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Sportisks gars un prieka emocijas
Ādažu novada Garkalnes sporta festivālā
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MŪSU CILVĒKS
11. lpp.

Ādažu novadā aizvadīts trešais Garkal-
nes sporta festivāls ar vislielāko pozitī-
vo sajūtu rezonansi. Festivāla veiksmes 
noslēpums ir vienkāršība un vēlme dar-
boties kopā, tās ir sajūtas, ko nevar no-
pirkt ne par kādu naudu! 
Festivālu organizēja paši iedzīvotāji 
sadarbībā ar Ādažu novada domi. Tā 
galvenais mērķis ir visu paaudžu ģime-
nes locekļu saliedēšana. Pirmais sporta 
festivāls tika rīkots pirms trīs gadiem, 
kad Ādažu novada dome atjaunoja 
vēsturisko sporta laukumu. Festivāls 
ir kļuvis par Garkalnes tradīciju, kur 
ģimeniskā atpūta saplūst ar sportisku 
cīņas garu. 
Festivāla uzdevums ir arī paplašināt 
sanākušo zināšanas par citiem sporta 

veidiem, tādēļ līdzās tradicionālajam 
volejbolam, futbolam un šaušanai šo-
gad bija iespēja iepazīties un izmēģināt 
sportošanu kopā ar suņiem (kanikross) 
Kaspara Krieva vadībā, izmēģināt rie-
pas sišanu un mešanu Crossfit disciplī-
nās Emīla Bogoudinova vadībā, apgūt 
virves vilkšanas tehniku ar Māri Runci 
un piedalīties komandu virves vilkšanā, 
kā arī laisties jautros Zumbas ritmos 
kopā ar Ievu Ginteri.
Bērnu stafetēs braši piedalījās 52 bērni, 
kurus vadīja Indra Rasmane un Ilona 
Leitone. Bērnu minifutbolu izspēlēja ar 
tiesnesi Agni Breidaku. Mākslas studijā 
kopā ar Sanitu Stoļarovu un Solvitu Va-
siļevsku tika radīti brīnišķīgi zīmējumi 
par sportu.

Visas dienas garumā bērniem hennas 
zīmējumus veidoja Liene Krūze, dāvājot 
savu pozitīvo enerģiju un kā balvu par 
brašu sportošanu! Bērnu stafešu noslē-
gumā tika izlozēta AS “Tallink Latvija” 
ģimenes balva 4 personām kruīzs Rīga 
– Stokholma – Rīga, kur laimīgās balvas 
ieguvēji bija Rusmaņu ģimene. 
Pludmales volejbolā, kur galveno balvu 
bija sarūpējuši AS “Tallink Latvija”, pie-
dalījās 13 komandas, kas tika sadalītas 
3 apakšgrupās!
Jau apakšgrupu turnīrā iezīmējās vai-
rākas komandas, kuras bija gatavas cī-
nīties par galveno balvu, bet līdz pus-
finālam tika 4 komandas – “Labākā 
komanda”, “Viļaka”, “Visi pirksti īkšķi” 
un “First pick”.

VIENS NO
SKAISTĀKAJIEM 
DĀRZIEM ĀDAŽOS

SKAISTAIS DĀRZS

Ādažu novada domes informatīvais izdevums
Nr. 

199

→  14. lpp.

Virves vilkšana Māra Runča vadībā, skriešana ar suņiem (kanikross) Kaspara Krieva vadībā, riepas sišana Crossfit disciplīnā Emīla Bogoudinova 
vadībā un volejbola turnīrs.
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu novada 
dome un Ādažu 
u z ņ ē m ē j u 
b i e d r ī b a s 
pārstāvis, SIA 
"AK Transgroup" 
saņem Goda rak-
stu par atbalstu 
starptautisko militāro 
mācību “Saber Strike 2017” norisē.

 Pirmā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju 
(auklīšu) grupa beigusi mācības un saņēmusi 
diplomus.

 Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu ādažniekiem bija iespēja noklausīties 
veselīga uztura lekciju, kā arī mācīties gatavot veselīgi pašiem.

 Piemin totalitārā komunistiskā režīma genocīda upurus Baltezera kapos.

 Konkursa "Talants 
Latvijai" sezonas noslē-
guma koncertā Ādažu 
Mākslas un mūzikas 
skolu pārstāvēja Zita 
Toma (1. vieta akor-
deons) un Paula Līna 
Ančupāne (1. vieta 
flauta). Paldies skolotā-
jām Regīnai Rūrānei, 
Vitai Zemturei un 
koncertmeistarei Ivetai 
Gudrai!

 Ādažu lidlaukā norisinājās ar 
elektro motoru radio vadāmu  
planieru sacensības, kurās piedalī-
jās entuziasti no Vācijas, Latvijas, 
Igaunijas, Somijas, Ukrainas, 
Lietuvas un Krievijas.

 Novadā jauna tradīcija – svētki Ozolu ielā!

 Starptautiskajās sacensībās “Noorus Cup” 
mākslas vingrošanā Tallinā ādažnieces Aļisa 
Aļeškovska ieguvusi 1. vietu un Nikola Astratjeva - 
3. vietu. Paldies trenerei Jolantai Possei.

 Vasaras nometnē “Spārnotais divritenis” 
piedalījās 20 ādažnieki vecumā no 11-13 gadiem.
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“Laima” jaunās ražotnes izveidē Ādažos investēs līdz 20 miljoniem eiro 
Saldumu ražotāja “Laima” jaunās ražotnes 
izveidē Ādažos trīs gadu laikā investēs līdz 
20 miljoniem eiro, pavēstīja zīmolu “Lai-
ma” pārstāvošās kompānijas “Orkla Con-
fectionery & Snacks Latvija” pārstāvji.
“Orkla Confectionery & Snacks Latvija” 
valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons 
uzsvēra, ka izvēlētā ražotnes celtniecības 
vieta nodrošinās “Orkla Confectionery & 
Snacks Latvija” ar izaugsmes iespējām ra-
žošanas apjoma, mēroga un jaudas ziņā, 
kas atbilst kompānijas ilgtermiņa stratē-
ģiskajai attīstības perspektīvai Latvijā.
Jaunās ražotnes platība būs aptuveni 6500 
kvadrātmetri.
Pēc “Laima” ražošanas pārcelšanas no ra-
žotnes Miera ielā uz Ādažiem, uzņēmuma 
administrācija un arī “Laima” šokolādes 
muzejs turpinās darbu vēsturiskajā “Lai-
ma” biroja ēkā. Savukārt, pašreizējai “Lai-
ma” ražotnes ēkai un teritorijai Miera ielā 
tiks meklētas iespējas nākotnes potenciālai 
attīstībai, iespējams, sadarbībā ar Latvijas 
nekustamo īpašumu tirgus pārstāvjiem,” 
norādīja Didrihsons.
“Jaunā “Laima” ražotne specializēsies vir-
zienos, kuros esam spēcīgi, attīstot eso-
šo tehnoloģisko bāzi. Mēs arī investēsim 
jaunās tehnoloģijās, ar kuru palīdzību 
apmierināsim arvien augošo vietējā un re-
ģiona tirgus pieprasījumu pēc inovatīviem 

nākotnes pro-
duktiem. Tāpat 
mēs turpināsim 
ciešu sadarbību 
ar citiem “Orkla” 
u z ņ ē mu m i e m , 
ražojot produk-
tus pēc viņu pa-
sūtījuma un ot-
rādi. Sadarbība 
“Orkla” ražotņu 
starpā ir dabiska 
un sadarbība ir 
veids, kā padarīt 
“Laimu” vēl spēcīgāku,” atzīmēja Didrih-
sons.
Pašlaik ir uzsākta jaunās ražotnes projek-
tēšanas fāze, pie kuras strādā arhitektu 
birojs “Valeinis un Stepe”. Tā kā šo fāzi 
ietekmē arī saskaņošanas process ar paš-
valdību, tā var ieilgt līdz gadam. Ražotnes 
celtniecību plānots sākt 2018. gada pirma-
jā pusē, pabeigt līdz 2019. gada pirmajam 
ceturksnim un sākt pilnvērtīgu ražošanu 
2019. gada nogalē.
“Laimas” produktu portfelī šobrīd ir teju 
200 dažādu produktu. “Laimas” produkci-
ja tiek eksportēta uz 27 pasaules valstīm, 
tostarp ASV, Kanādu, Ķīnu, Izraēlu, Ap-
vienoto Karalisti, Īriju, Krieviju, Baltkrie-
viju, Azerbaidžānu, Kazahstānu, Turkme-

nistānu un citām.
“Orkla Confectionery & Snacks Latvija” ir 
viens no vadošajiem šokolādes un kondi-
torejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražo-
šanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. “Orkla 
Confectionery & Snacks Latvija” pārstāv 
šādus produktu zīmolus: “Laima”, “Selga”, 
“Staburadze”, “Ādažu Čipsi”, “The Origi-
nal Taffel Snacks” un “Pedro”. Uzņēmums 
eksportē preces uz gandrīz 30 valstīm.
“Orkla” ir Oslo Fondu biržā kotēts uzņē-
mums, kurš bāzēts Oslo, Norvēģijā. “Or-
kla” apgrozījums 2016. gadā bija 4,2 mil-
jardi eiro (37,8 miljardi Norvēģijas kronu). 
Plānots, ka jaunā ražotne varētu būt Birz-
nieku ciemā, netālu no Ataru ceļa.

Tvnet.lv

Jaunas autostāvvietas Ādažu centrā

Vairāki Ādažu novada iedzīvotāji domei 
jautājuši par auto novietošanas iespējām 
Ādažu centrā.  Gaujas ielas tehniskais pro-
jekts paredz 47 autostāvvietu izveidi Gau-
jas ielā, kas ir par 5 vietām vairāk nekā 
iepriekš. Šobrīd vēl notiek 14 autostāvvie-

tu izbūve Ādažu slimnīcas priekšpusē, tai 
skaitā arī invalīdu stāvvietas izbūve. Reizē 
ar Attekas ielas pagarinājuma izbūvi plā-
nots izveidot ilgtermiņa autostāvvietas 
Ādažu slimnīcai piegulošajā zemes gabalā 
(kopā 18, tai skaitā 1 invalīdu stāvvietu). 
Pašā Attekas ielā plānots izveidot vēl 16 
autostāvvietu kabatas. Jaunajai skolai būs 
savs stāvlaukums ar vairāk nekā 80 auto-
stāvvietām, no kurām vismaz 4 būs pare-
dzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Atgādinām, ka 2016. gadā Gaujas ielā 31A 
izbūvēts autostāvlaukums, kura ietilpība ir 
līdz 100 auto. Tālākā nākotnē (jau pēc jau-
nās skolas un Attekas ielas izbūves), attīstot 
jaunajai skolai piegulošo kvartālu, Gaujas 
ielā 25B pašvaldībai piederošajā zemē plā-

nots izbūvēt vēl vienu autostāvlaukumu 
ar ietilpību līdz 30 auto. Atgādinām, ka 
arī esošo tirgus laukumu var izmantot kā 
autostāvlaukumu jaunajā Ādažu centrā. 
Kā novērots, stāvvietu kabatas Gaujas ielā, 
posmā no tirgus laukuma līdz Rīgas  gatvei, 
šobrīd netiek intensīvi noslogotas, bet šis 
posms atrodas pietiekami tuvu aktīvajam 
Ādažu centram. Tāpat svarīgi atcerēties, ka 
vieta, kur iepriekš iedzīvotāji bija ieraduši 
novietot savus auto – pretī J. Saukas gaļas 
veikalam – bija nelikumīga. 
Jaunais centrs tiek veidots, domājot par vi-
siem Ādažu iedzīvotājiem, īpaši par neaiz-
sargātāko satiksmes dalībnieku daļu – ve-
lobraucējiem un gājējiem, kā arī bērniem. 

Ādažu novada dome

Aizliegts sēņot poligona teritorijā!
Sākoties sēņošanas sezonai, daudzi sēņot 
gribētāji jau pārnesuši mājās pirmos gro-
zus ar gailenēm, tāpēc atgādinām – po-
ligonā sēņot un pastaigāties ir aizliegts 
un var būt bīstami dzīvībai! Ja agrāk 
sēņotājiem bija ļauts poligonā uzturē-
ties vingrinājumu zonā, kur nav sarkanā 
aizlieguma apzīmējuma, tad šogad, Na-
cionālo Bruņoto spēku mācībām kļūstot 
intensīvākām, ir aizliegts bez saskaņo-

šanas ar Ādažu militārās bāzes poligona 
administrāciju uzturēties visā poligona 
teritorijā!
Tāpat atgādinām – aizliegts aiztikt ne-
eksplodējušu munīciju vai citus bīstamus 
priekšmetus. Atrodot tādus priekšmetus, 
ieteicams apzīmēt priekšmetu atrašanās 
vietu un nekavējoties ziņot Ādažu poli-
gona administrācijai.
Karte ar poligona teritoriju, kā arī apzī-

mējumi atrodami paš-
valdības mājaslapas 
www.adazi.lv sadaļā 
Novads/Poligons. 
Aicinām iedzīvo-
tājus būt uzmanī-
giem, neriskēt ar 
dzīvību un sēņoša-
nas prieku baudīt ār-
pus poligona teritorijas.

NOVADĀUZŅĒMĒJDARBĪBA
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“Laimas” izvēle par labu Ādažiem nav nejauša
““Laimai” ienākot Ādažos, kļūsim 
par vienu no lielākajiem pārtikas 
pārstrādes centriem Latvijā un Balti-
jā,” pārliecināts Ādažu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, 
uzsverot, ka tieši atvērta pārvaldība, 
līdzsvarota attīstības plānošana un 
sakārtota infrastruktūra ir būtiska 
uzņēmumiem.

