
darītavas darbībai.
Lēmums: Atteikt M.P. ražot alu mazajā alkoholis-
ko dzērienu darītavā īpašumā (adrese).
Balsojums: "par" - 12, "pret" - nav, "atturas" – 2 
(A.Brūvers (RA), V.Bulāns (RA)).
9. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bez-
atlīdzības lietošanā.
Lēmums: Nodot pašvaldības SIA "Ādažu Ūdens" 
bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem pašvaldībai 
piekritīgos nekustamos īpašumus "Garkalnes 
attīrīšanas ietaises", "Garkalnes ūdenstornis", 
"Vējšalkas" (Kadaga), Elīzes iela 12 (Kadaga) un 
pašvaldībai piederošās inženierbūves – artēzis-
kās akas "Nr.1 Kadaga", "Nr.2 Kadaga", "Nr.3 Gar-
kalne".

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
10. Par mantisko ieguldījumu SIA "Ādažu 
Ūdens" pamatkapitālā.
Lēmums: Ieguldīt pašvaldības SIA "Ādažu 
Ūdens" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu 
pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: 
"Centra attīrīšanas ietaises" zemes vienību EUR 
76400 vērtībā un Krastupes iela 6 zemes vienību 
EUR 17000 vērtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
11. Par mantisko ieguldījumu SIA "Ādažu 
Namsaimnieks" pamatkapitālā.
Lēmums: Ieguldīt pašvaldības SIA "Ādažu Nam-
saimnieks" pamatkapitālā kā mantisko ieguldī-
jumu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-
mu - Attekas iela 43A zemes vienību EUR 7600 
vērtībā. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
12. Par saistošo noteikumu izstrādes darba 
grupas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot darba grupu saistošo noteiku-
mu "Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu, 
ierīkošanu un aizsardzību" sagatavošanai. Ap-
stiprināt darba grupas nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
13. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas struktūrā.
Lēmums: Ar 2016.gada 1.maiju apstiprināt Ādažu 
BJSS struktūrā jaunu amatu "Lietvedības sekre-
tārs" uz nepilnu slodzi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
14. Par dzīvības vai veselības apdraudējumam 
(riskam) pakļautajiem amatiem.
Lēmums: Apstiprināt domes amatu sarakstu, 
kuri ir pakļauti darba vides riskam un kuriem 
pašvaldība apmaksā potes pret ērču encefalītu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
15. Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības 2015.gada fi-
nanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas 
plūsmas principa.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
16. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēg-
šanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums: Izslēgt no Ādažu novada domes grā-
matvedības uzskaites šādus nepabeigtās celtnie-
cības objektus par kopējo summu 44891.65 EUR: 
"Dadzīšu un Krastupes ielas", "Kadagas ceļš", "Iļ-
ķenes ceļš", "Mežaparka ceļš", "Ziemeļbullas iela", 
"Inču iela", "Alderu un Kanāla ielas", "Jaunkūlas 
iela".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
17. Par grozījumiem sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksā.
Lēmums: Apstiprināt ar 2016.gada 1.jūniju sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu 
novadā 5,84 EUR bez PVN par vienu kubikmet-
ru.
Balsojums: "par" – 8, "pret" – 6 (J.Antonovs 
(SC), A.Keiša (neatkarīgā deputāte), V.Kle-
beko (SC), E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS), 
N.Zviedris (V)), "atturas" – nav.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu SIA "PTH".
Lēmums: Dzēst SIA "PTH" nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu 887,77 EUR apmērā par nekusta-
mo īpašumu – zemi, Ūbeļu iela 8, Ādaži, Ādažu 
novadā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
19. Par gāzes parāda nomaksu.
Lēmums: Apmaksāt A/S "Latvijas Gāze" parādu 
par piegādāto dabasgāzi dzīvoklim "Kadaga 11" 
dz.54, Kadaga EUR 788,09 apmērā. Celt prasību 
pret iepriekšējo dzīvokļa īrnieku R.S. par zaudē-
juma atlīdzību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
20. Par pašvaldības transporta līdzekļa izman-
tošanu.
Lēmums: Nodot domes īpašumā esošo transpor-
ta līdzekli Ford Transit, valsts Nr. GM 7569 Saim-
niecības un infrastruktūras daļas automašīnas 
vadītājam/labiekārtošanas strādniekam Aigaram 
Zeltiņam individuālā lietošanā darba pienākumu 
izpildes nodrošināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
21. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitū-
ta nodibināšanu.
Lēmums: Slēgt līgumu par ceļa reālservitūta no-
dibināšanu ar nekustamā īpašuma Gaujas iela 9 
īpašnieku SIA "Ādažu desu darbnīca".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
22. Par radošo darbnīcu programmu izvērtēša-
nas komisiju.
Lēmums: Apstiprināt Konkursa vērtēšanas ko-
misiju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
23. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos 
noteikumos.
Lēmums: Veikt redakcionālus labojumus 2016.
gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 
"Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
24. Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva 
apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Balvu piešķiršanas komi-
siju.
Balsojums: "par" – 12, "pret" – 2 (E.Plūmīte 
(ZZS), E.Šēpers (ZZS)), "atturas" – nav.
25. Par Administratīvās komisijas sastāva iz-
maiņām.
Lēmums: Atbrīvot Oskaru Feldmani no darba 
Administratīvajā komisijā. Apstiprināt Eviju 
Rūdolfu-Spēku par Administratīvās komisijas 
locekli.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
26. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Evijai Rūdolfai-Spēkai savienot 
Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Āda-
žu pašvaldības policijas vecākā inspektora ama-
tu, nosakot ierobežojumus, kā arī ar SIA "ENIA" 
valdes locekļa pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
27. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz 
Vitebsku (Baltkrievija).
Lēmums: Norīkot domes priekšsēdētāju Māri 
Sprindžuku komandējumā uz 4 dienām, no š.g. 
11.maija līdz 14.maijam uz Vitebsku (Baltkrievija).
Balsojums: "par" – 12, "pret" – nav, "atturas" – 2 
(E.Plūmīte (ZZS), E.Šēpers (ZZS)).
28. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz 
Sandviken, Gävleborg (Zviedrija).
Lēmums: Norīkot domes priekšsēdētāju Māri 
Sprindžuku komandējumā uz 3 (trīs) dienām, no 
š.g. 25.maija līdz 28.maijam uz Sandviken, Gävle-
borg (Zviedrija).
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
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KULTŪRA

