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Ceļu būves �rma SIA “Binders” jūnijā uz-
sāka Laveru ceļa grants seguma pārbūves 
darbus no   vietas, kur beidzas asfaltbe-
tona segums (0,8km) virzienā no Ataru 
ceļa  un beidzas pie Ādažu lidlauka  te-
ritorijas. Jūlijā turpinās brauktuves segas 
konstrukciju, nobrauktuvju un caurteku 
izbūve. Pēc ceļa grants seguma izbūves 
paredzēts uzstādīt ceļazīmes un ceļa sig-
nālstabiņus, kā arī labiekārtot teritoriju. 
Līdz augustam plānots pabeigt visus būv-
darbus Laveru ceļa grants seguma pārbū-
vē. Laveru ceļš Ādažu novada teritorijā 
savieno Ataru ceļu ar Carnikavas novada 
robežu, nodrošinot piekļūšanu uzņēmu-
miem un saimnieciskās darbības veicē-

jiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko 
darbību,  kā arī nodrošina  Ādažu lidlau-
ka darbību. Šī Eimuru ciema teritorija ir 
galvenā lauksaimniecības darbības veicē-
ju teritorija Ādažu novadā. Ar lauksaim-
niecības nozari te nodarbojas trīs uzņē-
mumi, apstrādājot gan savus īpašumus, 
gan nomājot tos no  citiem īpašniekiem. 
Galvenās lauksaimniecības nozares ir 
piensaimniecība, gaļas pārstrāde, upe-
ņu audzēšana un lopbarības pārstrāde. 
Projekta mērķis ir uzlabot publisko ceļu 
infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, 
veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot 
apdzīvotību. Būvdarbi tiek veikti projek-
ta  “Laveru ceļa grants seguma pārbūve 

Ādažu novadā” ietvaros. Kā ziņots ie-
priekš, līdz augustam Laveru ceļš slēgts  
posmā no asfaltbetona seguma beigām 
0,843km līdz 1,84km.   Laveru ceļa pār-
būves projektu izstrādāja SIA “Ceļu kom-
forts”. Pārbūves darbu būvuzraudzību 
nodrošina  SIA “BaltLine Globe”,  bet 
autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 198 092 eiro 
apmērā, tajā skaitā Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai  �nansējums 
– 174 485  eiro.

Gunta Dundure, projektu vadītāja
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažos un Baltezerā 
pieminētas 1941. gada 
14. jūnija deportācijas un 
godināta Komunistiskā genocīda upuru piemiņa. Atceres pasākumu 
kuplināja Ādažu vokālais ansamblis “Gaujmalas lakstīgalas”, klāteso-
šos uzrunāja politiski represēto kluba priekšsēdētājs Ivans Graudiņš.

 Pierīgas uzņēmēju biedrību pārstāvji tiekas ar Ādažu 
uzņēmējiem, lai dalītos pieredzē. Biedrības “Ādažu uzņē-
mēji” organizētajā pasākumā piedalījās Ogres, Ikšķiles, 
Salaspils, Ķekavas, Ropažu, Lielvārdes, Mārupes, Rīgas un 
Saulkrastu uzņēmēji, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un 
Siguldas biznesa inkubators.

 Apsveicam! Ādažu autospor-
ta komandas "Jēkabsons 
motorsport" pārstāvis Ingus 
Jēkabsons ieguvis 1. vietu "FIA 
NEZ" Ziemeļeiropas drifta 
čempionātā.

 Ādažu novada 
domes Saimniecī-
bas daļa atjauno-
jusi krustu 
Baltezera kapos,  
piemiņas vietā.

 Spraigi mirkļi Ādažu kausa izcīņā  pludmales volejbolā.

 26. jūnijā Ādažu 
jaunieši tikās ar Ministru 
prezidentu Māri Kučins-
ki, lai diskutētu par 
izglītību un dažādiem 
citiem jauniešiem aktuā-
liem jautājumiem, kā arī 
uzdāvinātu viņam plakā-
tu ar savu vīziju par 
nākotnes Latviju.

 Kanādas Bruņoto spēku 
Paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupa Latvijā, 
dodoties prom no Ādažiem, 
ziedoja līdzekļus, lai “Dzīvo sapņu dārzam” iegādātos poniju Guzvelu, 
saīsinājumā Guziju. Kanādas karavīri iepriecināja ādažniekus un atstāja 
atmiņas par sevi.

 Ādažos tiek meklēta labākā vieta karogam. Paldies Skolas atbalsta biedrībai, kas kopā ar citām 6 novada biedrībām ierosināja  

Latvijas simtgadē  ar ādažnieku ziedojumiem savākt līdzekļus Latvijas karogam.
Foto – Jānis Čodars, Laima Jātniece
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Foto – Uldis Štēbelis
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Nodod savu vēstījumu nākamajām paaudzēm!
Ko Tu novēlētu Ādažiem un ādažniekiem pēc 1  gadiem  Nodod savu vēstījumu nākamajām paaudzēm!
Rudenī topošās skolas sienā iebūvēsim kapsulu ar vēstījumu nākotnes ādažniekiem. Aicinām ikvienu uz lmēt savu vēlējumu nākama-
jām paaudzēm un iesūtīt savu video mums!
IZDOMĀ SA  L J M , NOFILM , SAGLABĀ TO KĀDĀ FAIL  APMAI AS IETN , PIEM RAM, FAILIEM.L .
SAITI AR SAGLABĀTO IDEO S TI E PASTĀ  komunikacija@adazi.lv LĪDZ 15. AUGUSTAM!
eidosim vēstījumu kopā!

Ādažu novada dome

Līgo laukumā atvērta bezmaksas publiskā tualete

Ādažos apmeklētājiem atvērta ilgi gai-
dītā, pirmā publiskā bezmaksas tualete 
novadā. Tualete atrodas Līgo laukumā, 
netālu no bērnu rotaļu laukuma, labi ie-
kļaujoties kopējā ainavā. 
Sabiedriskās tualetes darba laiks:
Darba dienās no plkst. 8.00 – 22.00
Brīvdienās no plkst. 10.00 – 22.00
Tualete tiek uzkopta vairākas reizes dienā. 
Tualetē ir automātiskais apgaismojums, 
anti vandālisma aprīkojums, automātiski 
regulējama ūdens temperatūra, iespēja 
apsildīt grīdu ziemas un rudens sezonā. 
Tualetes ārējais apgaismojums ieslēdzas 
vienlaicīgi ar teritorijas apgaismojumu. 

Ēkai un aprīkojumam ir 5 gadu garanti-
ja. Publiskās tualetes būvniecība izmak-
sāja 36 058 bez PVN. Būvniecību veica 
SIA “Muiža A”. Objektam būvuzraudzī-
bu veica SIA “Būvceltne”, un līgums par 
publiskās tualetes būvniecību nosaka, ka 
būvnieks (izpildītājs) garantē izpildīto 
darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatāci-
jas īpašības 5 gadus no objekta nodošanas 
ekspluatācijā. Izpildītājs garantē objektā 
uzstādīto materiālu ražotāju garantiju, 
kā arī garantijas laikā izpildītājs ir at-
bildīgs par konstatētajiem defektiem un 
apņemas novērst defektus uz sava rēķi-
na. Ņemot vērā, ka tualete atrodas pašā 

Ādažu centrā, kā arī blakus rotaļu lauku-
mam, pašvaldības deputāti nepiekrita, ka 
varētu izmantot konteinera tipa tualeti. 
Lētākam risinājumam – konteinera tipa 
tualetei – ir būtiski dārgākas uzturēšanas 
izmaksas, kā arī ir apdraudēta šāda tipa 
tualetes funkcionēšana ziemas periodā. 
Šī objekta būvniecība ir labs piemērs būv-
nieka un pašvaldības sadarbībai, kur daļu 
no darbiem un aprīkojuma nodrošināja 
būvnieks un daļu – pašvaldība, tādējādi 
samazinot būvniecības procesa izmaksas. 
Publiskā tualete ir viena no ilgi gaidītāka-
jām infrastruktūras būvēm novadā. 

Ādažu novada dome

Smagais autotransports nedrīkst pārvietoties
pa Gaujas ielu posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai
Gaujas iela jau sākotnēji tika veidota kā droša vieta cilvēkiem, kur 
cilvēku ērtības ir prioritāras. Tā kā notiek aktīva būvniecība gan 
NBS militārajā bāzē, gan tiek būvēta skolas jaunā ēka, būvnieku 
transports tranzītā aktīvi izmanto Gaujas ielu, nevis tam norādītos 
pievedceļus – Attekas ielu un Iļķenes ceļu no A1 autoceļa puses. Ie-
priekšminētie transportlīdzekļi sistemātiski pārkāpj ceļu satiksmes 

noteikumus – pārsniedz ātrumu, kā rezultātā tiek bojāti ātrumvaļ-
ņu bruģakmens. Atgādinām, ka iela tika projektēta kā gājējiem un 
velo braucējiem domāta infrastruktūra, kur prioritāte ir gājēju un 
velobraucēju drošība. Gaujas ielā atrodas vairākas mācību iestādes, 
bibliotēka, bērni pārvietojas pa centru, dodoties uz skolu. 

Ādažu novada dome

Pašvaldības policija aicina autovadītājus, novietojot automašīnas,
ievērot stāvēšanas ilgumu atbilstoši ceļa zīmēm

Vairākās autostāvvietās Ādažu centrā ir izvietota ceļa zīmes 
“Stāvvieta” papildzīme “Stāvēšanas ilgums” – Rīgas gatvē 28A, 
Gaujas ielā 13/15, Gaujas ielā 11. Novietojot automašīnu šādi ap-
zīmētā stāvvietā, autovadītājam ir pienākums salonā pie priek-
šējā stikla novietot informāciju par laiku, kad automašīna ir no-
vietota stāvvietā. Ja autovadītājam nav speciāla laika rādītāja, 
norādi var uzrakstīt uz lapiņas. Tomēr bieži vien norādes par 
to, cikos automašīna ir atstāta – nav. Tādējādi, lai arī automa-

šīna nestāv ilgāk par atļauto laiku, likums ir pārkāpts. Saskaņā 
ar likumu policijas inspektoram ir tiesības un pienākums par 
apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumu sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu – lēmumu bez transportlīdzekļa vadītāja 
klātbūtnes, un tādā gadījumā Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksā ir paredzēts tikai viena veida sods – naudas sods. 
Par šādu pārkāpumu vadītājam būs jāšķiras no 30,00 euro.

Ādažu pašvaldības policija

Gaujas iela 11 Gaujas iela 1 1 Rīgas gatve 2 A
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Noslēdzies jauno uzņēmēju konkurss!
Ādažu no-
vada dome 
šogad trešo 
reizi orga-
nizēja Āda-
žu novada 
jauno uzņē-
mēju kon-
kursu, kura 

mērķis ir veicināt jauno komersantu dar-
bību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu 

radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu 
piedāvājumu. Pieteikšanās konkursam no-
slēdzās 18. jūnijā, un tā ietvaros tika iesnieg-
ti pieci projektu pieteikumi.
28. jūnijā konkursa projektu vērtēšanas ko-
misija pieņēma lēmumu par trīs projektu 
apstiprināšanu un līdz�nansējuma piešķir-
šanu 1. vietas ieguvējam – 2 000 eiro apmē-
rā, 2. vietas ieguvējam – 1 000 eiro apmērā, 
3. vietas ieguvējam – 1 000 eiro apmērā.
Jaunie komersanti plāno uzsākt komercdar-

bību dažādās jomās: ievārījumu, marmelāžu 
un galda želeju ražošana, spēļu un rotaļlietu 
ražošana, restorānu un mobilo ēdināšanas 
vietu pakalpojumi.
Līgumi par projekta īstenošanu tiks slēgti 
pēc reģistrācijas apliecības/lēmuma par re-
ģistrāciju kopijas un citu nepieciešamo do-
kumentu iesniegšanas domē.
Veiksmi jaunajiem uzņēmējiem savu ideju 
īstenošanā!

Laura Indriksone, projektu vadītāja
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Muižas ielas pārbūve
Muižas ielas pārbūvē veikti 60% no plāno-
tajiem darbiem. Jaunceriņu, Vectiltiņu un 
Katlapu ceļos ir  izbūvēti ūdenssaimniecī-
bas tīkli un  pārbūvēta caurteka, bet Muižas 
ielā  ieklāts valčbetona segums un izbūvēts 
gājēju/velosipēdistu celiņš, kā arī ūdens-
saimniecības un  lietus ūdens kanalizācijas 
tīkli.
Būvniekiem vēl  jāizbūvē apgaismojums 
Muižas ielā un gar gājēju/velosipēdistu celi-
ņu, kas savieno Muižas ielu ar Parka ielu un 
visā būvniecības objektā,  jāveic teritorijas 

labiekārtošanas darbi. Muižas ielas pārbūve 
tiek īstenota  projekta  Nr.3.3.1.0/16/I/020 
“Muižas ielas industriālās teritorijas  in-
frastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  
pieejamības un uzņēmējdarbības vides uz-
labošanai Ādažu novadā” ietvaros ar Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda un valsts bu-
džeta dotāciju līdz�nansējumu. Pārbūves 
darbus veic SIA “Ostas celtnieks”, būvuz-
raudzību nodrošina  SIA “BaltLine Globe”,  
bet autoruzraudzību – SIA “Firma L4”. 