“Mums bija vairāk nekā 30 variantu, pie-
mēram, Olainē, Salaspilī un citviet, tā ka 
skatījām praktiski visas Pierīgas pašval-
dības,” publiskajā telpā atzinis “Orkla 
Confectionery&Snacks Latvija” valdes 
priekšsēdētājs Toms Didrihsons. 
““Orkla” grupas izvēle ieguldīt 2 gadu 
laikā 20 milj. EUR ražošanas investīci-
jas tieši Ādažos nav bijusi nejaušība, bet 

vairāk nekā 2 gadu mērķtiecīga darba re-
zultāts gan no “Orkla”, gan Ādažu domes 
puses,” uzskata Sprindžuks. Ādažos ir 
vēsturiskas lauksaimniecības produktu 
pārstrādes un pārtikas ražošanas tradī-
cijas, laba inženiertehnikā infrastruk-
tūra un ir daudz ražošanai piemērotas 
teritorijas.
Līdzsvarot sabiedrības intereses ar uz-
ņēmējiem nepieciešamo
Ādažu pašvaldības teritorijas plāno-
jums un apbūves nosacījumi līdzsvaro 
sabiedrības intereses ar uzņēmējiem ne-
pieciešamo. Ir panākts zināms līdzsvars 
starp dzīvojamo sektoru, pakalpojumu 
centriem, zaļajām teritrorijām un ražo-
šanas teritorijām. Teritorijās, kur dzīvo-
jamā apbūve pieguļ ražošanas teritorijai, 
apbūves un saimnieciskās darbības iero-
bežojumi ir vairāk, un otrādi – tālāk no 
centra ražošanas ierobežojumi ir mazāk.
Piemērota infrastruktūra 
Galvenais nosacījums un priekšrocība 
ražošanas zonas izveidei ir piemērotas 
infrastruktūras klātbūtne – ūdensapgā-
de, kanalizācija, pievadceļi, elektroapgā-
de un dabas gāzes tīkli. Tas viss Ādažos 

ir pieejams, un atbilstoši infrastruktūras 
situācijai tiek zonētas teritorijas un ilg-
termiņā tiek plānota visa infrastruktūra. 
Piemēram, Ādažu novada dome par ES 
līdzekļiem plāno atjaunot Muižas ielu, 
kas tieši skar Ādažu industriālo terito-
riju. Arī teritorijai Birznieku ciemā, kur 
plānots celt jauno “Laimas” rūpnīcu ir 
pievilkti kanalizācijas tīkli, ūdensvads, 
palielinātas elektroenerģijas jaudas, ku-
ras izbūvējuši privātie investori.
Šobrīd pašvaldība strādā pie trīspusējās 
vienošanās ar zemes īpašnieku un jauno 
rūpnīcas īpašniekiem par pievadceļu un 
inženiertehnisko komikāciju pieslēgumu 
izbūvi un apsaimniekošanu turpmāk.
Pretimnākšana uzņēmējiem
“Publiskās infrastruktūras sakārtoša-
na projekta un pieguļošajās teritorijās 

ir svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu 
esošo komersantu darbības efektivitāti 
un veicinātu jaunu uzņēmumu veido-
šanos,” akcentē Sprindžuks un turpina: 
“Ne mazāk svarīga ir vietējās pašvaldī-
bas domes un būvvaldes atvērtība un 
pretimnākšana uzņēmējiem. Šodien visu 
izšķir laiks un spēja ātri reaģēt uz izai-
cinājumiem. “Orkla” grupas čipsu ra-
žošanas uzņēmuma “Latfood” pieredze 
liecina, ka sadarbība ar Ādažu domi un 
tās kapitālsabiedrību SIA “Ādažu Ūdens” 
ir bijusi veiksmīga un produktīva. Šo-
dien ražošanas  notekūdeņi vairs neno-
nāk Baltezeros, bet tiek attīrīti un nonāk 
Gaujā.” 
Visu iepriekšminēto faktoru kopums 
rada rezultātu – Ādažos ienāk jauni ra-
žotāji, rodas darba vietas un Ādažos pie-
aug iedzīvotāju skaits. 
Uzņēmumi paplašinās
Ādažu novadā ir daudz privātuzņēmu-
mu, kas kļūst arvien aktīvāki un paplaši-
nās (Ādažu novadā reģistrēti vairāk nekā 
1000 uzņēmumu), tie darbojas dažādās 
nozarēs – metālapstrādē, pārtikas ražo-
šanā, plastmasas, gumijas izstrādājumu 

un pat ultravieglo lidmašīnu ražošanā, 
kokapstrādē, būvmateriālu ražošanā, 
kravu pārvadājumu jomā, mašīnbūvē, 
auto apkopes nozarē, tirdzniecībā,  tūris-
ma un apkalpojošajā sfērā – viesu nami, 
viesnīcas, ēdināšanā u.c.
Būtiski pieaudzis investīciju apjoms 
novadā
Pēdējos gados būtiski pieaudzis inves-
tīciju apjoms novadā gan izglītības sek-
torā, gan pārtikas ražošanā, gan ēdinā-
šanā, kā arī ražošanā. Piemēram, SIA 
“Lat Eko Food” (bērnu pārtikas zīmols 
“Rūdolfs”) ar Lauku Atbalsta dienesta 
atbalstu ieguldījis 4 miljonus eiro, zivju 
pārstrādes rūpnīca “KH Select” ar Ei-
ropas Zivsaimniecības fonda atbalstu ir 
īstenojis divus projektus – jaunas rūp-
nīcas būvniecībai 2,3 milj.eiro (publis-

kais finansējums 1,4 milj.) un modernu 
ražošanas iekārtu iegādei 1,9 milj.eiro 
(publiskais finansējums 1,2 milj.). SIA 
“Rubrig” rūpnīca Ādažos  sākusi bērnu 
rotaļu un sporta laukumu gumijas segu-
mu ražošanu, rūpnīcas izveidē investējot 
1,15 miljonus eiro. Lido Ādažos investē-
jis 450 tūkstošus eiro. 2016. gadā “Orkla 
Confectionery&Snacks Latvija” jauna 
čipsu ražošanas līnijā, vafeļčipsu ražoša-
nā ieguldījusi 60 tūkstošus eiro. 
Nevar apstāties pie sasniegtā
“Tomēr nevaram apstāties pie sasniegtā. 
Ir izaicinājumi, pie kā jāstrādā – darba-
spēka pieejamība, mājokļu pieejamība, 
sabiedriskā transporta tīkla izmaiņas. 
Jārealizē ceļu un veloceļu modernizāci-
ja. Tiek risinātas sasāpējušās problēmas 
- notekūdeņu dūņu kompostēšana, lai 
novērstu smakas, izvedot nekompostētas 
dūņas uz lauksaimniecības zemēm. Soli 
pa solim Ādaži no guļamrajona pārvēr-
šas par daudzfunkcionālu pilsētu ar at-
tīstītu vietējo ekonomiku, kas ir Ādažu 
novada un zināmā mērā arī blakus no-
vadu izaugsmes pamats,” uzskata domes 
priekšsēdētājs.
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Noslēgta Vienošanās par Muižas ielas pārbūves projekta īstenošanu

Ādažu novada dome šā gada 11. augustā 
parakstīja Vienošanos ar  Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru par projekta 
“Muižas ielas industriālās teritorijas infra-

struktūras sakārtošana ražošanas zonas  
pieejamības un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu. 
Projektā  paredzēta  Muižas ielas brauktu-
ves seguma pārbūve un  apvienotā gājēju/
velosipēdistu ceļa, jauna apgaismojuma, 
lietus ūdens kanalizācijas un ūdenssaim-
niecības sistēmas tīklu izbūve. Muižas ie-

las rūpnieciskā zona ir viena no nozīmīgā-
kajām rūpniecības apbūves zonām Ādažu 
novadā, tāpēc publiskās infrastruktūras 
sakārtošana projekta teritorijā ir svarīgs 
priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo ko-
mersantu darbības efektivitāti un veicinā-
tu jaunu uzņēmumu veidošanos.

Gunta Dundure

Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursā 2017 apstiprināti trīs projekti!

Ādažu novada dome jau otro gadu pēc 
kārtas organizē Ādažu novada jauno 
uzņēmēju konkursu, kura mērķis ir vei-
cināt jauno komersantu attīstību Ādažu 
novadā, sekmējot darbavietu radīša-

nu, jaunu produktu un pakalpojumu 
piedāvājumu. Pieteikšanās konkursam 
noslēdzās 19. jūnijā, pavisam kopā tika 
iesniegti trīs projektu pieteikumi. 24. jū-
lijā konkursa projektu vērtēšanas komi-
sija pieņēma lēmumu par visu trīs pro-
jektu apstiprināšanu un līdzfinansējuma 
piešķiršanu: 1. vietas ieguvējam – 1948 
eiro apmērā, 2. vietas ieguvējam – 1000 
eiro un 3. vietas ieguvējam – 1000 eiro 
apmērā. Visi iesniegtie un apstiprinātie 
projekti ir interesanti. Iesniedzēji uz-
ņēmējdarbības idejas bija sagatavojuši 
labā kvalitātē un atbilstošā detalizācijā. 
Jaunie komersanti plāno uzsākt komerc-
darbību dažādās jomās: profesionāla lī-

meņa filmēšanas un montāžas apmācību 
pakalpojumu sniegšanā; friziera un bār-
das korekcijas pakalpojumu sniegšanā 
vīriešiem; pasākumu un aktivitāšu or-
ganizēšanā dažādām vecuma grupām. 
Apstiprināto projektu iesniedzējiem ir 
jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības 
veicējiem vai komersantiem 60 dienu 
laikā no konkursa projektu vērtēšanas 
komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. 
Līgumi par projektu īstenošanu ar jau-
najiem uzņēmējiem tiks slēgti pēc reģis-
trācijas izdrukas no Uzņēmuma reģistra 
un citu nepieciešamo dokumentu ie-
sniegšanas domē.

Sanda Kaša

Ādažu novada pašvaldība plāno pievienoties POLARIS procesam
Ādažu novada dome nodrošina vietējo pārvaldi un tai noteikto funkciju izpildi savā teritorijā ar mērķi veicināt teritorijas attīstību 
un komercdarbības izaugsmi.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), īstenojot investīciju piesaistes metodiku “POLARIS process”, organizē informā-
cijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniski pētnieciskām iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem, lai veicinātu 
ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.
Lai sekmētu komercdarbības attīstību novadā, veicinātu investīciju apjoma pieaugumu, palielinātu pašvaldības konkurētspēju vie-
tējos un starptautiskos tirgos, kā arī paplašinātu sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem, Ādažu 
novada dome tuvākajā laikā plāno slēgt sadarbības līgumu ar LIAA par pievienošanos POLARIS procesam.

Inita Henilane

2017. gada konkursā ‟Sabiedrība ar dvēseli” turpinās projektu īstenošana

Ādažu novada domes 2017. gada iedzī-
votāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sa-
biedrība ar dvēseli” ir noslēgti 23 pro-

jektu finansēšanas līgumi par projektu 
īstenošanu ar kopējo domes finansējumu 
22350,69 eiro.
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas teritorijā 
ir pabeigts pirmais konkursa projekts. 
Projekta iesniedzējs ir skolas 5.D klases 
skolēnu, skolas personāla un skolēnu ve-
cāku grupa. Projekta īstenošanas rezultā-
tā ir izveidota jauna dekoratīva stādījumu 
dobe, sakārtota skolas teritorija brauktu-
ves pusē, ir izveidota vide, kas modelē 
skolēnu uzvedību un domāšanas veidu 
par dzīvo dabu sev apkārt. 
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem finan-
sējuma saņēmējiem jāiesniedz starpziņo-
jumi par projektu ieviešanas gaitu un līdz 
šim izlietoto finansējumu ne vēlāk kā līdz 
šī augusta vidum.
Lielākā daļa no konkursa starpziņoju-
miem no domes puses ir apstiprināti, un 
finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts 
gala maksājums.

Konkurss ir paredzēts, lai Ādažu novada 
iedzīvotājiem palīdzētu īstenot ieceres un 
realizēt nelielus projektus pašu spēkiem. 
Iedzīvotāji vai biedrības raksta projek-
tus, vērtēšanas komisija tos izvērtē, un 
atbalstītajiem projektiem tiek piešķirts 
pašvaldības līdzfinansējums, lai biedrība 
vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu 
īstenot, dodot  savu ieguldījumu sabied-
rībai un apkārtējai videi.
Projektu īstenošana ir jāpabeidz ne vēlāk 
kā līdz š.g. 29. septembrim. Pēc projektu 
ieviešanas konkursa projektu vērtēšanas 
komisija tiksies ar visām projektu gru-
pām, lai novērtētu projektu ieviešanas 
rezultātus un noteiktu labākos projektus. 

Agita Dilāne

NOVADĀ

Pirmais īstenotais projekts – Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas teritorijā izveidota dekoratīvo 
stādījumu dobe
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Projekts sniedz iespējas dzīvot veselīgāk!

Jau pagājis pusgads, kopš tika uzsākta 
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai Ādažu no-
vadā” īstenošana. Šajā laikā paveikts 
daudz – organizētas aktivitātes un pa-
sākumi gan novada mazākajiem iedzī-
votājiem un skolas vecuma bērniem, 
gan pieaugušajiem. Projekta ietvaros 
piesaistītais finansējums ir sniedzis ie-
spēju bez maksas vingrot, sportot, de-
jot, piedalīties atbalsta grupās, apgūt 
veselīga uztura pamatprincipus, kā arī 
piedalīties citās dažādās veselību vei-
cinošās nodarbībās un pasākumos. 

Organizēti tematiski 
pasākumi pirmsskolas 
izglītības iestādēs, gru-
pu nodarbības skolas 
vecuma bērniem par 
pārmaiņām pusaudžu 
vecumā, kā arī mobinga 
mazināšanai un iecietī-
bas veicināšanai.
Īpaši daudz pozitīvu 
emociju skolas vecuma 
bērniem sniedz iespēja 
piedalīties nometnēs un radošajās darb-
nīcās. Šajā vasarā projekta ietvaros tiek 
organizētas divas radošās darbnīcas un 
divas nometnes – pavisam kopā piedalī-
sies 86 Ādažu novada bērni. 
Spārnotais divritenis, bērnu deju no-
metne
Jūnija pirmajā pusē Ādažos norisinājās 
velonometne “Spārnotais divritenis”. 
Nometni vadīja biedrības DUEsport ak-
tīvā un sportiskā vadītāja Alise Timer-
mane-Legzdiņa. Lai gan nedēļas pirmās 
dienas bija lietainas, dalībnieki braši tika 
galā ar neparedzamajiem laikapstākļiem 
un katru jaunu nometnes dienu sagaidī-
ja ar smaidu. Nometnes laikā dalībnie-
ki ne tikai pieveica 115km, apciemojot 
Ādažu novada dižkokus, bet arī apguva 
petanka spēli, loka šaušanu, pārbaudīja 
līdzsvara izjūtu uz slackline, piedalījās 

mini crossboccia turnīrā, spēlēja plud-
males volejbolu un gatavoja veselīgus 
kokteiļus. 
Pateicoties sadarbībai ar biedrību AT-
TĪSTĪBAS PARKS, personīgi ar nomet-
nes organizatori un vadītāju Daci Virzu, 
mazajiem ādažniekiem tika organizētas 
divas izglītojoši radošas darbnīcas un 
bērnu deju nometne. Nometnes vadītāja 
ar kvalificētiem pedagogiem rūpējās par 
bērnu labklājību, interesantām un vērtī-
gām nodarbībām.
Kustība dejā 
Jūlija pēdējā nedēļā 20 mazajiem ādaž-
niekiem vecumā no 7 līdz 10 gadiem bija 
iespēja piedalīties nometnē “KUSTĪBA 
DEJĀ”. Katra diena bija kā piedzīvojums 
kustību pasaulē – atraktīvas un jaukas 
pasniedzējas sniedza iespēju apgūt gan 
hip-hopu un džezu, gan moderno deju, 
raksturdeju un baletu. Pie nometnes 
dalībniekiem ciemojās un savas pras-
mes demonstrēja Latvijas stepa “kara-
lis” Māris Pūris, savukārt indiešu deju 
studijas BHARATA dejotājas sniedza 
iespēju iepazīt indiešu dejas stilu “Bha-
ratanatyam”. Nometnes laikā dalībnieki 
apguva arī veselīga dzīvesveida pama-
tus, mācoties par svarīgo uzturā, devās 
pārgājienā, sportoja, kopīgi radošajās 

