
Ar domu par Latvijas valsti
1918. gada novembrī dibinātās Latvijas 
valsts veidošanās bija grūta. Zeme – iz-
postīta Pirmajā pasaules karā, tūkstošiem 
cilvēku devušies bēgļu gaitās, vara atradās 
vācu militāro un civilo okupācijas iestā-
žu rokās. Nebija savas armijas, kas varētu 
aizkavēt no Austrumiem strauji uzbrūko-
šo Krievijas sarkano armiju.
Mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi bija labākā 
situācijā – valstiskā neatkarība proklamē-
ta 1918. gada sākumā, arī Igaunijas armi-
ja bija izveidojusies. Somijas atbalstītas, 
igauņu vienības bija atbrīvojušas savas 
valsts teritoriju no lielinieku karaspēka.
Latvijas Pagaidu valdība vienojās ar igau-
ņiem par latviešu karaspēka daļu orga-
nizēšanu Igaunijā. Igaunijas karspēka 
darbība Brīvības cīņās Latvijas teritorijā 
aktivizējās 1919. gada maijā, arī Ādažu 
pagasta teritorijā, kad Igaunijas karaspēks 

un tā sastāvā karojušās Ziemeļlatvijas bri-
gādes sasniedza pagasta teritoriju Gaujas 
lejas daļā.
“Brīvības cīņu laikā dažādas karaspēka 
vienības nāca un gāja. Šad tad svilpoja 
lodes, īslaicīgi fronte veidojās abos Gaujas 
krastos. Kādā saulainā svētdienas rītā sā-
kās intensīva apšaudīšanās – māte mani 
iegrūda maizes krāsnī, kur visu aizmirsta, 
krietni izkarsu, jo iepriekšējā dienā bija 
cepta maize. Kad šaudīšanās mitējās, mā-
jas siena uz Gaujas pusi bija ložu izrobota. 
Mājās ienāca igauņi un ieteica doties uz 
mežu drošībā. No visām mājām cilvēki līdz 
ar lopiem pārgājām uz dzīvi kāpās starp 
Garezeru un jūru. No mūsu paslēptuves 
bija laba noskatīšanās, kad igauņu kara 
kuģi apšaudīja Bolderāju. Kuģi bija tais-
ni mums pretī – selgā. Dzīve kāpās vilkās 
apmēram nedēļu,” atcerējās bijusī Ādažu 
pagasta iedzīvotāja Elza Pūce.

Kaujas Ādažu apkaimē 1919. gada jū-
nijā
Spēcīgas kaujas Ādažu apkaimē norisi-
nājās vēl 1919. gada jūnijā. Jāņus togad 
nesvinēja. Jūlija sākumā, pēc Strazdu 
muižas pamiera karadarbība tika aptu-
rēta un iestājās vairākus mēnešus ilgs re-
latīva miera periods. Vācieši bija sakauti 
un lielinieki atsviesti uz Latgali. Tomēr 
vācieši ar sava karaspēka izvešanu nestei-
dzās, viņu nodoms bija darīt visu, lai at-
jaunotu vācu ietekmi Latvijā. 8. oktobra 
rītā bermontiešu lidmašīnas bombardēja 
Pārdaugavu. Rīgu neatdosim! – milzīgs 
skaits brīvprātīgo īsā laikā pieteicās cīņās 
pret Bermontu.
Tikai 1920. gada 11. augustā, kad tika no-
slēgts Latvijas – Krievijas miera līgums 
un Krievija atzina Latvijas neatkarību, 
atsakoties no tiesībām uz Latvijas zemi – 
Brīvības cīņas bija beigušās.
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Daudz laimes, Latvija!

Ādažu sākumskolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku karavīri, lai skolēniem dāvātu Skolas atbalsta biedrības sarūpētās sarkanbaltsarkanās lentītes.
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MĒNESIS BILDĒS

 Norisinās sarunas ar Rīgas ehniskās universitātes 
pārstāvjiem par iespējām uzsākt Bērnu un jauniešu 
universitātes darbību Ādažos.

 ulcēšanās Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības 
un Ādažu vidusskolas padomes organizētajam Lāpu 
gājienam uz Ādažu NBS bāzi, godinot bojāgājušos 
Nacionālo bruņoto spēku karavīrus.

 Sveicam  Ādažu vidus-
skolas zēnu basketbolis-
tu komandai 2. vieta 9 
komandu konkurencē 
ierīgas novadu Skolēnu 

sporta spēlēs basketbolā 
 grupā zēniem.

 Domā, dari latviski  Ādažu Kultūras centrā aizva-
dīts Latviskās dzīvesziņas pasaules saiets

 Labo darbu nedē ā 4.e klases skolēni 
aktīvi ziedoja grāmatas. agad Ādažu 
sākumskolas bibliotēkā grāmatu krājums 
papildināts ar vairāk nekā 0 grāmatām. 
aldies visiem par labajiem darbiem Labo 

darbu nedē ā

 rivātā pamatskola “ Brīvā 
Austras skola”  akcijas “ Labo 
darbu laiks ”  ietvaros sarūpējusi 
pārtiku un citas noderīgas 
lietas pamestajiem Ādažu 
minkām, kas patvērušies ka u 
mājiņās.

 No sirds paldies par ieguldīto darbu Kadagas bērnudārza kolektīvam 10 
gadu garumā  Sveicam 10 gadu jubilejā

 NBS karavīri 
Lāčplēša dienā 

skolēniem dāvina 
sarkanbaltsarka-

nās lentītes.

 Sveicam jauniešu kori undus 10 gadu jubilejā  aldies par 
sirds darbu un izcilo jubilejas koncertu

 Latviskās dzīvesziņas pasaules saieta ietva-
ros noritēja arī amatnieku tirdziņš, kurā piedalī-
jās Ādažu rokdarbnieces un saieta Domā. Dari. 
Latviski  amatnieki.

 Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas 7. 
klases skolēni 
Lāčplēša dienā 
apmeklēja 
Lāčplēša ordeņa 
kavalieru 
piemiņas vietas 
Baltezera kapos.
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Kopā mēs varam!
Ādaži strauji mainās, un tas ir 
katra ādažnieka izaicinājums 
un arī nopelns. Soli pa solim 
Ādaži kļūst par pievilcīgu vidi 
dzīvošanai, bērnu skološanai, 
atpūtai un darbam.
Kaut arī Ādažu centrs ieguvis 
labiekārtotu skolas ēku, sakop-
tus Ādažus nevar izveidot ar 
vienu jaunu ēkas kvartālu, ielu 
vai iestādītu koku. Skaisti Ādaži 
veidojas, ja katrs ādažnieks vei-
do vidi ap savu dzīvokli, māju un sētu.
18. novembra priekšvakarā vēlētos teikt 
paldies visiem, kuri pielikuši savu domu 
vai roku spēku Ādažu izaugsmei.
Īpaši vēlētos pateikties iedzīvotājiem, 
kuru pienesums bijis īpašs un pamanāms 
visiem.
Paldies iedzīvotājiem
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ar kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” atbalstu sa-
kārtojuši teritoriju ap mājām: Garkalnē 
“Ozolu” mājas iedzīvotāji sakārtojuši celi-
ņus ap mājām, Ādažos, Pirmajā ielā 29 uz-
stādīti velostatīvi, soliņi un sastādīti augi, 
Pirmās ielas 21, Pasta ielas 2 un Gaujas ie-
las 17 mājas iedzīvotāji izveidojuši jaunus 
apstādījumus māju teritorijā.
Gadu no gada priecē Ādažu Brīvās Valdor-
fa skolas aktīvisti, kuri iesaistās projektā 
“Sabiedrība ar dvēseli”, radot dekoratīvus 
stādījumus pie skolas, rotaļu un vingroša-
nas laukumus, dobes dārzeņu audzēšanai 
un siltumnīcu.
Savas vides sakārtošanu var sākt, sakopjot 
savu kāpņu telpu – tad pašiem ir prieks at-
griezties ik vakaru savās mājās! To ir vei-
kuši gan Ādažu Pirmās ielas 21. un 33. mā-
jas, Pasta ielas 4. un 6. mājas, gan Kadagas 
10. mājas, gan Garkalnes “Ozolu” mājas 
iedzīvotāji. Sākot no savas kāpņu telpas, 
sava pagalma, sakoptāks kļūstviss novads.
Ik gadu, organizējot konkursu “Sakopta 
vide Ādažos”, ir iespēja redzēt košus un 
sakoptus gan privātmāju, gan arī daudz-
dzīvokļu māju pagalmus. Un šie košie pa-

galmi ir mājām ar savu vēsturi, kur paau-
dzēm tiek kopts un uzturēts pagalms, un 
ir jauni īpašumi, kas nesen uzbūvēti un 
labiekārtotas piemājas teritorijas. 
Paldies biedrībām
Dažādas biedrības un iedzīvotāju grupas 
aktīvi iesaistījušās novada sakārtošanā un 
labiekārtošanā, izveidojot atpūtas vietas 
Gaujas krastos (biedrība “Gaujas partne-
rība)”, uzstādot velosipēdu turētājus pie 
skolas (biedrība “ĀdažiVelo”), atpūtas un 
petanka laukumu (“Ādažu novada pensio-
nāru biedrība”), BMX trasi (sporta klubs 
“BMX Ādaži”). Priecē biedrības “Garkal-
nes Olimpiskais centrs” aktīvistu rosība 
Garkalnes sporta laukuma izveidē un tam 
pieguļošajā teritorijā, kā arī Alderu iedzī-
votāju vēlme sakārtot vidi un radīt vietu, 
kur rotaļāties un attīstīties bērniem – iz-
veidots spēļu laukums pretim pludmalei. 
Katru gadu sakoptāks kļūst Jāņa kalns. 
Prieku sagādā arī labiekārtotais sporta 
laukums Baltezera krastā, ko labiekārtoju-
ši Ezera ielas iedzīvotāji, kā arī vēl daudzi, 
daudzi citi lielāki un mazāki projekti. 
Arī Gaujas–Baltezera kanāls tiek atjau-
nots, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, 
piesaistot ne vien uzmanību problēmai, 
bet arī Zemkopības ministrijas un Eiropas 
Savienības fondu �nanšu resursus.
Īpaša pateicība tiem iedzīvotājiem, kuri 
gatavi ieguldīt arī savu līdz�nansējumu, 
lai uzlabotu vidi sev apkārt. Piemēram, 
Vārpu ielas iedzīvotāji, kuri atbalstīja un 
palīdzēja tapt sakārtotai ielai.

Svecīšu siena pie Baltezera baznīcas par godu Lāčplēša dienai

Paldies uzņēmējiem
Nozīmīgs ir bijis arī uzņēmēju 
atbalsts sabiedriskajai dzīvei, ie-
saistoties sabiedriskās dzīves pa-
sākumos un atbalstot to norisi. 
Arī jaunie uzņēmumi, kas ienā-
kuši Ādažos – dod savu pienesu-
mu – kafejnīcas “KonTiki”, “KU 
KUU Parka Kafee”,  gastrobārs 
“Klaips”,  restorāni “Hercogs” un 
“Lake House Resort”, kā arī ziedu 
bāze “Magnolija” un daudzi citi. 
Paldies jaunajiem uzņēmējiem, 
kuri startē domes organizētajā 

“Jauno uzņēmēju konkursā”, izmēģinot sa-
vus spēkus uzņēmējdarbībā! Paldies par uz-
ņēmību, un lai izdodas!
Paldies pedagogiem un bērnu vecākiem 
Šis bijis izaicinājumu pilns gads izglītības 
sektorā strādājošajiem un arī vecākiem. 
Esam izveidojuši jaunu skolu. Ādažu vi-
dusskolas darbība divās ēkās prasījusi lie-
las pūles visam skolas kolektīvam. Paldies 
abām pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm Kadagā un Ādažos, kas izvei-
dojušas jaunas grupiņas. Joprojām notiek 
bērnudārza “Strautiņš” siltināšana, izvei-
dojot pagaidu bērnudārzu Ādažu vidus-
skolas telpās. Vislielākā pateicība bērnu-
dārzu vadītājām, pedagogiem, auklītēm 
un saimniecības darbiniekiem, un pacie-
tīgajiem vecākiem par izpratni un neērtī-
bu pārvarēšanu. Vēlos pateikties Sandrai 
Bukovskai, kura Ādažos izveidojusi jaunu 
privāto pamatskolu “Austras skola”, ko 
apmeklē nu jau 34 bērni, apgūstot gan 
pirmsskolas izglītības programmu, gan 
latvisko dzīvesziņu un dabas pedagoģiju.
Paldies visiem un ikkatram, kas ar savu 
ikdienas darbu Ādažus dara skaistākus! 
Tikai kopā mēs varam veidot Ādažus par 
vietu, ar ko lepoties!
Novēlu Ādažu novada iedzīvotājiem ar 
lepnumu sirdī sagaidīt 18. novembri!

Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Lai godinātu brīvības cīnītāju piemiņu, 11. novembra vakarā pie 
Baltezera baznīcas tika izveidota piemiņas un pateicības svecīšu 
gaismas siena, noliekot svecītes uz baznīcas akmens mūra. 2019. 
gads ir pasludināts par Latvijas armijas un Latvijas Neatkarības 

kara simtgades svētku gadu. Sagaidot Lāčplēša dienu 11. novem-
brī, pieminējām un aizlūdzām par tiem, kuri pirms 100 gadiem 
ziedoja savu dzīvību valsts neatkarīgas nākotnes labā.

Marta Romanova-Jēkabsone
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Gruzīnu delegācija Ādažu novadā aplūko
īstenotos LEADER projektus un jauno sākumskolu 

Ādažu novadā viesojās Latvijas Pašvaldī-
bu savienības viesi – Gruzijas pašvaldību 
vadītāju delegācija. Vizītes sākumā paš-
valdības pārstāvji (priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks, 
izpilddirek-
tors Guntis 
Porietis un 
A t t ī s t ī b a s 
daļas vadī-
tāja Karīna 
Miķelsone) 

pastāstīja par novada 
attīstību un atbildēja uz 
jautājumiem par Eiropas 
Savienības �nansējuma 
piesaistes iespējām. Pēc 
tam gruzīnu delegāciju 
krāšņi un mīļi uzņēma 

biedrība “Garkalnes Olimpis-
kais centrs”, kas svinēja sava 
īstenotā projekta atklāšanas 
svētkus. Biedrība “Garkalnes 

Olimpiskais centrs” LEADER 
projekta ietvaros uzbūvējusi 
divas multifunkcionālas noju-
mes sporta, brīvā laika un kul-
tūras pasākumu organizēšanai 
Ādažu novada Garkalnes cie-
mā. Īpaši skaistu atmosfēru pa-
sākumā uzbūra tradīciju kopa 
“Ābols”. Pēc svētku noskaņas 

izbaudīšanas Garkalnē gruzīnu delegā-
cija aplūkoja Ādažu sākumskolu, kā arī 
Gaujas ielas infrastruktūru.