Gunta Dundure, projektu vadītāja

Ādažu iedzīvotāji neatbalsta
ieceri par baznīcas celšanu blakus daudzdzīvokļu mājām

Ādažu novada iedzīvotāji noraida pareizti-
cīgo baznīcas atrašanos blakus daudzdzī-
vokļu mājām, Rīgas gatvē 36. 
Ādažu novada dome no šī gada 15. maija 
līdz 15. jūnijam rīkoja publisko apsprieša-
nu par jaunu reliģisku būvju būvniecību 
Ādažu novadā. Dome nolēma rīkot paš-
valdības publisko apspriešanu, jo būvnie-
cības ieceres apspriešana par pareizticīgo 

dievnama atrašanos Rīgas gatvē, blakus 
daudzdzīvokļu mājām, ādažnieku vidū 
aktualizēja arī plašāku diskusiju par to, 
vai reliģiskām kulta būvēm Ādažu nova-
dā būtu jāatrodas 20 metru attālumā no 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasādes, 
vai tomēr atvērtā, brīvi pieejamā vietā, 
ar sakārtotu transporta piekļuvi, netrau-
cējot iedzīvotāju mieru. Jautājumam par 
baznīcas atrašanos Rīgas gatvē 36 pašval-
dība noteica punktu vērtību no 1 līdz 4 
punktiem atkarībā no anketas iesniedzēja 
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpa-
šuma adreses. Iedzīvotāju viedoklim, kuri 
dzīvo tuvāk iecerētājai būvei, tika piešķirts 
augstāks punktu skaits, jo Ministru ka-
bineta noteikumi par būvniecības ieceres 
publiskās apspriešanas kārtību nosaka, ka 
īpaši jāizvērtē to nekustamo īpašumu īpaš-

nieku vai tiesisko valdītāju viedokļi, kuru 
nekustamie īpašumi robežojas ar zemesga-
balu, kurā plānota būvniecība. Ņemot vērā 
iedzīvotāju viedokli, 26. jūnijā dome lēma 
neatbalstīt baznīcas izbūvi Rīgas gatvē 36, 
blakus daudzdzīvokļu mājām. Tāpat paš-
valdība lēma, ka līdz septembra sēdei do-
mes Saimniecības un infrastruktūras daļai 
domē jāiesniedz priekšlikumi par pašval-
dības un privāto zemes īpašumu pieejamī-
bu jaunu reliģisku būvju būvniecībai Āda-
žu novada administratīvajā teritorijā. 16. 
maijā no Ādažu vissvētās dievmātes “Ļau-
no siržu mīkstināja” ikonas pareizticīgo 
draudzes Ādažu novada būvvaldē saņemts 
iesniegums, ka draudze vēlas atsaukt baz-
nīcas kompleksa Ādažos, Rīgas gatvē 36, 
minimālā būvprojekta izskatīšanu.

Pēc Del�.lv

Ādažu pašvaldības policijai
iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Ādažu pašvaldības policija ir īstenojusi 
projektu “Zivju resursu aizsardzības pasā-
kumi Ādažu novada ūdenstilpēs”. Projekta 
ietvaros tika iegādāts laivas 4G radars. Lai 

nodrošinātu zivju resursu aizsardzības pa-
sākumus Ādažu novada ūdenstilpēs, jūnijā 
ar Zivju fonda �nansiālu atbalstu Ādažu 

novada dome iegādājās aprīkojumu un 
nodeva to pašvaldības policijai, kas veic 
nelikumīgas makšķerēšanas apkarošanas 
reidus. Projekta kopējās izmaksas – 2111,21 
eiro. Radars palīdzēs jebkurā diennakts 
laikā savlaicīgi pamanīt laivas ūdenstilpēs 
un novērst nelegālu zvejniecību.
Par iespējamiem likumpārkāpumiem lū-
dzam informēt Ādažu pašvaldības policiju 
pa tālruņiem – 67997005 vai 27762020.

Ādažu pašvaldības policijaFo
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Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem
Ādažu novada dome no šā gada 15.maija 
līdz 15. jūnijam rīkoja publisko apsprie-
šanu par jaunu reliģisku būvju būvnie-
cību novadā, un saņēma 361 aizpildītu 
aptaujas anketu, no kurām derīgas bija 
340 anketas.
Jaunu reliģisku būvju būvniecību at-
balstīja 177 iedzīvotāji (52% no kopējā at-
bilžu skaita), bet noraidīja 163 iedzīvotāji 
(48% no kopējā atbilžu skaita). 
Iedzīvotāji atzīmēja, ka jaunas reliģis-
kas būves novadā stiprinātu kristīgās 
vērtības un veicinātu novada attīstību, 
reliģiskie pakalpojumi kļūtu pieejamāki 
(pašlaik tuvākie pareizticīgo dievnami 
atrodas Rīgā), būvēm ar modernu arhi-
tektūru būtu jāiederas apkārtējā vidē (tās 
nevarētu būt pārāk košas), vēlams izvē-
lēties klusākas vietas ārpus ciemu cen-
triem, un būvniecību varētu pieļaut, ja 
konfesijai piekritīgu kristiešu daudzums 
novadā būtu sasniedzis kādu noteiktu 
skaitu. Vienlaikus tika uzsvērts, ka Bal-
tezera, Garkalnes un Kadagas ciemos jau 
ir baznīcas vai kapelas, un to skaits ir pil-
nīgi pietiekošs iedzīvotāju vajadzībām. 
Jaunu reliģisku būvju būvniecībai ie-
dzīvotāji ieteica izvēlēties Ādažus – 128 
reizes, Kadagu – 41 reizi, Baltezeru – 17 
reizes, Alderus – 13 reizes, Atarus – 10 
reizes, Āņus – 8 reizes, Stapriņus – 3 
reizes, bet Eimurus, Iļķeni un Podnieku 
ielas apkārtni – 1 reizi katru. 143 iedzī-
votāji iebilda pret šādu būvniecību vispār.
Atbildēm uz jautājumu “Vai atbalstāt 
pareizticīgās baznīcas būvniecību Rīgas 
gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads?” dome 
noteica punktu vērtību (atkarībā no an-
ketas iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas 
vai nekustamā īpašuma adreses). Būvnie-
cības atbalstam tika saņemts 151 punkts 
(27% no kopējā punktu skaita), bet pret 
to tika savākti 409 punkti (73% no kopējā 
punktu skaita). 
Iedzīvotāji atzīmēja, ka baznīca apmieri-
nātu pareizticīgo draudzes vajadzības un 

intereses, būtu tuvu un 
ērti sasniedzama, tur-
klāt Ādažu ciems kļūtu 
bagātāks ar skaistu ēku 
un sakārtotu teritoriju.
Kā būtiskus trūkumus 
iedzīvotāji atzīmēja, 
ka būve apmierinātu 
vien šauru interesentu 
grupu, tā neiekļautos 
ciema ainavā un neat-
bilst Latvijas būvniecī-
bas tradīcijām, turklāt 
blīvā apbūve likvidē-
tu esošos stādījumus. 
Baznīcas ēkas atrastos 
pārāk tuvu daudzdzī-
vokļu dzīvojamajām 
mājām, zvanu skaņas 
un apmeklētāju plūsma 
traucētu iedzīvotāju 
atpūtu. Minētajā īpa-
šumā automašīnu stāv-
vietu skaits būtu ne-
liels, bet piebraukšana 
no Pasta ielas un Pir-
mās ielas puses būtiski 
apgrūtinātu satiksmes 
dalībniekus. Tika pie-
ļauts, ka samazināsies 
baznīcai pieguļošo ne-
kustamo īpašumu vēr-
tība un dzīvokļu saules 
apgaismojums, nega-
tīvi ietekmējot cilvēku 
psiholoģisko komfortu 
un palielinot elektro-
enerģijas patēriņu.
2018. gada 26. jūni-
ja sēdē Ādažu novada 
dome izskatīja šo pār-
skatu, un nolēma neat-
balstīt reliģisku būvju būvniecību nekus-
tamajā īpašumā “Rīgas gatve 36”, Ādaži, 
Ādažu novads, kā arī 2018. gada septem-
brī izskatīt priekšlikumus par pašval-

dības un privāto zemes īpašumu pieeja-
mību jaunu reliģisku būvju būvniecībai 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Guntis Porietis, domes izpilddirektors

Līdz 2. septembrim iesūti savas bildes fotokonkursam!
Aicinām foto draugus un entuziastus piedalīties fotokonkursā 
“Mans Ādažu novads”, kurā savas fotografētās bildes var sūtīt ik-
viens Ādažu novada iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma, nodarbo-
šanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Iesūtītajām 
fotogrā jām jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi vai svētki Ādažu 
novadā. Dalībnieku pieteikumus un fotogrā jas gaidīsim līdz 2. 
septembrim elektroniski, sūtot uz e pastu  dome@adazi.lv ar 
norādi “Foto konkursam” līdz konkursa norises beigām. 
Konkursa komisija noteiks līdz 2  labākiem darbiem, kuri 
tiks publicēti Ādažu pašvaldības facebook.com pro lā 
www.facebook/adazilv. Septembrī norisināsies on line balsoša-
na par darbiem. Fotogrā ja ar lielāko balsu skaitu lielāko skaitu 
“patīk” jeb “like”  saņems skatītāju simpātiju balvu.
Par uzvarētājiem kļūs  labāko fotogrā ju autori, kurus noteiks 

konkursa komisija. Pirmās vietas ieguvējs balvā sa-
ņems 1 ,  eiro, otrās vietas ieguvējs  ,  un 
trešās vietas ieguvējs  6 ,  eiro. Atzinības rakstus 
konkursa uzvarētājiem pasniegsim pašvaldības rīkotajā 
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svi-
nīgajā pasākumā 2 1 . gada novembrī, naudas balva tiks pār-
skaitīta uz laureāta konta numuru pēc svinīgās apbalvošanas. 
Konkursa dalībnieku fotogrā jas tiks izmantotas domes publici-
tātes materiālu, mājaslapas un informatīvo izdevumu veidoša-
nā, norādot autoru. 
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības mājas-
lapā www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība Konkursi Foto konkurss 
“Mans Ādažu novads”.

facebook.com/adazilv @Adazu_novadsS  U S





Plānots tīrīt Lilastes ezera un Dūņezera savienojumu
Šā gada 11. aprīlī Ādažu novada dome noslēdza līgumu ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrāciju (LVAFA) par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma 
tīrīšana” īstenošanu, projekta īstenošanai no budžeta apakšprogrammas “Vides aizsar-
dzības projekti” dotācijām paredzētajiem līdzekļiem piesaistot līdz�nansējumu 18 045 
eiro apmērā jeb 90% no kopējām projekta izmaksām. Projektā plānots veikt Lilastes 
ezera un Dūņezera apsaimniekošanai nepieciešamo savienojuma tīrīšanu, lai nodro-
šinātu laivu izbraukšanas iespējas, paredzot niedru pļaušanu un niedru slīkšņas iz-
vākšanu, kā arī veikt ezera apsaimniekošanu un biotopu kopšanu, lai nepieļautu ezeru 
savienojuma aizaugšanu un nosprostojumu.
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Uzsāks Ķiršu ielas projektēšanu 
Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Ķiršu ielas pārbūvei Ādažos. Ķiršu ielā atrodas viena no vecākajām ap-
būvēm Ādažos. Ķiršu ielā segumu paredzēts izbūvēt no betona bruģakmens ar apvienoto gājēju – veloceliņu, kas savienos Rīgas gatvi 
ar Attekas ielu. Ķiršu ielā paredzēts izbūvēt arī lietus kanalizāciju, kas atrisinās un sakārtos Ķiršu ielas un blakusesošo ielu ūdens 
atvadi. Ķiršu ielā paredzēts uzstādīt ātrumvaļņus, kā arī izbūvēt apgaismojumu.  Projektēšanas process aizņems vismaz 6 mēnešus.

Uzsāks Mežaparka un Iļķenes ceļa posmu projektēšanu
Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Iļķenes ceļa, posma no A1 autoceļa līdz Mežaparka ceļam, un Me-
žaparka ceļa, posma no Iļķenes ceļa līdz Kadagas ceļam, pārbūvei Kadagas ciemā.

Citi Saimniecības darbi novadā
1) Sporta centra baseina telpā nomainītas 
8 lampas, cīņu zālē – 28 un aerobikas zālē 
– 20 lampas.  Veikta apgaismojuma no-
maiņa atbilstoši mūsdienu apgaismojuma 
prasībām.
2) Uzsākta Sporta centra baseina rekons-
trukcija – plēves un  grīdas seguma nomai-
ņa apkārt baseinam, sienu polsterējuma 
atjaunošana cīņu zālē.   