darbnīciņās gatavoja nomet-
nes lielo plakātu. 
Kopā ar Ainu Poišu un Ar-
mandu Pētersonu
Augusta pirmajā nedēļā no-
tika vasaras izglītojošā radošā 
darbnīca “LEC EKO” bērniem ve-
cumā no 9 līdz 12 gadiem. Darbnīcas 
laikā piecas dienas 20 skolas vecuma 
bērni interesantā un radošā vidē apgu-
va veselīga dzīvesveida pamatus, uzzi-
not daudz jauna par veselīgu uzturu, 
higiēnu, aktīva dzīvesveida, ūdens un 
miega pamatnozīmi ikdienā un cilvē-
ka organismā. Radošās darbnīcas laikā 
pie bērniem ciemojās profesionāls fut-
bolists, kvalificēts treneris Armands 
Pētersons – ādažnieks, kurš pārstāvējis 
Latvijas izlasi U-17, U-19, U-21 un U-23 
vecuma grupās. Kopš 2015. gada ir uzsā-

cis arī bērnu futbola trenera karjeru un 
pašlaik trenē jaunos futbolistus biedrībā 
“Futbola klubs “Ādaži””. Izmantojot ra-
došu pieeju, Armands Pētersons darb-
nīcās bērniem radīja interesi un vēlmi 
nodarboties ar sporta aktivitātēm arī 
ikdienā, gan komandu un individuālās 
sacensībās, gan treniņos un citās sporta 
aktivitātēs. 
Savukārt savu mīļumu un draudzīgo 
plecu bērniem sniedza psihoterapeite 
Aina Poiša, kas sniedza izpratni par pa-
tiesām, cilvēciskām attiecībām un sav-
starpējo komunikāciju, kopības sajūtu 
un atbildības sajūtu. Atpūtai, izklaidei 
un piedzīvojumam bērni devās uz safa-
ri parku MORE, Siguldas novadā, kas ir 
170 ha liels savvaļas dzīvnieku parks. 
Lielizmēra spēļu izgatavošana
Augusta otrajā nedēļā notika vēl viena 
radošā darbnīca “LIELIZMĒRA SPĒ-
ĻU IZGATAVOŠANA” lielākiem ādaž-
niekiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem. 
Radošās darbnīcas laikā bērniem tika 
stāstīts un praktizētas nodarbības par 
savstarpējām attiecībām pusaudžu vidū. 
Sadarbībā ar nodibinājuma “Centrs 
Dardedze” speciālistiem, bērniem tika 
organizētas interaktīvas nodarbības, 
kurās tika iekļauts teatrāls monologs, 

diskusija un dažādas 
aktivitātes. Radošās 
darbnīcas laikā dalīb-
nieki kopā ar radošo 
darbnīcu speciālistiem 
izveidoja lielformāta 
plakātu par veselīgu 
savstarpējo attiecību 
nozīmi ikdienā. Savu-
kārt kopā ar amatnie-

ku, savstarpēji sadar-
bojoties, izgatavoja 
dažādas lielizmēra 
spēles –  domino, 
desas, mini gol-
fu, mini boulin-

gu, atmiņu spēles 
un balonu dartu. Šo 

nodarbību laikā īpaša 
uzmanība tika pievērsta 

savstarpējām attiecībām dalībnieku 
starpā pozitīvas un atbalstošas gaisotnes 
radīšanai. 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Sanda Kaša

VESELĪBA
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Izbūvēs dūņu kompostēšanas laukus
Šī gada rudenī tiks uzsākta dūņu kompos-
Šī gada rudenī tiks uzsākta dūņu kompos-
tēšana pie Ādažu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām (Katlapu ceļi 4). Šomēnes SIA 
“Ādažu Ūdens” uzsāks īstenot projektu 
sadarbībā ar zemes īpašnieku un Ādažu 
novada domi. Projekta īstenošanas rezul-
tātā tiks izbūvēts asfaltēts dūņu kompostē-

šanas laukums 1600 m² platībā, kā arī pa-
līglaukumi komposta pildvielu (zāle, lapas, 
kūdra) uzglabāšanai. Dūņas turpmāk ne-
tiks izvestas un utilizētas ārpus attīrīšanas 
iekārtu teritorijas, bet blakus attīrīšanas 
iekārtu teritorijai tiks kompostētas, sajau-
cot dūņas ar pildvielām. 
Projekta īstenošanas rezultātā ievēroja-

mi samazināsies smaku izdalīšanās, kas 
radās dūņu transportēšanas procesā uz 
lauksaimniecībā izmantotajām zemes pla-
tībām un līdz ar to radīja neērtības Ādažu 
iedzīvotājiem. Atvainojamies par sagādā-
tajām neērtībām.

SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis
Aivars Dundurs

NOVADĀ

Atklāta jauna attīrīšanas iekārta

SIA “Ādažu Ūdens” kopīgi ar Aizsardzī-
bas ministriju un Ādažu novada domi at-
klājis jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu. Ādažu novadā aktīvi notiek militārās 
bāzes paplašināšana, attīstība un militārā 

personāla skai-
ta palielināšana. 
Ādažos palielinās 
arī iedzīvotāju 
skaits un rūpnie-
cības uzņēmumu 
jaudas. Ņemot 
vērā novada at-
tīstību, strauji 
pieaudzis notek-
ūdeņu daudzums, 
kuru attīrīšanai 
ne pi e c i e š a m a s 
papildu jaudas. 
“Līdz šim  SIA 

“Ādažu Ūdens” pārziņā esošo divu attīrī-
šanas iekārtu bloku kopējā jauda bija 1500 
m3 diennaktī un hidrauliskā slodze sa-
sniedza 90-95% līmeni no projektētās. Lai 
nodrošinātu iespēju Ādažu novada iedzī-

votājiem dzīvot tīrā, sakoptā vidē, sadar-
bībā ar Aizsardzības ministriju un Ādažu 
novada domi esam izbūvējuši jaunu attī-
rīšanas iekārtu, kuras jauda papildus būs 
750m³ diennaktī,” stāsta projekta vadītājs, 
SIA “Ādažu Ūdens” tehniskais direktors 
Jānis Neilands. Ņemot vērā profesionā-
lo karavīru skaita palielināšanu, plānoto 
nacionālo un starptautisko mācību skaita 
intensitāti Ādažu bāzē, finansējumu 652 
074 eiro apmērā sedza Aizsardzības mi-
nistrija, bet atlikušo summu - SIA “Ādažu 
Ūdens” (254 963 eiro) un Ādažu novada 
dome (242 963 eiro). Līdz ar jaunizbūvēto 
attīrīšanas iekārtu  iespējams nodrošināt 
ar notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu 
pieaugošo iedzīvotāju skaitu Ādažu no-
vadā, rūpniecības uzņēmumu attīstību un 
armijas poligona paplašināšanos.

Ādažu novada dome
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Klimatam draudzīgākā ēka – Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 
2017” Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) balvu “Kli-
mata draugs”  par klimatam draudzīgāko 
ēku saņēma Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 

sporta zāles jaunbūve. Sporta 
zāle ir lielisks piemērs ēkai, 
kas tās ekspluatācijas laikā 
radīs iespējami maz siltum-
nīcefekta gāzu emisijas. Ēkā 
siltumenerģijas un karstā 
ūdens sagatavošanai tiek iz-
mantoti siltumsūkņi un sau-
les kolektori, elektroapgādes, 
t.sk. siltumsūkņu darbības 
nodrošināšanai uzstādīti 

saules paneļi. Tas samazina nepieciešamo 
enerģijas apjomu, kā rezultātā rodas bū-
tiski mazāks siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju apjoms. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
sporta zāles jaunbūves energoefektivitātes 

klase ir A, un ēka atbilst gandrīz nulles 
enerģijas patēriņa ēku prasībām. Projekts 
“Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zā-
les būvniecība” tika īstenots program-
mas “Nacionālā klimata politika” atklāta 
projektu konkursa “Ilgtspējīgu ēku, at-
jaunojamo energoresursu tehnoloģiju un 
inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģi-
ju attīstība” ietvaros. Projektu finansēja 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu ins-
truments. Kopējās projekta attiecināmās 
izmaksas bija 1 086 846,97 eiro, no prog-
rammas piešķirtais finansējums – 978 
162,27 eiro, finansējuma saņēmēja līdzfi-
nansējums –108 684,70 eiro.

Aprinkis.lv

Uzņēmums “M-2” atzīmē jaunbūves Ādažos 1. kārtas noslēguma darbus
Ādaži būs par vēl vienu uzņēmumu bagā-
tāki. Uzņēmums “M-2” atzīmējis uzceltās 
jaunbūves Ādažos 1. kārtas noslēguma 
darbus un iepazīstinājis ar jaunbūvi uz-
ņēmuma īpašnieku no Francijas Klodu 
Žiro (Claude Girod), kuram pieder 90% 
uzņēmuma akciju, kā arī domes priekš-
sēdētāju un Saimniecības daļas vadītāju.  
Plānots, ka līdz šā gada beigām jaunbū-
vē Ādažos tiks atvērta arī jaunā ražotne. 
“Lai uzdāvinātais ozols paliek kā stipra 
saliedētības zīme starp domi un uzņē-

mumu,” svinīgajā pasākumā šodien teica 
SIA “M-2” valdes loceklis Juris Sviķis. 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Mā-
ris Sprindžuks izteica gandarījumu par 
to, ka Ādaži būs par vēl vienu uzņēmumu 
bagātāki. SIA “M-2”, kas nodarbojas ar 
ceļu satiksmes drošības un organizācijas 
tehnisko līdzekļu ražošanu, komplektē-
šanu un uzstādīšanu, kopš 2010.gada 1. 
janvāra ir starptautiskā ceļa zīmju ražo-
tāja “Signaux Girod” sastāvdaļa.

Monika Griezne



Ādažu novada domi turpina vadīt Māris Sprindžuks
21. jūnijā, Ādažu novada domes jau-
nā sasaukuma pirmajā sēdē, par domes 
priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (Latvijas 
Reģionu Apvienība). Balsošana notika at-
klāti, izmantojot vēlēšanu zīmes. Par Māri 
Sprindžuku balsoja 13 no 15 pašvaldībā 
ievēlētajiem deputātiem. Pret balsoja divi 
deputāti no partijas “Latvijas Zaļā parti-
ja” – Gundars Bojārs un Raitis Kubuliņš.  
Par priekšsēdētāja vietnieku ar 13 balsīm 
ievēlēts Pēteris Balzāns (Latvijas Reģionu 
Apvienība). Pret balsoja Gundars Bojārs un 
Raitis Kubuliņš (Latvijas Zaļā partija). Tika 
izveidotas pastāvīgās komitejas – Finanšu 
komiteja 15 cilvēku sastāvā (ievēlēti depu-
tāti: Māris Sprindžuks, Liāna Pumpure, 
Kerola Dāvidsone, Valērijs Bulāns, Kristī-
ne Savicka, Jānis Beķers, Pēteris Pultraks, 
Edgars Verners, Pēteris Balzāns, Jānis Ne-
ilands, Gundars Bojārs, Raitis Kubuliņš, 
Adrija Keiša, Edvīns Šēpers, Karina Sprū-

de), Izglītības, kultūras, sporta un sociālā  
komiteja 7 cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti: 
Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Pēteris 
Balzāns, Liāna Pumpure, Raitis Kubuliņš, 
Kristīne Savicka, Edgars Verners), Attīstī-
bas komiteja 7 cilvēku sastāvā (ievēlēti de-
putāti: Māris Sprindžuks, Valērijs Bulāns, 
Edgars Verners, Edvīns Šēpers, Adrija Kei-
ša, Jānis Beķers, Jānis Neilands). Jau ziņots, 
ka 2017. gada pašvaldību vēlēšanās Ādažu 
novada domē no partijas “Latvijas Reģionu 
Apvienība” ievēlēti deputāti: Māris Sprin-
džuks, Liāna Pumpure, Kerola Dāvidso-
ne, Valērijs Bulāns, Kristīne Savicka, Jānis 
Beķers, Pēteris Pultraks, Edgars Verners, 
Pēteris Balzāns, Jānis Neilands, no partijas 
“Latvijas Zaļā partija” ievēlēti Gundars Bo-
jārs un Raitis Kubuliņš, no partijas “Latvi-
jas Zemnieku savienība” – Adrija Keiša un 
Edvīns Šēpers, bet no partijas “Saskaņa” – 
Karina Sprūde.

Ādažu novada dome
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Mazajā Baltezerā un Dūņezerā ielaisti 32 500 līdaku mazuļi
Ādažu novada pašvaldība, sadarbībā ar 
Zivju fondu, divos novada ezeros ielaida 
32500 līdaku mazuļus – 25000 līdaku ma-
zuļus Mazajā Baltezerā un 7500 – Dūņeze-
rā. Atbilstoši Zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumu rekomendācijām, Lauku 
atbalsta dienestā tika iesniegti divu pro-
jektu pieteikumi Valsts Zivju fonda atbal-
sta saņemšanai. Pasākuma “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder Valstij, kā arī citās ūdens-
tilpēs, kas ir Valsts vai pašvaldību īpašu-
mā” ietvaros tika pieteikti šādi projekti – 
“Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 
Dūņezerā” un “Zivju resursu pavairošana 
Ādažu novada Mazajā Baltezerā”. Martā 
Zivju padomes sēdē izskatīja 72 projektu 

iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais 
Zivju fonda finansējums bija 318  501.80 
EUR, bet izsludinātai pasākuma kārtai 
pieejamais atbalsta apmērs – 215  000.00 
EUR. Tādējādi pasākumam iesniegto pro-
jektu pieprasītais finansējums ievērojami 
pārsniedza projekta iesnieguma kārtā iz-
sludināto un pieejamo atbalsta apmēru. 
Ņemot vērā pieejamā finansējuma iero-
bežojumu, visi projekti tika rūpīgi vērtēti 
un tikai 33 projekti apstiprināti pilnā ap-
mērā. To vidū bija arī abi Ādažu novada 
domes pieteikumi. Projekta “Zivju resur-
su pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” 
kopējās izmaksas ir 2175.00 EUR ar PVN, 
no kurām 1718.25 EUR jeb 79% ir Zivju 
fonda finansējums. Projekta “Zivju resur-
su pavairošana Ādažu novada Mazajā Bal-

tezerā” kopējās izmaksas ir 7250.00 EUR 
ar PVN, no kurām 5727.50 EUR jeb 79% 
ir Zivju fonda finansējums. Zivju mazuļu 
piegādi un ielaišanu ezeros veica SIA “Rū-
jas zivju audzētava”. Ādažu novadā esošos 
publiskos ūdeņus pašvaldība valdījumā no 
valsts pārņēma 2014. gadā.