Monika Griezne
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Ādažu novada pašvaldība sadarbosies ar Šaķu pašvaldību Lietuvā

Labo darbu nedēļā jaunieši pavada laiku
kopā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Šogad Labo darbu nedēļas ietvaros 9.e 
klase par savu labo darbu izvēlējās pa-
vadīt laiku kopā ar cilvēkiem no “Rīgas 
pilsētas “Rūpju bērna””, kā arī atbalstīt 
organizāciju Palīdzēsim.lv. Ar biedrību 
“Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” un “Mē-
ness mājas” iedzīvotājiem klasei izvei-
dojusies nu jau salīdzinoši regulāra ko-
munikācija un sadraudzība. Pagājušajā 

mācību gadā tikāmies 2 reizes, rudenī – 
kopīgā Rīgas zoodārza apmeklējumā un 
Ziemassvētkos – ciemojāmies “Mēness 

mājā” ar nelielu koncertu un sarūpēta-
jām dāvanām. Šogad 9. oktobrī 9.e klase 
sarūpēja ielūgumus un kopīgi apmeklēja 
Rīgas Dinamo hokeja spēli. Spēle bija vi-
sai dinamiska un vainagojās ar uzvaru, 
kas pastiprināja gan jauniešu, gan “Mē-
ness mājas” iedzīvotāju prieku par kopā 
pavadīto laiku. Paralēli hokeja spēlei un 
laikam kopā ar “Rūpju bērnu”, 9.e kla-
ses jaunieši ar savu brīvprātīgo darbu 
atbalstīja organizāciju “Palīdzēsim.lv”. 

Jaunieši pirms hokeja spēles un periodu 
starplaikos vāca ziedojumus, piedāvājot 
hokeja līdzjutējiem iegādāties loterijas 
biļetes. Spēles noslēgumā tika izlozēta 
Colton Giillies hokeja nūja. Ziedojumu 
vākšanā mūsu jaunieši fantastiski pastrā-
dāja, tika savākti 870,36 euro, kas ir divas 
reizes vairāk nekā iepriekšējās spēlēs! Pa-
līdzēsim.lv vadītāja Ilze Skuja izteica vi-
siem 9.e klases jauniešiem lielu un sirsnī-
gu paldies par lielisko darbu un izteica 
piedāvājumu iesaistīties biežāk “Palīdzē-
sim.lv” brīvprātīgajos darbos. Paldies 9.e 
klases audzinātājai Inesei Laubenbahai.

Ādažu vidusskola

Ādažu novada pašvaldība parakstījusi sadarbības nodomu 
protokolu ar Šaķu pašvaldību Lietuvā par sadarbību kultūras, 
izglītības, sporta, uzņēmējdarbības un tūrisma, veselības un 

vides aizsardzības jomās, kā arī par kopīgu piedalīšanos starp-
tautiskos iniciatīvu un investīciju projektos!

Monika Griezne
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Noslēgta vienošanās par Ādažu sākumskolas 3. kārtas būvniecību

Turpinot projekta “Vispārējās izglītības 
iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 
novadā” īstenošanu, Ādažu novada dome 
22.10.2019. ar SIA “Monum” parakstīja 
vienošanos par būvprojekta “Jauna sko-

las ēka Ādažos” 3. kārtas būvdarbu uz-
sākšanu. 3. kārtas būvdarbu izmaksas – 
2 203 272,95 EUR bez PVN. 
Saskaņā ar vienošanos būvdarbi jābeidz 
10 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākša-

nas. Šobrīd notiek dokumentu kārtošana 
būvdarbu uzsākšanai. Pēc būvdarbu bei-
gām Ādažu sākumskolai vietā, kur šo-
brīd aug zālīte, būs izbūvētas vēl 16 kla-
ses – specializētie mācību kabineti. Tā kā 
būvdarbus plānots uzsākt jau 2019. gadā, 
aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un 
sekot līdzi informācijai un ierobežoju-
miem pie būvobjekta! 
Atgādinām, ka projekts tiek īstenots dar-
bības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” speci�skā atbalsta mērķa 8.1.2. 
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mā-
cību vidi” ietvaros.

Inga Pērkone

Nosvinēti “Laimas” jaunās ražotnes spāru svētki

Pavisam drīz – 2020. gada otrajā pusē, 
Laimas ielā 6, tiks atklāta jaunā “Lai-
mas” ražotne, kas zīmīgi notiks gadā, 
kad “Laima” atzīmēs zīmola 150. jubile-
ju. Kopējās investīcijas projektā veido 20 
miljonus eiro, par ko veikta sākotnējās 
infrastruktūras izbūve, komunikāciju ie-
rīkošana un noslēgts līgums ar būvkom-
pāniju “Merks” 8,9 miljonu eiro apmērā. 
Šajā summā ietilpst arī investīcijas, kas 
tiks ieguldītas tālākā zīmola attīstībā un 

jaunu ražošanas iekārtu iegādei. Līdz šim 
pabeigti visi jaunās ražotnes konstrukci-
ju darbi; logus un durvis plānots iebūvēt 
līdz ziemas atnākšanai, kad turpināsies 
iekšdarbi. Pēc būvdarbu pabeigšanas 
sekos ražošanas līniju pārvietošanas 
process, kā arī veikto darbu saskaņoša-
na. Ražošanu Ādažos paredzēts uzsākt 
2020. gada nogalē. Jaunā, energoefektīvā 
ražotne ir pielāgota ražošanas plūsmām, 
tādējādi veicinot iespēju nākotnē būtis-

ki palielināt ražošanas apmērus. Ēkas 1. 
stāvā atradīsies izejvielu noliktava, otrajā 
– 100 m2 plaša produktu attīstības noda-
ļa un jauno produktu laboratorija, kā arī 
2. stāvā tiks izgatavota konfekšu masa. 
Tāpat 1. stāvā atradīsies ražošanas līni-
jas, kā arī ekskluzīvo, rokām izgatavoto 
konfekšu ražošanas nodaļa. Aiz ražoša-
nas līnijām atradīsies gatavās produkci-
jas noliktava.

Orkla Latvija

Atvērta jauna sporta zāle “FitSpot Gym” t/c “Apelsīns”

Rīdziniekiem zināmā sporta zāle FitSpot Gym tagad atvērta 
arī Ādažos, t/c “Apelsīns”, Rīgas Gatvē 5. Jaunajā, modernajā 
sporta zālē darbosies arī tādi Latvijā pazīstami treneri kā Pē-
teris Rumpis, Monta Dišlere-Kirilko un Vendija Karalkina. 
FitSpot Gym sporta zāles apmeklētājiem ir iespēja ņemt līdzi 

savas jaunākās ģimenes atvases. FitSpot Gym palīdz sagatavot 
individualizētus treniņu un uztura plānus. Plašāka informācija 
par jauno sporta klubu: www.fsg.lv, Facebook@FitSpotGymLV 
un Instagram @�tspot_gym.

FitSpot Gym



5. decembrī – konkursa “Sabiedrība ar dvēseli”
10 gadu jubilejas pasākums. 10 gados īstenoti 137 projekti 

5. decembrī 
plkst. 18.00 

Ādažu Kultū-
ras centra Ska-

tītāju zālē notiks 
Ādažu novada 

atbalsta konkursa 
iedzīvotāju inicia-

tīvām “Sabiedrība 
ar dvēseli” 10 gadu jubilejas pasā-

kums. To apmeklēt aicinām ikvienu ie-
dzīvotāju! Kopā atskatīsimies uz konkursa 
norises gaitu un īstenotajiem projektiem, 
kā arī pateiksim paldies cilvēkiem, kuri ar 
savu darbu sekmējuši tā organizēšanu un 
īstenošanu.
Žurnāls par līdz šim paveikto
Lai atskatītos uz padarīto, kā arī pateiktu 
paldies konkursa organizēšanā un īsteno-
šanā iesaistītajiem, pašvaldība izdevusi 

žurnālu “Konkurss “Sabiedrība ar dvē-
seli” Ādažu novadā no 2010. līdz 2019.
gadam”. Tajā apkopota informācija par vi-
siem konkursa ietvaros atbalstītajiem pro-
jektiem un var kalpot kā iedvesmas un ide-
ju avots ikvienam iedzīvotājam, plānojot 
jaunus projektus Ādažu novada attīstībai 
un sabiedrības dzīves vides uzlabošanai. 
Žurnāls pieejams Ādažu novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A, 1. stāvā. 
Savs projekts sapņa īstenošanai
2010. gadā, parakstot sadarbības līgumu ar 
Nīderlandes fondu KNHM, Ādažu novadā 
aizsākās konkurss iedzīvotāju iniciatīvu 
atbalstam “Sabiedrība ar dvēseli”, kura 
ietvaros šo 10 gadu laikā Ādažu novadā 
īstenoti 137 projekti, t.sk., 60 projekti 
teritorijas labiekārtošanai, 58 projekti 
dažādu pasākumu īstenošanai un attīstī-

bai, kā arī 19 ēku remontu projekti.
Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” koncep-
cija bija un ir vienkārša, jo, lai saņemtu 
nepieciešamo �nansējumu, iedzīvotājiem 
jāuzraksta neliela pieteikuma veidlapa un 
projekta apstiprināšanas gadījumā pašu 
spēkiem jāīsteno projekts tā, kā tas plā-
nots. Konkursa mērķis visu šo gadu laikā 
nav mainījies – uzlabot dzīves kvalitāti gan 
�ziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu nova-
dā, veicināt Ādažu novada iedzīvotāju ini-
ciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

Inga Pērkone
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Ģimenes ārstes Daces Lorences reģistrētie pacienti
no 1. oktobra pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Gundegas Skruzes-Janavas
No 1. oktobra ģimenes ārsta Daces Lorences reģistrētie pacienti saka-
rā ar līgumattiecību pārtraukšanu ir atreģistrēti un pārreģistrēti pie 
ģimenes ārstes Gundegas Skruzes-Janavas (GSM Medical, SIA, Ādažu 
novads, Ādaži, Gaujas iela 13/15, LV-2164, tālr. 67997503). Nacionālais 
veselības dienests atgādina, ka gadījumos, kad ģimenes ārsts izbeidz 
līgumattiecības ar dienestu, dienests viņa pacientu sarakstā reģistrē-
tās personas pārreģistrē tā ģimenes ārsta sarakstā, kurš pārņem līgu-

mattiecības izbeigušā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatterito-
riju (arī tās daļu), ja šo pacientu deklarētā dzīvesvieta ir ģimenes ārsta 
pamatteritorijā. Tāpēc tie ģimenes ārstes  Daces Lorences pacienti, 
kuru deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada teritorijā, aicināti 
veikt pārreģistrāciju vai reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbī-
bas pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta. 

Nacionālais veselības dienests

Pasaules skolu debašu formāta turnīrs Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā
2. novembrī Ādažu Brīvajā Valdorfa sko-
lā (ĀBVS) 1. reizi notika Pasaules skolu 
debašu formāta turnīrs “Ādaži Mini: 
World Schools Debate Tournament 
2019”. Skolā visu dienu rosījās 70 cilvē-
ku – Latvijas Debašu asociācijas “QUO 
Tu domā?” organizatoru un tiesnešu ko-
manda, abu Ādažu skolu brīvprātīgo pa-
līgu komanda, kas rūpējās par ciemiņu 
uzņemšanu, kā arī debatētāji no Rīgas, 
Saulkrastiem, Mārupes, Jūrmalas, Cē-
sīm, Auces un Iecavas. Tika pārstāvētas 
13 dažādas skolas. Diena sākās ar debašu 
darbnīcu par konkrēto formātu un argu-
mentāciju, kuru vadīja turnīra galvenie 
tiesneši Henriks Bērmanis un Rota Lāce. 
Pēc tam jaunieši iesaistījās aktīvās disku-

sijās par sabiedrībai aktuālām tēmām: 1) 
Vai būtu jāaizliedz gaļas ražošana un pa-
tēriņš; 2) Vai būtu krimināli jāsoda cil-
vēki, kas zina par likumu pārkāpumiem, 
bet tos neatklāj; 3) Vai būtu jāpieprasa 
kandidātiem, kuri startē vēlēšanās, pildīt 
vispārīgu zināšanu testu un tā rezultā-
tus publicēt pirms vēlēšanām? Turnīrā 
piedalījās gan jaunie, gan pieredzējušie 
debatētāji. Valdorfskolas skolēnu parla-
ments ir priecīgs par to, kā pasākums iz-
devās. Finansējums turnīram tika iegūts 
no Ādažu novada domes rīkotā Jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursa, kurā ĀBVS 
skolēni piedalījās jau otro reizi un tūdaļ 
iesniegs arī trešo projektu jauniešu akti-
vitātes veicināšanai Ādažu novadā. Pal-

dies mūsu absolventam Armandam, kurš 
iesniedza projektu “Ādaži Mini: World 
Schools Debate Tournament 2019” un 
ieradās palīdzēt arī turnīrā. 

ĀBVS skolēnu parlaments

Zita Toma iegūst Zelta diplomu festivālā “Starptautiskās Akordeona dienas Prāgā”

No 31.10. līdz 3.11. Čehijā notika 5. festi-

vāls “Starptautiskās Akordeona dienas 
Prāgā”. Festivāla ietvaros notika arī akor-
deonistu konkurss, kas pulcēja solistus, 
duetus, ansambļus un orķestrus no 20 
valstīm. Konkursu vērtēja starptautiska 
žūrija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Če-
hijas, Beļģijas, Ungārijas un Vācijas. Jau 4. 
gadu ar panākumiem šajā konkursā pieda-
lījās arī Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
6. akordeona spēles klases audzēkne Zita 
Toma. Zita ieguva Zelta diplomu solo iz-

pildītāju kategorijā, kurā kopumā startēja 
108 dalībnieki. Lai gan ilgais ceļš autobusā 
uz Prāgu bijis ļoti nogurdinošs, un satrau-
kums par uzstāšanos milzīgs, gandarījums 
par labi paveikto darbu, atkalredzēšanās 
ar seno mūzikas pilsētu un tikšanās ar nu 
jau pazīstamiem citu valstu mūziķiem un 
konkursa organizatoriem devis Zitai lielu 
pozitīvas enerģijas lādiņu turpmākai attīs-
tībai un virzībai uz priekšu.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola
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“Kad lodes lido un apkārt sprāgst, no-
vērtē ikdienišķas lietas un patiesās vēr-
tības. Blakus esošo biedru, iespēju sa-
zināties ar tuviniekiem, siltu maltīti,” 
atzīst Ēriks Keisters, NBS Sauszemes 
spēku mehanizētās kājnieku brigādes 
3. kājnieku bataljona komandieris, ma-
jors, kurš bruņotajos spēkos dienē nu 
jau 20. gadu. Esot kaujas laukā, atklājas 
īsto vērtību skaistums. Kas tajā palīdz 
izdzīvot? “Kolektīvs. Kopības izjūta. 
Kopā mēs atrodam veidu, kā izdzīvot 
sarežģītos apstākļos. Apziņa, ka varu 
paļauties uz saviem biedriem un ka 
grūtā brīdī viņi būs blakus,” atbild V 
šķiras Viestura ordeņa virsnieks Ēriks 
Keisters. Militārās zināšanas viņš ap-
guvis militārajās akadēmijās Zviedrijā 
un Lietuvā, kā arī ASV armijas Manev-
ru skolā. Par piedalīšanos starptautis-
kajās operācijās Afganistānā un Irākā 
saņēmis NATO ģenerālsekretāra, Nor-
vēģijas bruņoto spēku starptautiskā 
kontingenta komandiera medaļas, kā 
arī NBS komandiera goda zīmes un 
citus apbalvojumus. Ēriks atzīst, ka ar-
mijā iestājies piedzīvojumu alku vadīts, 
taču, tikai nonākot reālā kaujas laukā, 
beidzot pa īstam sapratis, ko nozīmē 
būt karavīram.