3) Uzsāk remontdarbus Kadagas PII “Me-
žavēji”:
 jumta seguma nomaiņu virs peldbasei-
na,  sporta un ēdamzāles;

 dzelzsbetona atbalsta sienas izbūvi pie 
“Burtu” takas;

 astoņu jaunu smilšu kastu uzstādīšanu;

 iekārto griestu nomaiņu 1. stāvā, 169 m2 
platībā, 2. stāvā 203 m2 platībā.   
4) Vasaras sezonā Ādažu pirmsskolas iz-
glītības iestādē plānots veikt atjaunošanas 
darbus galvenajā ieejas hallē, aktu zālē pa-
redzēts pārkrāsot sienas un atjaunot iekār-
to griestu konstrukcijas, tiks nomainīti 88 
LED paneļi, kā arī notiks grīdu vaskošana 
400 m2 platībā.  

5) Ādažu vidusskolā vasaras sezonā plā-
nots veikt:
• pandusa izbūvi, lai nodrošinātu vides 
pieejamību cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem un jaunajām māmiņām ar ratiem;
• betona pakāpienu nomaiņu pie autostāv-
vietas, skolas centrālās ieejas. 
• remontdarbus 7 klašu telpās. 
• parketa slīpēšanu 400 m2 platībā. 

6) Pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16  uzsākta 
jumta seguma krāsošana 666 m2 platībā un 
dūmvada mūra konstrukcijas atjaunošana.

Saimniecības un infrastruktūras daļa
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Ceļu nomalēm, grāvjiem un aizsargdambim novākts apaugums
Pabeigti 1. posma ceļu nomaļu, grāvju un aizsargdambja apauguma novākšanas darbi. No-
vākts apaugums aizsargdambim un novadgrāvim – līdz grāvja vidum posmā no A1 šosejas 
līdz Vējupes ietekai Gaujā. Veikta apauguma novākšana ceļu nomalēm un grāvjiem atbilstoši 
īpašuma robežām, tai skaitā krūmu, koku ar diametru līdz 15 cm izciršana grāvjos, nogāzēs 
un autoceļa joslās, krūmu atvašu un zāles pļaušana. Atkārtoti apauguma novākšanas darbi 
tiks veikti no augusta vidus līdz septembra vidum. Fo
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Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. 
gada 29. maija sēdes lēmumu Nr.124 “Par 
atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu 
ielu sarkano līniju noteikšanai teritorijā 
starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi” 
ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar no-
lūku pamatot perspektīvo transporta un 
gājēju kustības shēmu un noteikt ielu sar-
kanās līnijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir 
apstiprināts Ādažu novada teritorijas plā-
notājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru 
darba dienu domes darba laikā vai sūtīt 
elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par Ādažu novada
teritorijas plānojumu
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. 
jūlija vēstuli Nr. 1-18/5924 Ādažu novada 
teritorijas plānojums ir īstenojams, sākot 
no 2018. gada 4. jūlija.
Ar Ādažu novada teritorijas plānojumu 
var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
kā arī Ādažu novada pašvaldības interne-
ta vietnē www.adazi.lv, sadaļā Teritorijas 
plānojums un Latvijas ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā https://geolatvija.lv
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“Maija kabatas svētki – miers kabatā” – ar plašu vērienu un skanīgu
pieteikumu aizvadīts pirmais Ādažu novada pašvaldības finansiālo 
atbalstu  ieguvušais jauniešu projekts

Aizvadīts pirmais Ādažu no-
vada pašvaldības �nansiālo  
atbalstu  (500 eiro) ieguvušais 
jauniešu projekts – “Maija kabatas svētki 
– miers kabatā”. Lai piedalītos jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursā, jaunietim 
vai jauniešu grupai vecumā no 13 līdz 25 
gadiem bija jāuzraksta projekta pietei-
kums, pamatojot projekta nepieciešamību 
un mērķi; norādot  aktivitāšu norises vie-
tas un dalībniekus, kā arī argumentēti iz-

klāstot, kādu jauniešu problēmu projekts 
risinās un kādi būs projekta paredzamie 
rezultāti.
Komisija bija patīkami pārsteigta par  
projekta pieteikuma “Maija kabatas svētki 
– miers kabatā”  kvalitāti un jau sagatavo-
šanas stadijā veikto detalizēto plānošanas 

darbu, kas  noteikti atvieg-
loja  dzīvi projekta vadības 
komandai – Emīlam, Laurai 
un Paulai 
p a s ā k u m a 

norises dienā. Finansē-
jums, ar kuru tika segtas 
skaņas un gaismas apara-
tūras īre, bija tika daļa no 
projekta īstenošanai nepieciešamajām iz-
maksām. Pašu jauniešu ieguldījums  bija 
āra skatuves izbūve, piešķirot jaunu elpu 
nolietotajiem kokmateriāliem. Ņemot 

vērā, ka laipni gaidīts bija ikviens – kā jau-
ns, tā vecs, pasākumi notika visas dienas 
garumā, un pat vēl ilgāk, to saskaņojot ar 
domi un  pašvaldības policiju. Projekta 

mērķis – veicināt Ādažu iedzī-
votāju un izglītības iestāžu au-
dzēkņu savstarpējo sapratni un 
komunikāciju – tika sasniegts 

caur visdažādākajām sporta aktivitātēm, 
radošajām darbnīcām un koncertēšanu 
no sirds uz sirdi.

Ināra Briede

Veselīga uztura pēcpusdiena Ādažos!

Tautā bieži lietotais sakāmvārds “Tu esi 
tas, ko Tu ēd!” pavisam vienkārši sniedz 
mums informāciju par uztura ietekmi 
uz mūsu labsajūtu. Ievērojot sabalansētu 
un pilnvērtīgu uzturu, iespējams uzlabot 

ķemeņa �zisko un garīgo veselību. 
Kas tad īsti ir sabalansēts, pilnvērtīgs 
uzturs, kā pagatavot ne tikai pilnvēr-
tīgu, bet arī garšīgu maltīti sev un 
savai ģimenei, kā veicināt veselīga 
uztura lietošanas paradumus. Par 
šiem un daudziem citiem jautāju-
miem 16. jūnijā diskutējām Veselīga 
uztura pēcpusdienā Ādažu Vēstures 
un mākslas galerijā. Pieaicinātās uz-
tura speciālistes Svetlana Aleksejeva 
un Anna Aškinezere dalījās zināša-
nās un prasmēs. Pieaugušajiem bija 
iespēja piedalīties trīs veidu lekcijās 
un prakstiskajās nodarbībās. Tika 
runāts par taukvielām, to nozīmi uz-

turā, bērnu uztura paradumiem, produk-
tu marķējumiem un funkcionālo pārtiku. 
Dalībniekiem bija iespēja kopā ar uztura 
speciālisti Annu Aškinezeri pagatavot 
veselīgus, uzturvielām bagātus salātus 

un uzkodas. Savukārt uztura speciāliste 
Svetlana Aleksejeva, paralēli nodarbībām 
pieaugušajiem, vadīja radošās darbnīci-
ņas bērniem. Tika spēlētas izglītojošas 
spēles, kopā gatavoti veselīgi gardumiņi, 
ar ko ik pa laikam tika uzcienāti arī ve-
cāki. Smaidi mazo dalībnieku sejās un 
lepnums par pagatavotajiem gardumiem 
liecināja – pasākums ir izdevies! 
Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasā-
kumiem un jaunumiem Ādažu novada 
domes mājaslapā un facebook.com kontā! 
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, projektu vadītāja
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Turpinās pieteikšanās Saeimas vēlēšanu komisijas iecirkņa komisijas locekļu kandidātiem
2018. gada 6. oktobrī notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas. Lai nodrošinātu sekmīgu vēlē-
šanu norisi Ādažu novadā ir izveidota no-
vada vēlēšanu komisija un nolemts Ādažu 
novadā veidot 3 vēlēšanu iecirkņus:
Vēlēšanu iecirknis Nr.777 Ādažu novada 
dome – Ādaži, Gaujas iela 33A;
Vēlēšanu iecirknis Nr.972 Ādažu Kultū-
ras centrs – Ādaži, Gaujas iela 33A;
Vēlēšanu iecirknis Nr.973 Kadagas pirms-
skolas izglītības iestāde – Kadaga, “Meža-
vēji”.
Atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas 
2013. gada 25. janvāra lēmumam Nr.4., ar 
kuru publicēta “Pašvaldību vēlēšanu iecir-

kņa komisiju instrukcija”, tiek izsludināta 
Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locek-
ļu kandidātu pieteikšanās līdz š.g. 20. jūli-
jam. Pieteikums jāiesniedz Ādažu novada 
Vēlēšanu komisijai Ādažu Klientu apkal-
pošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt 
ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglī-
tība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidā-
tu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas 
vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai 

novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas 
loceklis.
Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāv-
jus iecirkņa komisijā:
1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu 
partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā 
desmit vēlētāji,
3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada 
vēlēšanu komisijas loceklim.
Sīkāka informācija un kandidāta pie-
teikuma veidlapa meklējama Cen-
trālās vēlēšanu komisijas mājas lapā 
https://www.cvk.lv/pub/public/32092.html
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Enerģisks, pašapzinīgs un aizrautīgs. 
Ar savu vērtību izpratni un pārliecību. 
Iespējams, iemesls, kādēļ viņš šķiet pie-
augušāks par saviem gadiem, ir vērienī-
gā iekšējā brīvības izjūta. Viņš ir Emīls 
Zavelis, viens no festivāla “Maija kabatas 
svētki – miers kabatā” organizatoriem.  
Šī festivāla projekta pieteikums uzvarēja 
domes organizētajā jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursā,  iegūstot pašvaldī-
bas �nansējumu, ar kuru tika segtas 
skaņas un gaismas aparatūras īre. Fes-
tivāla ideja bija saliedēt Ādažu cilvēkus, 
katram dodot iespēju radoši izpausties 
– zīmējot, muzicējot vai sportojot. Par 
pasākuma organizēšanu bija atbildīgs ne 
tikai Emīls, bet arī Paula Ābele un Lau-
ra Lazdāne. Projekta īstenošanas laikā 
visi vēl bija Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
audzēkņi, bet tagad Emīls un Paula sko-
lu jau absolvējuši. Jautājam Emīlam, kā 
radās ideja par šādu svētku organizēšanu 
un kas viņu ikdienā iedvesmo.

Kā radās ideja organizēt šādus svētkus?
Starptautiskā ģimenes diena mūsu skolā 
tiek svinēta jau ļoti sen. Un šis festivāls ra-
dās kā turpinājums Ģimenes dienas svi-
nībām. Pagājušajā gadā festivāls notika ti-
kai ar mūsu pašu �nansējumu  un ar citu 
nosaukumu “Daba jūt arī” – ar domu, ka 
mums vajadzētu vairāk aizdomāties par 
dabu. “Miers kabatā” veicina citu domas 
virzību – kas ir miers pasaulē un ko tas 
nozīmē katram no mums, arī personis-
ki. Šobrīd pasaulē ir nedaudz saspringts 
mirklis, mēs vēlējāmies parādīt miera 
meklējumus. Pasākumam bija divas daļas 
– muzikālā daļa un radošā – ar dažādām 
darbnīcām. Ar smilšu zīmējumu, atkritu-
mu šķirošanas darbnīcu, bija telts, kurā uz 
audekla varēja uzlikt vienu krāsas triepie-
nu un kopīgi radīt vienu mākslas darbu, 

stūrītis, kurā varēja muzicēt ar dažādiem 
mūzikas instrumentiem. Notika disku 
mešana, tāpat bija galdi, kur apmeklētā-
ji sanesa dažādus cienastus. Pateicoties 
domes �nansējumam, šogad vairāk varē-
jām koncentrēties mākslinieku piesaistei, 
zinot, ka ar apskaņošanu un gaismu viss 
būs kārtībā. Uzstājās Ādažu Brīvās Val-
dorfa skolas orķestris, ansamblis “Gauj-
malas lakstīgalas”, stepa pasniedzējs Mā-
ris Pūris no Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolas, eksperimentālās rokmūzikas trio 
“North Bend” no Rīgas. Trīs puiši ar ģi-
tāru, basģitāru un bungām ar pusstundu 
ilgu priekšnesumu. Tas bija baigais blie-
ziens. Pasākumu noslēdza grupa “Nepie-
radinātā folka orķestris”. Festivāla doma 
bija mazliet vairāk saliedēt Ādažu kopie-
nu un katram dot iespēju izpausties rado-
ši – vai tas būtu zīmējot, vai muzicējot, vai 
kā citādi. Mūsu festivāla galvenā atšķirī-
ba no Gaujas svētkiem – tas bija mazs 
un kompakts, un iesaistīja apmeklētājus 
darboties, jo bija daudz radošo darbnīcu. 
Redzēju cilvēkus, kuri nebija no mūsu 
skolas, bet runājās ar mūsu skolas jaunie-
šiem, tādējādi secinu, ka laikam jau rado-
šās darbnīcas palīdz sākt runāt ar citiem 
cilvēkiem, ar kuriem  ikdienā neatrodies 
vienā informācijas vidē. Īpašs prieks, ka 
piedalījās “Gaujmalas lakstīgalas”, jo vē-
lējāmies, lai festivālā būtu pārstāvēts pēc 
iespējas plašāks dalībnieku loks, neradot 
nekādus ierobežojumus ne vecuma ziņā, 
ne kā citādi. 
Minējāt, ka festivāla nosaukums “Miers 
kabatā” veicina aizdomāties par to, ko 
miers nozīmē katram no mums. Ko tas 
nozīmē Jums? 
Pirmkārt, ne karu. Otrkārt, iespēju īste-
not savas ieceres un vēlmes, kas man ir 
ļoti svarīgi, un, treškārt, sirdsmieru. Tas ir 
mans galvenais miers. 