Laima Jātniece

Ādažu bērnudārzā
veikti nozīmīgi remontdarbi 

Ādažu bērnudārzā izbū-
vēti divi jauni gājēju celiņi 
150m2 platībā, 7. grupiņā 
izbūvēta jauna grīda 60m2 
platībā, t.sk. izbūvēta jauna 
grīdas konstrukcija un ie-
klāts jauns segums. Grīdas 
segums nomainīts arī 8. 
grupiņā 152m2 un 4. gru-
piņā – 60m2 platībā. Esošā 
parketa grīda atjaunota 
180m2 platībā. Izbūvēti jau-

ni pagalma vārtiņi ar jaunu kodatslēgu. Uzlikti jauni radiatori (kopā 
74), veikta durvju konstrukcijas montāža vestibilā, ir jaunas alumī-
nija sienas, nomainīti apkures ventiļi, uzstādīti divi jauni karogkāti. 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē pabeigta arī baseina renovācijas 
projekta izstrāde. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Nozīmīgi
remontdarbi arī Ādažu vidusskolā

Ādažu vidusskolā atjaunoti betona pakāpieni pie skolas ieejas, 
veikti remontdarbi 13 mācību kabinetos, pagrabstāvā nomainīts 
maģistrālā karstā ūdens vada bojātais posms, skolas gaiteņos 
veikti parketa remontdarbi 800m2 platībā. Noslēgusies skolas 
ēdnīcas remontdarbu 1. kārta, tai skaitā izbūvēts jauns kanali-
zācijas un ūdens apgādes tīkls, izbūvēts jauns elektro tīkls, kā arī 
veikti sienu kosmētiskie remontdarbi. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa
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Vai paradīzē hokeju spēlēs?

Šo jautājumu uzdeva mūsu leģendārais 
Latvijas hokeja vārtsargs Artūrs Irbe, 
kurš jūlija beigās piedalījās Ādažu evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes rīkotajā Drau-
dzes dienas pasākumā Baltezera baznīcā 
un dalījās savā dzīves un ticības pieredzē. 
Sarunas notika nepiespiestā gaisotnē pļa-
vā pie baznīcas pēc ģimenēm veltītā svēt-
dienas dievkalpojuma ar mācītāju Ivaru 
Jēkabsonu un emocionālā svētku koncer-
ta, kur apmeklētājus priecēja dziedātāja 
Ieva Kerēvica un pianists Madars Kalniņš. 

Latvijas sabiedrībā varbūt ne visiem ir zi-
nāms, ka pasaulē slavenais hokejists Artūrs 
Irbe, kurš savu karjeru pārsvarā aizvadījis 
NHL, ir arī ticīgs cilvēks, un viņa ticība ir 
mantojums no viņa ģimenes un veidojusies 
personīgā pieredzē. Viņš dalījās ar to, ka 
Dieva un Svētā gara klātbūtne viņu vien-
mēr ir pavadījusi gan karjeras augšupejā, 

gan sarežģītos dzīves posmos. 
Tieši karjeras augšupeja bija 
laiks, kad Artūrs esot mācījies 
lūgt Dievu. “Tolaik manas lūg-
šanas bija diezgan konkrētas 
un skaidras – no galvas iemā-
cīta Tēvreize, pēc tam pielikts 
klāt lūgums atbilstoši situāci-
jai. Es lūdzu katru vakaru un 
dažreiz arī katru rītu jebkur 
pasaulē, kur es braucu un kur 
es piedalījos mačos. Tas mani 

nostabilizēja un palīdzēja tikt galā ar tām 
daudzajām dilemmām, kuras katru dienu 
mani nodarbināja,” atklāja Artūrs.
Visos braucienos viņam vienmēr bijusi lī-
dzi viņa zaļā Bībele. Šajā Bībelē viņš smēlies 
spēkus arī tajos grūtajos brīžos, kad visi dzī-
ves sapņi jukuši. “Es zinu, ka visgrūtākajos 
momentos Dievs mani ir uzrunājis. Kad es 
griezos pie Dieva, es vēru vaļā Bībeli un la-
sīju. Un Dievs caur to man atbildēja tieši uz 
tiem jautājumiem, kuri mani tai brīdī no-
mocīja. Tas man deva tādu spēku un mieru, 
ka raizes vairs nespēja izsist no sliedēm. Tā 
bija milzīga svētība,” ļoti personiskā piere-
dzē dalījās Artūrs.
Artūrs Irbe ir viens no diviem Latvijas ho-
kejistiem, kurš uzņemts Starptautiskā ho-
keja federācijas Slavas zālē. Viņš izteica pār-
liecību, ka viss, ko mēs darām, visi dzīves 
pamati, ir jāveido uz klinšainas pārliecības 
un ticības pamata. Un šai ticībai ir jābūt 

pārbaudītai. Viņš atklāja, ka viņam pašam 
pārbaudījumi ir bijuši nepieciešami, lai viņa 
ticība nostiprinātos.
Īpaši vēršoties pie jauniešiem, viņš uzsvēra, 
ka mūsu neatlaidība un ticība ir daudzkārt 
svarīgāka par to, ko mēs šobrīd spējam. 
“Dzīve ir mācību process. Par to nav jā-
uztraucas, ja mēs kaut ko nemākam. Mēs 
visu laiku augam savā ticībā un arī mūsu 
izpratnē par mūsu personīgajām attiecībām 
ar Dievu, ar Jēzu,” dalās sportists. Viņš iz-
stāstīja, ka 10 gadu vecumā pret tēta gribu 
devies uz jauno hokejistu uzņemšanas pār-
baudījumu, kaut arī vēl ne reizes nebija vil-
cis kājās slidas. “Mani uzņēma tajā grupā, 
nevis tāpēc, ka es kaut ko mācēju, bet par to, 
ka es ļoti to gribēju!”
“Es savas zināšanas kapā nepaņemšu. Es 
nezinu, vai paradīzē hokeju spēlēs? Ja Dievs 
būs žēlīgs un es līdz turienei nokļūšu. Tā-
pēc jāpalīdz jaunajiem censoņiem, kuriem 
acis deg!” Tā par šodienas dzīvi pārdomās 
dalījās Artūrs Irbe. Šobrīd viņam ir tas, par 
ko ir sapņojis, –  viņš ar savu ģimenei dzīvo 
Latvijā, laukos. Un viņš trenē jaunos, topo-
šos hokejistus. 
Dievkalpojumi Baltezera baznīcā notiek 
katru svētdienu pulksten 11.00 un trešdie-
nās pulksten 18.30.
Informācija arī www.baltezerabaznica.lv
www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Marta Romanova-Jēkabsone, 
Ādažu ev. lut. draudze

Ar “3+ Ģimenes karti” daudzbērnu ģimenēm no
1. jūlija atlaide braucieniem reģionālo maršrutu autobusos
No 1. jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi ir 
tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas 
biļetes cenas, braucot reģionālo maršrutu 
autobusos un vilcienos. Atlaide pienākas 
tikai tiem daudzbērnu ģimenes locekļiem, 
kuri ir saņēmuši “3+ Ģimenes karti” un 
kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz šīs kar-
tes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģime-
nes loceklim, kurš vēlas saņemt atlaidi, jāuz-
rāda arī personu apliecinošs dokuments, kas 
saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu 
likumu ir pase vai personas apliecība jeb ID 
karte (autovadītāja vai kāda cita apliecība 
šajā gadījumā nav derīga). Atlaide ir piemē-
rojama tikai biļetēm, kas paredzētas vienam 
braucienam, bet tā šobrīd netiek attiecināta 

uz abonementa biļetēm.
Lai saņemtu atlaidi, persona autobusa vai 
vilciena vadītājam uzrāda “3+ Ģimenes 
karti” un personu apliecinošu dokumentu – 
pasi vai ID karti. Bērniem jāuzrāda pase vai 
ID karte vai dzimšanas apliecība. Autobusa 
vadītājs pārbaudīs, vai pasē/ID kartē norā-
dītais personas vārds un uzvārds ir redzams 
arī uz attiecīgās kartes (kartes pirmajā pusē 
ir rakstīts kartes īpašnieka (vecāku) vārds 
un uzvārds, bet otrā pusē ir bērnu vārds un 
uzvārds, un atlaidi var saņemt tad, ja pa-
sažiera vārds un uzvārds ir norādīts kartes 
vienā vai otrā pusē). Pagaidām bērni var iz-
mantot kādam no vecākiem izsniegto karti 
kopā ar personas apliecinošu dokumentu – 

pasi vai ID karti ar nosacījumu, ka karte nav 
anulēta vai tai beidzies derīguma termiņš, 
un konkrētais bērns ir norādīts uz vecāku 
kartes. Plašāk par “Ģimenes kartes” saņem-
šanu mājaslapā www.godagimene.lv.

Godagimene.lv

PERSONĪBA

100% pabalsts ēdināšanai trūcīgajiem
un maznodrošinātajiem izglītojamajiem arī pirmsskolā
Ādažu novada dome lēmusi veikt gro-
zījumus domes 2010. gada 23. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 “Saistošie 
noteikumi par sociālās palīdzības pie-
šķiršanas kārtību Ādažu novadā”, no-
sakot, ka turpmāk pabalsts ēdināšanai 
100% apmērā tiek piešķirts trūcīgajiem 

un maznodrošinātajiem izglītojamajiem, 
kuri iegūst pamatizglītību, vispārējo vi-
dējo izglītību vai apmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi. Līdz šim 100% apmērā 
ēdināšanas pabalstu saņēma maznodro-
šinātie, kuri iegūst pamatizglītību un 
vispārējo vidējo izglītību, bet par ēdinā-

šanu pirmsskolas izglītības iestādē pa-
balsts maznodrošinātajām ģimenēm bija 
1,49 eiro dienā par bērnu. Grozījumi pa-
redz noteikt 100% apmaksu izglītojamo 
ēdināšanai ne tikai vispārējās izglītības 
iestādēs, bet arī pirmsskolā. 

Ādažu novada dome
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Domes Saimnie-
cības daļas Teh-
niskais dienests 
veicis smilšu pie-
bēršanu Alderu 
peldvietā 33m3 
apjomā, Vējupes 
peldvietā 31m3 un 
Baltezera peldvie-
tā 31m3 apjomā. 
Tāpat izpļautas 
ūdenszāles Vēju-
pē pie Ūbeļu ielas 
peldvietas.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Vasaras sezonā 
Ādažu novada do-
mes Saimniecības 
daļas Tehniskais 
dienests nopļāvis 
ceļu nomales 40,43 
km apjomā. Izman-
tojot ārpakalpoju-
mu, ceļu nomales 
pļauj 20,97 km apjomā 2 reizes sezonā un 15,04 km apjomā 1 
reizi sezonā. Pārējos pļaušanas darbus veic domes Saimniecības 
daļas Tehniskais dienests.
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Ādažu novada iedzīvotāju sūdzības un ierosinājumus par sa-
biedriskā transporta maršrutu sarakstu, kāds stājās spēkā no 1. 
augusta, izskatīja Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, Rīgas 
plānošanas reģiona un pārvadātāja – SIA “Ekspress Ādaži” – 
pārstāvji. Tika meklēti iespējamie risinājumi, pirmkārt, pār-
kārtojot autobusu kustības sarakstus rīta un vakara stundās, 
par ko tika saņemtas visvairāk iedzīvotāju sūdzības. Noslogo-
tākajās rīta un vakara stundās kursēs lielie autobusi, nevis mik-
roautobusi, kā arī tiks veiktas šādas izmaiņas maršrutos, sākot 
ar šā gada 21. augustu:

Nr. 6821 Rīga – Ādaži – Kadaga:
• reiss plkst. 7:20 no Kadagas mainīts uz plkst. 7:00
• reiss plkst. 7:55 no Kadagas mainīts uz plkst. 7:50
• reiss plkst. 9:50 no Kadagas mainīts uz plkst. 9:40
• reiss plkst. 22:00 no Kadagas mainīts uz plkst. 22:15
• reiss plkst. 9:45 no Rīgas mainīts uz plkst. 8:10
• reiss plkst. 15:50 no Rīgas uz Kadaga pagarināts līdz Garkalnei  
• atklāts reiss plkst. 16:15 no Rīgas līdz Kadagai
• reiss plkst. 17:00 no Rīgas līdz Kadagai, plkst. 18:15 pagarināts 
līdz Podniekiem
• reiss plkst. 21:00 no Rīgas mainīts uz plkst. 21:15
• atklāts reiss plkst. 21:45 no Rīgas uz Kadagu un Garkalni
• atklāts reiss plkst. 23:05 no Rīgas uz Kadagu, Podniekiem un 
Garkalni

Nr. 6822 Rīga – Ādaži – Podnieki – Garkalne:
• atklāts reiss plkst. 6:18 no Garkalnes, Alderos 6:30, Ādažos 
6:45, Rīgā 7:25
• slēgts reiss no Garkalnes 8:13 un atklāts reiss plkst. 7:38
• reisā plkst. 8:30 no Rīgas iekļauta pietura Alderi

Nr. 6824 Rīga – Ādaži – Carnikava
• reiss plkst. 7:25 no Carnikavas mainīts uz plkst. 7:05;
• atklāts reiss plkst. 8:00 no Rīgas, Ādažos 8:40, Siguļos 8:45, 
Carnikavā 8:50 
• reiss plkst. 21:30 no Rīgas mainīts uz plkst. 22:00;

Nr. 6842 Carnikava – Ādaži – Kadaga
• atklāts reiss Kadaga 7:45 – Ādaži 7:55 – Siguļi 8:00 – Carni-
kava 8:05
• atklāts reiss Ādaži 14:40 – skola 14:43 – Cits Mežaparks 14:45 
– Siguļi 14:50
Nr. 6855 Rīga – Kalngale – Carnikava – Kadaga
• slēdz reisu plkst. 8:40 Rīga – Kalngale – Carnikava
• reisam plkst. 15:00 no Ādažiem, Siguļos 15:26, Carnikavā 
15:30 noteikta izpilde arī sestdienās, svētdienās

Pēc Ādažu iedzīvotāju lūguma
no 21. augusta veiks izmaiņas

sabiedriskā transporta maršrutos

Ādažu novada dome lē-
musi veikt grozījumus 
saistošajos noteikumos 
Nr.44/2015 “Par kārtību 
rotaļu un sporta lauku-
mos”. Grozījumi nosaka, 
ka aizliegums rotaļu un 
sporta laukumos braukt 
ar velosipēdiem, skrituļ-
dēļiem, skrituļslidām un 
skrejriteņiem neattiecas uz Ādažu vidusskolas stadiona skrejce-
ļu. Pārējos rotaļu un sporta laukumos šis aizliegums neattiecas 
arī uz bērniem līdz 10 gadu vecumam. Plašāk par to, kāda kārtība 
jāievēro rotaļu un sporta laukumos, skatīt www.adazi.lv mājas-
lapā, sadaļā “Pašvaldība”, ”Dokumenti”, “Saistošie noteikumi”.