BIĻEŠU PARADĪZE (Kultūras centra) kases darba laiks
O. 9.00–14.00, T. 15.00–19.00, C. 9.00–13.00, P. 

16.00–21.00 un STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES 
MAIJĀ UN JŪNIJĀ

Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164,
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171

www.adazikultura.lv

21. maijā no plkst. 19.00 – 02.00
MUZEJU NAKTS DURVIS 2016

pasākumi Ādažos
LĪGO LAUKUMĀ

KINO DURVIS
Uz lielā brīvdabas ekrāna senākas un ne tik 
senas kino liecības par notikumiem Ādažos

KULTŪRAS CENTRA 
VĒSTURES UN MĀKSLAS GALERIJĀ

Erudīcijas spēle
“ATVERAM KULTŪRAS MANTOJUMA 

DURVIS ĀDAŽOS”
31. maijā plkst. 18.00 un 19.30 

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Dokumentāla filma
PAZUST LATGALĒ 

Pirmo reizi četri galvenie ekstrēmie sporta 
veidi apvienojas vienreizējā piedzīvojumā 

tepat savā dzimtajā zemē. Dalībnieki šoreiz 
izvēlējās netērēt kaudzi naudas, un ne-

šķērsot starpvalstu robežas, bet gan palikt 
Latvijā un iepazīt daudz tuvāk zilo ezeru 

zemi – Latgali.
Biļetes EUR 3.00 kultūras centra kasē

Līdz 12. jūnijam
IZSTĀŽU ZĀLĒ

ANDA GŪTMAŅA
personālizstāde

PIEKRASTE
9. jūnijā plkst.19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Bērnu popgrupa “RAKARI” aicina

uz 5 gadu jubilejas koncertu
RITI, KRĀSU KAMOLĪTI

Biļetes EUR 3.00 kultūras centra kasē
14. jūnijā plkst. 12.00 

BALTEZERA KAPOS
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA

UPURU PIEMIŅAS BRĪDIS

© “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. 

PAZIŅOJUMI

No 5. aprīļa līdz 6. maijam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Denīze, Gabriela;
zēni – Bruno, Atis. 

Apsveicam jaunos vecākus!
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