Kādās ir nozīmīgākās militārās operā-
cijas, kurās esat piedalījies?
Starptautiskās militārās operācijas Irākā 
(2006.g.) un Afganistānā (2010., 2014.g.). 
Irākā piedalījos kā Kājnieku vada ko-

mandieris, Afganistānā 
2010. gadā biju Kājnieku 
rotas komandieris, bet 
2014.gadā kā Manevru 
grupas plānošanas virs-
nieks. Atrašanās misijā ir 
kā gala eksāmena kārto-
šana visam, ko līdz šim 
esi mācījies. Misijas laikā 
pirmo reizi komandēju 
vadu – 28 karavīrus un do-
māju, kā visiem pēc 6 mē-
nešiem atgriezties mājās, 
nevienam nepaliekot tur. 
Dzīvības briesmas reizēm 
karavīros mēdz radīt re-
akcijas, kādas iepriekš nav 
manītas. Katrs uz nāves 
briesmām reaģē kā citā-
dāk. Jebkuram līderim jā-
mēģina kolektīvs saliedēt, 
pārrunājot notiekošo, lai 
negatīvās emocijas atstātu 
malā. Pirmās misijas lai-
kā Irākā, kad vecā rotācija 
atdeva atbildības rajonu 
mums, jaunajai rotācijai, 

mēs iekļuvām slēpnī, kā rezultātā 2 ka-
ravīri tika nogalināti, 3 – ievainoti. Tas 
viss – pirmajā nedēļā. Vecā rotācija devās 
mājās, bet man ar saviem karavīriem bija 
jāpaliek vēl 6 mēneši. Un tāds bija sā-
kums. Redzēt, kā karavīri mirst un tiek 
sakropļoti. Bāzē katru trešo dienu krita 
mīnmetēju un raķešu lādiņi. Misijas bei-
gās piedzīvojām uzbrukumu, kurā tika 
ievainots viens karavīrs un tulks. Ir kara-
vīri, kuri, atgriežoties no misijas, paziņo 
– nē, nekur vairs nebraukšu. Tad kara-
vīrs vai nu pamet profesionālo dienestu, 
vai maina dienesta vietu uz tādu, kur nav 
jābrauc misijās. Arī es pēc pirmās misijas 
sev teicu– viss, šī ir pēdējā reize, tomēr ar 
laiku iemācījos sadzīvot, apzināties savu 
lomu bruņotajos spēkos un vēlāk pats 
piedalījos vēl divās misijās. 
Kas lika pārdomāt sākotnējo lēmumu?
Iespējams, atbildības izjūta un apziņa, ka 
esmu daļa no Mehanizētās kājnieku bri-
gādes, gribēju būt kopā ar saviem karavī-
riem. Jā, laikam piederības izjūta…
Novērtēt ikdienu
Kas palīdz izdzīvot kaujas laukā?
Kolektīvs. Kopības izjūta. Kopā mēs 
atrodam veidu, kā izdzīvot sarežģītos 
apstākļos. Apziņa, ka varu paļauties uz 
saviem biedriem un ka grūtā brīdī viņi 
būs blakus. Arī melnais humors. Esot 
misijā, saprotam, ka politiķi ir pieņēmuši 
šādu lēmumu, izprotam lielo bildi, bet, 
kad lodes lido un apkārt sprāgst, novēr-
tē ikdienišķas lietas un patiesās vērtības. 

Blakus esošo biedru, iespēju sazināties ar 
tuviniekiem, siltu maltīti. Šajos 6 mēne-
šos kolektīvs ļoti saliedējas. Saikne, kas 
izveidojas, saglabājas visu dzīvi. Karavīri 
satiekas un dalās atmiņās. Tagad visus 
grūtos brīžus atceramies ar smiekliem, 
kaut dzīvē tiešām nebija smieklīgi, kad 
2.00 naktī sākās apšaude un skrējām uz 
bunkuriem, kāds pa miegam paņēmis 
līdzi tikai zeķes, kāds aizskrējis tikai 
apakšbiksēs… Ir, ko atcerēties. 

Apbalvojumi:
■ V šķiras Viestura ordenis.
■ LR Aizsardzības ministrijas goda 
raksts.
■ NBS komandiera goda zīme “Par pie-
dalīšanos starptautiskajās operācijās” 
misijas Nr.3, par piedalīšanos misijā Af-
ganistānā.
■ NBS komandiera goda raksts.
■ NBS komandiera goda zīme “Par pie-
dalīšanos starptautiskajās operācijās” 
misijas Nr.2, par piedalīšanos misijā Af-
ganistānā.
■ NBS komandiera goda zīme “Par no-
pelniem” 2. pakāpe.
■ NBS komandiera goda zīme “Par centī-
bu militārajā dienestā”.
■ NBS komandiera goda zīme “Par pie-
dalīšanos starptautiskajās operācijās”, 
par piedalīšanos misijā Irākā.
■ Sauszemes spēku komandiera goda 
zīme “Par nopelniem” 3. pakāpe.
■ Sauszemes spēku komandiera goda 
raksts.
■ NATO ģenerālsekretāra medaļa par 
piedalīšanos starptautiskajā operācijā 
Afganistānā misijas Nr.2.
■ NATO ģenerālsekretāra medaļa par 
piedalīšanos starptautiskajā operācijā 
Afganistānā misijas Nr.1.
■ Norvēģijas BS starptautiskā kontingen-
ta komandiera medaļa par piedalīšanos 
starptautiskajā operācijā Afganistānā.
■ Polijas BS daudznacionālās divīzijas 
“Dienvidi-Centrs” komandiera medaļa 
par piedalīšanos starptautiskajā operāci-
jā Irākā.

Farjabas provincē Afganistānā, 2010.gadā.
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Kura operācija visspilgtāk palikusi at-
miņā?
Irāka. Tur, ieraugot nogalinātos un ievai-
notos karavīrus, apzinājos, kāda ir mana 
loma kā vadītājam, kā virsniekam. Pēc 
6 gadiem dienestā, tieši tad sapratu, ko 
nozīmē būt karavīram. Neviena psiholo-
ģiskā apmācība un teorija īsti nevar saga-
tavot tam, kas notiek kaujas laukā. 
Sports un grāmatas
Kā pārvarat stresu, atrodoties dzīvībai 
bīstamos apstākļos? 
Es sportoju, krietni vairāk nekā ikdienā. 
Pat 2 reizes dienā un lasu grāmatas. Vari 
ielādēt un paņemt līdzi līdz pat 400 elek-
troniskajām grāmatām.
Kādas grāmatas lasāt?
Tādas, kas balstītas uz patiesiem noti-
kumiem. Par moderno militāro vēsturi. 
Aizrāva grāmata “Operācija Anakonda” 
par 2001. gada militāro operāciju Afga-
nistānā. Interesanti lasīt virsnieku atziņas 
par šo militāro operāciju, pašam atrodo-
ties līdzīgos apstākļos pēc 10 gadiem. La-
sot vienu darbu, parasti atrodu atsauces 
uz citiem, un tā, lasot par vienu operāci-
ju, pēc tam izlasu vēl vairākas grāmatas. 
Tās ļauj salīdzināt savas un citu karavīru 
izjūtas. Šobrīd, studējot vadības zinības, 
ieinteresēja �lozofu darbi. Lasīju Platona 
“Valsti”, Kampanellas “Saules pilsētu”. 
Mēģināju lasīt arī Marksa “Kapitālu”, bet 
jāatzīst, nevarēju to pievarēt. Padevos pie 
1. sējuma. Lasu vai nu �lozofu, domātāju 
darbus, vai militāro vēsturi. 
Kur gūstat spēku?
Kopīgajos brīžos ar ģimeni, brīvdienās 
pie mums parasti brauc ciemos draugi, 
vecāki un citi radinieki. Noteikti arī stu-
dijas augstskolā, ņemot vērā ilgstošo va-

dītāja pieredzi, mācīties vadības zinības 
no teorijas viedokļa arī ir ļoti interesanti. 
Kā ģimene uztver došanos misijās?
Mana sieva arī ir militārpersona, tāpēc 
viņai vieglāk mani saprast. Par laimi, 
tagad mājās esmu biežāk, bet agrāk, jā, 
katru otro vai trešo nedēļu atrados mā-
cībās vai komandējumā. Sava pirmā bēr-
na nākšanu pasaulē nokavēju, jo atrados 
ilglaicīgā komandējumā ASV. 
Kāpēc nolēmāt dzīvi saistīt ar militāro 
jomu? 
Pirms 20 gadiem tā bija vēlme piedzīvot 
ko nebijušu, piedzīvojumus, adrenalīnu. 
Lēmumu pieņēmu jaunības maksimālis-
mā, par iespējamām dzīvības briesmām 
vispār nedomāju. 
Saprast otru
Vai armija attīstījusi arī kādas rakstura 
īpašības?
Laikam emocionālo inteliģenci. Katrā 
situācijā mēģinu izprast otru. Ja cilvēks 
atnāk un pastāsta, kāpēc nevar iekļau-
ties termiņā, mēģinu izprast, kāpēc tas 
tiešām nesanāk. Pamainām vadlīnijas 
un kopīgi izdomājam, kā sasniegt mērķi 
tāpat. Mani vairāk attīstījusies cilvēcība, 
lai izprastu kolektīvu. Pieņemts domāt, 
ka bruņotajos spēkos valda autoritārs 
vadības stils, bet patiesībā mēs nevaram 
atļauties izšķērdēt cilvēkresursus. Tāpēc 
vadības stils mainās, ņemot vērā situā-
ciju. Ja situācija ir saspīlēta, ir krīze, tad 
ir pavēle, diskusijām nav laika, tomēr 
ikdienā esam tendēti uz mērķu sasnieg-
šanu. Ja ir laiks, varam diskutēt, kā šo 
mērķi sasniegt. Ja skatāmies uz armijām 
ASV vai Lielbritānijā, arī tās ir mainīju-
šas vadības stilu, kur lielākā uzmanība 
tiek pievērsta tam, kā katru indivīdu at-
tīstīt kā personību, spējīgu pieņemt lē-
mumu un strādāt autonomi. 
Atteikšanās no komforta 
Katru gadu armijā 
tiekot pārbaudīta ne 
tikai �ziskā, bet arī 
morālā izturība. Kā 
izpaužas morālās iz-
turības pārbaude?
Katru gadu rīkojam 
pārbaudes mācības, 
nupat noslēdzās “Sud-
raba bulta”. Morālā 
noturība nozīmē spēt 
dzīvot ārā 2 nedēļas, 
kad sadzīves apstāk-
ļi ir primitīvi – nav 
karstās dušas un silta 
ēdiena, guļam teltīs 
vai zem klajas de-
bess. Jābūt spējīgam 
atteikties no ikdienas 

komforta augstāku mērķa – valsts aizsar-
dzības – vārdā. Polārajā lokā divas nedē-
ļas izmēģinājām dažādas dzīvošanas me-
todes sniega alās. Ja ārā temperatūra bija 
mīnuss 38 grādi, tad sniega alā – nulle. 
Kā to varējāt izturēt?
Domājot par konkrētu nākamo uzdevu-
mu. Piemēram, viena vakara uzdevums 
ir izrakt sniega alu un palikt tajā, labi! 
Nedomāju par to, ka šādi jādzīvo vēl 14 
dienas. Ja tā darītu, morāli būtu ļoti grū-
ti. To es arī iesaku jaunkareivjiem – būs 
vieglāk izturēt, domājot tikai par katru 
nākamo soli. 
Esat optimists?
Jebkurā situācijā mēģinu rast risinājumu, 
kā arī vienmēr domāju – labi, ir problēma, 
bet, ko no šīs situācijas varu mācīties? 19 
gados, nonākot armijā, man pašam par 
visu bija jāuzņemas atbildība. Ja 18 gadus 
vecāki organizēja man svētkus un dzim-
šanas dienas, tad armijā savā dzimšanas 
dienā man bija jātīra tualetes, un nevienu 
neinteresēja, ir vai nav man dzimšanas 
diena. 45 minūtēs bija jāuzšuj uzšuves, 
ko nekad agrāk nebiju darījis. Uz mājām 
drīkstēju piezvanīt ne biežāk kā reizi ne-
dēļā. Bet tas viss rūdīja raksturu. 
Pirmā kājnieku
rota ar zemessargiem
Vai ir kas tāds, ko neesmu jautājusi, bet 
jums šķiet būtiski pateikt?
Pagājušā gadā nodibinājām jaunu vienī-
bu, un kopš šā gada jūnija esam uzsākuši 
rekrutēšanu šajā vienībā, kas jebkuram 
pilsonim, kurš iestājas zemessardzē, dod 
iespēju apgūt militārās iemaņas Sausze-
mes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē 
kopā ar profesionālā dienesta karavīriem. 
Plecu pie pleca. Mūsu mērķis – panākt, ka 
visi 3. kājnieku bataljona zemessargi būtu 
spējīgi pildīt uzdevumus kopā ar profesio-
nāliem karavīriem. Vēlamies iesaistīt jau-

nus pilsoņus zemessardzes 
kustībā, tāpēc tagad apmācī-
ba iespējama tepat, Ādažos, 
kopā ar mehanizēto kājnieku 
brigādi. Nonākot zemessar-
dzē, cilvēks iegūst prasmes 
tikt galā ar krīzes situācijām, 
piemēram, ko darīt, ielūstot 
ledū. Kā pareizi uzvilkt ap-
ģērbu, atrodoties mīnuss 25 
grādos, padziļināti apgūstam 
pirmo palīdzību. Šīs zināša-
nas ļoti noder arī civilajā dzī-
vē. Tāpat kā īpašības, ko šeit 
var attīstīt – cīņas garu un 
spēju sevi motivēt – šīs īpa-
šības noder jebkurā darbā un 
arī dzīvē. 

Monika Griezne

3. KĀJNIEKU BATALJONS AICINA 
STĀTIES ZEMESSARDZĒ!

Iespēja apgūt militārās zināšanas un iemaņas,
mācoties kopā ar profesionāliem karavīriem!

Tālr. 27 85 05 60
e-pasts: 3kb@mil.lv

Facebook: SzS Mehanizētā kājineku brigāde

Gatavojoties uzdevumam Af-
ganistānā, Balhas (Balkh) pro-
vincē, 2014. gadā.

Farjabas provincē Afganistānā, 2010. gadā.



Parakstīts līgums par dienas aprūpes centra
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra projekta īstenošanu
Ādažu novada dome un Centrālā �-
nanšu un līgumu aģentūra 21. oktobrī 
parakstīja vienošanos par Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdz�nansētā 
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Ādažu novadā” īstenošanu. 
Projekta ietvaros plānota Dienas aprūpes 
centra pieaugušajiem ar garīgās attīstī-
bas traucējumiem un sociālās rehabili-

tācijas pakalpojumu centru bērniem ar 
funkcionālās attīstības traucējumiem 

izveidošana Attekas ielā 39, Ādažos. Ir 
uzsākti projektēšanas darbi. Projekta at-
tiecināmās izmaksas ir 622 522 eiro, tajā 
skaitā ERAF �nansējums – 480 420 eiro. 
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 
2020. gada rudenim.