Ādažu vidusskolas stadiona skrejceļā 
atļauts braukt ar velosipēdiem,
skrituļdēļiem un skrejriteņiem

Uzlabo ielu segumu

Ar asfaltfrēzi uzlabots ielu segums Ķiršu ielā, Rožu ielā, Sko-
las ielā, Parka ielā un Vējupes ceļu posmā. Noņemts apaugums   
Vecštāles ceļam 5 km garumā abās ceļa pusēs.

Ceļu nomaļu pļaušana

Smilšu piebēršana un
ūdenszāļu izpļaušana peldvietās
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MŪSU CILVĒKS

“Nevis jāiekārto vai jāiekopj dārzs, 
bet jādzīvo tajā, jābūt kopā ar to,” savā 
atziņā par to, kā izdevies radīt tik brī-
numskaistu dārzu, dalās Velta Brei-
daka, stādu audzētavas “Saulesķirši” 
saimniece, kura jau piekto gadu jūlija 
beigās organizēja arī Hortenziju dienas 
savā daiļdārzā Ādažos. 

Hortenzijas, hortenzijas…
Velta jau 14 gadus audzē ziemcietes un 
hortenzijas. Ja reiz Hortenziju dienas, 
vai šie ir arī mīļākie ziedi? “Lai gan 
īpaši esmu sadraudzējusies ar hortenzi-
jām, tas nenozīmē, ka citi ziedi ir ma-
zāk mīļi. Varbūt precīzāk būtu teikt, ka 
hortenzijas ir mīļākās puķes no visiem 
košumkrūmiem,” atbild Velta. Kā radās 
Hortenziju dienas? “Lai gan šis ir mūsu 
ģimenes dārzs, tomēr apzinos, ka zie-
dus es varu tikai iestādīt, bet ne radīt. 
Ikviens zieds, skaistums ir Augstākā 
radīts. Savu dārzu atveru, lai 
arī citiem būtu iespēja 
baudīt šo skaistumu. 
Var just, ka visiem, 
kuri atbrauc šeit 
ekskursijās, dārzs 
ir pie sirds. Ja satie-
kas motobraucēji 
vai makšķernie-
ki, viņiem ir savas 
sarunas, tāpat arī 
daiļdārzniekiem. Tie, 
kuri, te atbraucot, sa-
tiekas, sniedz viens otram 
pozitīvas emocijas.  Aplūkot 
Veltas dārzu, lai smeltos idejas un 
gūtu padomu, brauc pat no Daugavpils, 
Valmieras, Bauskas un citām vietām. 
Īpaši Veltu aizkustinājis fakts, ka cilvēki 
gatavi tik garu ceļu mērot pat ar sabied-
risko transportu. 

Dažādas pasaulītes 
Bērni, kuri atnākuši līdzi vecākiem, Vel-
tas dārzā arī jūtas īpaši – vieniem lieko-
ties, ka te esot Disnejlenda, citiem, ka te 
ir iespēja nonākt vairākās pasaulēs. Kāds 
sešgadīgs puika savu mammu mudinājis 
doties vēlreiz aplūkot dažādās pasaulītes, 
kādas Veltai te izdevies uzburt. Un par 
to, ka izdevies, Velta saka paldies savam 
vīram Jānim, kurš pirms 28 gadiem, 
uzklausot sievas vēlmes, izbetonējis šeit 
mazu dīķīti, kur tagad zied 
ūdensrozes. Viņš regulāri rūpē-
jas arī par mauriņa kārtību un 
apcērp kokus, lai tie saglabātu 
savu skaisto formu.  Tāpat Vel-
ta uzsver, ka šajā rakstā noteikti 
esot jāpiemin Mareks, kurš tai-
sot lieliskas mēbeles. Tieši viņš 
uztaisījis dārza tiltiņu, par ko 
Velta sapņojusi, kā arī dekora-

tīvos logu rāmjus, kas atrodas 
dārzā. Radiniece Ilze 

uzšuvusi kleitu 
un matu lenti 

ar hortenzi-
jām, lai Velta, uzņe-
mot viesus Horten-
ziju dienās, arī pati 
ziedētu. 
Smalks un sieviš-
ķīgs dārzs

Veltas sievišķīgums 
iemiesojas it visur vi-

ņas dārzā – mazi leļļu 
cilvēciņi sasēduši puķu 

podos, dažāda lieluma māla 
bruņurupuči rāpo netālu no dīķa, 

vakara stundās dīķī izgaismojas spāre, 
un  netālu no čalojošās dārza strūkla-
kas naktī iemirdzas gliemežvāka pērle… 
Velta ir arī ļoti jauneklīga: “Iespējams, 
tāpēc, ka spēlēju ar saviem bērniem fut-

bolu, vingroju, eju uz ūdens aerobiku jau 
12 gadus, bet varbūt tas izskaidrojams 
ar to, ka daru to, kas man patīk. Man ir 
sajūta, ka nemaz nav tik daudz dzīvots, 
drīzāk liekas, ka tikai tagad viss labākais 
sāksies. Katram vecumam ir savs šarms 
un burvība. Jaunībā neesi tik drošs un 
pārliecināts par savām spējām, brieduma 
gados zini, ko vari un cik daudz vari… 
Man šķiet, ka katrs mirklis uz priekšu ir 
aizvien labāks un labāks. Mazbērni saka, 
ka neesmu kā omīte… Kad viņi pie ma-
nis atbrauc, mums kopā ir jautri.”  
No angļu līdz japāņu dārzam
Veltas dārzs paver iespēju iepazīt ne ti-
kai viena dārza stilu vien. Te ieraugāms 
angļu, japāņu dārzs, Bavārijas Alpi Vāci-
jā, Luāras ieleja Francijā un pat Āfrika. 
“Dārzs ir dzīvs, tas mainās no pavasara 
līdz pat salnām,” stāsta Velta.
“Šeit nevajadzētu meklēt dažādu dārzu 
stila paraugus, uztvert visu burtiski, šī 
ir mana versija par dažādām tēmām,” 
piebilst Velta. “Droši vien tā varētu iz-
skatīties paradīzē, saku Veltai, aplūko-
jot viņas dārzu. “Nē, domāju, ka tur ir 
tūkstošreiz skaistāk,” pārliecināta Velta. 
Viņu jau no bērnības ļoti saistījusi daba. 
Īpaši upe un mežs. Tieši tāpēc jaunībā, 
kad Ādažu kolhozs saviem darbiniekiem 
(viņai ar vīru) piešķīris apmēram 1300 

kvadrātmetru zemes, uzreiz gribējies ie-
stādīt kokus – vismaz piecas priedes un 
četras egles.
Velta uzaugusi Ādažos: “Aizbraucot uz 
Rīgu, man bija  grūti tur palikt ilgāk par 
divām dienām. Vecvecāki aizveda uz 
Ziedoņdārzu, bet ar to man bija par maz, 
ļoti pietrūka dabas tuvuma. Kad man 
bija kādi pieci gadi, atceros, ka jau tad 
gribēju, lai taciņa pie mājas būtu skais-
ta un kārtīga,” atzīst Velta. Tieši tāpēc 
interesanta šķiet viņas izvēle mācīties 
Bulduru sovhoztehnikumā par konser-
vēšanas tehnoloģi, nevis daiļdārznieci: 
“Šādu profesiju izvēlējos māsas iespaidā, 
turklāt toreiz daiļdārzniekus sagatavoja 
tikai pēc vidusskolas, bet uz tehnikumu 

Mans 
skaistais 
dārzs

Mans 
skaistais 
dārzs
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Ādažu biedrība ‟Veselīgas attīstības skola” Erasmus + projektā ‟Freedom in learning”

Biedrība “Veselīgas attīstības skola” Āda-
žos darbojas no 2013. gada. Šogad bied-
rība piedalījās Erasmus + projekta “Fre-
edom in learning” organizēšanā Rīgā, 
kur 24 dalībnieki no 8 valstīm (Latvija, 
Itālija, Spānija, Rumānija, Slovākija, Ma-

ķedonija, Polija, Portugāle) apvienojās, 
lai iedziļinātos disleksijas problēmas no-
vēršanas aktualitātē jauniešu vidē nefor-
mālās izglītības kontekstā. Katra jauniešu 
grupa izstrādāja savu projekta plānu, kas 
palīdz izprast projektu rakstīšanas gai-
tu. Dalībnieki bija iedvesmoti par iespē-
ju patstāvīgi iesniegt un īstenot dažādus 
Erasmus+ programmas  projektus, un 
katrs aizveda uz savu valsti daudz jaunu 
ideju un vēlēšanos turpmāk aktīvi pieda-
līties šajā programmā. Projekta ietvaros 
viesojāmies arī “Upesleju internātpamat-
skolā-rehabilitācijas centrā”, kā arī izstrā-
dājām rokasgrāmatu angļu valodā (ht-
tps://vasbiedriba.wordpress.com/erasmus/

latvija-freedom-in-learning/), kas apvieno 
dažādas spēles un paņēmienus darbam ar 
jauniešiem, kuriem ir disleksija. 
Biedrība “Veselīgas attīstības skola” Āda-
žu novada administratīvajā teritorijā dzī-
vojošiem pirmsskolas vecuma bērniem ar 
speciālām vajadzībām sniedz speciālistu 
palīdzību izglītošanā un sagatavošanā 
skolai, kā arī jaunākā skolas vecuma bēr-
niem ar mācīšanās traucējumiem mācību 
iespēju paplašināšanu vispārizglītojošā 
skolā. 

Projekta koordinatore Ināra Kļaviņa

Fo
to

 –
 b

ie
dr

īb
as

 a
rh

īv
s

NOVADĀMŪSU CILVĒKS

aizgāju mācīties jau pēc 
8. klases. Vai skaistuma 
izjūtu ir iespējams ie-
mācīties? Var mēģināt, 
bet pamatā tā tik un tā ir 
dabas, Dieva dota izjūta,” 
pārliecināta Velta.  
Dārzs, kas nekad nav gatavs
“Dārzs ir 28 gadu darba rezultāts, 
kas vienmēr turpina būt attīstības proce-
sā, un tas nekad nebeidzas,” smejas Velta. 
Sākot iekopt dārzu, sarežģītākais ir bijis 
izveidot dažādas formas, pēc tam tās uz-
turēt jau ir vieglāk. Tā, piemēram, ma-
zais kadiķis, kas šajā dārzā stādīts pirms 
28 gadiem, tagad ieguvis liela bonsai 
koka formu. Un lai kadiķis tiktu pie šāda 

veidola, tas, protams, īpaši jā-
veido. Tagad dārzā atkal rodas 
jaunas puķu dobes. Mauriņš, 
kas ticis izmantots kā darba 
zona, arī pārvērties par puķu 
dārzu. Šajā dārzā mauriņam 
jāpiekāpjas ziediem. Sevišķi 
ziemcietēm. Velta stāsta, ka 
ziemcietes veido dārza pama-
tu, galveno struktūru, tāpēc 
Veltai  tās ir īpaši mīļas, arī 
viņas pamatnodarbošanās ir 

tieši ziemciešu audzēšana. 
Velta domā, ka daudzi 

jaunieši, iespējams, ne-
spēj novērtēt to, cik 
daudz un dažāda in-
formācija tagad ir 
pieejama, 
īpaši par 

dārza di-
zainu. “Sa-

vulaik bija 
tikai izdevums 

“Dārzs un Drava”, bet es 
sadabūju arī dažādus izde-
vumus no Maskavas,” atklāj 
Velta. Viņa ļoti novērtē, ka 
vectēvs, kurš 
20.gs. 30. ga-
dos strādājis 
gan Rīgā, gan 
S a n k t p ē t er-
burgā, vec-
māmiņai jau 
toreiz vedis 
dažādus žur-
nālus par dār-
za dizainu. 
Tāpat viņa priecājas par jauno paaudzi: 
“Ļoti priecājos par jauniešiem, kuri spēj 
novērtēt dārza skaistumu un to veido ar 
savu izdomu, savā stilā, ne tikai kopējot 
jau redzēto. Īpaši priecē, ka ne tikai sie-
vietes, bet arī vīrieši darbojas dārzā.” 

Lejkanniņas un citas aizraušanās
Veltas trīs dēli izauguši viņas veidotajā 
vidē, tomēr viņiem katram ir savas inte-
reses un dzīves piepildījums. Arī 9 Veltas 
mazbērni, atbraucot ciemos, piepalīdz 
dārza darbos, taču, vai kāds no viņiem 
vēlēsies savu dzīvi saistīt ar ziedu au-
dzēšanu, nav zināms. Dēli mammai  no 
ārvalstīm ved skaistus dārza dekorus un 
lejkanniņas, ko Velta kolekcionē jau 24 
gadus. Lejkanniņas Veltas dārzā ierau-
gāmas teju visur – dažas iekārtojušās uz 
tējas galdiņa jaukajā terasē, citas iestutē-
jušās kādā puķu podā, bet vēl kādas gra-
ciozi stāv puķu dobēs vai iekarinātas koku 
zaros. Lejkanniņu kolekcionēšana ir sena 
Veltas aizraušanās, bet salīdzinoši jauna 
ir dekupēšana. Velta dekupē gan mēbeles, 

gan dažādas sīkas detaļas – dārza 
lāpstiņas, spainīšus, kastītes, šķī-
vīšus, burciņas, virtuves dēlīšus, 
pulksteņus un vēl daudz ko citu. 
“Tas ir kaut kas traks, varu deku-
pēt no rīta līdz vakaram!” smejas 
Velta.  Viņa veido arī skaistas zie-
du kompozīcijas traukos. Un, kā 

pati saka, dara to no visas sirds, nezinot, 
kāds tieši būs gala rezultāts: “Mana mam-
ma visu šuva uz acumēru. Tāpat arī es 
veidoju floristikas kompozīcijas. No visas 
sirds un dvēseles!” 

Monika Griezne
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SPORTS

Ādažnieki uznes Ādažu karogu otrajā augstākajā virsotnē Kaukāzā
Ādažnieki Māris Arnavs un Jānis Vein-
bergs ideju par kāpšanu Gruzijas aug-
stākajā virsotnē – Kazbekā – lolojoši 
veselu gadu, kopš abi viesojās Gruzijā 
pirms gada. “Jau tad šis kalns piesaistī-
ja ar savu īpašo enerģētiku un vilināja 
atgriezties atkal,” stāsta Māris Arnavs.  
Ādažnieki ceļu uz augsto virsotni (5047 
m) mērojuši četras dienas, noejot 47 km 
(ceļa garums turp un atpakaļ). Visgrūtāk 
bijis kāpt, sākot no 3800 metru augstu-
ma, kur kalnu klāj tikai ledājs. “Kalnam 
ir  divas pakāpes, kur pirmā ir 150 met-

ru zem pašas virsotnes. Lai no šī vietas 
nonāktu līdz pašai kalna spicei, jāiet pa 
tīru ledu. Daudzi tūristi bieži paliek šajā 
vietā, tā arī nesasniedzot virsotni. Laika 
ziņā ceļš, kas mērojams no šīs vietas līdz 
kalna galam, ir 4,5 stundas,” stāsta Mā-
ris. Virsotnē gaisa temperatūra ir -12 °C 
ar vēja brāzmām līdz 20 m/s. Šī ir aug-
stākā virsotne, kurā līdz šim uzkāpuši 
abi ādažnieki. Māris atzīst: “Šis kalns ir 
majestātisks un maģisks – tajā var gūt 
fantastisku enerģiju!” Abi aizrautīgie ce-
ļotāji atzīst, lai uzkāptu šādā kalnā, jāiz-

vērtē savas spējas un galvenais – jāpārvar 
pašam sevi.