Sirdsmiers ir vai esat ceļā uz to?
Esmu svaigi beidzis vidusskolu, tāpēc 
esmu tik tālu no sirdsmiera, cik vien cil-
vēks manā vecumā var būt. Bet esmu ceļā, 
turklāt ļoti mērķtiecīgā. 
Kā mērķtiecība izpaužas?
Mērķtiecība izpaužas manā pieteikšanās 
procesā studijām Latvijas Universitātes 
Filozo�jas fakultātē, cenšos atrast vēl kādu 
vietu, kur rast sirdsmieru un reizē arī iz-
glītoties. 
Kāpēc tieši �lozo�ja?
Jau bērnībā man patika uzdot jautājumus. 
Ar vecmāmiņu gājām pastaigā pa mežu, 
man bija apmēram 6 gadi, un es viņai 
jautāju: “Vecmāmiņ, vai vējš šalc kokos, 
vai koki šalc vējā?” Ļoti fascinēja, kā tad 
ir patiesībā. Šis piemērs labi ilustrē manu 
patiku uzdot jautājumus. Filozo�ja uzdod 
jautājumus un cenšas rast atbildes uz tiem. 
Tieši tāpēc esmu izvēlējies šo jomu. 
Pilsēta, mājupceļš, ceriņi
Kas iedvesmo?
Jautājums, uz kuru grūti atbildēt, neie-
grimstot klišejās, bet, ja pavisam godīgi, 
iedvesmo mūzika, tas, ko redzu, – pilsē-
ta, mājupceļš, ceriņi, bet galvenokārt abi 
kopā. Man ārkārtīgi patīk klausīties mūzi-
ku, iet lēnām un vērot apkārtni. 
Kāda mūzika? 
O, nu es klausos dažādus žanrus – džezu, 
klasisko mūziku, metāla mūziku, arī alter-
natīvo roku, arī nedaudz no kantrī un fol-
ka, arī drum&bass, smago elektroniku. Ir 
tikai pāris žanri, kas man no sirds nepatīk, 
dažāda veida sintētiskais populārais mūs-
dienu pops, dabsteps. Muzikālā gaume ir 
diezgan plūstoša. Šobrīd visvairāk patīk 
džezs, bet pirms pāris nedēļām skrienot, 
klausījos tikai un vienīgi elektronisko mū-
ziku – drum&bass.
Pats arī muzicējat?
Jā, un man ļoti patīk muzicēt. Skolas or-
ķestrī trīs, četrus gadus spēlēju bungas, bet 
mans tuvākais instruments ir ģitāra. Tā kā 
esmu beidzis 12. klasi, Valdorfa skolas or-
ķestrī vairs nespēlēšu, taču orķestra vadī-
tājs Andrejs Grimms uzaicināja piedalīties 
kādā pasākumā vasaras beigās, tiesa, kādā 
viņš neatklāja. Tas droši vien būs mans pē-
dējais koncerts ar skolas orķestri. Bungu 
spēlē skolojos pie Tāļa Gžibovska un Rai-
monda Kalniņa. Tālis bija ļoti stingrs. Man 
tajā laikā bija kādi 14 gadi, melni krāsoti 
mati, metālistu aproces ar dzelkšņiem. Tie 
bija ekspresīvi indentitātes meklējumi. Tā-
lis jautāja, ko gribu spēlēt, es teicu: “Smago 
metālu ar dubulto basa bungu.” Viņš teica 
– ok, labi! Neturpināju mācības pie viņa, 
jo sapratu, ka man tuvāks instruments ir 
ģitāra. Tagad ģērbjos kā pilnīgi normāls 
cilvēks, arī frizūra ir kā normālam cilvē-
kam, lai gan vēl nesen man bija gari mati. 

Protesta 
gars ir
dzīvs!

Protesta 
gars ir
dzīvs!
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Nogriezu praktisku apsvērumu dēļ, 
jo pinkājās un bija baigi jāķemmē. 
Tās bija baigās klapatas, bet tas ne-
nozīmē, ka protesta gars manī nav 
dzīvs. Es allaž esmu apšaubījis esošo 
stāvokli un sabiedrības normas. 
Kādas? 
Piemēram, skolas laikā aktuāla tēma 
bija skolotāja vara. Domāju, katrs 
savā dzīvē ir saskāries ar skolotāju, 
kas ne vien nejauši, bet pat apzinā-
ti izraisa negācijas savos skolēnos. 
Šādu skolotāju konfrontēšana man 
sagādāja daudz problēmu pusaudžu 
gados. Bet tiklīdz iemācījos savus argu-
mentus veidot konstruktīvi un mierīgi, 
mana cīņa par taisnīgumu kļuva daudz 
produktīvāka. Diemžēl ir skolotāji, kuri 
izmanto varu un cenšas pieturēties pie 
autoritāra attiecību stila. Laikam tāpēc, 
ka dzīvojam postpadomju valstī. Man 
tomēr ir izjūta, lai sadarbība būtu pro-
duktīva, skolēna un skolotāja attiecībām 
jābūt līdzīgām draugu attiecībām. Mans 
dumpinieciskums nevarēja klusēt. Iespē-
jams, ja būtu vairāk tādu cilvēku kā es, 
tas kādreiz tiktu izskausts, bet laikam jau 
nē, jo tāda ir cilvēka dzīvnieciskā daba – 
ekspluatēt varas pozīcijas, kurās atrodas. 
Tāpat neuzskatu, ka ģimenē būtu jābūt 

tradicionālam lomu sadalījumam – do-
māju, ka tikpat labi vīrietis var auklēt 
bērnus, ja vēlas, bet sieviete – strādāt. 
Mani neuztrauc arī citu cilvēku seksuālā 
orientācija. 
Taisnīguma izjūta
No kurienes tāds protesta gars?
Nezinu, esmu mēģinājis sev atbildēt uz 
šo jautājumu jau ļoti ilgi. Šķiet, ka sakne 
tam meklējama taisnīguma izjūtā. Arī 
vecmāmiņa centās to ieaudzināt, viņa 
allaž teica – bez “lūdzu” es neko nedaru. 
Arī vecāki bērnībā centās iemācīt teikt 
vārdu “lūdzu”. Reiz kaut kas dzīvoklī bija 
nogājis greizi ar krāsni. Tētis ar dūmojo-
šu krāsni pagriezās pret durvīm un tei-
ca – Emīl, paej malā, uz ko es atbildēju: 

“Bez “lūdzu” es neko nedaru.” Četru 
gadu vecumā vēl nemācēju �ltrēt, 
kādā situācijā, kas ir pieņemami, bet 
tā ir tāda taisnīguma izjūta, kāpēc jūs 
vēlaties, lai rīkojos tā, kā jūs paši ne-
kad nerīkojaties attiecībās ar mani. 
Un vēl – laikam jau tas ir normāli, ka 
katra nākamā paaudze ir brīvāka un 
liberālāka. 
Vai pats gribētu sevi par savu drau-
gu?
Jā, būtu tik fantastiski, ja būtu kāds 
cilvēks, ar kuru vienmēr sakristu vie-
doklis un mēs pat izskatītos identiski. 

Kādas īpašības sevī un citos vērtējat 
visaugstāk?
Tās, ko vērtēju visaugstāk cilvēkos vis-
pār un savos draugos, ir atšķirīgas īpa-
šības, jo draugos ļoti svarīga ir uzticība 
un tā izjūta, ka varu uz viņiem paļauties. 
Vienmēr rīkojos tā, lai draugi varētu pa-
ļauties uz mani. Cilvēkos vispār svarīgs 
ir godīgums un taisnīgums, emocionālā 
inteliģence, empātija. Sevī augstu vērtēju 
miera stāvokli. Pats esmu emocionāls un 
bieži dažādus notikumus ņemu pie sirds. 
Trakajos, sarežģītajos pusaudžu gados 
mēdzu ātri aizsvilties, tāpēc miers ir stā-
voklis, uz kuru vērts tiekties. 

Monika Griezne

Ādažu poliklīnikā darbu uzsācis uztura speciālists
Ādažu poliklīnikā tagad reizi mēnesī pieejamas vizītes pēc ie-
priekšēja pieraksta pie uztura speciālista. Uztura speciālists pa-
līdz koriģēt un pielāgot ikdienas uzturu pēc katra individuāla-
jām vajadzībām un mērķiem. Aicināti gan tie, kas vēlas mainīt 
savus ēšanas paradumus, samazināt vai palielināt svaru, �ziski 
aktīvi cilvēki, seniori, grūtnieces, gan arī hronisku saslimšanu 

gadījumā: pie gremošanas sistēmas slimībām, (gastrīts, GERS, 
utt.), sirds un asinsvadu sistēmas slimībām (arteriālā hiperten-
sija, ateroskleroze u.c.), podagras. Pieraksts uz konsultācijām 
un papildu informācija, zvanot pa tālr. 27905006. Vizītes pie-
ejamas par maksu. 

Madara Nebote

Stājas spēkā jauni Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
17. jūlijā novadā stājas spēkā jauni 2018. 
gada 29. maijā pieņemtie Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi Nr. 15/2018 par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu 
novadā. Pirmās izmaiņas skars vasarnīcu, 
dārza māju vai citu sezonāla rakstura lieto-
šanas nekustamā īpašuma īpašniekus, val-
dītājus vai pilnvarotās personas kā atkri-
tumu radītājus. Līdz šim bija noteikts, ka 
vasarnīcu un dārza māju saimnieki, noslē-
dzot līgumu, atkritumus glabā konteineros 
ar regulāru izvešanas skaitu atbilstoši no-
slēgtajam līgumam ar atkritumu apsaim-
niekotāju līdzīgi kā jebkuras privātmājas 
īpašnieks, tādējādi, iespējams, pārmaksājot 
par nepilnu konteineru izvešanu. Turp-
māk vasarnīcu un citu sezonāla rakstura 
lietošanas nekustamo īpašumu saimnieki 
varēs izvēlēties un atkritumu nodošanai 
izmantot speciāli tiem paredzētus maisus, 
maksājot par pilnu maisu, kura minimā-
lais tilpums ir 120l.  Maisu izvēles gadīju-
mā samaksa par atkritumu izvešanu notiks 

kā priekšapmaksa līdz ar maisu iegādi. 
Minimālais maisu iegādes skaits sezonā ir 
3 maisi jeb 1 reize 4 mēnešos, saskaņā ar 
noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kurā arī vienosies par 
maisu izvešanas kārtību. Priekšapmaksas 
maisus varēs iegādāties sabiedrībai pie-
ejamās vietās, tai skaitā  pastā un citās ar 
pašvaldību saskaņotās vietās.  Noteikumi 
paredz, ka atkritumu apsaimniekošanas 
līgumus var neslēgt tikai, ja ēkas netiek un 
nevar tikt apdzīvotas saskaņā ar pašvaldī-
bas būvvaldes atzinumu par vidi degradē-
jošam būvēm vai, ja nekustamā īpašuma 
sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, 
īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietoja-
mu konstrukciju. 
Uzklausot iedzīvotāju lūgumus, veiktas iz-
maiņas arī noteikumos par zāles un lapu 
dedzināšanu. Turpmāk ugunskuros per-
sonām ir atļauts dedzināt tikai sausu zāli, 
sausas lapas un zarus vai citas augu daļas 
savā īpašuma teritorijā, ievērojot normatī-

vajos aktos noteiktos drošības pasākumus 
un neradot draudus cilvēka dzīvībai, vese-
lībai un personas mantai. 
Jaunajiem individuālo māju īpašniekiem, 
kas līdz ar privātmājas vai pastāvīgai dzī-
vošanai paredzētas dārza mājas iegādi pēc 
17. jūlija slēgs līgumu ar atkritumu apsaim-
niekotāju, būs spēkā prasība par atkritu-
mu izvešanu ne retāk kā 2 reizes mēnesī. 
Līdzšinējos noslēgtajos līgumos starp at-
kritumu radītājiem un atkritumu apsaim-
niekotāju norādītā atkritumu izvešanas 
regularitāte ir spēkā līdz jauna atkritumu 
apsaimniekošanas līguma noslēgšanai.
Citas jaunajos saistošajos noteikumos no-
teiktās izmaiņas tiks ieviestas pakāpeniski, 
par tām informēsim pašvaldības interneta 
vietnē adazi.lv un turpmākajos “Ādažu 
Vēstis” izdevumos. Ar noteikumu pilnu 
versiju ir iespējams iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldī-
ba/Normatīvie akti.