Inita Henilane

9S  U S f a c e b o o k .c o m / a d a z i l v @ A d a z u _ n o v a d s i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /

Turpinās Ādažu bērnudārza siltināšanas darbi 

Īstenojot Eiropas reģionālā attīstības fon-
da līdz�nansēto projektu “Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes (ĀPII) ener-
goefektivitātes paaugstināšana”, Ādažu 
bērnudārzā vēl turpinās ēkas siltināšanas 
darbi. Līdz novembrim tika paveikta lie-

lākā daļa darbu. Atbilstoši noslēgtajam 
līgumam būvdarbus veic SIA “BūvKO-
RE” atbilstoši SIA “Grand Eko” 2017. 
gadā izstrādātajam ĀPII siltināšanas 
būvprojektam. Paralēli siltināšanas dar-
biem, lai uzlabotu piekļuvi ĀPII ēkai, pie 

vairākām grupiņām tiek bruģēti celiņi.

Inga Pērkone

Līdz 31. novembrim Ādažu Kultūras centrā
skatāma unikāla izstāde “Pieejamība. Cieņpilna dzīve”

Izstādē redzami 14 Zviedrijas un 14 Lat-
vijas cilvēku ar invaliditāti portreti un 
personīgie stāsti par līdzvērtīgu dzīvi un 
iekļaušanos sabiedrībā, par sapņiem, ce-
rībām, bēdām, prieku un darbu. Dodot 
iespēju ikkatram tikt redzētam un sa-
dzirdētam, mēs ejam pretī ikviena cilvēka 
tiesībām uz cieņpilnu dzīvi. Dzīvot ar cie-
ņu, neskatoties uz invaliditāti, ir cilvēka 
tiesības saskaņā ar ANO Konvenciju “Par 
personu ar invaliditāti tiesībām”.
Izstādes “Pieejamība. Cieņpilna dzīve” 
mērķis ir parādīt, ka mums apkārt dzīvo 

cilvēki, ku-
riem  īpaši jā-
pielāgojas vai 
īpaši jādomā, 
kā iekļau-
ties redzīgo, 
dzirdīgo un 
staigājošo sa-
biedrībā, kā 
lietot infra-
s t r u k t ū r u , 
kas radīta, 
formāli do-
mājot par 
l ī d z c i l v ē -
kiem. Izstāde 

kā Zviedru institūta iniciēts projekts Lat-
vijā aktualizē mūsu attieksmi pret iekļau-
jošu sabiedrību. 
Iekļaujošas un cieņpilnas dzīves iespējas 
raksturo foto izstādes dalībnieki, kuri 
izvēlēti pēc daudzveidības principa, re-
prezentējot dažāda vecuma un dzimuma 
cilvēkus ar dažādu invaliditāti. Izstādes 
dalībnieki izvēlēti sadarbībā ar invalī-
du un viņu draugu biedrību “Apeirons”, 
biedrību “Es redzu”, Liepājas Neredzīgo 
biedrību, Rotko Mākslas centru, Liepājas 
un Valmieras Mākslas un dizaina vidus-

skolām, Beverīnas un Kocēnu novada 
Sociālajiem dienestiem. 
Foto izstādes dalībnieks Kristaps Kaņuks 
no Kuldīgas atgādina: “Jums ir divas ro-
kas, kājas, jūs varat pārvietoties – par 
ko sūdzaties!” Savukārt Aleksandrs Jev-
dokimovs no Kocēniem pauž: “Patieco-
ties savai uzstājībai un apņēmībai, esmu 
nokļuvis tur, kur vēlējies. Taču invalīdi, 
kuri nav tik uzstājīgi, nemaz neiet ārā 
no mājām un neiekļaujas sabiedrībā dēļ 
sabiedrības attieksmes un nepieejamas 
vides.” Arta Teivāne no Vimbukroga ir 
pārliecināta: “Ja būtu iespējams mācīties 
Latvijā, noteikti mācītos tepat.” Diāna 
Grenēvica no Liepājas atzīst, ka “Divi 
gadi ir par maz, lai iekļautos dzirdīgā sa-
biedrībā.” 
Izstādes fotogrā� ir Matīss Markovskis 
(Latvija) un Markus Marketiks (Markus 
Marcetic) (Zviedrija). Izstādes kuratore 
un producente – Dr. art. Aija Freimane. 
Projekta “AccessAbility” pasaules tūres 
vadītāja Silvija Augustinsone (Sylvia Au-
gustinsson), Zviedrijas institūts Stokhol-
mā. Izstāde notiek ar Zviedru institūta 
un Zviedrijas vēstniecības atbalstu.

Pēc Zviedrijas vēstniecības un
Zviedru institūta informācijas

N D
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Aizvadīts seminārs dzīvokļu īpašniekiem
par daudzdzīvokļu visaptverošu ēku atjaunošanu un tās ieguvumiem

Ādažu novada dome 6. novembrī ikvienam 
novada iedzīvotājam organizēja seminā-
ru par daudzdzīvokļu visaptverošu ēku 
atjaunošanu un tās ieguvumiem. Semi-
nāra mērķis bija izglītot un aicināt Ādažu 
novada iedzīvotājus rūpēties un apzinā-
ties savas daudzdzīvokļu mājas tehnisko 
stāvokli, iepazīstināt ar ēku visaptverošas 

atjaunošanas nepieciešamību un informēt 
par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas ie-
spējām projekta “Accelerate SUNShINE” 
ietvaros. Pasākumu vadīja domes energo-
pārvaldnieks Anrijs Zēbergs, kurš stāstīja 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fon-
du Ādažu novadā. Ēku saglabāšanas un 
energotaupības biroja (ESEB) pārstāvis 
Sergejs Galajevs informēja par daudzdzī-
vokļu ēkas visaptverošas atjaunošanas ie-
spējām projekta “Accelerate SUNShINE” 
ietvaros. Ar pieredzi, izaicinājumiem un 
ieguvumiem mājas renovēšanas procesā 
dalījās Salaspils, 
Daugavas ielas 2 
d aud z d z ī vok ļu 
ēkas pārvaldniece 

Olga Brūvere.
Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai radu-
šies jautājumi saistībā ar daudzdzī-
vokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, 
aicinām sazināties ar Ādažu nova-
da domes energopārvaldnieku Anri-
ju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: 

anrijs.zebergs@adazi.lv).
Raksts tapis projekta “Accelerate SUNS-
hINE” ietvaros, ko līdz�nansē Eiropas 
Savienības programma “Apvārsnis 2020”, 
projekta līguma Nr. 754080. 

Inga Pērkone

1. lpp. →
Daudz laimes, Latvija!

13 
Ādažu pagasta 

puiši – brīvprātīgie Latvijas sargi
Brīvprātīgie Latvijas sargi bija 
arī Ādažu pagasta puiši.
13 no viņiem tika piešķirts Lā-
čplēša kara ordenis – augstākais 
militārais apbalvojums, par pa-
tiesi izcilu drosmi un varonību. 
Kādi bija šie varoņdarbi? Lūk, 
daži: Ernestam Hānam ordenis piešķirts 
par to, ka 1919. gada 14. novembrī pie 
Ložmetējkalna kaujā pret bermontiešiem 
spēcīgā ugunī savas vienības priekšga-
lā, uzbrūkot ienaidnieka pozīcijām vācu 
ierakumos, ielauzās tajos pirmais, un ar 
savu pašaizliedzību izšķīra kauju par labu 
mūsu armijai, kam sekoja Kalnciema un 
tur esošo pāreju pār Lielupi ieņemšana. 
Artūram Delvigam par to, ka 1919. gada 
3. novembrī pēc bermontiešu frontes pār-
raušanas pie Bolderājas, viņš ar izlūku 
nodaļu ielauzās pretinieka aizmugurē un 
atgriezās pie savējiem ar precīzām ziņām, 
tā dodams iespēju sekmīgi turpināt uz-
brukumu. 
Andrejam Lapiņam par to, ka 1919. gada 
31. oktobrī Jaunjelgavas apkārtnē, kurā di-

vas bermontiešu ro-
tas bija aplenkušas 
mūsu izlūku noda-
ļu, viņš viens pats 
2 stundas aizturēja 
ienaidnieka virzī-
šanos uz priekšu. 
Viņš pats šajā 

kaujā krita... Iestājoties tumsai, viņa cīņu 
biedri atgriezās, lai paņemtu līdzi kaujā 
kritušo Andreju. Ģimene Andreju gulda 
dzimtas kapos Baltezerā, 1919. gadā.
Jānim Niedrem par to, ka 1920. gada 11. 
janvārī Latgalē, kaujā pie Indricas ciema, 
kad liels ienaidnieka pārspēks draudēja ie-
lenkt mūsu rotu, Jānis vienības priekšgalā 
devās prettriecienā un piespieda lielinie-
kus panikā bēgt, tā glābdams rotu. 
Dāvidam Šmitam par to, ka 1919. gada 
24. martā kaujās par Kalnciemu, kad Cēsu 
rota pārgāja Lielupi un zem spēcīgas lie-
linieku apšaudes bija spiesta apstāties, bet 
sakari ar citām daļām bija pārtrūkuši, Dā-
vids viens pats nogādāja ziņojumus, pēc 
tam ar pavēlēm atgriezās pie savējiem, tā 
sekmēdams Kalnciema ieņemšanu. 
Pieci latviešu karavīri saņēma Lāčplēša 

Kara ordeni, izrādot izcilu varonību, at-
brīvojot Ādažu novadu 1919. gadā kaujās 
pie Remberģu un Carnikavas muižas, Bal-
tezera un Juglas ezera.
8 Lāčplēša ordeņu kavalieru dzīve var-
darbīgi pārtrūkst
Diemžēl Ādažu vēsturē ar Brīvības cīņu 
dalībniekiem saistīti arī ļoti traģiski no-

tikumi. Astoņu Lāčplēša ordeņa kava-
lieru dzīve vardarbīgi tika pārtraukta 
1940. gadā, kad padomju okupācijas 
vara viņus nogalināja kopā ar citiem 113 
pie Lielā Baltezera. Padomju okupācijas 
vara neatkarīgo Latvijas valsti pasludi-
nāja par “nelikumīgu veidojumu” un 
darba tautai “ar spēku uzspiestu”, lai 
jebkuru cilvēku, kurš neatkarības gados 
bija piedalījies valsts un sabiedriskajā 
dzīvē, varētu atzīt par tautas nodevēju 
un iznīcināt. Jau 1940. gada rudenī pie 
kādas bijušās vasarnīcas Baltezerā ļau-
dis redzēja piebraucam slēgtas automa-
šīnas. Sāka klīst baumas, ka aiz augstā 
žoga ēkā esot “mācību šautuve”. Šāvienu 

trokšņi atskanēja bieži. Patiesība noskaid-
rojās 1941. gada jūlijā. Kādreizējā vasarnī-
cas ēkā ar domu – nogalināt – tika atvesti 
ļaudis, kuri nevēlējās būt svešu kungu kal-
pi savā tēvu zemē. 8 no upuriem bija Lā-
čplēša Kara ordeņa kavalieri, arī Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieru biedrības vadītājs 
Jūlijs Ērglis – apbalvots ar Viestura orde-
ni, Lietuvas Aizsargu zvaigzni un Čeho-
slovākijas Baltās Lauvas ordeni. Visi 8 vīri 
– tautas atzinību ieguvuši, ticēja Latvijai, 
mīlēja brīvību un cerēja dzīvot. 
“Nolieciet savas galvas kritušo varoņu 
priekšā. Nav neviena akmens neatkarīgās 
Latvijas pamatos, kurš nebūtu tur iemū-
rēts ar viņu asinīm kā ar nesagraujamu 
cementu.” (Kārlis Skalbe, 1919. gada 18. 
novembrī).

Elita Pētersone

Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera diploma fragments.
Zīmējuma autors - mākslinieks Rihards Zariņš. No Āda-
žu Vēstures un mākslas muzeja kolekcijas.
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Paraksta sadarbības memorandu par Rīgas metropoles areāla attīstīšanu

Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” un tās vadītājs Māris 
Sprindžuks kopā ar Rīgas plānošanas reģionu un Rīgas pilsētas 
pašvaldību noslēguši sadarbības memorandu par Rīgas metro-
poles areāla attīstīšanu. Tiks izstrādāts Rīgas metropoles areāla 

rīcības plāns un šī dokumenta ietvaros tiks turpināta sadarbība 
pašvaldību speciālistu un politiķu līmenī, de�nējot visam Rī-
gas metropoles areālam nozīmīgus projektus un rīcības. 

Monika Griezne
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Manas mājas ir mans templis, mana zeme ir mans spēks! Deklarējies Ādažu novadā!
Mājas un vieta, kurā dzīvojam, ir liela 
mūsu dzīves sastāvdaļa. Tā ir vieta, kurā 
atpūšamies no pasaules straujajiem noti-
kumiem un kurā uzkrājam spēkus.
Ikvienam rūp vieta, kur ikdienā dzīvo. 
Ļoti daudz kas mūsu dzīvē ir atkarīgs no 
tā, kā jūtamies mājās un ko spējam tur 
paveikt!
Ja Jūsu dzīvesvieta ir Ādažu novads, ai-
cinām ikvienu būt līdzatbildīgam tā uz-
labošanā, jo novads ir dzīvesvietas telpas 
paplašinājums. 
Lai pašvaldība sniegtu materiālo labklā-
jību novadā – kvalitatīvākus pakalpo-
jumus, attīstītu novada infrastruktūru, 
uzbūvētu sākumskolas 3. kārtu – 16 spe-
cializētos mācību kabinetus, turpinātu 
veikt remontdarbus izglītības iestādēs, 
sniegtu pakalpojumus un izmaksātu so-
ciālos pabalstus, nodrošinātu kvalitatī-
vāku izglītības pieejamību, bagātinātu 
kultūras un sporta dzīvi, kā arī uzlabotu 
citas sfēras – ir svarīgs mūsu novadā dek-
larēto iedzīvotāju kopējo pieejamo �nan-
šu līdzekļu apjoms.
Lai ieceres īstenotu, ir svarīgi objektīvi 
apzināt mūsu ieņēmumu prognozi, kur 
viena no būtiskākajām nodokļu ieņēmu-
mu sadaļām ir iedzīvotāju ienākuma no-
doklis (IIN), kas veido 84% no kopējiem 
nodokļu ieņēmumiem.
Lai samaksātie nodokļi nonāktu mūsu 
novada budžetā, svarīgi ikvienam nova-
da iedzīvotājam būt deklarētam Ādažos. 
Deklarēšanās mērķis ir reģistrēt Jūsu sa-
sniedzamības adresi, lai Jums adresēta 
pasta un cita korespondence sasniegtu 
Jūs iespējami ātri!
Novadā dzīvojošo deklarēšanās ir ļoti 
svarīga arī pašvaldībai, jo tikai no dekla-
rēto iedzīvotāju nodokļiem Ādažu nova-
dā tiek uzturēta skola un bērnudārzi, ceļi 
un ielas, labiekārtota un uzkopta publis-
kā teritorija, rīkoti sporta un atpūtas pa-
sākumi un sniegti daudzi citi iedzīvotā-
jiem būtiski pakalpojumi.

Kādi ir tavi ieguvumi esot 
deklarētam Ādažos?