Monika Griezne

Ādažu sportisti no Latvijas Jaunatnes olimpiādes pārved 8 medaļas

Latvijas Jaunatnes olimpiādē Cēsīs  pie-
dalījās 2803 sportisti no 82 pašvaldī-
bām, tostarp 27 Ādažu novada sportisti. 
Ādažnieki sacentās 11 sporta veidos un 

rezultātā guva 8 godalgotas vietas, me-
daļu kovērtējumā ierindojoties 13.vietā. 
Zelta medaļas izcīnīja tenisists Mārtiņš 
Rocēns, džudists Andrejs Rižovs un 
vieglatlēts Kristiāns Upenieks 3000m 
skrējienā. Sudraba medaļu brīvajā cīņā 
ieguva Elīza Marija Jevstigņejeva, grie-
ķu – romiešu cīņā par sudraba medaļas 
ieguvējiem kļuva Kristians Piskorskis un 
Ruslans Protasovs, pie sudraba godalgas 
tika Jānis Edgars Štrauss džudo sacen-
sībās un mūsu basketbola 3×3 komanda 

– Kristofers Vasiļevskis, Valters Briedis, 
Kārlis Jānis Indriksons un Artūrs Valt-
manis. Lieliskus rezultātus uzrādīja arī 
citi ādažnieki, gūstot vienu 4. vietu (grie-
ķu – romiešu cīņa – D.Dimerecs, piecas 
5. vietas (golfs – L.Cine, grieķu – romie-
šu cīņa – V.I.Lukins, M.Miķelsons, brī-
vā cīņa – V.Alksne, K.Leitone) un divas  
6. vietas (peldēšana – Anna Kate Zbit-
kovska, golfs – M.Stūra). Lepojamies un 
apsveicam!

Laima Jātniece

Mazie ādažnieki gūst panākumus Latvijas 
Čempionātā BMX riteņbraukšanā

Latvijas čempionātā BMX riteņ-
braukšanā, kurā 282 braucēji no 
visas Latvijas startēja 22 kate-
gorijās, piedalījās arī 8 ādažnie-
ki. Meiteņu G7 grupā Elizabete 
Zeica izcīnija 2. vietu un G8-10 
grupā Estere Liepiņa izcīnīja 9. 
vietu. Zēnu B6 grupā Noa Lie-

piņš ieguva 3. vietu, bet Valters 
Ancāns – 12. vietu. B9 grupā Edvards Tūters izcīnīja 4. vietu 
un Tomass Zeics – 9. vietu. B15 grupā Agris Možeiko iekļuva 7. 
vietā, savukārt junioru grupā JM Artis Možeiko – 5. vietā.

“ĀdažiVelo” pārstāve Zanda Rutkovska uzvar 24h MTB Baltijas kausa 1. posmā Lietuvā
Baltijas kausa 1. posmā Lietuvā piedalījās 
vairāk nekā 100 dalībnieku no Latvijas 
un Lietuvas, tajā skaitā arī divas “Āda-
žiVelo” pārstāves – Zanda Rutkovska un 
Aija Valtmane. 24h MTB riteņbraukša-
nas sacensības ilgst diennakti, un uzvar 
tas, kurš paspēj nobraukt vairāk apļus šo 
24h laikā. Sieviešu solo klasē grūtā un 

aizraujošā cīņā, kur trīs ātrākās dāmas 
diennakts laikā katra kādu laiku pabija 
līderes godā, uzvarēja “ĀdažiVelo” pār-
stāve Zanda Rutkovska, 24h laikā no-
braucot 22 apļus jeb vairāk nekā 300 km. 
Apsveicam un lepojamies! MTB Baltijas 
kausa 2. posms 26. un 27. augustā notiks 
Latvijā, Ogres Zilajos kalnos.

Atvērts futbola un
pludmales volejbola laukums Kadagā
Kadagas pludmales volejbola lau-
kumā uzlikts volejbola tīkls, kā arī 
uzstādīti futbola vārti! Laukumā 
atrodas arī rotaļu laukums bēr-
niem no 10 gadu vecuma. “Lai iz-
veidotu jaunu sporta laukumu, kur 
darboties jauniešiem Kadagā, tika 
veikta meža zemes atmežošana, te-
ritorija bija jāatbrīvo no celmiem, bija jāizlīdzina un jāiemēra 
pats laukums. Lai izveidotu pludmales volejbola laukumu, tika 
atvestas arī 100m3 skalotās smiltis,” stāsta Sporta daļas vadītājs 
Pēteris Sluka. Laipni aicināti aktīvi atpūsties!

Ādažos aizvadīts Latvijas čempionāts kabeļveikbordā 2017
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1. lpp. → Sportisks gars un prieka emocijas Ādažu novada Garkalnes sporta festivālā

Vislabāk no šīs četrotnes veicās koman-
dai “Visi pirksti īkšķi”, kuri nepiedzīvoja 
nevienu zaudējumu un izcīnīja galveno 
balvu kruīza ceļojumu uz Stokholmu. 
Sudrabs komandai “Viļaka”, bet bronza 
“First pick”.
Futbolā šogad piedalījās 5 komandas, 
kuras izspēlēja viena apļa turnīru, katra 
spēlē tiekoties vienu reizi. Spraigās un 
līdzvērtīgās cīņās šogad par čempioniem 
tika kronēti “Garkalne K11” koman-
da, otrie palika pagājušā gada čempioni 
“Baltezers” un pie bronzas godalgas tika 
“Zaļi Ādaži” komanda!

Uzvarētāji jauniešu grupā šaušanā ar disciplī-
nas tiesnesi Ļenu Grigāni

Bērnu stafetes Indras Rasmanes un Ilonas 
Leitones vadībā

Ričards Sniedze starptautiskajās sacensībās iegūst divas sudraba medaļas
Starptautiskās jauniešu sacensībās “Madwave Challenge” atsevišķās peldēšanas dis-
ciplīnās startēja vairāk nekā 60 dalībnieku no visas Latvijas un vairākām kaimiņval-
stu sporta skolām. Ādažnieks Ričards Sniedze peldēšanā uz muguras 50m (rezultāts 
30.25) un 100m (rezultāts 1.07.02) distancē piekāpās tikai Lietuvas pārstāvim Karkle-
lim Dziugas no PK Ignalinos, izcīnot divas sudraba medaļas. Tā kā šajās sacensībās 
startēja visi Latvijas pārstāvji, kuri pēdējos gados bija uzrādījuši augstākos rezultātus 
peldēšanā uz muguras un arī “Latvijas junioru un jauniešu čempionātā”, kas notika 
š.g. 16.-17.06., šie laiki netika pārspēti. Ričards Sniedze savā vecuma grupā šobrīd uz-
skatāms par labāko peldētāju uz muguras Latvijā.

Ādažu privātā pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaku valstība” nosvinējusi 10 gadu jubileju
Pirmsskolas izglītības iestādi svētkos 
atnāca sumināt bijušie pedagogi, vecā-
ki, draugi, sadarbības partneri un, pro-
tams, bērni, kas par prieku klātesošajiem 

sniedza svētku koncertu. 
Koncertā skatītāji iepazina 
Puteklīti Knauķīti un Putek-
līti Knīpiņu, kuri, kā izrādās, 
dzīvo pirmsskoliņas bēniņos un 
ik dienu vēro, ko bērni tajā dara. Katras 
grupas priekšnesums tika papildināts ar 
video no grupas ikdienas gaitām, darbi-
ņiem un nedarbiņiem. 

Kā jau jubilejā, neizpalika arī svētku tor-
tes, šoreiz tās bija septiņas, katrai grupai 
sava, īpaši izrotāta ar grupas simbolu, 
piepūšamās atrakcijas un pasaku tēli, 
kuri bērniem vakara gaitā dāvāja balo-
nus, kas, vēja pūsti, rotāja visu plašo de-
besu jumu.
Pēc koncerta iestādes vadītāja Ilze Pēter-
sone-Jezupenoka Ādažu Kultūras centra 

muzeja telpā veltīja pateicības vār-
dus savai ģimenei, draugiem, 

sadarbības parteriem par viņu 
artavu, kas palīdzējis “Pasaku 
Valstībai” veidoties un kļūt 
tādai, kāda tā ir šobrīd. Taču 

kolektīvam, pateicībā par ie-
guldīto sirdsdarbu, Ilze pēc kon-

certa bija noorganizējusi braucienu 
ar limuzīniem līdz Vecrīgai un kuģīti, kas 
visas izvizināja pa Daugavas lokiem. 
Ilze katram darbiniekam teica īpašu 
paldies par ieguldījumu uzņēmuma 

stiprināšanā un attīstībā, par atbildību 
un mērķtiecību kopējā izaugsmē. Tāpat 
saņēmām “Pasaku Valstības” grāmatu, 
kurā minēts ikkatra darbinieka personī-
gais ieguldījums.
Šī satikšanās svētku noskaņās daudzām 
no mums deva impulsu un iedvesmu 
turpmākajiem darbiem, kas mazajiem 
bērniņiem kādreiz atsauks atmiņā skais-
to bērnību.

Metodiķe Sanda Sīle

Laumas Zīles un Ļenas Grigānes orga-
nizētajā šaušanā ar pneimatiku šogad 
vīriešu grupā uzvarēja Deniss Demičs, 
atstājot aiz sevis Vadimu Gurinoviču un 
Agni Breidaku, sieviešu grupā uzvarēja 
Lāsma Mizgajeva, aiz sevis atstājot Dai-
lu Rusmani un Aļinu Demiču, jauniešu 
grupā uzvaras laurus guva Māris Vai-
vads, aiz sevis atstājot Edvardu Ozoliņu 
un šāvēju zem segvārda “Maigā paduse”.
Par vairāk nekā 300 pasākuma dalīb-
nieku labsajūtu un vēderiem, kā ierasts, 
rūpējās šefpavārs Normunds Salmanis 
ar Jāņa Saukas desu darbnīcas, SIA “Ga-
ļas nams – Ādaži” un Henilānu ģimenes 
Ādažu kečupa ražotnes SIA “HAR” at-
balstu un sarūpēto produkciju.  
Vakara noslēgumā olimpiskās uguns un 
sveču gaismā dalībnieki laidās dejas rit-
mos, atzīmējot sportiskos panākumus 
un svinot kopā būšanu.
Garkalnes sporta festivālu organizēja 
biedrība “GARKALNES OLIMPISKAIS 
CENTRS”, apvienojot aktīvākos Gar-
kalnes ciema iedzīvotājus, sadarbībā ar 
vairāku iestāžu, uzņēmumu un organi-

zāciju atbalstu. 
Pasākuma tapšanu atbalstīja: Ādažu 
Sporta daļa, Ādažu Kultūras centrs, 
Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, 
SIA “Lameko Impex”, SIA “PROSPERA 
AJM”, SIA “Crex-Crex”, SIA “Agnevita”, 
TALLINK, Jāņa Saukas desu darbnī-
ca, SIA “Gaļas nams – Ādaži”, Henilā-
nu ģimenes Ādažu kečupa ražotne SIA 
“HAR”, SIA “Emerald Baltic”, SIA “Pu-
pumaiss.lv”, biedrība “Ādaži Velo”, bied-
rība “Vienoti Sportam”, Latvijas kamanu 
suņu sporta federācija, Virves vilkšanas 
federācija, Kadagas jauniešu Crossfit.

IZGLĪTĪBA SPORTS
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Aizvadīts klusuma pārgājiens “Klausies Gauju Ādažos”
Klausoties dabas un trompetes skaņās, aizvadīts klusuma pār-
gājiens “Klausies Gauju Ādažos”! Klusuma gida pavadībā devā-
mies uz vietu upes krastā, kur kādreiz sācies Gaujas-Daugavas 
kanāls. Gaujā sagaidījām laivu un kopīgi baudījām melodijas, 
ko sniedza Ādažu Mākslas un mūzikas skolas skolotāja Aiva-
ra Osīša trompetes dzidrā skaņa. Ādaži bija devītā vieta, kur 
Gaujas krastos notika dabas pārgājiens ar mūzikas klausīšanos. 
Pasākuma dalībnieki piektdienas vakaros jau pulcējušies upes 

augštecē – Amatas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Apes, Līgat-
nes, Siguldas un Inčukalna novados.

Elita Pētersone

Ādažu novadā nosvinēti pludmales svētki

Saules staru lutināti, Ādažu novada iedzīvotāji 22. jūlijā Vējupes 
pludmalē svinēja pludmales svētkus. Visjaunākā paaudze varēja 
priecāties putu ballītē, celt smilšu pilis Vējupes pludmalē, izbau-
dīt jautrību piepūšamajās atrakcijās, spēlēt ķegļus un vizināties ar 
kvadracikliem speciāli izveidotā bērnu trasē, kā arī apgūt ritma 
izjūtu Andžeja Grauda bungu skolā, pieaugušie spēlēja pludma-
les volejbolu, meta šautriņas, supoja Vejupē un zumboja “Zumba 

fitness” instruktoru Diānas Gžibovskas, Ingus Stauģa un Sabīnes 
Priedolas vadībā. Tāpat visiem klātesošajiem bija iespēja piedalīties 
arī jogas nodarbībā. Par muzikālo pavadījumu visas dienas garu-
mā rūpējās dīdžejs Roberts Lejasmeijers un arī Andžejs Grauds ar 
bungu priekšnesumu. Pēc sajūsmas pilnajiem spiedzieniem kļuva 
skaidrs, ka putu ballīte bērnu vidū izpelnījusies vislielāko atzinību! 