Laima Jātniece

Ar klasesbiedreni un festivāla līdzorganizatori 
Paulu Ābeli.
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Bagātini savus vasaras piedzīvojumus Lasīšanas maratonā!
Ādažu bibliotēka jau 16. gadu veiksmīgi 
darbojas LNB Bērnu  literatūras centra 
lasīšanas veicināšanas programmā „Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrija”. Dalībnie-
ki, kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst par 
literatūras ekspertiem. Katru gadu viņi 
lasa un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši 
izvēlētas šai programmai. Programmas 
“Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija” mēr-
ķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par 
grāmatām dažāda skolas vecuma bēr-
niem, rosināt diskusijas par izlasītajām  
grāmatām. Programmas dalībniekiem 

līdz decembra 
beigām jāizlasa 
sešas grāmatas 
savā vecuma 
grupā  un jādod 
savs vērtējums, 
elektroniski aizpildot anketu. Piedaloties 
Vecāku žūrijā, papildu četrām ieteikta-
jām grāmatām jāizlasa vēl jebkuras divas 
no visām kolekcijas grāmatām. Dalīb-
nieki savu vecuma grupu drīkst mainīt 
un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekci-
jas kopējā piedāvājuma. Būs arī dažādi 

pārsteigumi un noslēgumā – Lielie La-
sīšanas svētki Rīgā, Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā! Nāc, lasīsim un vērtēsim! Ar 
jauno grāmatu kolekciju iespējams ie-
pazīties mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā 
Kultūra/Bibliotēka/Bērnu žūrija.

Ādažu bibliotēka

Aicinām uz radošām lasītveicināšanas nodarbēm bibliotēkā!              

Ādažu bibliotēka ir pieteikusi savu da-
lību  grāmatu izdevniecības “Liels un 
mazs” uzsāktajam lasītveicināšanas pro-
jektam  “Mūsu mazā bibliotēka”. Projek-

ta “Mūsu mazā bibliotēka” ir pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem ad-
resēts izglītojošs projekts, kurā sadar-
bojas izdevēji no sešām Eiropas valstīm: 
Slovēnijas, Polijas, Horvātijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Latvijas. Projekta mērķis 
ir mudināt bērnus pievērsties lasīšanai, 
attīstīt lasītprasmi un caur grāmatu la-
sīšanas pieredzi iepazīt arī citus radošus 
procesus – rakstīšanu, ilustrēšanu, teāt-
ri. Projekts ilgst līdz 2019. gada maijam. 
Komplektā ir 6 grāmatas ar rosinošiem 
uzdevumiem, kas ir pieejamas mūsu 
bibliotēkā. Projekta īstenošanas  laikā 
būtiski bērniem ir parādīt, ka lasīšana 
var būt aizraujoša un vienojoša nodar-
be, kas cieši saistīta ar  citām radošām 
izpausmēm, piemēram, ar zīmēšanu, 
krāsošanu, rakstīšanu un citām nodar-
bēm. Rudenī tiks saņemtas  bezmaksas 

darba burtnīcas ar uzdevumiem. Ko-
lekcijā iekļauto grāmatu ilustratori no 
Slovēnijas, Polijas un Igaunijas viesosies 
Latvijā. Skolās, bērnudārzos un biblio-
tēkās, kas būs aktīvas projekta dalīb-
nieces, notiks tikšanās ar ilustratoriem, 
kuru laikā autori bērnus iepazīstinās ar 
savām bilžu grāmatām, stāstīs par savu 
valsti, kā arī vadīs radošās darbnīcas. Ar 
grāmatu klāstu, kāds pieejams projektā 
“Mūsu mazā bibliotēkā” iespējams ie-
pazīties mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā 
Kultūra/Bibliotēka/Pasākumi. Projektu 
līdz�nansē Eiropas Savienības program-
ma “Radošā Eiropa”, Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija, Slovēnijas Rakstnie-
ku savienība Ļubļanā un Polijas Grāmatu 
institūts.
Nāc! Lasi! Piedalies!

Ādažu bibliotēka

Literārās izstādes un pasākumi Ādažu 
bibliotēkā 2018. gada jūlijā un augustā
01.07.- 31.07.
Literārās izstādes:
rakstniekam, publicistam 
Visvaldim Lāmam – 95; 
angļu  rakstniecei 
Emīlijai Brontē – 200.  
Tematiskās izstādes:
aktieriem 
Lilitai  Bērziņai – 115;                 
Jānim Kubulim – 95;
komponistam 
Jāzepam Vītolam – 155;
Ieskats “Dziesmu un deju 
svētku” vēsturē;
Valsts simtgadei veltīts izstāžu 
cikls “Iepazīsti Latvijas nova-
dus” – Zemgale;
Latviešu valodas aģentūras 
ceļojošā izstāde “Kļūdies tā, 
lai citam prieks”; 
“Bērnu/Jauniešu/Vecā-
ku-2018” grāmatu kolekcijas 
izstāde;
Projekta “Mūsu mazā bib-

liotēka” grāmatu kolekcijas 
izstāde;
Jaunieguvumu  izstāde.
01.08.-31.08.
Literārās izstādes:
dzejniecei 
Olgai Lisovskai – 90;
rakstniecei,
literatūrzinātniecei 
Ingrīdai Sokolovai – 95;
rakstniekam 
Matīsam Kaudzītem – 170;
dzejniekam, satīriķim
Valdim Artavam – 90.
Tematiskās izstādes:  
Aktrisei Veltai Līnei – 95;
Igaunijas Republikas neat-
karības atjaunošanas diena 
(20.08.1991.);
“Brīvības ceļš” - Baltijas ceļa 
gadadiena (23.08.);
Valsts simtgadei veltīts 
izstāžu cikls “Iepazīsti Lat-
vijas novadus” – Latgale.

ĀDAŽU BIBLIOTĒKA AICINA APSKATĪT FOTOIZSTĀDI 
“KĻŪDIES TĀ, LAI CITIEM PRIEKS”
Kuram no mums gan nav gadījies piedzīvot amizantas situācijas, 
tā liekot pasmaidīt par dzīvi un kļūmīgiem mirkļiem. Tos, kam 
umors raisa pozitīvas emocijas, jūlijā aicinām Ādažu bibliotēkā 

apskatīt fotoizstādi “Kļūdies tā, lai citiem prieks”! Novērtējiet, 
kādas valodas kļūmes vai interesantus pārpratumus var pamanīt 
apkārtējā vidē savā ikdienas dzīvē! eļojošo fotoizstādi veidojusi 
Latviešu valodas aģentūra, apkopojot interesantākos dalībnieku 
darbus no fotogrā ju un stāstu konkursa “Kļūdies tā, lai citiem 
prieks”.
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Enerģisko un ļoti sirsnīgo ādažnieci 
Maiju Tauvēnu ar molbertu jūs neatradī-
siet ne Gaujas krastā, ne mežā, ne bērzu 
birzī, jo viņa glezno nevis dabā, bet no 
savām dvēseles dzīlēm, iztēles, atrodo-
ties savās mājās Ādažos. Šķiet, Maijas 
talanti viņas dzīvē daudzkārt bijis patvē-
rums no raizēm un rūpēm. Pusdienām 
domāto atpūtas stundu no darba kolho-
zā Maija bieži izmantoja, lai mājās spē-
lētu klavieres. Bērnībā, atrodoties inter-
nātskolā, viņa pārējiem bērniem stāstīja 
pasakas, bet vecvecākiem īsināja laiku, 
spēlējot akordeonu. Dzīve brīžiem bijusi 
skarba. Mammas slimības dēļ kādu lai-
ku vajadzējis dzīvot bērnunamā, smagi 
bijis jāstrādā gan ģimenes saimniecībā, 
gan kolhozā. Maija dzimusi un augusi 
Ādažos, sešu bērnu ģimenē, dzīves grū-
tības viņu darījušas stipru. Maijas ro-
kasspiediens ir ļoti stingrs. No kurienes 
rodas viegli otas vilcieni uz audekla un 
vijīgu formu �gūras no māla? 

Ienākot Maijas Tauvēnas mājās, jūties kā 
mākslas galerijā, gar sienām izvietojušās 
lielākas un mazākas mājas saimnieces 
gleznas. Portreti un dabas skati. Skan Mo-
carts. Gleznu košās krāsas staro un silda. 
Kopumā mājas saimniecei šobrīd ir ap 70 
gleznu. Maija iepazīstina ar saviem dar-
biem, rādot arī gleznu ar Gaujas tiltu, kas 
Kadagas ciemu savieno ar Ādažiem. “Va-
jadzēs vēl piestrādāt, tilts nepavisam nav 
izdevies,” savu darbu vērtē autore. Koši 
oranžs rudens un dzērves, kas traucas uz 
siltajām zemēm. Bērzu birzs un Gauja. Tā, 
šķiet, ir viens no galvenajiem tēliem viņas 
darbos.  Un, kāpēc gan ne, viņa dzimusi 
Ādažos, kur 20km garumā cauri plūst ma-
jestātiskā upe. Maija uzaugusi sešu bērnu 
ģimenē, tāpēc nav bijis laika un iespēju 
skoloties mākslās. Mazotnē sapņojusi – 
kaut reiz varētu zīmēt tik izcili, cik precīzi 
attēloti varoņi bērnības pasaku grāmatās. 

Savu Dieva doto talantu Maija attīstījusi 
pašmācības ceļā. Uz jautājumu, kā izdodas 
izzīmēt tik precīzus portretus, Maija at-
bild: “To jūt! Bet vislabāk padodas gleznot 
tuviniekus. Ar svešiem ir mazliet grūtāk.” 
No krāsām Maijas darbos dominē zaļā, 
jo “tā ir tik dzīvīgi spēcinoša, visdzīvākā 
krāsa,” domā Maija.
Daudz zīmēts arī pēc atmiņas. Pie sienas 
redzama glezna ar biiušo Stapriņu fermu, 
kas atradās netālu no Maijas mājām. Pē-
dējie gruži, kas no tās palikuši, aizvesti 
pagājušajā gadā. Maijai saglabājies īpašs 
zīmēšanas bloks no 70. gadiem, kas pilns 
ar dažādu slavenību portretiem un ci-
tiem zīmējumiem. Gleznas vietu radušas 
arī mājas 2. stāvā, kur glabājas Maijas un 

viņas vecākā dēla Monvīda mūzikas ie-
rakstu kolekcija. Gan kasetēs un diskos, 
gan platēs. Maijai patīk rokenrols, latvie-
šu mūzika, kantrī, estrādes mūzika, dēls 
pielipinājis arī patiku uz klasisko mūziku. 
Maijas talants neaprobežojas ar zīmēšanu 
un gleznošanu vien, viņa veido dažādas 
�gūras no māla, spēlē akordeonu un kla-
vieres. Arī šo instrumentu spēli apguvusi 
pašmācības ceļā. 
16 gados – savs akordeons
Par darbu pie lauka meliorācijas Maija sūri 
un grūti uz savu 16. dzimšanas dienu no-
pelnīja akordeonu: “Drenāžas trubām bija 
asas kantītes, visas rokas apsēju ar mazām 
lupatiņām.” Pie klavierēm savukārt Maija 

tikusi jau vēlāk dzīvē, pārdodot bulli, kas 
atradās viņas saimniecībā.
Mākslinieciskie talanti, visticamāk, man-
toti. “Mamma, strādājot fermā, vienmēr 
dziedāja, skaistās balss dēļ viņu sauca par 
Ādažu lakstīgalu. Omes brālis bija liels 
kokgriezējs, bet vecāsmammas māsas bēr-
ni visi bija ragu pūtēji. 7 dēli ģimenē, un 
visi muzikanti, ieskaitot pašu tēvu,” stāsta 
Maija un turpina: “Omei bija akordeons, 
un viņa brīnījās, kāpēc man izdodas spē-
lēt, bet pašai – ne visai. Tad pa svētdienām 
viņa sauca mani pie sevis spēlēt, bija uzvā-
rījusi kakao, uzcepusi kādu pankūciņu… 
Abi ar vecotēvu, rokas salikuši, klausījās. 
Tas bija lielākais prieks. Varēju spēlēt 
stundām,” stāsta Maija.  Akordeonu spē-
lējat, nepārzinot notis?  “Jā, viņš tak pats 
iet! Pāris reizes mēģini, kamēr uzķer, bet 
pēc tam – aiziet!” izsaucas Maija.
Pasaku stāstniece
Maijai ir arī bērnunama dzīves pieredze. 
Tajā viņa nonāca divos gados, kad mam-
ma smagi saslima. Visus ģimenes bērnus 
ievietoja dažādos bērnunamos. Bērnu-
namā kopumā pavadīti četri gadi. Sešos 
gados Maija atgriezās pie mammas. Kad 
saslimusi, mamma aizgājusi no Ādažiem, 
tāpēc skolas gaitas Maija uzsāka Bīriņos, 
pēc tam mācījās Pabažos. Tur arī tikusi pie 
sava pirmā pasūtījuma darba – program-
miņu zīmēšanas kolhoza ballēm. Kamēr 
citi klasesbiedri internātskolā vakaros lo-
bījuši pupas, Maija zīmējusi. Arī ballēs at-
ļāva palikt drusku ilgāk. No Ādažu skolas 