Papildu tam, ka būsiet sasniedzams 
savā faktiskajā dzīvesvietā, atgādinām 
par priekšrocībām, kas pienākas Ādažu 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem:
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē 
ir piedzimis mazulis (150 euro, ja abu 
vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā 
vai 100 euro, ja viena no vecākiem 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā);
Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē vai pašvaldības līdz�nansējums 
bērnam no pusotra gada vecuma, 
apmeklējot privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi (239.00 euro mēnesī 1.5–4/5 gadus 
veciem bērniem, 170.00 euro mēnesī 
5–6/7 gadus veciem bērniem);
Pašvaldības līdz�nansējums bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
par periodu, kad bērna un vismaz viena 
no bērna vecākiem vai bērna likumiskā 
pārstāvja, kas nav bērna vecāks, 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā (150 euro 
mēnesī 1.5–4/5 gadus veciem bērniem);
Zemāks nekustamā īpašuma nodoklis 
zemei – 1% no zemes kadastrālās vērtības;
Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide 
daudzbērnu ģimenēm (50% NĪN 
atvieglojums par zemi un ēkām, bet 
ne vairāk kā 500 euro gadā, ja viens no 
vecākiem un vismaz 3 bērni vecumā līdz 18 
gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību, ir deklarēti īpašumā 
Ādažu novadā 1. janvārī; 
50% atlaide autobusa biļetei uz skolu un 
mājup vidusskolēnam, kura deklarētā 
dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā un kurš mācās Ādažu vidusskolā 
vai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā; 
Apmaksāts psihologa pakalpojums 
krīzes vai ārkārtas situācijās;

50% apmaksāts (līdz 107 eur/mēnesī) 
logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, 
smilšu terapijas pakalpojums bērniem–
invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski 
medicīniskās komisijas atzinumu;
Atlaides par profesionālo izglītības iestāžu 
pakalpojumiem (25%, 35%, 50%, 65% vai 
100%) un Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestāžu pulciņu apmeklējumiem, ja 
audzēkņa un viena no vecākiem vai bērna 
likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 
pašvaldības teritorija.
Detalizētu Ādažu novada iedzīvotāja 
privilēģiju programmu skatīt mājas lapā: 
https://www.adazi.lv/adazu-novada-
-privilegiju-programma/.
Deklarēties bez maksas var portālā 
www.latvija.lv, sadaļā “Dzīvesvietas 
deklarācijas iesniegšana” https://www.
latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts, 
veidlapas adreses laukā norādot savu 
dzīvesvietas adresi Ādažu novadā. 
Deklarēšanās elektroniski notiek ar 
Jūsu internetbankas starpniecību. Ja 
rodas neskaidrības par deklarēšanu, 
esiet laipni gaidīts Ādažu novada domes 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 
1. stāvā, kur pieejams publisks dators 
ar interneta pieslēgumu un darbinieku 
konsultācijas pakalpojuma noformēšanā.
Dzīvesvietu var deklarēt arī klātienē (maksas 
pakalpojums – valsts nodevas apmērs ir 4,27 
eiro, MK noteikumos Nr.720 ir uzskaitītas 
personu grupas, kas valsts nodevu nemaksā), 
Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 322. kab., pie 
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista. Tālr. 
67996461, e-pasts: rita.makejeva@adazi.lv. 
Paldies Ādažu novada iedzīvotājiem 
par samaksātajiem nodokļiem!
Iedzīvotāji, kuri vēl nav deklarējušies 
Ādažu novadā, to vēl var pagūt izdarīt līdz 
š.g. decembra beigām, kļūstot par Ādažu 
novada patriotu!

Ādažu novada dome
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Veselības veicināšanas aktivitātes turpinās novembrī 
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projek-
ta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros 
novembrī turpinās vairākas aktivitātes 
un pasākumi:
■ 19.11.2019. – atbalsta grupu nodarbī-
bas vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām 
vajadzībām, sniedzot morālo un psiho-
loģisko atbalstu bērnu vecākiem. Nodar-
bības notiek Sociālā dienesta telpās prak-
tizējošās psiholoģes vadībā. Nodarbības 
turpināsies līdz š.g. beigām. Pieteikšanās 
nodarbībām pa tālr. 67997977 vai e-pas-
tu: ieva.roze@adazi.lv. 
■ Lekcijas par skolas vecuma reproduktī-
vās veselības veicināšanu 1.–4. klašu un 
5.–9 klašu skolēnu vecākiem, pedago-

giem un citiem interesentiem.
■ Breakdance nodarbības 7–11 gadus un 
10–18 gadus veciem skolas vecuma bēr-
niem, Gaujas 16, 2. stāva zālē.
■ Ritmikas nodarbības pirmsskolas vecu-

ma bērniem mūzikas pavadībā Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”.
■ Vispārattīstošās vingrošanas – kalanē-
tikas nodarbības skolas vecuma bērniem 
Ādažu vidusskolā.
Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, 
pasākumiem un jaunumiem Ādažu no-
vada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv 
un facebook.com kontā. 
Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Inita Henilane

Vispārattīstošās vingrošanas – kalanētikas nodar-
bības skolēniem Ādažu vidusskolā.

Apdares dēļu ražotājs “Hornbaek Baltic”, kas atrodas Ādažos, Muižas ielā,
ieguldīs 600 000 eiro profilēto apdares dēļu ražošanas līnijā 

Apdares dēļu ražotājs “Hornbaek Baltic” 
ieguldīs 600 000 eiro pro�lēto apdares 
dēļu ražošanas līnijā, liecina informācija 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Kompānijas izsludinātajā iepirkumu kon-

kursā par augstākās kvalitātes pro�lēto 
apdares dēļu ražošanas līnijas piegādi un 
uzstādīšanu par uzvarētāju atzīta Vāci-
jas kompānija “Michalel Weinig”, kas arī 
bija vienīgais pretendents, kas pieteicās 
attiecīgajā konkursā. “Michalel Weinig” 
piedāvātā līgumcena ir 600 000 eiro bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jeb 
726 000 eiro, ieskaitot PVN. Investīciju 
projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 
30. novembrim kompānijas ražotnes tel-
pās Ādažos, Muižas ielā 3, darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 
speci�skā atbalsta mērķa “Veicināt efek-
tīvu energoresursu izmantošanu, enerģi-

jas patēriņa samazināšanu un pāreju uz 
AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās 
kārtas un projekta “Energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana akciju sabiedrī-
bas “Hornbaek Baltic” ražotnē” ietvaros. 
“Hornbaek Baltic” pagājušajā �nanšu 
gadā, kas ilga no 2018. gada 1. maijam līdz 
2019. gada 30. aprīlim, strādāja ar 8,828 
miljonu eiro apgrozījumu un 272 468 eiro 
peļņu, liecina informācija “Firmas.lv”. 
Kompānija “Hornbaek Baltic” reģistrēta 
1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 3,984 
miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgais īpaš-
nieks ir Dānijas uzņēmums “Hornbaek”.

LETA

Noskaidroti uzvarētāji fotokonkursā “Mans Ādažu novads”

Milzīgs paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un dā-
vāto prieku, aplūkojot skaistos darbus! Šogad fotokonkursā 
“Mans Ādažu novads” piedalījās 32 dalībnieki, kopā iesūtot 
126 fotogrā�jas. Pirmo vietu ar fotogrā�ju “Ādažu Provansa” 
ir ieguvusi Olga Ļebedeva. Otro godalgoto vietu saņem Ar-
mands Brants par fotogrā�ju “Saulriets pļavā”, savukārt par 
trešo labāko konkursa žūrija ir atzinusi Aleksandra Jemeļja-
nova darbu “Pilnmēness Podniekos”. Otro gadu noritēja arī 
skatītāju balsojums, kur šoreiz iedzīvotāju simpātija sakrita ar 

vienu no žūrijias favorītēm. 
Skatītāju simpātiju balvu 
šoreiz iegūst Aleksandra Je-
meļjanova fotogrā�ja “Piln-
mēness Podniekos”. Apsvei-
cam uzvarētājus! Uzvarētāju 
sveikšana – Valsts svētku sarīkojumā 15. novembrī. Paldies 
visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Laima Jātniece

Veikta Ādažu novada attīstības programmas (2016–2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija
Ar Ādažu novada domes 2019. gada 22. oktobra lēmumu Nr.206 “Par Āda-
žu novada Attīstības programmas (2016–2022) Rīcības plāna un Investīci-
ju plāna aktualizāciju” ir aktualizēts Attīstības programmas 2016.–2022. 

gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns. Ar abiem dokumentiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā, sadaļā “Pašvaldība”/“Dokumenti”/“At-
tīstības programma”.
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Foto ‒ Olga Ļebedeva Foto ‒ Armands Brants
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Bērni un jaunieši pavada radošas un sportiskas rudens skolēnu brīvdienas!
Ar Eiropas Sociālā fonda un Ādažu 
novada domes atbalstu rudens skolēnu 
brīvdienās no 21.–25. oktobrim īsteno-
ta izglītojoši radošā darbnīca (7–9 ga-
dus veciem) un dienas nometne (10–13 
gadus veciem) novadā deklarētajiem 
bērniem veselības veicināšanas jomā. 
Radošajā darbnīcā “Miers ķermenī un 
prātā” 7–11 gadus veciem bērniem orga-
nizētas dažādas nodarbības bērnu garī-
gās veselības veicināšanas jomā. Bērni 
spēlēja prāta spēles, piedalījās mūzikas 
un kustību nodarbībās, piedzīvoja da-
žādus notikumus, mācoties pārvarēt 
izveidojušās situācijas un uzvedības 
modeļus. Izmantojot radošās nodarbī-
bas un mākslas terapeitisko iedarbību, 

noorganizētas dažādas savstarpējās ko-
munikācijas nodarbības. Kustību nodar-
bībās bērni varēja uzlabot savu �zisko 
sagatavotību, spēlējot spēles. Bērni ļoti 

atsaucīgi piedalījās visās sporta aktivi-
tātēs. Divās nodarbībās psihologs vadīja 
radošas un interaktīvas nodarbes bēr-
niem par viedierīču lietošanas paradu-
miem. Izmantojot gan tehnoloģijas, gan 
interaktīvus pieredzes stāstus, gan dar-
bojoties individuāli, pāros un mazajās 
grupās, dalībnieki varēja iegūt pieredzi 
un zināšanas par ekrānierīču 
pārmērību riskiem, kā tos at-
pazīt un mainīt. Tāpat bērni 
devās pārgājienā pa Ādažiem, 
kā arī brauca ekskursijā uz zir-
gaudzētavu “Meždruvas”.
Dienas nometnes “Aktīvie 
jaunieši” mērķis bija popula-
rizēt veselīgu un aktīvu dzī-

vesveidu jauniešiem 
no 10–13 gadiem. 
Nometnes program-
ma vismaz 70% notika svaigā 
gaisā, bērni katru dienu de-
vās pārgājienos, vidēji 5–7 km 
dienā. Katrs rīts sākās ar rīta 
vingrošanu, pēc tam jaunieši 
pildīja dažādus uzdevumus 
un piedalījās aktivitātēs. Lai 
attīstītu orientēšanās prasmes, 
pirmais tematiskais uzdevums 

bija orientēšanās mežā, kur bērniem bija 
jāatrod kontrolpunkti. Otrs bija apgūt 
dažādas sporta spēles, piemēram, dam-
breti. Jaunieši apguva arī Crossboccia 

spēli un piedalījās mini turnīrā. Paralēli 
tika spēlētas arī dažādas bumbu spēles, 
bērni iemācījās šaut ar loku.
Otra tematika – galda spēles. To uzde-
vums bija iemācīt bērnus apzināties, ka 
ārpus tālruņa arī ir tikpat interesantas 
spēles, kas ļauj just, būt kopā un iepazīt 
pasauli.

Pie dalībniekiem viesojās arī profesionāls 
sportists, kurš jauniešus iepazīstināja ar 
velo braukšanas sporta veidu, sportista 
ikdienu, kas jāņem vērā, ja vēlas nodar-
boties ar profesionālo sportu.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Ādažu novadā”, 
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. 

Inita Henilane
Radošās darbnīcas 7–9 gadus veciem bērniem.

Dienas nometnes 10–13 gadus veciem jauniešiem.

Ar 2020. gada 1. janvāri mainās maksa par ēdināšanu
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Pārtikas cenu kāpuma dēļ no 2020. gada 1. janvāra maksa par trīsreizēju ēdināšanu Kadagas bērnudārzā vienai dienai vienam 
bērnam ir noteikta 2.18 eiro, ieskaitot PVN. Sadārdzinoties pārtikas preču vairumtirdzniecības cenām, Kadagas pirmsskolas 
izglītības iestādes ēdinātājs SIA “DAGI” iesniedza iepirkumu komisijai lūgumu palielināt viena bērna vienas dienas ēdināšanas 
cenu par 10%. Komisija ir secinājusi, ka pārtikas preču vairumtirdzniecības cenas kāpums kopš 2017. gada maija pārsniedz 10%, 
bet, saskaņā ar līgumu, sadārdzinājums nedrīkst būt lielāks par 10%. Tādējādi komisija lēmusi atbalstīt ēdināšanas cenas kāpumu 
par 10%.

Ādažu novada dome

Ādažos jauns uzņēmējs skaistumkopšanas sfērā
Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa 2019 ietvaros noslēgts līgums ar jauno uzņēmēju, vizāžisti Sanitu 
Saulīti. Jaunā uzņēmēja ar Ādažu novada domes līdz�nansējumu 1790 eiro apmērā uzsāks komercdarbību 
skaistumkopšanas sfērā, vadot profesionālas meistarklases, apmācības  un sniedzot vizāžista pakalpoju-
mus novada iedzīvotājiem. Vizāžiste veic krāsu kolorīta testēšanu, individuālās apmācības, make up kon-
sultācijas, grupu nodarbības un specefektu veidošanu. Saziņa sociālajos pro�los: makeup by saulite, epasts: 
sansaulite@gmail.com, mob: 292 31 404.

Inita Henilane

27. novembrī plkst. 19.00 diskusija “Tiesības uz cieņpilnu dzīvi” 
Diskusijas laikā notiks tikšanās ar izstādes “Tiesības uz cieņpilnu dzīvi” kuratori, Latvijas Mākslas 
akadēmijas mākslas doktori Aiju Freimani un seminārs  par sociālo atbildību, attieksmi un iekļau-
šanos sabiedrībā. Diskusija notiks 27. novembrī plkst. 19.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures un 
mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos. Iekļaujošas un cieņpilnas dzīves iespējas raksturo arī foto 
izstādes “Pieejamība. Cieņpilna dzīve” dalībnieki, kuri izvēlēti pēc daudzveidības principa, repre-
zentējot dažāda vecuma un dzimuma cilvēkus ar dažādu invaliditāti. Izstādes dalībnieki izvēlēti 
sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu biedrību “Apeirons”, biedrību “Es redzu”, Liepājas Neredzīgo 
biedrību, Rotko Mākslas centru, Liepājas un Valmieras Mākslas un dizaina vidusskolām, Beverīnas 
un Kocēnu novada Sociālajiem dienestiem. Monika Griezne

N D



1 4 Ā AŽU VĒSTIS   15. NOVEMBRIS (224) 2019

L

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestris koncertturnejā Vācijā 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
(ĀMMS) kamerorķestra viesošanās mēr-
ķis Hamburgā bija divi koncerti kopā ar 
pasaulē slaveno latviešu pianisti Laumu 
Skridi. Šī bija pirmā visattālākā koncert-
turneja orķestra pastāvēšanas vēsturē, 
nozīmīgs projekts, 2 gadu rūpīga darba 
rezultāts. 