Monika Griezne
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Ādažu vīri ieskandina Neretas jauno estrādi

Tuvojas Latvijas simtgade, un Ādažu vīru 
vokālais ansamblis ir sācis aktīvi piedalī-
ties pasākumos, kuru mērķis ir uzdāvināt 
Latvijai ko paliekošu. Jūnijā ansambļa 
dalībnieki veica kopīgu ierakstu Latvijas 
Saimes Grāmatā, kas ceļo pa visu Latviju 
un beigās nonāks kā vēstures liecība Valsts 

bibliotēkā.  Ierakstā tika atzīmēta dziesmas 
milzīgā nozīme latvietības saglabāšanā un 
Latvijas neatkarības atgūšanā. Kā piemērs 
tika minēta mūsu novada komponista Gu-
nāra Freidenfelda okupācijas laikā radītā 
dziesma “Mana dziesma” ar vārdiem:
Var atņemt vēju man, kas birzī rimis,
Bet manu dziesmu neatņems nekad.
16. jūlijā ansamblis piedalījās fonda “1836” 
kārtējā gājiena noslēguma pasākumā Ne-
retā. Šis fonds līdz simtgadei īsteno pro-
jektu, kura mērķis ir apceļot visus piero-
bežas novadus un apkārt Latvijas robežai 
iezīmēt tūrisma ceļu 1836km garumā, pa 
kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu zemi. 
Neretas novada posms bija desmitais šajā 
gadā. Katrā novadā tiek uzstādīts māks-
linieku veidots stabs-marķieris ar “1836” 

zīmi un Imanta Ziedoņa dzejas rindu, bet 
pasākums noslēdzas ar koncertu, kas zī-
mīgi sākas plkst. 18.36. Ādažu vīru uzde-
vums bija nogādāt uz Neretu šo 4m garo 
un 100 kg smago no koka veidoto marķie-
ri un vietējā estrādē kopā ar Lauri Valte-
ru sniegt koncertu novada iedzīvotājiem 
un 93 šī gājiena dalībniekiem. Vienlaicīgi 
notika arī Neretas jaunuzbūvētās estrādes 
atklāšana. Ādažnieki pirmie ieskandināja 
jauno, plašo, skatītāju piepildīto estrādi 
un reizē apbrīnoja to, ka tik necilam nova-
dam ir tik izcila estrāde.
Domāju, ka neretiešiem palika labs ie-
spaids par Ādažiem, bet man radās doma, 
ka varbūt varam ieekonomēt uz svētku rī-
košanu un uzbūvēt savu estrādi.

Osvalds Krūze

Ādažu līnijdeju grupa “Varavīksne” piedalās festivālā “Zelta ritmi”
Jau otro gadu Esplanādes lauku-
mā Rīgā notika Vislatvijas festi-
vāls “Zelta ritmi”. Tā organizētā-
ju – Latvijas vecāku organizācijas 
“Mammamuntetiem.lv” – mērķis 
bija radīt aizraujošu pasākumu 
senioriem no visas Latvijas, kur 
būtu iespēja apgūt jaunas prasmes, 
iedvesmoties dzīvot skaisti un ak-
tīvi neatkarīgi no vecuma. Svētku 
koncertā uzstājās čellu trio “Me-
lo-M”, grupa “Radio Orchestra” un senioru 
kolektīvi “Tukuma valsis” un “Romantika”. 
Jau otro gadu koncertā priekšnesumu snie-
dza arī Ādažu novada senioru līnijdeju gru-

pa “Varavīksne”, kuru no tā pastāvēšanas 
pirmās dienas vada pieredzējusī pasniedzē-
ja Lilita Lēruma. Pēc uzstāšanās līnijdeju 
grupas dalībnieces piedalījās festivāla or-

ganizētāju sarūpētajos pasākumos 
– noklausījās Latvijā populāru 
speciālistu – profesora gerontolo-
ga Jāņa Zaļkalna, profesora gas-
troenterologa Anatolija Danilāna 
un psihoterapeites Ainas Poišas 
iedvesmojošās lekcijas, kurās tie 
dalījās ar savu dzīves pieredzi un 
zināšanām. Bija iespēja piedalīties 
arī vingrošanas meistarklasēs, ap-
meklēt bezmaksas fizioterapeita 

konsultācijas, gleznošanas plenēru un ra-
došo senioru “Zelta tirgu”.

Līnijdeju grupas “Varavīksne” dalībniece 
Aina Dzene

Noslēgusies projektu vērtēšana biedrībā “Gaujas Partnerība”
biedrības izsludinātā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa
2. kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros 
Laika posmā no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. 
bija iespēja iesniegt projektu iesniegumus 
biedrības “Gaujas Partnerība” izsludināta-
jā projektu iesniegumu pieņemšanas kon-
kursa 2. kārtā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk 
– LAP) ietvaros. Pieteikšanās tika izsludi-
nāta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 
19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināša-
nas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas”.
Kopējais 2. kārtā pieejamais publis-
kais finansējums abās aktivitātēs bija 
107  795,27 EUR. Projektu iesniegumus 
varēja iesniegt kādā no 3 izsludinātajām 
rīcībām: 
• 1.1. rīcībā, kas paredzēja uzņēmējdarbī-
bas un nodarbinātības veicināšanu (pie-

ejamā atbalsta apmērs 83 290,10 EUR);
• 2.1. rīcībā, kas paredzēja vietējās teritori-
jas sakārtošanu (pieejamā atbalsta apmērs 
14 610,11 EUR);
• 2.2. rīcībā, kas paredzēja sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanu (pieejamā atbalsta 
apmērs 9 895,06 EUR).
Kopumā tika iesniegti 13 projektu ie-
sniegumi, kuros pieprasītā publiskā fi-
nansējuma summa ir 357  877,62 EUR. 
Lielākā interese, tāpat kā iepriekšējā 
kārtā, bija par 1.1. rīcību (atbalsts lauk-
saimniecības produktu pārstrādei, ar 
lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un 
pakalpojumiem, produkcijas realizācijai 
un darbinieku produktivitātes kāpināša-
nai), kur tika iesniegti 9 iesniegumi par 
kopējo pieprasīto publisko finansējumu 
325 524,02 EUR (gandrīz 4 reizes lielāks 
nekā izsludinātais publiskais finansējums 
attiecīgajā rīcībā). Pietrūkst finansējums 
arī 2.2. rīcībai (atbalsts sabiedrisko akti-

vitāšu dažādošanai).
Mēneša laikā pēc izsludinātā konkursa 
termiņa beigām biedrības “Gaujas Part-
nerība” projektu vērtēšanas komisija iz-
vērtēja iesniegto projektu iesniegumu 
atbilstību vietējai attīsības stratēģijai, 
piešķirot attiecīgu punktu skaitu, pēc ie-
priekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem 
un atbalstītos projektus maija beigās no-
deva Lauku atbalsta dienestam, kur notiks 
to turpmākā vērtēšana – projektu iesnie-
gumu atbilstībai Ministru Kabineta notei-
kumu prasībām.
Paldies visiem projektu iesniedzējiem 
par piedalīšanos izsludinātajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas atklātajā kon-
kursā un vēlmi sekmēt Ādažu novada 
attīstību!

Biedrība “Gaujas Partnerība”

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

NOVADĀKULTŪRA
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā (20.06.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), V.Bulāns (RA), 
K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (ZZS), J.Neilands (RA), 
I.Pētersone-Jezupenoka (V), P.Pultraks (RA), L.Pum-
pure (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), J.Veinbergs 
(RA).
1. Par grupu paplašināšanu Ādažu PII 2017.gadā.
Lēmums: Atbalstīt 17 jaunu vietu izveidošanu eso-
šajās ĀPII jaukta vecuma grupās.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglī-
tības iestāžu struktūrā.
Lēmums: Apstiprināt ĀPII un KPII amatu sarakstos 
jaunu amatu (logopēds), sākot ar 2017.gada 1.sep-
tembri.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Dižlejas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Pļavu ielā 15.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
ar mērķi pamatot zemes vienību savstarpējo robežu 
pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Katla-
pu ielā 3.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu un 
piekrist zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārto-
šanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam “Smilškalni 1”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu un 
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam Draudzības ielā 16.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu un 
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā 
īpašuma “Baltkrasti”.
Lēmums: Atļaut īstenot pa kārtām ar domes 2008.gada 
27.jūnija lēmumu Nr.89 apstiprināto detālplānojumu 
nekustamajiem īpašumiem “Baltkrasti”, “Čiekurkras-
ti”, “Avijas”, “Stabiņi” un “Kalndores” un atdalīt no 
nekustamā īpašuma “Baltkrasti” zemes vienību 0,45 ha 
platībā saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu un pie 
nosacījuma, ka no zemes vienības tiek atdalīta ielas daļa 
pa detālplānojumā noteiktajām sarkanajām līnijām, un 
ka netiek pasliktināta uz šīs ielas daļas esošā piebrauca-
mā ceļa kvalitāte un saglabāts esošā ceļa platums.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā 
īpašuma “Līdumnieki”.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Lī-
dumnieki”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma Pasta ielā 1B.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Pasta 
ielā 1B.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” lokāl-
plānojuma apstiprināšanu un par saistošo notei-
kumu Nr.18/2017 “Ādažu novada Ādažu ciema 
nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” lokālplānojuma 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi” izdošanu.
Lēmums: Apstiprināt lokālplānojumu nekustama-
jam īpašumam “Vectiltiņi”. Izdot saistošos noteiku-
mus Nr.18/2017.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “AVATARS”.
Lēmums: Dzēst SIA “AVATARS” nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu 11025,00 EUR par nekustamo 
īpašumu – zemi Attekas ielā 16.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA KP Grupa nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu 216,13 EUR par nekustamo īpašu-
mu – zemi un ēku Gaujas ielā 30.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “Kostbar”.
Lēmums: Dzēst SIA “Kostbar” nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu 224,35 EUR par nekustamo īpašu-
mu – zemi un ēku Gaujas ielā 33A.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu SIA “Projektu & Investīciju grupa “Ievas 
nami””.
Lēmums: Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA “Pro-
jektu & Investīciju grupa “Ievas nami”” parādu dzē-
šanu. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai uz 
jūlija Attīstības komitejas sēdi sagatavot informāciju 
par lietderību ierosināt ceļa Mazstapriņu iela A un 
ceļa Stapriņu iela A atsavināšanu par labu pašvaldībai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
16. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vie-
nību piekritību novada pašvaldībai.
Lēmums: Noteikt, ka rezerves zemes fondā ie-
kļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
80440090125 un 80440110469, piekrīt pašvaldībai 
un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Ādažu novada 
pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai. 
Noteikt, ka zemes reformas pabeigšanai paredzēta 
“Lazdas 13” zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu 
80440120149, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda 
pašvaldības funkciju īstenošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
17. Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpa-
šumu “Noras”.
Lēmums: Atteikt izsniegt SIA “Baltijas Investori” 
izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekus-
tamā īpašuma “Noras”, Kadaga, zemesgabalu 2,84 
ha platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
18. Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanu un 
lietošanu.

Lēmums: Uzdot Saimniecības un infrastruktūras 
daļai (SID) pārvaldīt ēkas un būves (īpašumus) iek-
šējos noteikumos “Pašvaldības ēku un būvju pārval-
dīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par sadarbību mūžizglītības kursu organizēšanā.
Lēmums: Atbalstīt sadarbības līguma noslēgšanu ar 
mācību centru “BUTS” par mūžizglītības mācību 
programmas “Bērnu uzraudzības pakalpojumi” īste-
nošanu 40 stundu apjomā Ādažu vidusskolas telpās.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
20. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017 
“Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 25.sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie 
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai””.
Lēmums: Precizēt domes š.g. 25.aprīļa saistošo notei-
kumu Nr.10/2017 izdošanas tiesisko pamatu, izsakot 
to šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar likuma “Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās 
daļas 4.punktu un piekto daļu”. Nepiekrist VARAM 
š.g. 13.jūnija atzinuma Nr.1-18/4770 2. un 3.punktā 
izteiktajiem iebildumiem.
Balsojums: “par” – 12 (J.Antonovs (S), P.Balzāns 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(ZZS), J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka 
(V), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), M.Sprin-
džuks (RA), K.Sprūde (S), J.Veinbergs (RA)), “pret” 
– 1 (E.Šēpers), “atturas” – nav. 
21. Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata 
apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 
2016.gada publisko pārskatu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
22. Par pirmpirkuma tiesībām uz ēku Attekas ielā 11.
Lēmums: Atteikties no pirmpirkuma tiesību izman-
tošanas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
23. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprin-
džukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 8 kalen-
dārās dienas no 2017.gada 10.jūlija līdz un 17.jūlijam. 
Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzā-
nam aizvietot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku 
viņa prombūtnes laikā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
24. Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.89 
“Par darba grupas izveidi”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2017.gada 28.mar-
ta lēmumā Nr.89 (priekšlikumu sagatavošana grozī-
jumu veikšanai domes 22.02.2011. saistošajos notei-
kumos Nr.8 “Saistošie noteikumi par atvieglojumu 
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tājiem Ādažu novadā”), izsakot tā 3.punktu šādā 
redakcijā: “3. Darba grupai līdz 15.08.2017. iesniegt 
ziņojumu Finanšu komitejai par sagatavotajiem 
priekšlikumiem.”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
25. Par tirdzniecības vietas akceptēšanu.
Lēmums: Piekrist, ka SIA “Build up” organizē tirdz-
niecību Rīgas gatvē 5A.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (21.06.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks 
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), 
R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), 
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.Šē-
pers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja vēlē-
šanām.
Lēmums: Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sa-
stāvā: I.Bērziņa, S.Roze un A.Stradiņa.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Ievēlēt deputātu M.Sprindžuku par Ādažu 

novada domes priekšsēdētāju.
Balsojums: “par” – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers 
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(LZS), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), K.Sprūde 
(S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), “pret” – 2 (G.Bo-
jārs (LZP), R.Kubuliņš (LZP)), “atturas” – nav.
2. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja viet-
nieka vēlēšanām.
Lēmums: Ievēlēt deputātu P.Balzānu par Ādažu no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieku.
Balsojums: “par” – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers 

(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(LZS), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pum-
pure (RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), 
K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), 
“pret” – 2 (G.Bojārs (LZP), R.Kubuliņš (LZP)), 
“atturas” – nav.
3. Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās ko-
mitejas vēlēšanām.
Lēmums: Ievēlēt Izglītības, kultūras, sporta un so-
ciālo komiteju šādā sastāvā: P.Balzāns, K.Dāvidso-
ne, R.Kubuliņš, P.Pultraks, L.Pumpure, K.Savicka, 
E.Verners.
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Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par Attīstības komitejas vēlēšanām.
Lēmums: Ievēlēt Attīstības komiteju šādā sastāvā: 
J.Beķers, V.Bulāns, A.Keiša, J.Neilands, M.Sprin-
džuks, E.Šēpers, E.Verners.
Balsojums: individuāli par katru locekli – skat. 
www.adazi.lv.
5. Par Finanšu komitejas vēlēšanām.
Lēmums: Ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā: P.
Balzāns, J.Beķers, G.Bojārs, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
A.Keiša, R.Kubuliņš, J.Neilands, P.Pultraks, L.Pum-

pure, K.Savicka, M.Sprindžuks, K.Sprūde, E.Šēpers, 
E.Verners.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Grozījums Administratīvo aktu strīdu komisi-
jas nolikumā.
Lēmums: Izteikt Administratīvo aktu strīdu ko-
misijas nolikuma 3.1.apakšpunktu jaunā redakcijā. 
Pieņemt nolikumu Nr.7 “Grozījums Administratīvo 
aktu strīdu komisijas nolikumā” un sagatavot to pa-
rakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

Lēmums: Ievēlēt deputātu E.Šēperu par Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisijas locekli. 
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
Lēmums: Ievēlēt deputātu P.Pultraku par Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisijas locekli.
Balsojums: “par” – 14 (P.Balzāns (RA), J.Beķers 
(RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands 
(RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), M.Sprin-
džuks (RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners 
(RA)), “pret” – nav, “atturas” – 1 (P.Pultraks (RA)).