Maija īpaši atceras skolotāju Dzirkali, jo 
viņš novērtējis viņas zīmēšanas prasmes. 
Skolā daudz labāk padevušies humanitā-
rie, nevis eksaktie priekšmeti. Tāpat Mai-
ja sevi sauc par grāmatu tārpu: “Pabažu 
skolā biju izlasījusi teju visu bibliotēku un 
vakaros izlasīto atstāstīju citiem. Gulējām  
internātā, telpa bija pilna ar meitenēm. Vi-
sas sasēdās ap mani, lai klausītos.”
Starp kolhozu un saimniecību
Vēlāk, jau mācoties vakarskolā, Maija 
paralēli strādāja, sākumā kolhozā kokap-
strādes cehā, pēc tam par krāsotāju: “Kad 
sāka beigties krāsošanas darbi jaunajām 
mājām, uztaisīja brigādi, kas palīdzēja 
cilvēkiem remontēt dzīvokļus.” Strādā-
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jot kolhozā Ādažos, 
Maija satika savu 
otro vīru, kurš bija 
būvdarbu vadītājs 
no Skrundas, pa-
saulē nāca Maijas 

otrais dēls Edgars. 
Paralēli darbam kol-

hozā Maija savā saim-
niecībā paspējusi gan govi izslaukt, gan 
sienu savākt, gan kartupeļu vagas izravēt. 
Maija aizdomājas, cik daudz gan kādreiz 
cilvēks varējis izturēt. Viņas mamma, pie-
dzemdējusi māsu, nosējusi sev vēderu un 
jau pēc pāris stundām devusies uz fermu 
govi slaukt. Kad kolhozs beidza pastāvēt, 
Maija turpināja darboties savā saimniecī-
bā. Ap 2002. gadu nolēmusi, ka ar saim-
niecību galā vairs netiek: “Te bija plašas 
ganības, ar rokām ņemt un zārdot visu… 
Tas bija ārprāts.” Tagadējā māja, ko Maija 
pati iztēlojusies un arī uzzīmējusi, uzcelta 
vietā, kur agrāk bija ganības. Ja kādreiz 
Maijas saimniecībā bija divas slaucamas 
govis, divi jaunlopi, piecas zosis, piecas ai-
tas, 90 truši, divi sivēni un 40 dējējvistas, 
tad tagad – 23 cālēni, viena vista, divi kaķi 
un suņuks Bucītis.
Bucītis 
Bucītis pie Maijas nonācis, jo Maijas drau-
dzenes paziņa negribējusi sunīti paturēt, 
viņš plēsis siltumnīcu. Suņuks pie “Dinaz” 
benzīntanka diedelējis ēdamo no tālbrau-

cēju šoferiem. Bucītis Maijas siltumnīcu 
ne reizi nav pat mēģinājis plēst. Laikam 
tāpēc, ka jūtas mīlēts un vajadzīgs. Mai-
ja domā, ka mājas mīluļiem prāts uz ne-
darbiem nesas vien tad, kad tiem par maz 
pievērš uzmanību. “Atnesām Bucīti mā-
jās kā pinku lāci. Viņš 
bija izbadējies un vārgs. 
Nu jau Bucītis ir divtik 
resns. Jau 8 gadus dzīvo 
pie mums,” stāsta Maija. 
Viņa ģimenes mājā dzīvo 
ar vecāko dēlu Monvī-
du, bet drīz, iespējams, 
ģimenei pievienosies arī 
Maijas jaunākais dēls 
Edgars ar sievu un mazo 
meitiņu, kuru Maija šo-
brīd pieskata pēcpusdie-
nās un vakaros. Tagad 
Maija to var, jo divus gadus ir pensijā. 
Laši gleznā
Apkārtējiem interese par Maijas gleznām 
parādījusies, kad reiz viņas darba kolek-
tīvs nekādi nevarējis izdomāt, ko uzdā-
vināt savam bosam, zivju rūpnīcas va-
dītājam. Maijai bija glezna ar tekošu upi, 
kurā lēkā laši. Kolēģi, ieraugot gleznu,  bija 
pārsteigti par Maijas spējām. Tā ziņas par 
Maijas talantu no kolēģiem nonāca arī pie 
citiem. Cilvēki sāka pasūtīt darbus sev un 
dāvināšanai.  
Kas liek radīt? “Tā ir iekšēja nepieciešamī-

ba, iespēja visu aizmirst, būt citā pasaulē. 
Pat skumji, ka gleznošana jāpārtrauc, jo 
jātaisa pusdienas. Kad sāku gleznot, aiz-
mirstu, ka vajag paēst vai padzerties.” 
Jautāta par to, kā pavada brīvo laiku un 
kas sagādā prieku, Maija atzīst, ka viņu 

saista dažādu mākslinieku darbu pētī-
šana, tāpat viņa ļoti gribētu apceļot Lat-
viju. “Mūsu zeme ir tik skaista! Gribētu 
apskatīt katru stūrīti, katru kaktiņu.” Un, 
protams, zemes darbi. Kādreiz viņa brīnī-
jusies par mammu, kurai paticis ravēt un 
darboties dārzā: “Kā tas var patikt?” Bet 
tagad Maija pati aizrautīgi darbojas savā 
dārzā un siltumnīcā. 
Maijas dzīvesstāsts ir liecība tam, ka ta-
lants nekādos apstākļos nevar palikt du-
sot, tas vienmēr tiecas izlauzties. 

Monika Griezne

Ādažu novadā tiks veikta adrešu sakārtošana – kam mainīsies adrese jau šogad?
Adresācijas sakārtošana novadā sāksies 
ar Alderu ielu. Braucot pa Alderu ielu Bal-
tezera ciemā, paveras skaisti skati uz sa-
koptajiem īpašumiem, taču grūtības sākas, 
kad jāsameklē kāda noteikta mājas adrese. 
Ne operatīvie dienesti, ne arī pasta darbi-
nieki nevar ātri sasniegt iedzīvotājus ne ar 
kartes palīdzību, ne navigācijas program-
mām. Alderu ielā vismaz 70 īpašumiem 
nav piešķirtas adreses, savukārt īpašumu 
daudzie vietvārdi neļauj tos kartē atpazīt, 
kā tas būtu gadījumā, ja ēkām būtu ielas 
adrese. Ministru kabineta 08.12.2015. no-
teikumi Nr.698. “Adresācijas noteikumi” 
paredz, ka pēc ielas izveidošanas ēkām 
un apbūvei paredzētām zemes vienībām 
piešķir numuru. Valsts adrešu reģistra 
bezmaksas kartē portālā kadastrs.lv var 
pārliecināties, ka Alderu ielas daļas pieder 
ne tikai Ādažu, bet arī Garkalnes pašvaldī-

bai, un dažādos ielas posmos tai ir pat cits 
nosaukums “Aldaru iela”. Ņemot vērā ie-
dzīvotāju viedokli, šis būs pirmais no adre-
šu sakārtošanas uzdevumiem novadā, ko 
dome risinās jau augustā. Kopumā Ādažu 
novadā ir aptuveni 700 adresācijas ob-
jekti, kas tiks pie jaunām adresēm, kā to 
paredz likumdošana. Dažas ēkas tiks pie 
savām pirmajām adresēm, citas saņems 
jaunu adresi, lai novērstu tādu pašu adre-
šu dublēšanos. Visvairāk tas skars pie ce-
ļiem esošās mājas, jo visi ceļi, kas atrodas 
ciemu robežās, tiks pārdēvēti par ielām, 
un līdz ar to mājas tiks pie ielu adresēm. 
Interneta portālā kadastrs.lv ikviens iedzī-
votājs bez maksas var pārbaudīt sava vai 
cita īpašuma aktuālo adresi (sameklējot 
adresi sadaļā “valsts adrešu reģistrs”). Par 
to, kas iedzīvotājiem jādara sakarā ar adre-
ses maiņu, plašāk informēsim nākamajos 

rakstos, bet jau tagad ir skaidrs, ka īpašnie-
kiem nebūs jāmaina īpašuma dokumenti 
Zemesgrāmatā. Adrese automātiski tiek 
mainīta iedzīvotāju reģistrā un personām 
nav nepieciešams savu dzīvesvietu dekla-
rēt atkārtoti. Vienīgi iedzīvotājiem pašiem 
par adreses maiņu jāinformē iestādes, ar 
kurām nodibinātas tiesiskās attiecības un 
kurām adreses maiņas fakts var interesēt, 
piemēram, “Lattelecom”, “Latvenergo”, 
Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu re-
ģistrs, bankas, kā arī personas, ar kurām 
notiek personiskā un lietišķā sarakste, ci-
tādi vēstule var nesasniegt savu adresātu. 
Adrešu maiņa īslaicīgi varētu radīt neēr-
tības, bet ilgtermiņā Ādažu novads un 
iedzīvotāji iegūs pareizu un pārskatāmu 
adresācijas sistēmu.

Nadežda Rubina,
nekustamā īpašuma speciālista palīdze

15. septembrī, Vispasaules talkas dienā, aicina stādīt Laimes koku 
Vispasaules talka šā gada 15.septembrī  notiks 134 pasaules valstīs. 
Latvijā Vispasaules talkas dienā atkritumu vākšanas talka netiks rī-
kota, bet Lielās Talkas organizatori aicina atbalstīt ideju par Laimes 
koka stādīšanu. Ikviens Latvijas iedzīvotājs, ģimene, ikviena paš-
valdība, uzņēmums u.c. aicināti sēt, dēstīt, stādīt savu Laimes koku 
un laika gaitā augt tam līdzi, vērojot, kā tas no sēklas vai stādiņa 
izaug līdz lielam kokam. Tādejādi simboliski aicinot stādīt Latvi-

jas nākotni, nododot savas labās domas un vēlējumus nākamajām 
paaudzēm, kas piedzīvos Latvijas divsimtgadi. Tā būs īpaša dāvana 
Latvijai tās simtgadē. Lielās Talkas organizatori  izstrādājuši īpašu 
karti http://talkas.lv/laimes-koki/,kurā var atzīmēt vietu, kur koks 
iestādīts, un aicina pievienot arī fotogrā�jas no šī īpašā notikuma. 
Vairāk informācijas Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv. 

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības informācijas
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Energoefektivitātes uzlabošana ar
energoefektivitātes pakalpojuma līgumu – ieguvumi un izaicinājumi

Šobrīd Latvijā aptuveni 85% daudzdzī-
vokļu ēku neatbilst mūsdienu siltum-
tehnisko īpašību standartiem, un dau-
dzos gadījumos to tehniskais stāvoklis 
ir slikts vai pat kritisks. Šādos gadījumos 
ir nepieciešama visaptveroša ēkas atjau-
nošana, kas ietver gan vispārēju kapitālo 
ēkas remontu, gan arī energoefektivitā-
tes uzlabošanas pasākumus. Ar EPC jeb 
energoefektivitātes pakalpojuma līguma 
atbalstu ēkā tiek veikta visaptveroša at-
jaunošana, kā rezultātā iespējams iegūt 
ne tikai lielākus enerģijas ietaupījumus, 
bet arī vislabāko rezultātu, padarot ēku 
ne tikai  energoefektīvu, bet arī vizuāli 
pievilcīgu. Turklāt energoefektivitātes 
pakalpojumu sniedzējs visā līguma dar-
bības laikā garantē sasniegtā enerģijas ie-
taupījuma uzturēšanu, kā arī ēkas regu-
lāru apkopi, lai tā arī pēc 15 vai 20 gadiem 
pēc atjaunošanas izskatītos kā jauna.
 Lai uzlabotu ēku energoefektivitāti un 
saglabātu mājokļus, liela loma ēku vis-
aptverošā atjaunošanā ir daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem un dzīvokļu īpašnie-
kiem. Tieši  dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas 
pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu. 

Tāpēc ar jautājumu “Vai ēkas atjaunoša-
na un energoefektivitātes uzlabošana ar 
EPC līgumu ir neizmantota izdevība, vai 
jau zināma un augoša tendence Latvijā?” 
vērsāmies pie sabiedrības cienījamākās 
daļas - pensionāriem, kuri šobrīd lielā 
mērā nosaka balsošanas lēmumu dzīvok-
ļu īpašnieku kopsapulcēs, vidēji veidojot 
40% no kopējā ēku iedzīvotāju skaita. 
EPC līguma priekšrocības no iedzīvotā-
ju skatupunkta
Kā svarīgākās EPC līguma priekšrocības 
iedzīvotājiem pensionāre Lite Lukše min 
gala rezultātu - visaptveroši atjaunotu 
ēku, kurā ir veikti gan energoefektivitātes 
pasākumi, gan kvalitatīvs kosmētiskais 
remonts. Savukārt sarunā ar Antru Ozo-
liņu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja par 
priekšrocībām min ne tikai pagarinātu 
ēkas mūžu un enerģijas ietaupījumu, bet 
arī nodrošinātus komfortablus un drošus 
dzīves apstākļus iedzīvotājiem.
Salīdzinot iedzīvotāju viedokļus ar 2014. 
gadā veiktajiem Ēku saglabāšanas un 
energotaupības biroja (ESEB) pētījuma 
rezultātiem, varam secināt, ka nodroši-
nāts komforts un uzlaboti dzīves apstākļi 
ir lielākā priekšrocība, ko sniedz EPC lī-
gums daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un 
iedzīvotājiem. Kosmētiskais remonts un 
sakārtota apkārtne ir otrais iedzīvotāju 
ieguvums, veicot visaptverošu atjaunoša-
nu ar EPC līgumu. Tādā veidā tiek pie-

šķirta vērtība ne vien īpašumam, bet arī 
apkārtnei.
Papildu visam iepriekšminētajam EPC 
līgums nodrošina iedzīvotājiem samazi-
nātu risku, jo energoefektivitātes pakal-
pojuma sniedzējs veic visus līgumā atru-
nātos projekta īstenošanas pakalpojumus 
un uzņemas visus ar tiem saistītos riskus, 
kā arī garantē enerģijas ietaupījumu 15-
20 gadu garumā, kopš EPC līguma slēg-
šanas brīža.
Zema informētība un tehnisko zināšanu 
trūkums sabiedrībā ir lielākie šķēršļi, kas 
attur iedzīvotājus no pozitīva lēmuma pie-
ņemšanas par ēkas visaptverošu atjaunoša-
nu ar EPC līgumu. Tieši informācijas trū-
kums rada iedzīvotājiem bailes iesaistīties 
projektā. Ja iedzīvotāji vairāk apzināsies 
EPC līguma priekšrocības, arī sabiedrība 
kļūs drošāka un gatava vairāk iesaistīties 
šādos ēku atjaunošanas projektos.