Sadraudzības sākums
2017. gadā Hamburgas orķestra vadītāja, 
čelliste Gesa Riedel izteica vēlmi sadar-
boties ar kādu bērnu orķestri Latvijā. Pa-
teicoties komponistes Annas Veismanes 
ierosinājumam un ĀMMS direktores 
Kristīnes Savickas atbalstam par Hambur-
gas orķestra “Elbas stīgas” sadarbības part-
neriem kļuva Ādažu MMS kamerorķestris. 
2018. gada rudenī “Elbas stīgas” viesojās 
Latvijā. Orķestru dalībnieku sadraudzība 
veidojās kopīgās ekskursijās, mēģinājumos 
un noslēgumā divos koncertos Ādažu Kul-

tūras centrā un Pēterbaznīcā Rīgā. Īpašs 
paldies ĀMMS audzēkņu vecākiem par 
atbalstu, uzņemot savās ģimenēs Ham-
burgas orķestra dalībniekus. Tagad tikpat 
viesmīlīgi vācu ģimenes uzņēma ĀMMS 
orķestrantus.
Apvienot orķestrus
Baroka mūzikas vieglums un valdzinā-

jums Hamburgas un Āda-
žu koporķestrī izskanēja A. 
Vivaldi Koncertā �autai ar 
orķestri I daļā, �autas solo 
atskaņoja mūsu skolas au-
dzēkne, �autiste Elza Pro-
kof jeva. Vissarežģītākais 
koncerta skaņdarbs – K. V. 
Šūmanes Klavierkoncerta 
divas daļas, kuru atskaņoja 
soliste Lauma Skride ar or-
ķestri. Pateicoties diriģenta 

Andra Gaiļa meistarībai, priekšnesums 
izdevās. Plānojot repertuāru, vēlējāmies 
prezentēt mūsu valsti, tāpēc koporķestrī 
iestudējām Annas Veismanes kompozīci-
ju “Latvju dejas”, kurā izmantoti citāti no 
Andreja Jurjāna “Latvju tautas mūzikas 
materiāliem”.
Ādažnieki spēlēja: A. Gaiļa oriģinālkom-
pozīciju “Aspazijas vēstules”, skaņdarbu 
džeza manierē H. Hankoks “Arbūzu pār-
devējs”, kura aranžiju tieši mūsu orķestrim 
veidojusi A. Veismane un skaņdarbu ar 
vieglu humora piedevu, kurā kā savdabīgi 

mūzikas instrumenti orķestrī tika iekļauti 
smilšpapīru solo, L. Andersons “Smilšpa-
pīru balets”.
Kolektīvā muzicēšana
Paralēli mēģinājumiem un koncertiem 
ādažnieki apmeklēja Miniatūrpasauli, 
brauca ar kuģīti, redzēja Elbas �lharmo-
niju un viesojās Hamburgas šokolādes 
muzejā. Šāda koncertpieredze ārpus Lat-
vijas ir milzīgs ieguldījums Ādažu MMS 
kamerorķestra profesionālajā izaugsmē. 
Neapšaubāmi attīstoša muzikālajā izglī-
tībā ir kolektīvā muzicēšana kopā ar citu 
valstu bērniem, koncertpieredze dažādās 
koncertzālēs, kā arī iespēja muzicēt kopā 
ar profesionālu mūziķi, pianisti Laumu 
Skridi. Pāri visam lepnums par Latvijas 
nākotni – mūsu varošajiem, izturīgajiem 
un muzikālajiem bērniem. Pēc viesoša-
nās Hamburgā lielākais gandarījums par 
atsauksmēm no vāciešiem, kuri izteica 
apbrīnu par mūsu bērnu inteliģenci un va-
lodas zināšanām.

Vita Zemture

Priecīgi un atraktīvi pavadītas Ģimeņu spēles Kadagā
Ģimeņu spēlēs Kadagā savas prasmes 
dalībnieki varēja pārbaudīt gan spor-
tiskās aktivitātēs, gan atjautības spēlēs. 
Dalībniekiem tika sagādāta iespēja spēlēt 
dažādas bumbu spēles, risināt atjautības 
uzdevumus un iejusties Nacionālo bru-
ņoto spēku karavīra lomā, metot granā-
tas. Individuāli sportistiem bija iespēja 
demonstrēt savas prasmes šaušanā ar 
pneimatiskajiem ieročiem, kā arī tautas 
cross�t disciplīnā. Sporta spēlēs piedalījās 
ģimeņu, draugu un kaimiņu komandas. 
Prieks, ka dalībnieku lielāko daļu veido-
ja tieši bērni un jaunieši. Diena aizritēja 
draudzīgā un sportiskā gaisotnē. Pasāku-
ma noslēgumā tika apbalvotas aktīvākās 

ģimenes, draugu komandas, kā arī visi 
bērni par aktīvi pavadīto dienu saņēma 
medaļu un kārumu. Visaktīvākās ģime-
nes saņēma balvas no pasākuma atbals-
tītājiem. Nobeigumā visiem dalībniekiem 
bija iespēja atgūt spēkus, cienājoties ar 
ugunskurā pagatavotu spēka zupu. Pal-
dies atsaucīgajiem iedzīvotājiem par 
sporta laukumu sakārtošanu un pasāku-
ma organizēšanu. Pateicamies Nikolajam 
Boldašēvišam, Mārim Runcim, Artim 
Reinbergam ar ģimenēm, Dacei Muiž-
niecei – Zariņai, Edmundam Plūmītem 
un Norai Vaišļai ar ģimenēm, Sergejam 
Kazakēvičam, Emīlam Bogoudinovam 
un visiem aktīvajiem jauniešiem. Patei-

camies vienmēr atsaucīgajiem atbalstī-
tājiem: Jānim Saukam, Gundaram un 
Ingai Bojāriem, SIA MIRMEKS, Garāžu 
kooperatīvam 2. Šīs bija jau otrās biedrī-
bas “Ādažu jauniešiem” un Ādažu novada 
domes Sporta daļas organizētās Ģimeņu 
spēles Kadagā. Uz tikšanos nākamgad!

Sandra Bukovska

Aktīvā pastaiga “IeČāpo” pulcē ap 50 čāpotāju
Šogad ceturtais aktīvās pastaigas “ieČāpo 
Ādažos” pasākums kopā pulcēja gandrīz 
piecdesmit čāpotājus. Vairākums āda-
žnieku pirmo reizi izstaigāja Dūņezera 
krastu un ievērtēja trasi, pa kuru tagad 
brīvajā laikā varēs čāpot, nūjot un skriet. 
Lai baudītu rudenīgos skatus, čāpotājiem 
nācās mērot ap 14km garu distanci. Or-
ganizatori pēc 7km bija sarūpējuši atpū-

tas pieturu, kurā, dzerot tēju, varēja vērot 
burvīgo skatu uz Dūņezeru. Kad tēja bija 
izdzerta, dalībniekiem mūzikas terapeite 
K. Voitova mācīja ieklausīties meža ska-
ņās un ar instrumentiem izskandināt 
savu rīta noskaņojumu. Liels prieks, ka 
piedalījās arī ģimenes ar bērniem, kuriem 
svētdiena kopīgi pagāja aktīvā pastaigā!

Alise Timermane

N D

Fo
to

 ‒
 A

rn
is 

Ro
zī

tis



1 5S  U S f a c e b o o k .c o m / a d a z i l v @ A d a z u _ n o v a d s i n s t a g r a m .c o m / a d a z i l v /

Rakstniece Inguna Bauere sajūsmina un iedvesmo Ādažu bibliotēkas lasītājus

“Katra cilvēka ceļš ir zvaigznēs ierakstīts. Es 
ticu tam,” pauda Inguna Bauere, tiekoties 
ar saviem talanta pielūdzējiem un citiem 
interesentiem Ādažu bibliotēkā 22.oktobra 
vakarā. Par likteņa spēku Inguna pārlieci-
nājusies arī pati savā dzīvē, brīnoties par to, 
kā viņa, cilvēks, kurš nekad nav mācījies 
rakstīt, nu sarakstījusi vairāk nekā padsmit 
grāmatu, cita starpā arī 2006.gadā izdoto 
grāmatu par Ādažiem “Ādaži. Novads un 
ļaudis.” “Lizete, dzejniekam lemtā”, “Sko-

las Līze”, “Ede, Pumpura sieva”, “Piedod, 
Karolīne”, kā arī jaunākais darbs “Mazā 
klusā sirds” ir tikai daži no Ingunas dar-
biem. Viņas grāmatu tapšanu rosinājusi 
dzīve Vecpiebalgā, kur apkārt virmo 19.gs. 
Latvijas kultūras darbinieku atstātās pēdas, 
atmiņas, un katrs nams, akmens, koks un 
dabas ainava saistās ar kādu no šiem cil-
vēkiem. Vecpiebalgā ir 4 muzeji, kas veltīti 
šīm spilgtajām personībām. Bet aiz katra no 
šī “lielā”, “gaismotā” cilvēka bija viņu sievas, 
kuras palīdzēja, mīlēja un cieta. Lai ierau-
dzītu to ainavu, kuru pirms 100 gadiem 
redzējis Kronvaldu Atis vai Juris Neikens, 
Inguna Bauere meklē grāmatas varoņu at-
stātās pēdas gan viņu dzīvesvietās, gan radu 
rakstos un baznīcas grāmatās. Tā, meklē-
jot faktus jaunajai grāmatai “Mazā klusā 
sirds”, rakstniece atradusi Dārtas Barones 
dzimšanas datus un viņas vecāku vārdus, 
lai gan iepriekš ticis uzskatīts, ka Dārta 

Barone bijusi bārene. “Tas ir ārkārtīgi in-
teresanti – likt kopā visus vēstures faktus 
un veidot stāstu. Brīžiem materiāli grāma-
tām teju paši atnāk pie manis. Piemēram, 
rakstot par Kronvaldu Ata ģimenes – sievas 
Karolīnes un trīs bērnu dzīvi Rīgā pēc Ata 
nāves, domāju, vajadzētu aizbraukt pastai-
gāties pa šo ielu. Un pēkšņi skatos raidīju-
mu “Ielas garumā”, kurā tieši stāsta par šo 
ielu, kas mani interesē,” likteņa veikumu 
savā dzīvē atkal atzina Inguna. Rakstot pa-
zūdot apkārtējā pasaule, ir tikai rakstnieks 
un stāsts: “Apsēžos pie galda, aiz datora sēž 
mans kaķis, zem galda – suns, sāku strādāt, 
līdz jūtu – sāk sāpēt mugura, gribas ēst. Ir 
aizskrējušas daudz garas stundas…” Visi 
pasākuma dalībnieki bija stāstījuma apbur-
ti un sirsnīgi pateicās rakstniecei par viņas 
darbu – grāmatām par Latvijas un pirmo 
apgaismoto latviešu vēsturi.
Lidija Griezne, Ādažu bibliotēkas praktikante

Lasītavā
• Izstāde par godu  Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai 
• Latvijas Nacionālā teātra o�ciālā atklāšana 1919. gadā 
– Raiņa dramatiskā poēma “Daugava” – pirmā izrāde 1919. 
gada 18. novembrī
Bērnu literatūras nodaļā
• Izstāde  par godu Mārtiņdienai
• Izstāde “Bezgalīgais stāsts”
Vācu rakstniekam Mihaelam Endem – 90 (1929–1995) 
• 11.–16. novembris – Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa 2019 – 
“Svētki Ziemeļvalstīs”

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā novembrī

Grāmatu jaunumi Ādažu bibliotēkā novembrī

Abonementā
• “Manu bērnības dienu mēnesis un citas pasakas”  
Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140 (1879–1945) 
• “Apgaismības laika domātājs”  
Vācbaltu rakstniekam, publicistam Garlībam Merķelim – 250 
(1769–1850) 
•   “Ieraugu – tas ir gleznojams, un tas ir mans” /M. Tabaka/  
Gleznotājai Maijai Norai Tabakai – 80 (1939)
• “Cildena tautas brīvības un tiesību  idejas izpausme”
Vācu rakstniekam Frīdriham Šilleram – 260 (1759–1805) 
• “Vārds mirst uz papīra, nesdams augļus” 
Franču rakstniekam Andrē Židam – 150 (1869–1951)

Daiļliteratūra 
• Bauere, Inguna “Mazā klusā sirds”
• Ikstena, Nora “Suņa dzīve”
• Nemiera, Linda “Kaķis otrpus ceļam”
• Mikele, Aija “Zelta būrītis”
• Račko, Karīna “Sasietā”
• Zusta, Zane “Aiz durvīm”
• Ezerkalns, Gatis “Ragana manā skapī”
• Briedis, Leons “Vilcene un atraitnis”
• Puče, Armands “aitas”
• TR Notārs “Pelēkzils uz rozā”
• Nella no Krotes “Ragana bez diploma”
• Latviešu šausmu stāsti
• Doda, Kristīna “Mirušās meitenes skrējiens”
• Mornštainova, Alena “Hana”
• Moja, Džodžo “joprojām es”
• Ģurko, Lāslo “Doktora Fausta laimīgais gā-
jiens pa elli”
• Nesers, Hokans “Pavisam cits stāsts”
• Bariko, Alesandro “Jaunā Līgava”
• Railija, Lūsinda “Eņģeļu koks”
• Jakovļeva, Jūlija “Mednieks tieši virsū skrien”
• Monte�ore, Santa “Slepenās stundas”
• Vēra, Ruta “Sieviete no desmitās kajītes”
• Eskenss, Alens “Dzīve, kuru aprokam”
• Kinnunens, Tommi “Četru ceļu krustojums”

Uzziņu literatūra 
• Kramiņš, Edgars “Sarunas bez ro-
bežām”
• Račs, Andris “Ceļā uz mīlestību”
• Vorda, Sallija “Mazais runā”
• Beresņeva, Anna “Māmiņ, nekliedz 
uz mani!”
• Pihlaks, Jāks “Lāčplēša Kara ordeņa 
un Brīvības krusta kavalieri”
• Dikinsa, Rozija “Datori un prog-
rammēšana. Atver lodziņus!”
• Austruma, Aija “Rituālu grāmata”
• “Nezūdošās vērtības” – VEF-100
• Dikinsa, Rozija “Mācāmies prog-
rammēt ar SCRATCH”
• Adizess, Ichaks Kalderons “Prasmī-
ga pārmaiņu vadība”