Ādažu novada domes kārtējā (25.07.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bu-
lāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubu-
liņš (LZP), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka 
(RA), K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par zemes vienības “Jaunlilavas” detālplānojuma 
īstenošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Precizēt nekustamā īpašuma “Veclilavas” 
zemes vienības “Jaunlilavas” detālplānojuma īste-
nošanas kārtību un atļaut atdalīt no zemes vienības 
“Jaunlilavas” detālplānojumā noteiktas astoņas zemes 
vienības pēc detālplānojuma īstenotāja izvēles.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Grietiņas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu ar 
mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Langas”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu ar 
mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu un divu pro-
jektēto zemes vienību savstarpējās robežas pārkārto-
šanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu un pie-
krist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamā īpašuma “Nūrnieki” zemes vienībai “Zie-
doņi”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes 
vienībai “Ziedoņi” un piekrist zemes vienības sadalī-
šanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 25A un 
“Mazdārzi” apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā īpašumā nekustamos 
īpašumus Gaujas ielā 25A un “Mazdārzi” un noteikt 
vienotu adresi: Gaujas iela 25A.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par darba grupas izveidi.
Lēmums: Izveidot darba grupu polderu apsaimnieko-
šanas plāna izstrādāšanai. Darba grupas locekļu darbs 
netiek papildu apmaksāts.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par darba grupas izveidi.
Lēmums: Izveidot darba grupu “Ūdensrožu parka” 
(Kadagā) darba uzdevuma sagatavošanai attīstības 
projekta un zemes ierīcības projekta vai detālplāno-
juma izstrādei. Darba grupas locekļu darbs netiek 
apmaksāts.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu aglomerā-
cijas paplašināšanu Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā.
Lēmums: Apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu aglomerācijas robežas Ādažu novada administra-
tīvajā teritorijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības SIA “Ādažu Ūdens” 
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīs-
tība Ādažos, III kārta” īstenošanu līdz 2022.gada 

31.martam. Paredzēt domes 2018.gada budžetā EUR 
68491,00 līdzfinansējuma nodrošināšanai SIA “Ādažu 
Ūdens” pamatkapitāla palielināšanai projekta izpildes 
nodrošināšanai. Uzdot SIA “Ādažu Ūdens” segt pro-
jekta pārējās attiecināmās un neattiecināmās izmak-
sas no saviem budžeta līdzekļiem, t.sk., Kohēzijas fon-
da gala maksājuma priekšfinansēšanu 10% apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta”.
Lēmums: Atbalstīt projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta” īstenošanu, 
veicot kanalizācijas tīklu izbūvi Baltezera aglomerāci-
jā (Alderu, Atvaru, Ādažu, Āķu, Baltezera, Dreimaņu, 
Lībiešu ielās, kā arī īpašumā “Virši”) līdz 2022.gada 
31.martam saskaņā ar plānu “Pieslēgumu nodrošinā-
juma plāns”. Paredzēt domes 2018.gada budžetā EUR 
132’861,00 līdzfinansējumu, veicot tā ieguldīšanu SIA 
“Garkalnes ūdens” pamatkapitālā projekta īstenoša-
nai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi 
Alderu ciemā.
Lēmums: Ieguldīt SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā 
ne vairāk kā EUR 5320.00 ar mērķi – realizēt kanali-
zācijas tīkla izbūvi īpašumā “Alderi 1/1A”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” 
un “Stapriņu iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Piedalīties Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.59 
zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna rīkotajā izsolē 
un iegūt domes īpašumā nekustamos īpašumus: ceļa 
daļu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A”, Stapriņi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par Attekas iela 11 zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt SIA “Vējupe” līdz 2027.gada 31.de-
cembrim nomā pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpa-
šuma Attekas iela 11 zemes vienību ēku uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēša-
nu.
Lēmums: Dzēst SIA “Deivida Duhovnija dūrainis” 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 13261,83 EUR 
par trīsdesmit diviem nekustamiem īpašumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 
īpašumam Attekas ielā 23A.
Lēmums: Piešķirt A.A. nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 90% apmērā par nekustamo īpašumu 
Attekas ielā 23A par ieguldījumu sabiedriskās infra-
struktūras izbūvē EUR 2278.25 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas amatiem.
Lēmums: Ar 2017.gada 31.augustu likvidēt ĀMMS 
divas amatu vienības “Direktora vietnieks izglītības 
jomā”. Izveidot un ar 2017.gada 1.septembri iekļaut 
ĀMMS amatu sarakstā šādas jaunas amatu vienības: 
“Direktora vietnieks” un “Projekta vadītājs”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru par pievienošanos POLARIS 
procesam.
Lēmums: Atbalstīt domes pievienošanos POLARIS 
procesam, slēdzot sadarbības līgumu ar LIAA.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUil-
diNg by SavINg Energy. Begin to move more quic-

kly” izpildes pasākumos.
Lēmums: Sabiedriskajā sektorā projekta aktivitātēm 
izvirzīt šādas ēkas: Ādažu pirmsskolas izglītības iestā-
des ēka, Pirmā iela 26a; Ādažu vidusskolas ēka, Gaujas 
iela 30; PSIA “Ādažu slimnīca” ēka, Gaujas iela 13/15. 
Daudzdzīvokļu māju sektorā projekta aktivitātēm iz-
virzīt šādas ēkas: Pirmā iela 31; Pirmā iela 33.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju 
projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību 
vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes 
jaunas ēkas būvprojekta ekspertīzes, autoruzrau-
dzības, būvuzraudzības un inženierbūvju izbūves 
finansēšanai.
Lēmums: Noteikt, ka domes vispārējās izglītības iestā-
des investīciju projekta “Vispārējās izglītības iestādes 
mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” būvprojekta 
ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un 
inženierbūvju izbūves finansēšanas izmaksas ir līdz 
EUR 418 378,29, no kurām EUR 415 232,00 tiek finan-
sēti no aizņēmuma līdzekļiem. 2017.-2018.gadā ņemt 
aizņēmumus no Valsts kases, nepārsniedzot minēto 
izmaksu apjomu, uz termiņu 15 gadi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2017 
“Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr.1/2017 “Saistošie noteikumi par Ādažu nova-
da pašvaldības budžetu 2017.gadam”” un sagatavot tos 
parakstīšanai.
Balsojums: “par” – 13 (P.Balzāns (RA), J.Beķers 
(RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands 
(RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), M.Sprin-
džuks (RA), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), “pret” 
– 1 (K.Sprūde (S)), “atturas” – nav.
22. Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst 
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 
novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai.
Lēmums: Noteikt, ka domes investīciju projekta “No-
vērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 
Ādažu novadā” I kārtas būvprojektu izstrādes finan-
sēšanas izmaksas ir līdz EUR 136’730,00, kas tiek 
finansētas no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē, ar 
aizņēmuma atmaksas termiņu 5 gadi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
23. Par L.Grieznes atbrīvošanu no darba vēlēšanu 
komisijā.
Lēmums: Atbrīvot L.Griezni no darba Vēlēšanu komisijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem īpašumam “Pērāji”.
Lēmums: Piekrist, ka projektā “Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūve Skolas ielā” izbūvējamie 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pēc to nodošanas 
ekspluatācijā ir izmantojami sabiedrības vajadzībām, 
kā rezultātā J.Zariņam būs tiesības saņemt NĪN at-
vieglojumus, ja būs izpildīti priekšnoteikumi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
25. Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldību attīstības padomē.
Lēmums: Izvirzīt domes priekšsēdētāju Māri Sprin-
džuku ievēlēšanai Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
padomes locekļa amatā. Atļaut Mārim Sprindžukam 
savienot domes priekšsēdētāja amatu ar  Plānošanas 
reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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PAZIŅOJUMI

No 6. jūnija  līdz 4. augustam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

meitenes – Rūta, Mia, Madara, 
Paula, Melānija, Marija,  Karlīna,   

Emīlija, Sofija, Kate, Tīna;
zēni – Olivers, Maksims, Arsenijs, 
Edvards, Ralfs, Ernests, Linards, 

Damīrs. 
Apsveicam jaunos vecākus!

No sirds sveicam
augusta jubilārus! 

Ludvigu Dzeni 70 g.
Viju Īristi 70 g.

Valentīnu Karro 70 g.
Ati Lasmani 70 g.

Dzintru Štālbergu 70 g.
Agri Mustu 75 g.

Tamaru Sinjavinu 75 g.
Intu Stašūnu 75 g.

Juri Dambi 80 g.
Jevgeniju Piņkovsku 80 g.
Antoninu Tarasovu 80 g.

Arvīdu Strigunu 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

No sirds sveicam
jūlija jubilārus! 
Ņinu Fekļistovu 70 g.
Samuilu Gordinu 70 g.
Antoņinu Ivkinu 70 g.
Mariju Krūmiņu 70 g.
Liliju Piļupi 70 g.
Zinaidu Sarkisovu 70 g.
Natāliju Zoriču 70 g.
Juriju Zoriču 70 g.
Anitu Balodi 75 g.
Ritu Ausmu Balodi 75 g.
Alīdu Haļitovu 75 g.
Māri Strazdu 75 g.
Ilzi Šnaru 75 g.
Jāni Zivtiņu 75 g.
Ņinu Noviku 80 g.
Viju Mudīti Drunku 80 g.
Ainu Reginu Milliņu 85 g.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
20. septembrī plkst. 13.00

ĀDAŽU NOVADA SENIORU SPORTA 
SPĒLES

9. septembrī Gaujas ielā 33A
Dalībnieku reģistrācija no plkst.12.00

Spēļu sākums plkst.13.00
Dalībnieku koncerts un balle plkst.16.00.

Spēļu nolikumi Pensionāru biedrības mājas lapā 
www.adazuseniori.lv
 Pensionāru padome

Lauku Atbalsta dienests izsludina
pieteikšanos jaunai atbalsta

programmai ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību attīstīšanā

Lauku Atbalsta dienests aicina pieteikties atbalsta 
programmai “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaim-
niecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. 

Pieteikšanās termiņš no 1. līdz 31. augustam.
Atbalsta mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesais-
tītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku te-
ritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas 
aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus 

un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
Attiecināmās izmaksas:

• Tehnikas iegāde, piegāde, uzstādīšana; • Iekārtu 
iegāde, piegāde, uzstādīšana; • Būvniecība, 

rekonstrukcija; • Vispārējās izmaksas – arhitektu, 
konsultantu u.c. pakalpojumi

Pretendents:
•  Juridiska persona; • Individuālais komersants;

• Saimnieciskās darbības veicējs
Nozares:

• Uzņēmējdarbība; • Tūrisma nozare; • Citas noza-
res. Atbalsta intensitāte: no 25% - 40%

Detalizētāka informācija: www.lad.gov.lv
Jautājumi projektu sagatavošanas konsultācijām: 

kristine.ragaine@llkc.lv

Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā
  3. septembrī plkst. 15.00

Tiks dota svētība bērniem, jauniešiem un
studentiem, jauno mācību gadu uzsākot. 

T. 26434830

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzī-
vesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās 
daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par dek-
larēto dzīvesvietu: 22.06.2017. ar lēmumu 
Nr. ĀND/5-24/17/173, adresē Ķiršu iela 7, 
Ādaži, Ādažu novadā, Lukas Litvinas (dzim. 
23.03.1986.); 03.07.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/17/178, adresē Jēkaba iela 1, Ādaži, Ādažu 
novadā, Jūlijai Daņiļevskai (dzim. 03.11.1983.), 
un Rašelai Sofijai Le Peidžai (04.12.2006.); 
27.07.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/203, 
adresē Stārķu iela 1, Ādaži, Ādažu novadā, 
Aleksandram Meldrājam (dzim. 06.11.1988.), 
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas li-
kuma 12. panta pirmās daļas pirmo punktu. 
Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas 
attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232.
kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša 
laikā no nākamās darba dienas pēc publikāci-
jas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.199) izdots informatīvs pielikums 
(Nr.196), kurā publicēti šādi Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi:
Nr.12/2017 (23.05.2017.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos 
noteikumos Nr.20 “Ādažu novada pašvaldības 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””.
Nr.13/2017 (23.05.2017.) “Grozījums Ādažu no-
vada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.44/2015 “Par kārtību rotaļu un 
sporta laukumos””.
Nr.17/2017 (20.06.2017.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par so-
ciālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 
novadā””.
Nr.18/2017 (20.06.2017.) “Ādažu novada Ādažu 
ciema nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” lokālplā-
nojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi”.
Nr.21/2017 (20.06.2017.) “Grozījumi Ādažu no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības budžetu 2017.gadam.” 
Nr.22/2017 (20.06.2017.) “Ādažu novada pašval-
dības nolikums”.
Nr.25/2017 (25.07.2017.) “Par pašvaldības no-
devu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības 
ieceres akcepta izdarīšanu”. 
Nr.28/2017 (25.07.2017.) “Grozījumi Ādažu 
novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos 
noteikumos Nr.19/2015 “Par pasažieru pārvadā-
jumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 
kārtību Ādažu novadā””. 
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu no-
vada domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā 
veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klien-
tu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, 
Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 
16 un Ādažu novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu
Ādažu novada dome 2017. gada 20. jūnijā ir pie-
ņēmusi lēmumu Nr.137 “Par nekustamā īpašu-
ma “Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu 
un par saistošo noteikumu Nr. 18/2017 “Āda-
žu novada, Ādažu ciema nekustamā īpašuma 
“Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un te-
ritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
izdošanu”. Ar detālplānojuma materiāliem var 
iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājaslapā 
www.adazi.lv.



no

5.
AUG

KC FOAJĒ
mākslinieces

KARMENAS OZOLAS
gleznu izstāde

KALEIDOSKOPS

15.
SEPT

no

15.
AUG

IZSTĀŽU ZĀLĒ
mākslinieka

MĀRA DZELZKALNA
gleznu izstāde

AUGUSTS
un

SEPTEMBRIS

25.
AUG

no PLKST. 22.00
KC PAGALMĀ

KINO NAKTS PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Koncerttūre

ES DZIEDU SAVU DZIESMU

Biļetes EUR 10.00, 13.00, 15.00
“Biļešu Paradīzes” kasēs ww.bilesuparadize.lvIeeja EUR 5.00
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KULTŪRA NOVADĀ

Ādažu lidlaukam - 10!