Ja vēlieties uzzināt vairāk par ēku 
visaptverošu atjaunošanu, sazinie-
ties ar Ādažu novada domes ener-
gopārvaldnieku Anriju Zēbergu 

(anrijs.zebergs@adazi.lv) vai  apmeklējiet 
vietni www.sharex.lv, sadaļu Pašvaldības 
– Ādaži.

Sanda Kaša,
projektu vadītāja, sadarbībā ar ESEB

Svarīgi noteikumi, kas jāzina par Baltezera kapu darbību (turpinājums)
Spēkā stājušies saistošie noteikumi 
Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kap-
sētas darbības un uzturēšanas kārtību”. 
Tie nosaka kārtību, kādā piešķir kapavie-
tu, izmanto kapliču, kā arī nosaka kopša-
nas, uzturēšanas un apbedīšanas kārtību 
Baltezera kapsētā. 
Kapavietu apstādījumu un kapu aprīko-
juma noteikumi
o Kapavietā var stādīt dekoratīvus kokus 
ar kapu pārziņa atļauju, kā arī to var ap-
sēt ar zāli vai citiem piemērotiem augiem. 
Krūmu stādījumi nedrīkst būt augstāki 
par 70cm, un tie var atrasties tikai kapa-
vietas teritorijā.
o Kapavietas teritorijas un kapu kopas ap-
males nedrīkst būt augstākas par 20cm.
o Kapavietas aprīkojumam jābūt uzstādī-
tam tā, lai varētu droši uzkopt kapavietu, 
netraucējot kapavietu blakus.
o Ierīkojot kapavietu izmantot videi 
draudzīgus materiālus.
Kapavietas piešķiršanas kārtība
o Kapavieta tiek ierādīta un līgums par 
kapavietas uzturēšanu tiek noslēgts pa-
matojoties uz: 

1.1. personas vai sociālās aprūpes insti-
tūcijas amatpersonas rakstveida iesnie-
gumu par kapavietas piešķiršanu un ie-
rādīšanu;
1.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu 
miršanas apliecības kopiju (uzrādot ori-
ģinālu);
1.3. dokumentu, kas apliecina vienreizē-
jas maksas samaksu par kapavietas ierā-
dīšanu.
o Kapsētas pārzinis piešķir un ierāda jau-
nu zemes gabalu apbedīšanai, ne lielāku 
kā četrvietīgai kapavietai. Zemes gabalu 
ierāda tā, lai nodrošinātu kapsētas attie-
cīgā sektora daļas izmantošanu apbedīša-
nas secībā. 
o Pamatojoties uz personas iesniegumu, 
kapsētas pārzinis ģimenes kapavietu var 
paplašināt uz kapavietai piegulošās brī-
vās zemes (teritorijas) rēķina, kā arī at-
ļaut veikt apbedījumu kapsētas atvērtās 
un daļēji slēgtās daļas ģimenes kapavietā, 
kurā ir brīva vieta vai kurā atļauts veikt 
virsapbedījumu. 
o Līgumu par kapavietas uzturēšanu 
kapavietas uzturētāja rīcībnespējas ga-

dījumā var noslēgt ar kapavietas uztu-
rētāja laulāto, radinieku vai ar kapavietā 
apbedītā mirušā laulāto vai radinieku, 
ja līgumā par kapavietas uzturēšanu nav 
norādīts kapavietas uzturētāja tiesību un 
pienākumu pārņēmējs. 
o Ja par kapavietas uzturēšanas tiesī-
bu iegūšanu piederīgie nevar vienoties, 
priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis 
kapsētas pārzinim rakstveida iesniegu-
mu par kapavietas uzturēšanas tiesību 
pārņemšanu.
o Aktētā kapavieta var tikt piešķirta un 
ierādīta jaunu apbedījumu veikšanai, ja 
pagājuši 20 gadi pēc pēdējā apbedījuma 
un ir saņemta Veselības inspekcijas atļau-
ja. Minēto termiņu var samazināt līdz 15 
gadiem virsapbedījumam ģimenes kapa-
vietā ar saņemtu Veselības inspekcijas 
atļauju. 
o Līgums par kapavietas uzturēšanu iz-
beidzas, un kapavieta pāriet pašvaldības 
valdījumā, ja tā tiek atbrīvota sakarā ar 
pārapbedīšanu vai piecus gadus ir atzīta 
par nekoptu.

Juris Antonovs



Pirms gandrīz 100 gadiem vārdi “velosi-
pēds” un “Gustavs Ērenpreiss” ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam  bija gluži vai sinonī-
mi. Ērenpreiss piedalījās teju vai visos rīko-
tajos riteņbraukšanas pasākumos Latvijā. 
Un savu palīdzīgu roku pielika arī tepat, 
Baltezera līča krastā, iepretim tā saukta-
jai Mīlestības saliņai, uzceltajam un 1938. 
gada 4. septembrī svinīgi atklātajam Latvi-
jas Nacionālo atvaļināto karavīru biedrības 
velodromam. (Rīgā 20.-30. gados bija tikai 
viens velodroms “Marss”). Jaunais Ādažu 
pagastā būvētais betona seguma velodroms 
bija moderna betona būve, atbilstoša visiem 
toreizējiem starptautiskajiem standartiem 
ar skrejceļa garumu 333,5m, platumu – 
7,5m, treka kurvja pacēlumu ap 6m.1 Dabas 
skaistajam stūrītim Baltezera krastā Āda-
žos, kur tika uzbūvēts velotreks, tika dots 
nosaukums “Senču sils”. Kaut arī velotreka 
vairs nav, nosaukumu šī vieta saglabājusi 
vēl šobaltdien.
Par velosipēdu karali dēvētais Gustavs 
Ērenpreiss 20.gs. 30. gados ar ģimeni dzī-
voja Baltezerā. “Fabrikā tēvs allaž ieradās 
pirmais, ar auto atbraucot no mājām pie 
Baltezera,”2 2007. gadā intervijā žurnālam 
“Klubs” stāstīja Gustava Ērenpreisa dēls 

Juris Ērenpreiss. Viņš atcerējās, ka paša 
pirmais velosipēds bija tēva fabrikā spe-
ciāli izgatavotais trīsritenis, bet viņu 
dūšīgais dārznieks dabūjis velosipēdu 
ar īpaši stipriem spieķiem, lai ar to uz 
skolu vestu viņa māsu. Savukārt vecie 
ādažnieki, kuri ar Ērenpreisa vecāko 
meitu vācu okupācijas laikā 
mācījušies vie-
nā klasē, atceras, 
ka meitene bijusi 
draudzīga un jau-
ka, citiem bērniem 

ļaujot vizināties ar 
savu “smuko spieķu” 
divriteni. Jaunākā Gustava Ērenpreisa mei-
ta šodien mīt atgūtajā ģimenes Baltezera 
īpašumā, gan tikai dārznieka mājā, taču 

tieši viņai jāpateicas par fotogrā�jām un 
laipno stāstījumu šim rakstam par sendie-
nām Baltezera krastā Ādažos.
Līdzās Ērenpreisa mājai Baltezerā bijusi ģe-
nerāļa Mārtiņa Peniķa māja, kuram zemi 
par nopelniem Latvijas Brīvības cīņās sa-
vulaik piešķīrusi Latvijas valsts (M. Peniķis 
– Latvijas Bruņoto spēku ģenerālis, armijas 
virspavēlnieks (1928-1934). Pensionētais 

ģenerālis Baltezera mājā daudz 
laika pavadījis, rakstot nozīmīgus 
pētījumus militārās vēstures lau-
kā, toties viņa kundze Olga bie-
ži pavadījusi laiku kopā ar savu 

kaimiņieni, Gustava Ērenpreisa kundzi 
un viņas bērniem.
“Pēc boļševiku ienākšanas Ērenpreisa fab-
rika un citi īpašumi tika nacionalizēti, un 
1941. gada jūnijā no izvešanas Gustavs 
Ērenpreiss izglābās tikai tāpēc, ka aizbrau-
ca pie lauku paziņām un nedēļu nodzīvoja, 
paslēpies siena kaudzē. “Mūsu mājās tika 
iemitināts kārtīgs čekists, kas pa dienu gāja 
uz Baltezera kaimiņmājām strādāt – kā vē-
lāk uzzinājām, šāva cilvēkus. Mēs to šauša-
nu dzirdējām. Kad prasījām, kas tā par šau-
dīšanos, viņš atbildēja, ka šaujot vārnas,”3 
atcerējās Juris Ērenpreiss. Otrreiz izbaudīt 
padomju okupāciju Gustavs Ērenpreiss ne-
vēlējās, un 1944. gadā kopā ar ģimeni devās 
trimdā uz Vāciju, cerot, ka reiz atgriezīsies 
Latvijā. 1956. gadā Ērenpreiss aizgāja mūžī-
bā.”4 Ērenpreisu ģimenes ēkā Baltezerā ap 
1947./1948. gadu tika iekārtota bērnu sana-
torija – zīdaiņu nams.

1 7facebook.com/adazilv @Adazu_novadsS  U S

Kādas fotogrāfijas stāsts…
Latvijai sasniedzot savu 100.jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrā�jās. Arī ādaž-
nieki veidoja Latvijas valsti. 6. stāsts – Gustavs Ērenpreiss vasarā ar bērniem savās Baltezera mājās Ādažos 20. gadsimta 30. gados.

7. stāsts – Vazdiku ģimene Baltezerā

L IJ I 100

Skaistais Baltezers iedvesmojis ļaudis 
visos laikos. Padomju laikā valdība inte-
liģences pārstāvjiem zemi Baltezera ap-
kārtnē piešķīra atpūtai, un katrs to varēja 
izmantot pēc savām iespējām un rocības. 
Tā, piemēram, šī 1967. gada fotogrā�ja 
vēsta, ka leģendārā aktieru Vazdiku ģime-
ne Baltezerā sākotnēji uz ģimenei piešķir-
tā zemes pleķīša stādīja kartupeļus – sa-
vai iztikšanai. Tikai vēlāk sasparojās paši 
savas ģimenes mājiņas būvēšanai skaistā 

ezera krastā un varēja domāt arī par mierīgu atpūtu ar makšķeri rokās. Vazdiku dzimta ir  sava 
veida fenomens latviešu teātrī. Aktieru Vilmas Lasmanes un Hermaņa Vazdika  ģimenē uzauga divi 
talantīgi aktieri Uldis Vazdiks un Ilze Vazdika. Visi četri Vazdiki strādāja vienā Dailes teātrī, un 
viņu radītie tik atšķirīgie tēli ir īpaši Latvijas skatuves mākslas vēsturē.

Elita PētersonePar Vazdiku ģimenes bildēm īpaša pateicība Ilzei Vazdikai.

azdiku ģimene 196 .gadā Baltezerā stāda kartupeļus.

Gustavs renpreiss 1 91 19 6  ar dēlu un 
meitu  2 .gs. .gados.

Gustava renpreisa bērni Juris un Anita 
ar tēva fabrikā speciāli gatavotajiem trīs-
riteņiem 2 .gs. .gados.

ermanis azdiks un ldis az-
diks makšķerē.
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Par Ērenpreisu ģimenes bildēm īpaša pateicība Ērenpreisu dzimtas jaunākajai atvasei Maijai Dreimanei,  dzimušai Ērenpreiss.