Daiļliteratūra bērniem 
• Valters, Edgars “Poķu grāmata”
• Aulmane, Dzintra “Mazais jēriņš”
• Margēviča, Inese “Kā dundurs, muša, lapsenis un 
ods gandrīz atklāja Ziemeļpolu”
• Kukare-Aldersone, Linda “Traktoriņš Brum-brumā”
• Leimane, Ilona “Laimes zemē”
• Jundze, Arno “Šušnirks un pazemes bubuļi”
• Košeļeva, Sabīne “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņ-
ķējās”
• Ķerus, Viesturs “Meža meitene Maija”
• Rungulis, Māris “Papagailis papardēs”
• Tilaks, Dzintars “Piedzīvojumu meistari”
• Tilaks, Dzintars “Papus Tru”
• Nopola, Sinika “Salmenīte, Čībiņa un ērmīgais eņ-
ģelis”
• Olsone, Kristīna “Mūmijas mīkla”
• Seuss, Dr. “Glaunais runcis”
• Bruksa, Felisitija “Bruksa, Felisitija”
• Čičestere-Klārka, Emma “Asti gaisā!”
• Pīrss, Linkolns “Lielais Neits līksmo no sirds”
• Vīdmarks, Martins “Slimnīcas noslēpums”
• Eivjārda, Viktorija “Sarkanā karaliene” /15+/
• Smeila, Hollija “Nepiemērotā modele” /15+/
• Smeila, Hollija “Viss, kas mirdz” /15+/
• Smeila, Hollija “Gluži kā bildē” /15+/

L
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Pierīga ir daudzveidīga un interesanta! Top kopīgs tūrisma piedāvājums “Apkārt Rīgai”

Ar mērķi attīstīt vienotu, konkurētspē-
jīgu tūrisma produktu piedāvājumu 
vietējiem un ārvalstu tūristiem, Rīgas 
apkārtnes vietējās rīcības grupas un no-
vadu pašvaldības vienojās par sadarbību 
projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma 
piedāvājums” īstenošanā.
Visi 20 projektā iesaistītie (6 vietējās rī-
cības grupas un 14 pašvaldības) paraks-
tīja sadarbības līgumu, šādi apstiprinot 
reģiona vienoto interesi par tūrisma at-
tīstību.
“Pierīga ir daudzveidīga un interesanta. 
Te ir ko redzēt! Lai mēs būtu konkurēt-
spējīgi un varētu piedāvāt kvalitatīvu 
produktu tūristiem, jāapvienojas kopīgā 
tūrisma produkta izveidē un populari-
zēšanā” norāda biedrības “Pierīgas part-

nerība” valdes 
priekšsēdētāja 
Nadīna Mille-
re. 
Projekta idejas 
iniciatori ir ap 
Rīgu atrodo-
šos partnerību 
teritorijās eso-
šās pašvaldī-

bas un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
kas izveidoja reģionālu sadarbības klas-
teri “Daugavas lejtece”. Kā arī biedrība 
“Pierīgas partnerība”, kas īsteno sadarbī-
bas projektu “Tūrisms kopā”, kura ietva-
ros tiek veicināta sešu novadu sadarbība 
kopīga tūrisma piedāvājuma attīstīšanā. 
Sadarbības projekta aktivitātes paredz 
veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tū-
risma reģiona atpazīstamību, izstrādājot 
jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīs-
tamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu 
interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēša-
nas iespējām. 
Projekta rezultātu prezentācija notiks 
starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 
2020” nākamā gada sākumā.
Lai popularizētu jaunizveidoto tūrisma 

reģionu un sasniegtu pēc iespējas vairāk 
potenciālo tūristu – gan Latvijas iedzīvo-
tājus, gan iebraucējus, kā arī informētu 
partnerību teritoriju iedzīvotājus, pro-
jekta ietvaros tiks izveidots mobilā tū-
risma informācijas centra pakalpojums. 
Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 
2021. gada 30. jūlijam. Projekta ietvaros 
tiks radīts un attīstīts tūrisms Pierīgā.
Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas 
– biedrība “Pierīgas Partnerība” (vado-
šais partneris) un biedrības “Partnerība 
Daugavkrasts”, “Ropažu Garkalnes part-
nerība”, “Stopiņu un Salaspils partnerī-
ba”, “Gaujas Partnerība”, “Publisko un 
privāto partnerattiecību biedrība “Zied 
zeme”” un 14 Rīgas apkārtnes novadi –
Ādaži, Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, 
Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, 
Ropaži, Garkalne, Ķegums un Lielvārde, 
lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģio-
nu kā vienotu tūrisma galamērķi.
Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma 
piedāvājums” tiek īstenots Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam pa-
sākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība”. 

Alīna Lukjanceva

Noskaidroti vēl 7 projekti,
kam piešķirts finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Laika posmā no 01.03.2019. līdz 
01.04.2019. notika atklāta konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārta 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam apakšpasā-
kuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabied-
rības virzītās vietējās attīstības stratēģi-
jas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”.
Pieteikšanās tika izsludināta trīs rīcībās:
■ Rīcībā 1.1. “Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību 
nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, 
produkcijas realizācijai un darbinieku 
produktivitātes kāpināšanai;
■ Rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, 
tostarp dabas un kultūras objektu, sakār-
tošanai pakalpojumu pieejamībai, kvali-
tātei un sasniedzamībai”;
■ Rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivi-
tāšu (tostarp apmācības un interešu klu-
bu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai”.
Kopumā tika iesniegti 15 projektu ie-

sniegumi, kurus biedrības vērtēšanas 
komisija izvērtēja mēneša laikā, pārbau-
dot to atbilstību biedrības izstrādātajam 
dokumentam “Biedrības “Gaujas Part-
nerība” sabiedrības virzīta vietējā attīstī-
bas stratēģija 2015.–2020. gadam”. Tālāk 
notika projektu vērtēšana Lauku atbalsta 
dienestā (LAD), pārbaudot to atbilstību 
Ministru kabineta noteikumu prasībām.
Oktobrī noslēdzās projektu iesniegumu 
vērtēšana LAD un ELFLA �nansējums 
166 690,20 EUR apmērā būs pieejams 
septiņiem 4. kārtā iesniegtajiem pro-
jektiem:
• Projekts “PII “Brīvā Austras Skola” 
saimnieciskās darbības paplašināšana 
Ādažu novadā” (Rīcībā 1.1.), projekta 
iesniedzējs – SIA “Brīvā Austras skola”;
• Projekts “Industriālo kaņepju pār-
strādes iekārtu ražotne” (Rīcībā 1.1.), 
projekta iesniedzējs – Kristaps Eglītis;
• Projekts “Multifunkcionālas sporta 
arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Āda-
žos” (Rīcībā 2.1.), projekta iesniedzējs – 
PSV Ādažu novada dome;
• Projekts “BMX parka izveide Ādažu 

novadā, Kadagā, otrā kārta” (Rīcībā 
2.1.), projekta iesniedzējs – BDR “BMX 
Ādaži”;
• Projekts “Publiski pieejama āra trena-
žieru laukuma un laivu piestātnes iz-
veide” (Rīcībā 2.2.), projekta iesniedzējs 
– BDR “Alderu sporta parks”;
• Projekts “Jauniešu biedrības “Jaunat-
nes telpa GEOcreative” attīstība” (Rīcī-
bā 2.2), projekta iesniedzējs – BDR “Jau-
natnes telpa GEOcreative”;
• Projekts “Jauna centra izveidošana sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošanai spor-
ta, brīvā laika un kultūras pasākumu 
organizēšanai, izbūvējot divas multi-
funkcionālas nojumes Garkalnes cie-
mā, Ādažu novadā” (Rīcībā 2.2.), pro-
jekta iesniedzējs – BDR “GARKALNES 
OLIMPISKAIS CENTRS”.
Paldies projektu iesniedzējiem par da-
lību biedrības organizētajā projektu 
konkursā! Aicinām visus interesentus 
sekot līdzi informācijai par iespēju 
pieteikties nākamajā konkursa kārtā, 
kuru plānots izsludināt šā gada beigās!

Biedrība “Gaujas Partnerība”
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Jumis dimdina Dušeti
“Dušeti dimd, Dušeti dimd!
Kas Dušeti dimdināj’?”
Tieši ar tik provokatīvu jautājumu, ietērp-
tu Rīga-dimd-nošu-rakstā, mēs, Ādažu 
Kultūras centra jauktais koris “Jumis”, 22. 
septembra vējainā un dzestrā naktī ieradā-
mies Gruzijas pilsētā Dušeti, kur mūs jau 
no jūnija, pēc sirsnīgās viesošanās Āda-
žos, ar nepacietību gaidīja draugi mūzikā 
– tautas mūzikas dziesmu un deju grupa 
QALILO. 
Šī draudzība, kura nu jau pāraugusi jaunā 
kvalitātē, aizsākās Ādažu un Dušeti paš-
valdību sadarbības memoranda ietvaros, 
kas tika parakstīts šīs vasaras sākumā, 
kad Dušeti vietvaras vadība viesojās mūsu 
skaistajos, tikko jūnija pirmajos ziedos 

plaukstošajos Ādažos. Gaujas svētku pie-
sātinātais spožums izrādījās krāšņs sā-
kums patiesai draudzībai.
Ierodoties Gruzijā, mēs tikai nojautām par 
izslavēto gruzīnu viesmīlību, bet patiesi to 
piedzīvot var tikai tur nonākot un pavadot 
teju 9 dienas no pirmā satikšanās mirkļa 
līdz pēdējai šķiršanās sekundei. 
Būt Gruzijā nozīmē ļauties brīnumainai 
maģijai, jo viss notiek ārpus laika un telpas 
vārda tiešā un pārnestā nozīmē. 
Dāvida Lukas Kapiašvili 
radošo
personību viesu nams
Pirmais brīnums – mēs 
nonākam kā viesi Dāvida 
Lukas Kapiašvili radošo 
personību viesu namā “Zel-
ta Šūpulis” (Golden Cradle) 
leģendām apvītā Bazaleti 
ezera krastā. Mūsu pirmā 
tikšanās ir vējainās iera-
šanās nakts melnumā, un 
mēs pat vēl nenojaušam, 
cik ļoti spilgta un izcila personība ir Dā-
vids – apbrīnojami talantīgs multimāksli-
nieks, kurš katru dienu mūs pārsteidz gan 
ar ģeniāliem mākslas darbiem, gan izcilu 
vīnu no sava marani (vīna pagraba), to pa-
sniedzot, ik reiz tostos pasakoties Dievam 
un neviltoti apliecinot cieņu un mīlestību 
pret mūsu Latviju, mūsu abu valstu brīvī-
bu un draudzību. Pēdējās dienas noslēgu-
ma sadraudzības vakariņās Dāvids mums 
ir sagatavojis satriecošu pārsteigumu, kas 

visiem kā vienam 
atrauj vaļā sirds 
durvis, pa kurām 
nesavaldītas lau-
žas ārā prieka asa-
ras: pēc tēlaina un 
sirsnīga tosta par 
brīvību pēkšņi tiek 
izgaismots karo-
ga masts, skandās 
atskan Latvijas 
himna, un atlētisks 
jauneklis paceļ Lat-
vijas karogu. Lieki 
teikt, ka Dāvids 
mums visiem ir kļuvis par patiesu draugu.
300 Svēto Aragviešu svētki

Brīnumi turpinās un notiek kat-
ru dienu – mūsu QALILO draugi 
ir sagatavojuši piesātinātu prog-
rammu, kuras ietvaros mums ir 
iespēja atklāt Gruzijas gleznainās 
kalnu ainavas, apmeklēt gadsim-
tiem tālā senatnē iedibinātos 300 
Svēto Aragviešu svētkus, kas mūs 
pārsteidz ar savu naturālo auten-
tiskumu un neviļus liek tos vērot 

ar zināmu bijību. Tie ir auļojoši zirgi, ko 
savalda vietējie kalnieši, vispirms atvedot 
no attālās baznīcas Svēto ikonu “300 arag-
vieši” un pēc tam dodoties 5 kilometru tālā 
sacensību izjādē kalnos. Tikmēr uz nelie-
las skatuves notiek koncerts, kur vispirms 
uzstājas mūsu draugi QALILO sava māks-
linieciskā vadītāja Nugzara Dāvida Kav-
taradzes vadībā, pēc tam arī “Jumim” ir 
gods nodziedāt pāris tautasdziesmas. No-
jaušam, ka mūsu koncerts ar nolūku prog-

rammā ir paredzēts nedēļas 
vidū, ļaujot mums aprast ar 
kalnu gaisu, dabas krāšņuma 
pozitīvo šoku un ēdienkartes 
dažādību. Ir klāt trešdiena, 
25. septembris, un mēs ar 
pilnu atbildību gatavojamies 
savam koncertam. Amizan-
ti, ka viss notiek “kā Gru-
zijā”, un koncerta sākums 
tiek pārcelts te no 18 uz 19, 
te jau atkal uz 18.30. Bet ir 
mīļi, ka klausītāji, kas vēlas 

mūs dzirdēt, ir jau savlaicīgi klāt – viņi ir 
mūs gaidījuši un ar aplausiem un ovācijām 
uzņem mūsu sniegumu. Esam sagatavoju-
ši muzikālu pārsteigumu klausītājiem un 
dziedam gruzīnu valodā “Suliko”. Jau pie 
pirmajām taktīm atskan sajūsmas ovā-
cijas. Lieki bilst, ka lielai daļai dziedātāju 
aizkustinājumā aizlūst balss, un ir zibenīgi 
jāsaņemas, lai dziesma skaisti izskanētu. 
Tas ir tā vērts! – klausītāju ovācijas ir ne-
aprakstāmas! 

Dušeti pilsētas svētki un vizīte Latvijas 
vēstniecībā Gruzijā
Mums ir tā laime atkārtoti piedzīvot “Su-
liko” ovācijas, jo sestdienā esam goda vie-
si Dušeti pilsētas svētkos. Svētku dienas 
rīts gan mūs pamatīgi “izsit no sliedēm”, 
jo pēc īsteni vasarīgās un karstās nedēļas 
mūs pamodina spēcīgs, smags un pelēks 
lietus. Bet vietējie mūs jau mierina, ka 
pēcpusdienā būšot saulains un silts. Tā arī 
notiek, vienīgi spēcīgais lietus ir aizbiedējis 

arī daļu tirgotāju, tāpēc piesolītās tirgotāju 
jūras vietā ir vien daži. Taču tas nemazi-
na svētku sajūtu. Dienā, kad dodamies uz 
Tbilisi, esam sapucējušies goda drānās, 
jo ir pieteikta vizīte Latvijas vēstniecībā 
Gruzijā. Esam gaidīti un tiekam sirsnīgi 
uzņemti. Uz vēstniecības terases dāvā-
jam konsulārajiem darbiniekiem latviešu 
tautasdziesmas, piedimdinot apkārtni un 
izsaucot uz tuvējo māju balkoniem klausī-
tājus, kas aplaudē un māj.
Sirdis – lielākas un karstākas
Tas ir Gruzijas šarms – tā vien šķiet, ka cil-
vēkiem sirdis ir lielākas un karstākas, viņi 
mīl patiesi un dalās it visā, kas viņiem ir. 
Mūs tas bagātina un iedvesmo. Skaidrs, ka 
mēs esam atklājuši vien šūniņu no pasa-
kainās Gruzijas, un visi kā viens jau ilgoja-
mies pēc atkalredzēšanās.
P.S. Visu koristu vārdā sirsnīga pateicība 
un visa cieņa mūsu “lokomotīvēm” – kora 
prezidentam Jānim Baižam un projektu 
vadītajai Sandrai Bukovskai, bez kuriem 
šis brauciens nebūtu noticis!