1 Brīvā Zeme Nr.86, 19.04.1937.
2 Žurnāls Klubs, 2007.02., 26.lpp.
3 Turpat.
4 Turpat.
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Ādažu novada domes ārkārtas sēde (05.06.2018.)
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprin-
džuks (RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), P.Pultraks (RA), 
L.Pumpure (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde 
(S), E.Šēpers (LZS).
1. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fon-
da projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārē-
jās izglītības iestādes mācību vides uzla-
bošana Ādažu novadā” izglītības iestādes 
jaunas ēkas 2.kārtas izbūves �nansēšanai.
Lēmums: Noteikt, ka Eiropas Reģionālās at-

tīstības fonda līdz�nansētā investīciju pro-
jekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību 
vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības 
iestādes jaunas ēkas izbūves 2. kārtas reali-
zēšanas izmaksas ir līdz EUR 2 092 077 (ar 
PVN).
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
2. Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas sastā-
vā.
Lēmums: Apturēt Signijas Rozes darbību 
Vēlēšanu komisijā no 2018.gada 5.jūnija līdz 
2019.gada 26.septembrim. Apstiprināt ko-

misijas locekļa kandidāti Andu Tulišu par 
komisijas locekli uz S.Rozes prombūtnes 
laiku.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
3. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 
atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam 
M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atva-
ļinājumu – 7 kalendārās dienas, tai skaitā 
apmaksātas 5 darba dienas no 2018.gada 
11.jūnija līdz 17.jūnijam.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (19.06.2018.)
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprin-
džuks (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), P.Pultraks (RA), L.
Pumpure (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), 
E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA 

“Soira”.
Lēmums: Piekrist, ka SIA “Soira” veic ielu 
tirdzniecību ar sieru 2018.gada 21. un 22.jūnijā 
no plkst.10.00 līdz 19.00, Gaujas ielā 3, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanu.
Lēmums: Atbalstīt būvprojekta “Valsts nozī-

mes ūdensnotekas Gaujas–Daugavas kanāls, 
ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42, pār-
būves Ādažu pagastā, Ādažu novadā” ietvaros 
plānotos Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanas 
un padziļināšanas darbus Gaujas–Daugavas 
kanāla ietekas vietā Mazajā Baltezerā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā sēde (26.06.2018.)
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprin-
džuks (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.Neilands (RA), 
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Savicka 
(RA), K.Sprūde (S), E.Verners (RA).
1. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmssko-
las izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt uzņemt E.A.G. Ādažu 
pirmskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Balsojums: “par” – 12 (J.Beķers (RA), G.
Bojārs (LZP), 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.Verners (RA)), “pret” – nav, “atturas” – 1 
(R.Kubuliņš (LZP)).
2. Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un 
malkas nojumju izvietošanu īpašumā “Al-
deri 1/1A”.
Lēmums: Atjaunot iepriekšējo stāvokli do-
mes nekustamajā īpašumā “Alderi 1B”, Al-
deri, veicot būvju demontāžu un teritorijas 
sakopšanu. Atbalstīt deviņu malkas šķūnīšu 
izvietošanu nekustamajā īpašumā “Alderi 
1/1A”, Alderi. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par dalību Eiropas Savienības Eras-
mus+ programmas projektā Nr.2018-LV01-
KA101-046770.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalī-
bu Eiropas Savienības Erasmus+ program-
mas skolu sektora projektā Nr.2018-LV01-
KA101-046770 “21.gadsimta mācību stunda 
- pedagoga profesionālais izaicinājums”. 
Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt do-
mes līdz�nansējumu 20% (6982,00 EUR) 
no projekta kopējiem izdevumiem līdz pro-
jekta noslēguma maksājuma saņemšanai no 
VIAA.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā 
Ādažu novada pašvaldība pārņem un pie-
ņem dāvinājumā ceļu uzturēšanai nepiecie-
šamo zemi” projektu.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.6 “Kārtība, 
kādā Ādažu novada pašvaldība pārņem dāvi-
nājumā ceļu vai ceļu uzturēšanai nepiecieša-

mo zemi” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam Birznieku ielā 30.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam Birznieku 
ielā 30.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajiem īpašumiem Austrumu 
ielā 12 un Austrumu ielā 14.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 
12 un Austrumu ielā 14, Kadagas ciemā, un 
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”, 
Kadagas ciemā, un piekrist zemesgabala sa-
dalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam “Līči”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu nekustamajam īpašumam “Līči”, Alderu 
ciemā, un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam “Jaunparks”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Jaun-
parks”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par “Kadagas centrs” zemes daļas nomu.
Lēmums: Uzdot Saimniecības un infrastruk-
tūras daļai publicēt domes mājaslapā www.
adazi.lv paziņojumu par pretendentu pieteik-
šanos nekustamā īpašuma “Kadagas centrs” 
zemes gabala daļas nomai, ar izmantošanas 
mērķi – aptiekas izvietošanai, nosakot pietei-
kumu iesniegšanas termiņu līdz 04.07.2018.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par nelikumīgās būvniecības seku likvi-
dāciju Meža ielā.
Lēmums: Atlikt jautājuma izskatīšanu. Uzdot 
domes Būvvaldei organizēt tikšanos ar Meža 

ielas iedzīvotājiem un informēt deputātus do-
mes ārkārtas sēdē, bet ja sēde nenotiks līdz šā 
gada 10.jūlijam, tad Attīstības komitejas sēdē 
par tikšanās rezultātiem.
Balsojums: “par” – 12 (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.Pum-
pure (RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks 
(RA), E.Verners (RA)), “pret” – nav, “attu-
ras” – 1 (K.Sprūde).
12. Par izmaiņām Bāriņtiesas struktūrā.
Lēmums: Ar 01.09.2018. veikt grozījumu ar 
domes 23.01.2018. lēmumu Nr. 13 “Par paš-
valdības amatpersonu un darbinieku mēne-
šalgām 2018. gadā” apstiprinātā domes amat-
personu un darbinieku amatalgu saraksta 
2018. gadam, sadaļā “BĀRIŅTIESA – 1030”, 
papildinot to ar šādu jaunu ierakstu: Bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja vietnieks, max alga: 
1190; 2018. amatalga: 1071; slodze: 1.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojuma piemērošanu.
Lēmums: Piešķirt sabiedriskā labuma orga-
nizācijai biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI” 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
par 2018.gadu 90% apmērā par bezatlīdzības 
lietošanā piešķirto nekustamo īpašumo – 
zemi Gaujas ielā 30.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojuma piemērošanu.
Lēmums: Piešķirt sabiedriskā labuma orga-
nizācijai biedrībai “Ādažu novada pensio-
nāru biedrība” nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu par 2018.gadu 90% apmērā par 
bezatlīdzības lietošanā piešķirto nekustamo 
īpašumu – zemi Gaujas ielā 16.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu 
nomā.
Lēmums: Piešķirt V.S. nomā 1/2 domājamo 
daļu no pašvaldībai piekritīgā nekustamā 
īpašuma, “Āņi 2”, Āņi, zemes vienības ēku 
(būvju) uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
16. Par Gaujas iela 10A zemes daļas izno-
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māšanu.
Lēmums: Piešķirt D.V. nomā domei piedero-
ša nekustamā īpašuma Gaujas iela 10A zemes 
vienības daļu 70 kvadrātmetru platībā. No-
teikt zemesgabala lietošanas mērķi – pārvie-
tojamas āra kafejnīcas izvietošana.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
17. Par zemes vienību robežu aktualizāciju.
Lēmums: Precizēt valsts reģionālā autoceļa 
P1 zemes vienības un novada pašvaldībai pie-
krītošās “Melnās Bumbas grāvjmala” zemes 
vienības projektētas robežas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
18. Par līdz�nansējuma piešķiršanu ūdens-
vada izbūvei Stūrīšu ielā.
Lēmums: Ieguldīt SIA “Ādažu Ūdens” pa-
matkapitālā EUR 12 300 ar mērķi – realizēt 
ūdensvada izbūvi Stūrīšu ielā Ādažos, posmā 
no Stūrīšu ielas 6 līdz Nostūrīšu ielai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par līdz�nansējumu BMX trases izbūvei.
Lēmums: Piešķirt domes līdz�nansējumu 
biedrībai “Sporta klubs “BMX Ādaži”” pro-
jekta “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Ka-
dagā, pirmā kārta” īstenošanas nodrošināša-
nai EUR 1461,01 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

20. Par kokmateriāla atsavināšanu.
Lēmums: Pārdot atklātā izsolē ar augšupe-
jošu soli domei piederošo kustamo mantu – 
kokmateriālus 35,151 kubikmetru apmērā par 
kopējo nosacīto cenu EUR 1936,38.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
21. Par pašvaldības 2017.gada publiskā pār-
skata apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldības 2017.gada 
publisko pārskatu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
22. Par grozījumiem domes 2014.gada 23.de-
cembra iekšējos noteikumos “Pašvaldības 
mantas un �nanšu resursu izmantošanas 
kārtība”.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.7 “Grozīju-
mi Ādažu novada domes noteikumos “Pašval-
dības mantas un �nanšu resursu izmantošanas 
kārtība”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
23. Par Ādažu novada domes 2018.gada 
24.aprīļa saistošajiem noteikumiem 
Nr.12/2018 “Par pašvaldības līdz�nansēju-
mu privātām vispārējās izglītības iestādēm”.
Lēmums: Atstāt negrozītus Ādažu novada paš-
valdības 2018.gada 24.aprīļa saistošos noteiku-
mus Nr.12/2018 “Par pašvaldības līdz�nansē-

jumu privātām vispārējās izglītības iestādēm.”
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
24. Par grozījumiem domes 2017.gada 20.jū-
nija saistošajos noteikumos Nr.22/2017 
“Ādažu  novada pašvaldības nolikums”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.19/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 
2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības noli-
kums”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
25. Par publiskās apspriešanas rezultātiem.
Lēmums: Neatbalstīt reliģisku būvju būvnie-
cību nekustamajā īpašumā “Rīgas gatve 36”, 
Ādaži. Uzdot domes Saimniecības un infra-
struktūras daļas vadītājam šā gada septembrī 
iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības 
un privāto zemes īpašumu pieejamību jaunu 
reliģisku būvju būvniecībai Ādažu novada ad-
ministratīvajā teritorijā.
Balsojums: “par” – 12 (J.Beķers (RA), G.
Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone 
(RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), J.
Neilands (RA), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), 
E.Verners (RA)), “pret” – 1 (K.Sprūde), “at-
turas” – nav.
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Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 11.06.2018. 
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/97, adresē Gaujas iela 25 k-3-2, Ādaži, 
Artūram Verjovkinam, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas li-
kuma 12.panta pirmo daļu; 11.06.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/96, 
adresē Nostūrīšu iela 8-2, Ādaži, Alīnai Kešišjanei un Georgijam Kešiš-
janam; 02.07.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/112, adresē Druvas iela 

18, Ādaži, Sergejam Lavrenovičam, pamatojoties uz Dzīvesvietas dekla-
rēšanas likuma 12. panta otro daļu. Pilns lēmuma teksts personām, uz 
kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba 
dienas pēc publikācijas izdevumā “Ādažu Vēstis”.

Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisija paziņo, ka 2018. gada 19. jūlijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augš-
upejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem 
ar kopējo kubatūru 35,151 m3 par kopējo nosacīto cenu 1936,38 EUR 
(viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši eiro, 38 centi).  Pieteiku-
mi izsolei iesniedzami līdz 2018. gada 17. jūlija plkst. 17.00. Ādažu 
novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 

Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada 
pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā 
arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2. stāvā, 
būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Kokmateriāli 
atrodas Elīzas ielā 7/7A, Kadagā, Ādažu novadā. Kokmateriālu var 
apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruk-
tūras daļas vadītāja Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: 
artis.bruvers@adazi.lv.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes informatīvajam izdevumam "Ādažu Vēstis" (Nr.210) 
izdots informatīvs pielikums (Nr.207), kurā publicēti šādi Ādažu novada 
domes saistošie noteikumi:
Nr.15/2018 (29.05.2018.) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu 
novadā.”
Nr.19/2018 (26.06.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 20. jū-

nija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada 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.

ATVĒRTO DURVJU DIENA
ĀDAŽU LIDLAUKĀ

21. jūlijā
(ieeja no plkst. 13.00)

PATEICĪBA PAŠVALDĪBAS POLICIJAI 
Visdziļākā pateicība

par izpalīdzēšanu grūtā situācijā. 
No sirds pateicos,

Lauma

SENIORU SPORTA SPĒLES
Šā gada 8. septembrī

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16  plkst. 13.00,

15. augustā un
19. septembrī 

SKOLAS VECĀKU UN SKOLOTĀJU 
BALLĪTE – JAU TREŠO REIZI ĀDAŽOS!

Turpinot jauko tradīciju, Ādažu vidusskolā tiek 
rīkota kopīga skolas vecāku un skolotāju ballīte!

Šā gada 19. oktobrī visi Ādažu vidusskolas skolēnu 
vecāki aicināti uz ballīti Ādažu vidusskolas telpās 
plkst. 21.00 (ierašanās no plkst. 20.00). Ballītes viesu 
izklaidēs lustīgs dīdžejs un vakara vadītājs! Dalība 
par minimālo ziedojumu 10 euro vienai personai, lī-
dzi ņemot groziņu un labu garastāvokli. Ziedojumus 
varēs veikt uz vietas pasākuma norises dienā. Ja ir 
vēlēšanās, var samaksāt arī iepriekš ar pārskaitījumu 
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai – konta numurs  
LV62 HABA 0551 030 713 175, norādot mērķi “Vecā-
ki skolai rudenī 2018”. Nosvinēsim tuvojošos valsts 

simtgadi visi kopā priecīgā noskaņojumā!
Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs J. Grasis

Ja nesaņem “Ādažu Vēstis”,
ziņo pa tālr. 67 997 574

vai raksti
monika.griezne@adazi.lv ar norādi

“Nesaņemu “Ādažu Vēstis””

GARKALNES BAZNĪCAI – 170
12. augustā plkst. 15.00