Jana Muižniece, kora “Jumis” dalībniece

L
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Ādažu novada domes ārkārtas (15.10.2019.) sēde
Sēdē piedalās 13 deputāti: P.Balzāns (RA), J.Be-
ķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dā-
vidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), 
S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), L.
Pumpure (RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), 
E.Verners (RA).
1. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta prog-
rammā.

Lēmums: Pārtraukt dalību Valsts Zivju fonda 
atbalsta programmas pasākumā “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstil-
pēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā” un nerealizēt iepriekš ap-
stiprinātos projektus “Zivju resursu pavairošana 
Ādažu novada Vējupē” un “Zivju resursu pavai-

rošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par grozījumiem domes 29.01.2019. lēmumā 
Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidus-
skolas sākumskolā”.
Lēmums: Izteikt domes 29.01.2019. lēmuma 
Nr.20 nolemjošās daļas 3.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas (15.10.2019.) sēde
Sēdē piedalās 13 deputāti: P.Balzāns (RA), J.Be-
ķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dā-
vidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), 
S.Kuzmina-Žuravļova (S), J.Neilands (RA), L.
Pumpure (RA), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), 
E.Verners (RA).

1. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta prog-
rammā.
Lēmums: Pārtraukt dalību Zemkopības minis-
trijas izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta 
programmas pasākumā “Zivju resursu pavairo-
šana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 
kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašval-
dību īpašumā” un nerealizēt apstiprināto pro-
jektu “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 
Lielajā Baltezerā”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (22.10.2019.) sēde
Sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks (RA), P.
Balzāns (RA), J.Beķers (RA), K.Dāvidsone (RA), 
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmina-Žu-
ravļova (S), J.Neilands (RA), L.Pumpure (RA), 
P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA), E.Verners (RA).
1. Par darba grupas izveidi daudzbērnu ģime-
ņu atbalstam.
Lēmums: Izveidot darba grupu 14 personu sa-
stāvā daudzbērnu ģimeņu atbalsta risinājumu 
izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un 
“Teņi” apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā īpašumā nekus-
tamos īpašumus “Simsoni” un “Teņi”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par domes 2019.gada 23.aprīļa lēmuma 
Nr.75 “Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam “Asteres”” 
precizēšanu.
Lēmums: Precizēt domes 2019.gada 23.aprīļa 
lēmuma Nr.75 lemjošās daļas 15.punktu un iz-
teikt to jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
4. Par grozījumiem domes 27.08.2019. lēmu-
mā Nr. 165 “Par izdevumu apmaksu bērnu 
nogādāšanai uz speciālās izglītības iestādi”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 27.08.2019. 
lēmumā Nr.165 un izteikt tā nolemjošās daļas 1. 
punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
5. Par subsīdiju motokrosa sacensību organi-
zēšanai.
Lēmums: Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu 400 
EUR apmērā motokrosa sacensību “”MX Ādaži” 
kauss” organizēšanai Kadagā, šā gada 19.oktobrī.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
6. Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašu-
mam “Mežaparka ceļš 5”.
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2019.gada 
26.februāra lēmumā Nr.37 “Par nekustamo 
īpašumu “Mežaparka ceļš 3”, “Mežaparka ceļš 
5”, “Mežaparka ceļš 17” un “Mežaparka ceļš 
19” atsavināšanu”, un svītrot tā lemjošās daļas 
1.2. punktu. Pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas komisijai organizēt izsoli par 
zemes vienības “Mežaparka ceļš 5”, Kadaga, iz-
nomāšanu ar apbūves tiesībām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
7. Par nekustamā īpašuma daļas maiņu Bal-
tezera kapu paplašināšanai.
Lēmums: Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Rīgas 
Pilsētas Meži” daļa – zemes vienības daļa – ir 
nepieciešama likuma “Par pašvaldībām” 15.pan-
ta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības 
funkcijas izpildei. Piekrist mainīt norādīto ze-
mes vienības daļu pret pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Ādažu novada meži” daļu – zemes vie-
nībām, ja maināmo nekustamo īpašumu nosacī-

to cenu starpība nepārsniegs 20 procentus.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
8. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt S.K. nomā līdz 2021.gada 
31.decembrim nekustamā īpašuma “Vinetas”, 
Kadaga, mazdārziņu bez apbūves tiesībām  per-
sonisko palīgsaimniecību uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
9. Par nekustamo īpašumu maiņu.
Lēmums: Mainīt pašvaldības nekustamo īpašu-
mu “Mežavēju iela 3”, Kadaga, pret J.S. piede-
rošu nekustamo īpašumu kopumu “Mežavēju 
iela” un “Mežavēju iela A”.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
10. Par SIA “GENESIS-INVEST” nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA “GENESIS-INVEST” ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 22399,26 
EUR apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
11. Par traktortehnikas iegādi.
Lēmums: Atbalstīt traktortehnikas vienas vie-
nības iegādi pašvaldības īpašumu uzturēšanas 
nodrošināšanai. Nodrošināt �nansējumu no 
domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 
ietaupītajiem 2019.gada budžeta tāmes līdzek-
ļiem 45000 EUR apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
12. Par amatu izmaiņām domes Administrā-
cijas struktūrā.
Lēmums: Ar 2019.gada 30.novembri likvidēt 
Sporta daļā amatu “Labiekārtošanas darbu 
speciālists”. Ar 2019.gada 1.decembri izveidot 
Saimniecības un infrastruktūras daļā jaunu 
amatu “Labiekārtošanas strādnieks”, maksi-
mālā alga EUR 705,00. Veikt grozījumu ar do-
mes 29.01.2019. lēmumu Nr.14 “Par pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.
gadā” apstiprinātā domes amatpersonu un dar-
binieku amatalgu sarakstā 2019.gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
13. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgt-
spējīgas attīstības biedrība”.
Lēmums: Pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspē-
jīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto 
makšķerēšanu novada administratīvajā terito-
rijā esošā Gaujas upes posmā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
14. Par Attīstības programmas Rīcības plāna 
un Investīciju plāna aktualizāciju.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Attīstības 
programmas (2016-2022) aktualizēto Rīcības 
plānu un Investīciju plānu.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
15. Par līguma laušanu ar SIA “AK Trans-
group”.
Lēmums: Izbeigt līgumu ar SIA “AK Trans-
group” par kafejnīcas telpu nomu Ādažu kultū-
ras centrā.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
16. Par grozījumiem domes 2019.gada 29.jan-
vāra lēmumā Nr.14 “Par pašvaldības amatper-
sonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā”.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2019.gada 
29.janvāra lēmuma Nr.14 un izteikt tā 1.punktu 
šādā redakcijā: “1. Noteikt atlīdzību par darbu 
Ādažu novada pašvaldībā 2019.gadā: deputātiem 
– EUR 6,60 stundā; domes komiteju priekšsēdē-
tājiem – EUR 14,02 stundā; komisiju locekļiem 
– EUR 19,00 stundā; darba grupu locekļiem – 
EUR 12,00 stundā; Ādažu vidusskolas, pašval-
dības pirmskolas izglītības iestāžu, Ādažu Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas un Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas pedagogiem – saskaņā ar VIIS 
apstiprināto attiecīgu tari�kāciju.”
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
17. Par grozījumu domes 2018.gada 27.no-
vembra lēmumā Nr.277 “Par darba grupas 
izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”.
Lēmums: Veikt domes 2018.gada 27.novem-
bra lēmumā Nr.277 šādu grozījumu un izteikt 
4.punktu jaunā redakcijā: “4. ADG vadītājam 
līdz 2019.gada 20.decembrim iesniegt ziņojumu 
domei par ADG noteiktā uzdevuma izpildes re-
zultātiem.”
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
18. Par atbalstu projekta “Pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā īste-
nošanai.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt projekta 2.daļas 
īstenošanu kā projekta 1.daļas turpinājumu uz 
domei piederoša zemesgabala daļas “Attekas iela 
39”, kura kopējās prognozētās izmaksas ir 361 
626 eiro. Projekta 2.daļas ietvaros paredzēt die-
nas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rak-
stura traucējumiem izveidošanu 10 personām.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
19. Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu at-
balsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”.
Lēmums: Palielināt konkursa “Sabiedrība ar 
dvēseli” balvu fondu par 350 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
20. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 
ārzemju komandējumu.
Lēmums: Norīkot domes priekšsēdētāju 
M.Sprindžuku komandējumā uz vienu dienu, 
šā gada 31.oktobrī, uz Šakiai (Lietuva).
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
21. Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
“Strautiņš” remontdarbu projekta izstrādi.
Lēmums: Atbalstīt tehniskā projekta izstrādi 
ĀPII ēkas kāpņu un siltumtrases pārbūvei. No-
drošināt nepieciešamo �nansējumu 2500 EUR 
apmērā no domes Saimniecības un infrastruk-
tūras daļas 2019.gada budžeta tāmes ekonomi-
jas līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
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Līdz 31. decembrim aicinām pretendentus pieteikties subsīdijām sportā!
Ādažu novada domes Sporta daļa aicina sportistus pieteikties nau-
das balvām par izciliem sasniegumiem sportā. Lūgums visus pre-
tendentus iepazīties ar Ādažu novada domes 2019. gada 23. aprīļa 
nolikumu Nr.9, aizpildīt nepieciešamās veidlapas un iesniegt tās 
Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā līdz 2019. gada 31. decembrim (ieskaitot). 
Protams, lūdzu, sekojiet līdzi Klientu apkalpošanas centra darba 
laikam, jo Valsts svētku nedēļā tas var mainīties. Naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā, kas uzrādīti o�ciālās sporta sa-
censībās Latvijas un Starptautisko sporta federāciju kalendāros un 
kas notikušas 12 mēnešu laikā līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim, 

piešķir vienu reizi gadā noteiktā apmērā (6. pielikums):
• sportistiem (individuālos un komandu sporta veidos), ja to dzīves-
vieta kārtējā gada 1. janvārī bija deklarēta Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā;
• sporta komandām, kas pārstāvēja Ādažu novadu un kuru juridis-
kā adrese reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
• sportistu un komandu treneriem, ja tie ir tiesīgi strādāt attiecīgā 
sporta jomā atbilstoši normatīvajiem aktiem, par to trenēto sportis-
tu un komandu sasniegumiem (kas atbilst nolikuma 15.1. un 15.2. 
apakšpunktu noteikumiem).

Arnis Rozītis

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16

20. novembrī plkst. 13.00
Uzvedums  “Uz pasauli skatos”

  Piedalās:  Inese Bumbiere – dziesmas
Ivars Kraucis – pavadījums

Daina Jansone – Treices dzeja

 SENIORU SKOLA 
Gaujas ielā 16

21. novembrī plkst. 11.00
“Senā latvju virtuve mūsdienu izpildījumā”

Meistarklasi vadīs saimniece Zanda Žentiņa
Kontaktpersona Biruta Krūze, tālr. 29444371

11. decembrī plkst. 11.00
“Sagaidīsim Ziemassvētkus skaisti izrotātus”

Meistarklasi vadīs �orists Mareks Langzams

SENIORU ZIEMASSVĒTKI
Kultūras centrā Gaujas ielā 33A

14. decembrī plkst. 16.00
  Koncerts un balle (pie galdiņiem)

KATOĻU DIEVKALPOJUMI
tagad notiek Gaujas ielā 16

(vecajā pagastmājā) 
Katru svētdienu Sv. Mise plkst. 15.00

Pirms katras Sv. Mises 14.00 Rožukronis un
Grēksūdzes sakraments

Plašāka informācija pa tālr. 26434830

Vēl aizvien daudzviet Ādažu novada centrā 
un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā 
redzam skrienam lielus suņus vienus pašus, 
radot bailes par savu drošību bērnos, viņu 
vecākos un citos līdzcilvēkos. Saimniek, esi 
atbildīgs! Latvijas Republikas likumdošana 
nosaka – īpašniekiem ir jānodrošina pil-
nīga teritorijas norobežošana, lai suns 
no tās nevarētu izkļūt un apdraudēt citus 
dzīvniekus un cilvēkus. Ja saimnieks to ne-
nodrošina, atbildība paredzēta Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā 
– brīdinājums vai  naudas sods �ziskajām per-
sonām no 70 līdz 350 euro, bet juridiskajām 

personām – no 15 līdz 700 euro, kon�scējot dzīvniekus vai bez kon�skācijas.
Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu 
novadā” nosaka: 
 nepieļaut suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pavadas 
un uzpurņa atrašanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves 
teritoriju zaļajā zonā!

SAIMNIEK, UZLIEC SAVAM SUNIM PAVADU!

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: 
10.10.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/169, Igoram Lukijanišenam 
adresē Dvīņu iela 6A, Kadaga; 18.10.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-
24/19/175, Elīnai Smalovajai un Markam Žuļinam adresē Priežu iela 4, 
Ādaži; 28.10.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/178, Evai Markevičai 
un Madarai Markevičai adresē “Mazziemeļbullas”, Stapriņi, pamatojo-

ties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otro 
punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas, pieejams 
Ādažu novada domes 232. kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 
LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam 
paziņots administratīvais akts.

OFICIĀLIE ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

SIA “Ādažu ūdens”,
tālr. +371 67996581, 22309309;

e-pasts: udensadazi@inbox.lv
SIA “LATTRANSPORT” tālr. +371 27002712;

e-pasts: info@lattransport.com
SIA “Strangs”, tālr. 29696693;

e-pasts: garjiks@inbox.lv
SIA “VILEAX”, tālr. 26037040;

e-pasts: natalijacirule@inbox.lv
SIA “Asmāra”, tālr. 67910874, 29453343;

e-pasts: asmara@asmara.lv
SIA “LONA 5.S”, tālr. 26513538; 

 e-pasts: lonas11@inbox.lv
SIA “LONA-S”, tālr. 26513538;

e-pasts: lonas@inbox.lv

BRĪVAS VIETAS BĒRNIEM NO 1,5 g.v. līdz 6 g.v.
PRIVĀTAJĀ PAMATSKOLĀ “BRĪVĀ AUSTRAS SKOLA”
Papildinot Valsts izglītības standartus, skolas 

darbības pamatā ir dabas pedagoģija un
Latviskās dzīvesziņas ritums.

Tālr. 26768912; 
e-pasts: b.austrasskola@gmail.com

DOMNĪCA “LĪDERES KODS”
4. decembrī plkst. 16.00

Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē
Gaujas ielā 33A, Ādažos

Biedrība “Līdere” apvieno Latvijas sievietes –
uzņēmējas un augstākā līmeņa vadītājas.

Izveidosim Ādažu novada līderes kodu!
Plašāka informācija: adazu.uznemeji@gmail.com

Ādažu bibliotēkā novembrī skatāma
Roberta Kulpes privātkolekcijas izstāde

“Ieskats Dziesmu svētku vēsturē”
Izstādē apskatāmas dziesmu svētku nozīmītes, goda 
zīmes, saktas, programmiņas, biļetes no Vispārējiem 

latviešu Dziesmu un Deju svētkiem; Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; Latvijas nova-

du Dziesmu svētkiem; latviešu Dziesmu svētkiem 
citur pasaulē, kā arī virsdiriģenta, profesora Jura 

Kļaviņa Dziesmu svētku relikvijas. Izstādi papildinās 
tautas tērpi, kas piedzīvojuši ne vienu vien dziesmu 
un deju svētku koncertu, spītējot saulei un lietum.






